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Förord

På god väg? är resultatet av ett uppdrag att utifrån ett processorienterat forsk-
ningsperspektiv följa framtagandet av Stockholms läns landstings nya regionala 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Forskningen visar bland 
annat att det finns ett behov av mer koordinerade planeringsprocesser för att 
främja ökad länsöverskridande samverkan. Många uppfattar det som en extra 
kvalitet om man skulle kunna samordna utredningar och bistå varandra med 
underlag och statistik.

Tillgänglighet är ett nyckelbegrepp i den regionala utvecklingsplaneringen 
och en god tillgänglighet ses av många som en förutsättning för att kunna ta 
till vara den funktionella Stockholmsregionens potential. Som ett led i detta 
understryks behovet av att staten utvecklar en särskild storstadspolitik.

Den dialogorienterade processen, som präglat arbetet med RUFS 2010, upp-
fattas av många som positiv, och många är övertygade om att detta kan gynna 
genomförandet av planen. Arbetssättet kan dock utvecklas ytterligare.

Det finns enligt vår uppfattning ett stort behov av att systematiskt följa och 
kritiskt granska offentligt initierade och styrda planeringsprocesser med den 
omfattning som exemplifieras av regionplaneringen i Stockholm. Detta både för 
att ge underlag för bredare diskussion om behovet av planering och utformning 
av bakomliggande arbete, och för att ge underlag för utveckling av framtida 
planeringsarbete.

Vårt arbete har kontinuerligt följts och diskuterats med representanter för 
Tillväxtverket och Regionplanekontoret främst med Tore Englén vid dåvarande 
Nutek, Jörgen Lindell vid Tillväxtverket och Peter Haglund vid Regionplanekon-
toret. Vi vill understryka att författarna själva står för de förslag och slutsatser 
som framförs i rapporten.

Rapporten har utarbetats vid KTH:s skola för Arkitektur och samhällsbyggnad 
av professor Björn Hårsman, institutionen för Transporter och samhällsekonomi 
och doktorand Malin Hansen, institutionen för Samhällsplanering och miljö. 
I det inledande arbetet deltog också fil dr Amy Rader Olson, institutionen för 
Samhällsplanering och miljö. Redaktör har varit Björn Alfredsson.

Stockholm juni 2010
Malin Hansen Björn Hårsman
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Den antagna utvecklingsplanen i sammandrag. 
Illustration: Regionplanekontoret RUFS 2010.
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Inledning

Vi fick hösten 2006 i uppdrag av dåvarande Nutek, nuvarande Tillväxtverket, att 
från ett processorienterat forskningsperspektiv följa Stockholms läns landstings 
arbete med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 
fram till hösten 2009 då ett av landstinget antaget utställningsförslag, RUFS 
2010, beräknades föreligga.

Uppdraget, som av Nutek benämndes följeforskning, tog sin utgångspunkt 
i Nuteks storstadsprogram och det överordnade perspektivet skulle vara att 
analysera den regional planeringsprocessen i Stockholms län sedd i relation 
till nationell och regional ekonomisk tillväxt. I uppdraget ingick att undersöka 
hur väl planeringsprocessen hanterar förhållandet mellan å ena sidan mål och 
strategier och å andra sidan fysisk planering för ökad tillgänglighet. I uppdrags-
beskrivningen angavs vidare att arbetet skulle omfatta följande fyra moment:

1 att utveckla en nationalekonomiskt grundad modellram för följeforskningen 
som både innefattar tillgängligheten och den regionala samordningens 
betydelse för ekonomisk tillväxt

2 att följa upp samordningen med omgivande län under RUFS-processens 
första huvudsteg: program- och strategifasen

3 att övergripande analysera hur utfallet av planarbetet förhåller sig till 
program- och strategifasen med fokus på tillgänglighetsaspekten samt 
inomregional och länsöverskridande samverkan 

4 att formulera råd och rekommendationer kring hur den nationella politiken 
bör förändras till gagn för ökad tillväxt i landets storstadsregioner.

Intresset var således fokuserat på vilka frågor inom ett visst område som tas upp i 
planeringsprocessen, hur de tas upp och hanteras i relation till olika aktörer samt 
på en teoretisk referensram för att genomföra den aktuella följeforskningen.

Föreliggande rapport är disponerad på följande sätt. I avsnitt två beskrivs 
översiktligt hur RUFS-processen har genomförts. I avsnitt tre redovisas några 
teoretiska utgångspunkter för vår följeforskning samt vilka metoder vi använt. 
Beskrivningen av teoretiska utgångspunkter bygger på resultaten från moment 
ett ovan som redovisades i februari, 2007. Avsnitt fyra redovisar resultat från 
de intervjuer som genomförts som en basal del av följeforskningen. Avsnittet 
omfattar både moment två och moment tre ovan. I det femte avsnittet diskuteras 
resultaten från intervjuerna i relation till punkterna ett till tre ovan och i avsnitt 
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sex ges några synpunkter på hur den regionala utvecklingsplaneringen och dess 
samspel med den nationella politiken skulle kunna utvecklas.
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Stockholmsregionens 
utvecklingsplanering

Under Stockholms läns landstings Regionplanenämnd ansvarar Regionpla-
nekontoret för arbetet med regional utvecklingsplanering1. Enligt ett internt 
arbetsprogram för den år 2006 inledda planeringsprocessen (Arbetsprogram 
för program- och strategifasen i ny planeringsomgång, 2006-03-31) skulle 
arbetet med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 
2010) genomföras i tre steg enligt följande:

På grundval av erfarenheter från arbetet med nuvarande utvecklingsplan, RUFS 
2001, och en samrådsprocess om dess aktualitet enades planerarna om följande 
”att-satser” som utgångspunkt för program- och strategifasen:

n att ha hållbar utveckling som utgångspunkt för planeringen
n att utveckla dialogen i planeringsprocessen
n att utveckla tankarna om den funktionella regionen genom stor- och delre-

gionala perspektiv
n att tydligare bidra till genomförandet av planen genom att arbeta med olika 

tidsperspektiv
n att ha det externa perspektivet på regionens utveckling och globaliseringen 

som en viktig utgångspunkt.

Regionplanekontoret lade redan från början stor vikt vid att stimulera ett brett 
deltagande från kommuner, län, statliga myndigheter, fristående organisationer 
med flera. Tre så kallade dialogomgångar genomfördes under arbetet med att 
utveckla en regiongemensam vision med tillhörande mål och strategier. Dialo-
gerna hade följande teman: 

1 Nämnden och kontoret bytte namn till Regionplanenämnden respektive Regionplanekontoret den 
1 juli 2009 i syfte att markera en förändring av ansvarsfördelningen inom landstinget som innebär 
ett vidgat ansvar för AB Storstockholms Lokaltrafik i trafikplaneringen.

FA
S

1 Program 
och strategi
– dec 2007 FA

S
3 Slutgiltig plan 

och antagade
– maj 2010FA

S
2 Planförslag 

och samråd
– nov 2008
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n omvärldsfrågor och förväntningar på planeringsprocessen
n idéer till vision, mål och strategier samt innehåll i planen 
n förslag till vision, mål och strategier samt program för planarbetet.

Regionplanekontoret besökte också alla kommuner i Stockholms län liksom 
länsstyrelserna och regionförbunden i omgivande län. Vidare etablerades ett 
antal gemensamma arbetsgrupper med planerare i länets kommuner. 

Arbetet inriktades efterhand på att Regionplanenämnden skulle kunna fatta 
beslut om vision, mål och strategi för regionens utveckling och om form, inne-
håll och tidplan för den fortsatta planeringsprocessen i maj 2007. Det innebar 
att dialogerna om mål, strategi och program kunde avslutas redan i april 2007. 
Beslutet om mål och strategi remissbehandlades dock som en formell del av 
samrådsprocessen inför arbetets nästa fas. 

Den brett upplagda samverkan fortsatte under planarbetet och manifesterades 
våren 2008 i en så kallad testversion inför samrådsförlaget. Testversionen, som 
inte var planerad från början, innehöll stora delar av det tilltänkta samrådsför-
slaget men ingen miljökonsekvensbeskrivning. Dess syfte var att ge Region-
planekontoret synpunkter på de mål som formulerats, på förslagen för att nå 
målen samt på sex skisserade idéer till ett handlingsprogram. Av testversionen 
framgår inte om den också var motiverad av reaktioner och svar på remissen om 
mål och strategi. Dialogen om testversionen, som utvecklats i samverkan med 
planerare från främst kommunerna i länet, genomfördes huvudsakligen med 
kommunala politiker i Stockholmsregionen och omgivande län. Med ledning 
av dialogen utvecklades därefter testversionen till ett heltäckande förslag till 
utvecklingsplan.

I slutet av maj 2008 beslutade Regionplanenämnden att utan eget ställnings-
tagande skicka samrådsförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregio-
nen – RUFS 2010 på remiss. Förslaget omfattade utöver sedvanliga plankartor 
cirka 300 sidor text varav en tredjedel var ett förslag till miljökonsekvensbe-
skrivning. När remissperioden gick ut i slutet av november hade runt 3 500 
synpunkter kommit in från drygt 240 remissinstanser. Under remissperioden 
arbetade Regionplanekontoret aktivt med att genom möten och seminarier 
stimulera diskussioner om förslaget vilket kan ha bidragit till att så många 
synpunkter framfördes. Ett annat skäl till de många svaren kan ha varit den 
förhållandevis starka kritik på delar av utvecklingsplanen som framfördes i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

I maj 2009 redovisas inkomna synpunkterna och slutsatser i en omfattande 
rapport: Samrådsredogörelse – RUFS 2010. De flesta synpunkter som fördes 
fram gällde trafikfrågor och deras koppling till klimatmålen. Andra frågor som 
föranledde många kommentarer var förslaget om stärkt flerkärnighet och täthet 
samt miljöfrågor i vid bemärkelse. Remissinstanserna stödde utvecklingsplanens 
resonemang om vikten av ett storregionalt perspektiv. 
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I redogörelsen beskrivs också Regionplanenämndens ställningstagande avse-
ende ett tiotal kontroversiella och för kommande utställningsförslag viktiga 
frågor. Som exemplifieras nedan varierar frågorna både avseende dignitet, 
geografisk räckvidd och konkretion.

n ”Hur kan RUFS 2010 ge tydligare vägledning för klimatutmaningen och hur 
ska transporternas klimatpåverkan hanteras?”

n ”Ska depåerna för flytande bränsle vid Loudden och Berg finnas kvar?”
n ”Hur ska målbilden för Östra Mellansverige utformas?”
n ”Hur långtgående ska RUFS 2010 vara i genomförandefrågor?” 
n ”Hur arbetar vi vidare med miljökonsekvensbeskrivning av planen?”

Att politikerna, trots en testversion med fokus på politikerdialog, inte besvarade 
dessa frågor förrän i slutskedet av processen kan tolkas som ovilja att involvera 
sig på allvar innan det är absolut nödvändigt. En mer välvillig tolkning är att de 
avvaktade med eget ställningstagande så länge i syfte att inte onödigtvis snäva 
in diskussionen om utvecklingsplanen.

Efter revideringar av samrådsförslaget godkände Regionplanenämnden i 
juni 2009 ett utställningsförslag med miljökonsekvensbeskrivning. Utställ-
ningsförslaget utgjordes av de två rapporterna: Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2010. Utställningsförslag och Regional utveck-
lingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2010. Miljökonsekvensbeskrivning. 
Utställningsperioden varade till den 30 oktober. Efter översyn av utställnings-
förslaget mot bakgrund av inkomna synpunkter godkände Regionplanenämnden 
förslaget till regional utvecklingsplan. Landstingsfullmäktige fatta den 11 maj 
2010 beslut om att anta en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
– RUFS 2010.

Den successiva detaljeringen av visionen. Illustration: Regionplanekontoret RUFS 2010.
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Teoretiska utgångspunkter 
och tillämpad metodik

Regional utvecklingsplanering är en svår uppgift. Den involverar många parter 
med olika ansvarsområden, befogenheter, uppgifter och värderingar. Den kräver 
ett långt tidsperspektiv och är därmed förknippad med stor osäkerhet. Tidsper-
spektivet kan ses som beroende av planens tilltänkta varaktighet och den fram-
förhållning som tillämpas. Om varaktigheten är säg tio år och framförhållningen 
tjugo år krävs i princip trettio års perspektiv i planeringen. Det säger då sig självt 
att bedömningar av nytta och kostnader blir mycket osäkra för de projekt som 
är tänkta att genomföras i slutet av den period för vilken planen gäller.

En annan utmaning planerarna ställs inför är att avgränsa sin region på ett 
klokt sätt. Landstingets regionplanerare har mandat att planera för Stockholms 
län, men länet är betydligt mindre än den funktionella Stockholmsregionen. Så 
till exempel omfattar Stockholms lokala arbetsmarknad, utöver Stockholms län, 
nästan hela Uppsala län och de närmsta kommunerna i Sörmlands län. Om man 
därutöver skulle beakta de ekonomiska beroenden som finns mellan säg delar 
av Sörmland och Västmanland, Sörmland och Östergötland, Västmanland och 
Örebro län samt mellan Västmanland och Uppland framstår det som sannolikt 
att den från planeringssynpunkt intressanta ”Stockholmsregionen” i sin tur har 
en större geografisk omfattning än Stockholms lokala arbetsmarknadsregion.

Utvecklingsplaneringen måste vidare hantera för storstaden typiska så kal-
lade externa effekter, på bland annat trafik- och miljöområdet och flera slag 
av ömsesidiga beroenden. Så till exempel finns ömsesidiga beroenden mellan 
regionens omvärldsdrivna och självgenererade utveckling, mellan olika aktörers 
lokaliseringsval samt mellan olika delar av näringsliv och offentlig förvaltning. 
Man kan i själva verket hävda att det är ömsesidiga lokaliseringsberoenden och 
externa effekter samt utvecklingsplanens karaktär av ”public good” som gör att 
en offentligt styrd planeringsprocess behövs. Detta utöver att demokratiaspekter 
talar för en offentligt styrd planeringsprocess. 

Till dessa utmaningar kommer att det för utvecklingsplanering ansvariga 
organet, Stockholms läns landsting, i det närmaste helt saknar maktbefogenheter. 
Den markanvändning som förespråkas i utvecklingsplanen är inte legalt bindande 
för någon aktör och det finns ingen garanti för att säg föreslagna statliga väg-
investeringar någonsin kommer till stånd även om utvecklingsplanen har blivit 
formellt godkänd av regeringen. Varken offentliga eller privata verksamheter 
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kan förväntas genomföra i planen föreslagna åtgärder om de står i strid med 
deras egna intressen. Utöver den rätt att initiera och driva planeringsarbetet som 
regionplaneinstitutet ger är det främst ansvaret för regionens kollektivtrafik som 
ger landstinget möjligheter att genom egna beslut direkt påverka den regionala 
utvecklingen. Det bör samtidigt understrykas att rollen som ”agendasättare” 
och som ansvarig för mycket av faktaunderlaget inrymmer ett inte oväsentligt 
mått av påverkansmöjligheter.

Realistisk bedömning eller fromma förhoppningar
I vilken utsträckning de förslag som förs fram i den nya regionala utvecklings-
planen kommer att realiseras inom angivet tidsspann eller ej behandlas inte 
inom ramen för denna studie. Regionplanerare brukar säga att planens praktiska 
genomslag blir starkare ju bättre förankring den har bland de aktörer som kan 
förväntas bidra till genomförandet.

Denna förmodan eller kanske förhoppning är säkert riktig såvitt inte förank-
ringen nåtts genom att i planen beskriva mål, strategier och rekommendationer 
till åtgärder i mycket allmänna termer. Det skulle ju tvärtom kunna innebära att 
många aktörer är positiva därför att planen inte binder deras framtida handlande; 
de kan med andra ord i stort sett ”jobba på” som vanligt. Det allra viktigaste 
för genomförandet kanske i stället är kvaliteten på de analyser och resonemang 
som planförslaget grundas på. Kvalitetskravet torde hur som helst också spela 
en viktig roll för i vilken utsträckning planförslagen kommer att genomföras 
eller ej2. 

Allmänintresse och egenintresse
Spelteoretiska perspektiv
Från ett spelteoretiskt perspektiv kan man förvänta sig att varje aktörs engage-
mang i det regionala utvecklingsarbetet styrs av förväntad nytta och förväntad 
kostnad av att engagera sig. En kommunalpolitiker kan till exempel se mer till 
konsekvenserna för sin kommun än för hela regionen och företrädare för stat-
liga verk mer till sin verksamhet i hela landet än till den i regionen. Det är inte 
självklart vad som ska kallas allmänintressen och egenintressen.

Den rationalistiska syn som spelteorin erbjuder på beslutsfattande i gemen-
samma angelägenheter har självklart sina begränsningar. Demokratiaspekter och 
de regelverk som styr kommuner och statliga verk spelar därutöver en nyckelroll. 
Vidare har det säkerligen betydelse hur väl olika beslutfattare känner varandra 
och förtroendet dem emellan. Begränsningarna till trots framstår fokuseringen 
på respektive aktörs egenintressen som en viktig del i en kritisk analys av hur 
väl regionplanerarna lyckas involvera kommuner, län, statliga verk med flera. 

2 Detta framhålls i något andra ord av ledamöterna i Regionplanekontorets vetenskapliga råd enligt 
minnesanteckningar från ett möte 2008-03-06.



14 

Enligt spelteorin eller för den delen traditionell ekonomisk teori kan man 
förvänta sig att berörda aktörer främst engagerar sig i de frågor de ansvarar för 
eller direkt berörs av. Eftersom fler åtgärder som tas upp i en utvecklingsplan 
sannolikt starkare berör de centrala än de perifera delarna av regionen skulle 
man i princip kunna tänka sig att intresset avtar eller i vart fall snävas in med 
ökat avstånd från regionens kärna.

En annan hypotes är att intresset för regionövergripande frågor är större bland 
stora än bland små aktörer; exempelvis kan Vägverket antas vara mer intresse-
rade av frågan om kopplingar mellan regionens tillväxt och den inomregionala 
tillgängligheten än säg Värmdö kommun. Man skulle också kunna förmoda att 
stora aktörer deltar mer aktivt i planeringsprocessen av det enkla skälet att de 
har lättare att avsätta resurser för medverkan än små aktörer med begränsade 
resurser. Som redan antytts kan tillgången till stora egna resurser dock också 
leda till mindre förväntade vinster av att delta aktivt i planeringsprocessen. Detta 
eftersom resursstarka aktörer har större möjligheter än andra att på egen hand 
ta fram underlag och driva igenom sina intressen.

På motsvarande sätt kan mindre starka aktörer kanske se utvecklingsplane-
ringen som sin enda möjlighet att få till stånd önskvärda analyser och förändringar 
och de kan bilda ”koalitioner” med andra små aktörer i syfte att öka genomslaget 
för sina idéer eller få ner sina kostnader för att delta. 

Två uppenbara hypoteser följer av resonemanget ovan. En är att aktörerna 
som deltar i planeringsprocessen kommer vara mest engagerade i ”sina egna” 
frågor och driva respektive fråga utifrån sitt egenintresse eller de intressen 
de företräder. En annan är att processen kommer att bli mer framgångsrik ju 
mindre motsättningar som finns mellan aktörerna. Den kan också förväntas bli 
mer framgångsrik ju större förtroende aktörerna har för varandra. Detta sagt bör 
inflikas att det inte är enkelt att avgöra om en planeringsprocess är framgångsrik 
eller ej. Så till exempel kan alla aktörer vara eniga om att en viss investering bör 
genomföras trots att de inte vet om dess samhällsekonomiska nytta är större än 
kostnaderna. Och de kan vara eniga om att inte genomföra en åtgärd trots att 
de vet att den är samhällsekonomiskt lönsam.

En mindre trivial slutsats är att processen troligen blir mer framgångsrik 
ju bättre regionplaneorganet är på att identifiera de involverade aktörernas 
egenintressen och aktivt söka lösningar som ger många ”vinnare”. Speciellt 
bör regionplanerarna uppmärksamma eventuella spänningar och motsättningar 
mellan de egna propåerna och deltagande aktörers egenintressen. 

Planen för vad som skall göras på kort sikt måste givetvis vara relaterad 
till bedömningar av regionens utveckling på lång sikt; man kan säga att det 
behövs en ”korttidsplanering” som har lång framförhållning. Den samsyn som 
kan etableras avseende långsiktig utveckling bör främst gälla mål för regionens 
utveckling, en beskriven färdriktning och strategi samt behovet av statliga insat-
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ser. Samtidigt krävs kopplingar mellan det långsiktiga och det kortsiktiga. Utan 
tydliga kopplingar mellan kort och lång sikt och en speciell hantering av den 
korta sikten är risken stor att utvecklingsplanen endast får marginell betydelse 
för vilka investeringar och åtgärder som kortsiktigt kommer till stånd.

Tillgänglighet och ekonomisk tillväxt
Tillgänglighet kan definieras på en rad olika sätt. Så till exempel kan man tala 
om företagens tillgänglighet till kunder, leverantörer eller arbetskraft och om 
hushållens tillgänglighet till arbetsplatser eller service av olika slag. Man kan 
också skilja på tillgängligheten till alla i regionen befintliga utbudspunkter och 
tillgänglighet till bara de utbudspunkter som företagen eller hushållen ifråga 
faktiskt använder sig av eller åtminstone skulle kunna tänkas använda sig av. 
Det förra måttet mäter en potential och det andra det faktiska beteendet. Som 
exempel kan nämnas att en arbetstagares tillgänglighet till arbetsplatser i det 
förra fallet skulle kunna relateras till alla arbetsplatser i regionen och i det 
andra till alla regionens arbetsplatser inom det yrkesområde som arbetstagaren 
i fråga tillhör.

Oberoende av om tillgängligheten studeras för företag, offentliga organ 
eller hushåll brukar tillgänglighetsbegreppet i planeringen definieras i termer 
av avstånd till och storlek på de utbud som analysen avser. Det beskrivs för 
det mesta i termer av potentiell tillgänglighet, det vill säga med hänsyn till alla 
befintliga utbudspunkter. Ju kortare avstånden är mellan ett arbetsplatsområde 
och olika bostadsområden, desto högre är tillgängligheten till arbetskraft för 
företagen ifråga. Tillgängligheten blir likaså högre ju fler som bor i dessa 
bostadsområden. Genom att väga samman tillgängligheten till exempelvis 
arbetskraft för företag i olika delar av en region får man ett mått på motsvarande 
regionala tillgänglighet.

Avstånd kan likaså definieras på olika sätt. I transportmodeller mäts vanligen 
avståndet i termer av restid och reskostnad med olika färdmedel. För kollektiv-
trafikanter spelar det naturligtvis också stor roll hur ofta bussen eller tåget ifråga 
går, hur bekväm resan är och hur vanligt det är med förseningar. Bekvämlighet 
och risker för förseningar i form av oväntade trafikstockningar är likaså viktiga 
för bilisters uppfattning om tillgängligheten till olika resmål.

Att tillgängligheten har flera dimensioner betyder att den kan förändras på 
flera sätt. Om det till exempel blir fler teaterföreställningar i den centrala delen 
av en region ökar befolkningens tillgänglighet till teater även om inte restiden 
förkortas. Den ökar också om restiden förkortas eller kostnaden för att resa 
sjunker utan att nya scener eller föreställningar tillkommer. Alternativt kan man 
säga att tillgängligheten kan ökas genom ett större utbud vid givet pris eller ett 
lägre pris vid oförändrat utbud.

Minskade risker för förseningar och ökad bekvämlighet ökar likaså till-
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gängligheten. Om förseningar blir ovanligare minskar behovet av vad som 
skulle kunna kallas reservtid och bekvämare resor gör att resenärerna upplever 
restiden som kortare. Denna komplexitet är viktigt att ha i minnet eftersom den 
allmänna debatten om tillgänglighet vanligen ”bara” handlar om investeringar 
i nya tranportförbindelser. Forskningen på området är bredare i det avseendet 
även om många studier av sambandet mellan tillgänglighet och ekonomisk 
tillväxt utelämnar någon eller några av nyss nämnda dimensioner.

För näringslivet är infrastruktur ett kollektivt kapital som samtidigt påverkar 
många företags produktivitet, kostnader och därmed vinster; därtill är detta kapi-
tal mycket uthålligt. Transportsystemets grundläggande ekonomiska betydelse är 
dess inverkan på geografiska transaktionskostnader förknippade med ekonomiska 
aktiviteter som till exempel tjänsteresor och varutransporter. Investeringar i 
transportinfrastrukturen leder till minskade geografiska transaktionskostnader. 
Detta får en direkt effekt för både hushåll och företag. Hushållens möjligheter 
att nå olika serviceutbud och arbetsplatser vidgas med åtföljande nyttoökning. 
Företagens marknadspotential och tillgång till leverantörer och arbetskraft 
växer, deras specialiseringsmöjligheter blir större och därmed höjs också deras 
produktivitet. Detta innebär att den regionala arbetsmarknaden vidgas, vilket i 
sin tur kan locka nya företag att etablera sig i regionen. 

Det bör också framhållas att det inte är enkelt att särskilja transportsystemets 
tillväxteffekter från inflytandet av andra faktorer. Över tiden finns en ömsesidig 
påverkan mellan transportsektorn och faktorer som ligger utanför sektorn; för-
ändringar inom transportsektorn kan leda till omvärldsförändringar vilka i sin tur 
återverkar på transportsektorn. Viktiga omvärldsfaktorer av detta slag är teknisk 
utveckling, globalisering, handelspolitik och avregleringar. Så till exempel kan 
uppkomsten av ett globalt integrerat produktionssystem i flera branscher ses som 
en följd både av tekniska, politiska och ekonomiska faktorer. Nya tekniker inom 
transportsektorn har lett till lägre kostnader för både transporter och kommuni-
kationer och slopandet av handelshinder och ökad integration har likaså bidragit 
till att marknaderna vuxit för både inköp och försäljning. En annan bidragande 
orsak är uppkomsten av de stora multinationella företagen vars internhandel 
kommit att svara för en stigande del av de totala transporterna. 

Forskningen visar tämligen entydigt att investeringar i tranportsystemet ökar 
näringslivets produktivitet och minskar dess kostnader. Transportinvesteringar 
påverkar ekonomin på flera sätt. Vidgningen av företagens marknader gäller 
såväl inköp som försäljning av varor och tjänster. Detta ger underlag för en ökad 
produktion och försäljning, det vill säga för skalfördelar. En större arbetsmark-
nad är liktydigt med ett större urval av kvalificerad arbetskraft. Matchningen på 
arbetsmarknaden förbättras vilket gynnar både företag och arbetskraft. Minskade 
transportkostnader leder också till ökad konkurrens vilket i sin tur resulterar 
i ökad produktivitet. Vidare påverkar minskade transportkostnader företagens 
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lokalisering. Om detta leder till regional specialisering och klusterbildning 
kommer produktiviteten att stiga.

Utöver dessa effekter kan investeringar i infrastrukturen även påverka de 
logistiska processerna. Det kan till exempel gälla ett bättre utnyttjande av for-
donsparken, effektivare system för lossning och lastning eller ökad användning 
av konceptet just-in-time. 

Den mest uppenbara av de vinster som uppstår vid en förbättring av infrastruk-
turen är en reducering av transportkostnader. Transportkostnaderna reduceras 
av två anledningar: fler länkar i ett nätverk gör resvägar kortare, fler länkar kan 
även leda till mindre trängsel, som i sin tur ger kortare restider. Person- och 
godstransporter som genereras på grund av den ökade framkomligheten i trans-
portnätverket verkar självfallet i motsatt riktning.

Besparingar som görs på grund av förbättrad infrastruktur, omfattar förutom 
reducerade transportkostnader även lager-, ränte- och försäkringskostnader.

Naturligtvis ökar risken att produktionsprocessen störs av förseningar av 
input om lagernivåerna minskas. Om transportservicen är opålitlig, måste en 
större mängd än den optimala hållas i lager, som en buffert. På senare år har 
dock väsentliga förbättringar skett inom godstransportsektorn, bland annat till 
följd av olika applikationer av informations- och kommunikationsteknologi. 

Utöver besparingseffekter kan ett bättre transportsystem höja företagens 
produktivitet genom att öka värdet av deras output. Vissa varor ökar i värde 
bara genom att de kan levereras till kunden snabbare, till exempel färskvaror. Ett 
annat exempel är företag som genom att garantera att en vara levereras i tid, kan 
öka varans pris. Förbättrad infrastruktur kan också öka värdet på tranportföreta-
gens service. Exempelvis gör tillämpningar av moderna informationsteknik att 
transportföretagen kan erbjuda information om var godset befinner sig i realtid 
och vara högst flexibla med avseende på olika leveransförändringar. Allt detta 
gör servicen mer värdefull för kunden.

Regional samordning och ekonomisk tillväxt
Storstädernas växande ekonomiska tyngd har i kombination med deras politiska 
fragmentering ökat intresset för att utveckla samverkan om investeringar och 
markanvändning. Världen över finns nära nog otaliga exempel på initiativ som 
syftar till att etablera regionala arenor för kunskapsutbyte, för utvecklingspla-
nering och marknadsföring och för att till exempel gemensamt försöka få större 
finansiellt stöd från delstats- eller statlig nivå. En viktig fråga är hur effektiv 
frivillig samverkan av detta slag är eller kan bli. En relaterad fråga gäller den 
politiska legitimiteten för denna typ av styrning genom samverkan som ju gör 
det nära nog omöjligt för storstadsregionens invånare att veta av vem de ska 
utkräva ansvar. Den frågan kommer dock inte – trots sin stora betydelse – att 
behandlas här.
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Det är svårt att i efterhand härleda i vilken utsträckning den ekonomiska 
tillväxten har påverkats av olika samordningsprocesser och vilken roll andra 
faktorer spelat. Ett uppenbart skäl är svårigheterna att definiera och mäta sam-
ordningens kvantitativa och kvalitativa omfattning. Vidare är ofta effekterna av 
en samverkansprocess indirekta; samordningen kan ha förbättrat förutsättningar 
för att genomföra en investering som i sin tur leder till ekonomisk utveckling. 
Teorier om kopplingen mellan samverkansprocesser och ekonomisk tillväxt 
poängterar ofta att samordning ökar möjligheterna för inblandade aktörer att 
identifiera gemensamma problem och prioriteringar, att finna innovativa lös-
ningar och att dela på kostnaderna för resulterande åtgärder. Under senare år 
har forskning om socialt kapital och nätverksutveckling gett ytterligare stöd för 
detta synsätt samtidigt som det spelteoretiska perspektivet lyfter fram vikten 
av att beakta de involverade aktörernas särintressen och relaterade möjligheter 
till strategiskt beteende.

Regional samordning kan innebära både samordning mellan aktörer inom 
en region och mellan aktörer i olika regioner. Grannkommuner i en region 
kan samverka i näringslivsfrågor och de regionala aktörerna (länsstyrelser 
eller regionförbund) med ansvar för regional utveckling i några grannlän kan 
samverka för att utveckla sin landsdel. Den regionala utvecklingsplaneringen i 
Stockholmsregionen är exempel på en samverkansprocess som omfattar både 
inom- och mellanregional samverkan. 

På motsvarande sätt som samverkan om en investering kan stärka den 
ekonomiska tillväxten kan processer som främjar kontakter och förtroende 
regionala aktörer emellan indirekt stärka tillväxten. De kan till exempel bidra 
till ömsesidigt lärande och nya idéer, skapa nya kontaktmöjligheter vilket av 
flera forskare anses vara en viktig grund för tillväxt. 

Mot bakgrund av detta resonemang kan vi identifiera åtminstone tre typer 
av regional samordning som kan främja ekonomisk tillväxt:

n samordning mellan inomregionala aktörer i syfte att uppnå skalfördelar 
och produktionseffektivitet, såsom när flera kommuner går samman för att 
finansiera och bygga ett nytt reningsverk

n samordning mellan aktörer inom en eller flera regioner i syfte att identifiera 
mål, åtgärder och investeringar som främjar ekonomisk utveckling

n samordning genom utveckling av nätverk inom eller mellan regioner som 
leder till kunskapsutbyte och innovativa idéer, och i förlängningen kanske 
nya produkter eller tjänster.

I det första fallet är inverkan på tillväxten en följd av skalfördelar som minskar 
deltagarnas, och i ett senare led hushållens – kostnader för verksamheten i 
fråga. I det andra fallet följer inverkan av att en samordnad plan för åtgärder och 
investeringar underlättar senare förhandlingar om genomförande. Detta brukar 
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vara, eller borde i vart fall vara fokus i regionala utvecklingsplaner. I det tredje 
fallet bidrar samordningsprocessen till att bygga upp en förtroendefull relation 
mellan aktörer som kan utnyttjas i många olika sammanhang. Annorlunda 
uttryckt kan man säga att det sociala förtroendekapital som utvecklas blir en 
kollektiv nyttighet för i första hand de medverkande men också, fast kanske i 
mindre grad, för andra aktörer.

En enkel slutsats som kan dras utifrån ett ekonomiskt och spelteoretiskt 
perspektiv är att samordning mellan olika aktörer har en positiv inverkan på 
tillväxten om den leder till att lönsamma investeringar kommer till stånd som 
annars inte skulle ha gjort det. Men regional samordning kan också leda till fel-
aktiga investeringar eller till för låg investeringsvolym. Att för lite kan investeras 
förklaras av att de involverade beslutar om respektive satsning enbart utifrån 
den egna förväntade nyttan och således bortser från övriga aktörers nytta av 
samma investering. Därigenom underskattas samhällsnyttan och gemensamma 
aktiviteter blir underdimensionerade i förhållande till en samhällsekonomiskt 
lämplig nivå.

Tablån nedan illustrerar schematiskt att en stark samsyn mellan involverade 
regional aktörer inte automatiskt betyder att åtgärden ifråga är samhällsekono-
miskt lönsam. I detta förenklade exempel är aktörerna antingen överens eller 
inte överens. Och åtgärden ifråga är antingen samhällsekonomiskt lönsam eller 
olönsam. Som indikerat finns två ”problemfria” och två problematiska alternativ. 
Det problem som vanligen tas upp i planeringssammanhang är alternativet då 
en lönsam investering inte kommer till stånd eftersom aktörerna inte kommer 
överens. Mindre sällan diskuteras fallet då aktörerna är överens om en åtgärd som 
inte är samhällsekonomiskt lönsam. Detta trots att man lätt kan föreställa sig att 
regionala aktörer enas om det stora behovet av en viss väg- eller baninvestering 
utan allt för stora hänsyn till investeringens lönsamhet men väl medvetna om 
att staten skall stå för merparten av finansieringen.

Att samordna nyckelaktörer i gemensamma initiativ för regional utveckling 
kan vara ett värdefullt sätt att motverka den fragmentering som karakteriserar 
styrningsorgan och utvecklingsprocesser i många storstadsregioner. Samord-
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ning av regionala aktörer är dock inget universalmedel för att stärka deras 
ekonomiska prestanda. Både teoretiska och empiriska studier visar exempel på 
nya, kostnadseffektiva investeringar som gynnar en stor region som följd av 
samarbete men det finns även exempel där resultaten av en samordnad plane-
ringsprocess blir kortsiktiga, underdimensionerade eller samhällsekonomiskt 
olönsamma åtgärder.

Utvecklingsprocessen i Stockholmsregionen har möjlighet att spela en positiv 
och viktig roll för att dra nytta av samordningens potential men också för att 
undvika samhällsekonomiskt olönsamma investeringar. Själva planprocessen 
innebär en samordning av många regionala aktörers intressen och i planen 
föreslagna åtgärder och investeringar kan senare skapa ytterligare ”bränsle” för 
samarbete bland andra regionala aktörer. Planeringsprocessen har också som 
en viktig uppgift att ta fram och kommunicera trovärdiga samhällsekonomiska 
analyser och prognoser som kan hjälpa samarbetande parter att öppet debattera 
alternativa åtgärder.

Metodik och material
Denna studie har genomförts med en kombination av olika metoder. Underlags-
materialet är dels skriftligt, dels muntligt. Det skriftliga materialet har främst 
bestått av underlags- och informationsmaterial som har tagits fram av Region-
planekontoret samt minnesanteckningar från viktiga möten under planerings-
processen. Det muntliga materialet är studiens huvudsakliga empiri och utgörs 
främst av semistrukturerade intervjuer som genomförts på plats hos respektive 
intervjuad. Utöver detta har även information samlats in genom samtal med 
mötesdeltagare samt ett fåtal telefonintervjuer. En ytterligare metod har varit 
observation vid deltagande i diverse seminarier samt möten som anordnats i 
relation till planeringsarbetet.

En viktig del av projektet har varit återkommande möten med representanter 
för Tillväxtverket och Regionplanekontoret. Under mötena har delresultat rap-
porterats och diskuterats. Tanken med dessa möten har varit att kontinuerligt 
återföra erfarenheter och delresultat, och på så sätt göra det möjligt för Regi-
onaplanekontoret att använda sig av detta under pågående process.

Totalt har 29 personer intervjuats. Intervjuerna har genomförst av fyra exa-
mensarbetare – Erik Garcia Gådin, Anders Lalin, Anna-Pia Lundberg och Karin 
Måhlstedt – samt en doktorand – Malin Hansen – samtliga vid KTH. Personer 
som har intervjuats är kommunala och regionala tjänstemän och politiker, 
representanter för viktiga trafikaktörer (Banverket, Vägverket och AB Storstock-
holms Lokaltrafik), representanter för en aktör med stor kontaktyta gentemot 
regioner och kommuner (Mälardalsrådet), samt med diverse representanter från 
Regionplanekontoret. Insamlandet av empirin har huvudsakligen pågått mellan 
hösten 2007 och våren 2009.
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De kommuner som ingått i studien är Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Norrtälje, 
Nynäshamn samt Stockholm, och de regioner som ingått är Uppsala, Sörmlands 
och Västmanlands län.

Län och kommuner som representeras i rapporten. Underlagskarta: Regionplanekontoret.
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Röster om samverkan i  
regionens utvecklingsplanering
Sammanställning av intervjustudier samt 
deltagande i RUFS-processen

I detta kapitel beskrivs översiktligt det material som samlats in genom intervjuer 
och aktivt deltagande i olika sammanhang inom RUFS-processen. Materialet 
redovisas under de tre huvudrubrikerna: länsöverskridande samverkan, inom-
regional samverkan och samverkan med trafikaktörer. Översikten bygger i hög 
grad på tre examensarbeten som initierats inom ramen för projektet. De ansvariga 
för till respektive huvudrubrik relaterade examensarbeten är: Erik Garcia Gådin, 
Anders Lalin och Karin Måhlstedt samt Anna-Pia Lundberg.

Länsöverskridande samverkan
Tretton intervjuer om länsöverskridande samverkan har genomförts, framförallt 
under sensommaren 2007. Redovisningen nedan är organiserad efter de tre 
huvudfrågeställningar som behandlades i relation till delstudiens intervjuer.

Allmänt om länssamverkan
Politikerna är enade om vikten att få en bredare samsyn och starta en process där 
landstings- och kommunpolitiker sätter in sin egen situation i en större kontext. 
En stor eloge ges till ambitionen från Regionplanekontorets politiska ledning 
som redan vid RUFS 2001 inkluderade omkringliggande län i remissrundan 
och nu inkluderade dem även i processen med att ta fram en ny RUFS. Dock 
är det viktigt att poängtera – och det gör alla intervjupersoner – att Regionpla-
nekontorets främsta uppdrag är gentemot sin arbetsgivare, Stockholms läns 
landsting. Förutom utbytet mellan länen genom Regionplanekontoret spelar 
Mälardalsrådet en stor roll i den länsöverskridande samverkan. Mälardalsrådet 
är en ideell intresseorganisation för kommuner och landsting i Stockholms, 
Uppsala, Örebro, Västmanlands och Sörmlands län som främjar Östra Mellan-
sverige som en attraktiv framtidsregion. Ett problem som nästan alla politiker 
påpekar är att dagens samverkan bygger på konsensusförhandlingar och att en 
storregional organisation – med primärt uppdrag att bevaka helheten – saknas 
för att hantera konflikter.
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Tjänstemännens kontakter över länsgränser baseras främst på specifika 
projekt och utredningar. Regionplanekontoret samverkar med de omkringlig-
gande länen i olika stråk – till exempel Stockholm-Uppsala (ABC-stråket) eller 
Stockholm-Sörmland (ABD-stråket) – vilket har visat sig vara väldigt effektivt 
för Stockholms läns räkning. Det som fungerat bäst och enat länen är de stor-
regionala infrastrukturfrågorna, där Mälardalsrådet effektivt drivit projekt och 
utredningar.

Då Regionplanekontoret är den regionala aktör i Östra Mellansverige som har 
mest resurser står kontoret också för en betydande del av materialet som sprids 
i storregionen. Det finns också en hög ambitionsnivå bland tjänstemännen att ta 
del av material som produceras i RUP-processer runt om i Östra Mellansverige. 
Skillnaden mellan Regionplanekontoret och de omkringliggande regionala 
aktörerna är att de senare jobbar mer utifrån sina egna län och redovisar ett 
snävare underlagsmaterial.

Alla intervjuade är överrens om målen att skapa utvecklingskraft och klara 
av den internationella konkurrensen, och om att utbyggnad av infrastruktur och 
bostäder ska vara ett stöd för dessa två mål. Politikerna är inte bara enade om att 
det är möjligt att komma fram till en gemensam syn på vision, mål och strategier 
utan ser det som nödvändigt. Processen är nog så viktig som slutdokumentet 
och de hoppas RUFS-processen ska ge en större regional beslutskraft. Några 
politiker kommer in på att det kanske borde finnas en storregional planerings-
enhet som även arbetade med marknadsföring för att främja den internationella 
konkurrenskraften.

Risken som finns med en större regional beslutskraft är att kommuner kan 
komma att förbises i olika fall. Den risken anser politikerna dock spelar mindre 
roll eftersom verkligheten redan lämnat kommungränsen. Ett exempel på detta 
är Citybanan som är en infrastruktursatsning i Stockholms innerstad men som 
gynnar alla omkringliggande kommuner och län med pendling in och ut från 
Stockholm. Risken finns nu, efter Ansvarskommitténs förslag, att den utökade 
regionala samverkan kan göra halt i väntan på vad som kommer att ske. Många 
intervjuade har uppfattat att staten inte har för avsikt att fatta beslut om ny regio-
nal organisation utan snarare önskar att samverkan ska växa fram underifrån. 
Ansvarskommittén föreslår att de tilltänkta regionerna ska få ett stort ansvar för 
utvecklingsfrågor och därmed fysisk planering. Sverige är ett litet land och vi 
ligger perifert till, en utökad samverkan skulle gagna oss i kampen om konkur-
rensfördelar mot resten av Europa och världen.

Tjänstemännen har inte lika samstämmiga åsikter om behovet av storregional 
samsyn och beslutskraft. En del är rädda att de egna problemen ska försvinna 
från agendan och andra anser att frågor om till exempel näringslivsutveckling 
och kompetensförsörjning måste baseras på det egna länets förutsättningar. Det 
är framförallt genom en mer effektiv hantering av vissa gemensamma frågor 
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som tjänstemännen anser att länen skulle vinna på en storregional samverkan. 
I Östra Mellansverige är infrastruktur- och vattenfrågor de mest relevanta att 
arbeta gemensamt med och utveckla samsyn kring.

Om genomförandet när planerna väl finns antagna
Idag är de regionala planeringsorganen bra på att utforma planer men det behövs 
fler kontrollstationer för att se ifall målen uppfylls. Problemet är att måluppfyl-
lelsen i hög grad styrs av vad många enskilda aktörer beslutar. Som politiker 
gäller det därför att utnyttja det partnerskap som finns och göra gemensamma 
uppföljningar. I mångt och mycket handlar regional samverkan om att undvika 
att motverka varandra. Utan att riktigt veta hur de omkringliggande länen pla-
nerar finns alltid risken för motverkande aktioner eller dubbelarbete. Med en 
fortsatt och utökad samverkan minimeras dessa risker. Det är en stor fördel för 
tjänstemännen att agera tillsammans med övriga regionala planeringsaktörer. 
Utbytet av kunskap inspirerar och gör att andras arbetsmetoder kan användas 
i det egna arbetet.

En risk som finns med regional samverkan av RUFS-typ är att det ”vackert 
skrivna” inte leder till åtgärder. Kontrollstationer är nödvändiga för att hålla 
dialogen och processen levande och de skrivna dokumenten bör klargöra vem 
eller vilka som är ansvariga. Det är något som alla politiker anser kan borga för 
ett genomförande av planerna.

Tankar kring nationell politik och storregional samverkan
Den gemensamma åsikten bland politikerna är att det måste göras något för att 
planeringen ska påverka enskilda aktörers beslut och motsvara verkligheten. 
Det gäller att vidga sitt lokala perspektiv och titta mer på internationell konkur-
renskraft. På sikt krävs även att det görs något åt det kommunala planmonopolet, 
människor lever på en större scen idag än den egna kommunen och det behövs 
ett storregionalt perspektiv i kommunala planer. 

Dialogen mellan den statliga och regionala nivån framstår som förhållandevis 
svag idag och borde kunna stärkas. Först och främst skulle de nationella statliga 
myndigheterna och verken kunna sträva efter en gemensam regionindelning i 
syfte att underlätta det dagliga arbetet i länen. En effektivnare samordning mellan 
fysisk planering och regional utvecklingsplanering skulle kunna uppnås genom 
att utveckla RUP (Regionala utvecklingsprogram) till förenande verktyg.
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Målbild för den rumsliga strukturen 2050. Målbilden är tänkt som underlag för en diskussion om 
hur marknader för arbete, boende, utbildning och företagande kan länkas samman. Illustration: 
Regionplanekontoret RUFS 2010.



26 

Inomregional samverkan
Tolv intervjuer om inomregional samverkan har genomförts, framförallt under 
våren 2007. Redovisningen nedan är organiserad efter de teman som behandlades 
i relation till delstudiens intervjuer.

Egenskaper i dialogen mellan kommunerna och Regionplanekontoret
Den generella uppfattningen bland politiker och tjänstemän är att kontakten med 
Regionplanekontoret fungerar bra. Majoriteten av deltagarna upplever att Regi-
onplanekontoret är genuint intresserade av att lyssna, har en bred kunskap och är 
insatta i de aktuella frågeställningarna och i den problematik som finns. Det är 
lätt att kontakta tjänstemännen på Regionplanekontoret och kommunerna tycker 
sig ha möjlighet att påverka arbetet med RUFS 2010. Några intervjupersoner 
anser att kontakten med Regionplanekontoret till viss del påverkats negativt av 
bristande gehör för synpunkter i samband med arbetet med RUFS 2001. 

I kontakten med Regionplanekontoret är det främst tjänstemännen som del-
tagit aktivt i dialogmöten och seminarier. För politikerna sker kontakten med 
Regionplanekontoret främst via den kommunrunda som gjorts. Till viss del träffas 
även kommunpolitikerna vid möten hos Kommunförbundet Stockholms Län, 
där även Regionplanekontoret deltar. Inom de delregionala samarbetena, som 
Södertörnsamarbetet och Stockholm Nordost, sker den mesta kontakten mellan 
politikerna och där deltar också Regionplanekontoret. Några personer medger 
att de skulle kunna delta mer aktivt i arbetet med RUFS 2010.

De kontakter som ägt rum är både av informell och formell karaktär. Båda 
anses vara viktiga och de informella kontakterna ligger ofta till grund och ska-
par förankring för de beslut som tas i de formella sammanhangen. Personliga 
kontakter verkar spela en stor roll för att få information och insyn i olika frågor 
utifrån intervjupersonernas svar. En informell kontakt som nämns är att poli-
tiska partier bjuder in Regionplanekontoret för diskussioner om den regionala 
utvecklingsplaneringen. De synpunkter som uttrycks vid dessa tillfällen tas 
också tillvara av Regionplanekontoret.

Nästan alla intervjuade tycker att det är en jämställd diskussion som inte 
påverkas av kulturella skillnader, språk eller personliga egenskaper. En ansåg 
dock att grupperna i dialogmötena bestod av personer från kommuner med allt 
för olika behov och förutsättningar, vilket resulterade i att dialogen påverkades 
negativt. 

Engagemanget varierar mellan kommunerna och skillnaderna verkar främst 
beror på tidsbrist. En del anser att Stockholm är minst intresserad av det regionala 
samarbetet på grund av sin tyngd och möjlighet att driva en egen agenda. Att 
Stockholm agerar storebror nämns som negativt för att främja samarbetet. Flera 
har dock gett uttryck för att Stockholm blivit bättre och visar mer intresse för 
samarbetet. Tre kommuner har påpekat att de kartor som Regionplanekontoret 
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använts sig av inte haft med hela regionen och att delar av de berörda kom-
munerna då fallit bort.

Egenintressen och dold agenda hos deltagarna
Svaren från intervjupersonerna på frågan om de tror att någon kommun har en 
dold agenda varierar. De flesta svarar nej, men några anser att det är självklart 
att kommunerna har det eftersom de alla agerar utifrån sitt eget bästa och är 
konkurrenter. Vissa menar att en del kommuner prioriterar sina egna intressen 
framför kollektivets och då fastnar i lokala frågor, vilket resulterar i att det blir 
helt andra frågeställningar och förslag som tar upp för mycket tid och kraft 
vid de tillfällen aktörerna träffas. Representanten från Regionplanekontoret 
upplever inte att någon kommun har en dold agenda utan att det är en ärlig och 
öppen process.

RUFS-dokumentets betydelse
Bara en kommunal företrädare säger att RUFS 2001 varken är en belastning 
eller tillgång för kommunen, vilket beror på att kommunen upplever att de 
inte finns representerade i dokumentet. Den allmänna åsikten är dock att de 
regionala utvecklingsplanerna är viktiga och visar färdriktningen för regionen 
samt ger en tyngd gentemot statsmakten. I kommuner med utpekade kärnor är 
RUFS avgörande då den skapar fokus och behov av att utveckla dessa områden. 
Detta resulterar rent praktiskt i att kommunerna bland annat gör fördjupade 
översiktsplaner för områdena.

Representanten från Regionplanekontoret tror att kommunerna använder 
RUFS 2001 i sin planering och ser den som ett stöd och kunskapsunderlag för 
arbetet med den egna översiktsplaneringen. Meningen med de regionala utveck-
lingsplanerna är att de ska ge ett visst tolkningsutrymme så att kommunerna 
kan anpassa sitt handlande utifrån de förutsättningar de har.

Kommunerna känner generellt att deras åsikter återspeglas i RUFS-doku-
menten men flertalet anser att de till stor del består av vackra ord som kan fyl-
las med vad man vill. Därför är det generellt svårt att avgöra om den enskilda 
kommunens åsikter finns med eller inte. Många kommuner anser att det inte är 
konstigt att den enskilde kommunens alla prioriteringar och åsikter inte finns 
med då själva arbetet med RUFS bygger på en dialog som mynnar ut i kompro-
misser. Dock vill kommunerna känna igen sig någonstans i dokumenten, annars 
finns det en risk att de tappar lusten att delta. Några intervjupersoner tycker att 
Regionplanekontoret producerar så mycket material att det blir svårt att sålla ut 
det som är viktigt, vilket måste göras då de inomkommunala frågorna tar upp 
en stor del av arbetstiden. Svaren från politikerna varierar, en del säger att de 
tagit del av materialet medan andra förlitar sig på att tjänstemännen informerar 
dem om det blir några förändringar.
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Kommunerna har, enligt representanten från Regionplanekontoret, störst 
inflytande på hur materialet ska se ut. Samtidigt måste kommunerna vara med-
vetna om att allt i planen inte kan stämma överens med alla deras önskemål 
och prioriteringar. 

Viktiga sakfrågor i dialogen
Alla kommuner är eniga om att infrastruktur är den viktigaste och lättaste sak-
frågan att samarbeta kring eftersom staten är en gemensam välgörare/fiende. 
Andra stora områden är utbildning, forskning, näringsliv och bebyggelse.

Alla kommuner anser att tillgänglighetsfrågorna är avgörande för den eko-
nomiska tillväxten då tillgängligheten spelar en stor roll för näringslivet. Alla 
är eniga om att den viktigaste åtgärden för att öka den fysiska tillgängligheten 
är genom att förbättra tvärförbindelserna. Det nämns dock att tillgänglighets-
frågorna är komplicerade och att för stort fokus ligger på att öka tillgängligheten 
i hela regioner. Istället borde fokus, enligt vissa, ligga mer på att koppla ihop 
lokala arbetsmarknader. En allmän uppfattning är att regional samverkan är det 
enda sättet att öka tillgängligheten då regionen kan stå enade mot staten.

De sakområden som enligt representanten från Regionplanekontoret går 
lättast att samarbeta kring är frågor om bebyggelsestruktur, infrastruktur och 
grönstruktur. Detta på grund av att det finns en regional tradition kring dessa 
frågor och att de är lättare att hantera i det långa perspektivet. Sociala frågor och 
främjandet av tillväxt är svårare att samarbeta kring då de kräver mera konkreta 
åtgärder inom en snävare tidsram. Tillgänglighet är enligt Regionplanekontorets 
representant huvudfrågan i planeringen och den flerkärniga strukturen är den 
viktigaste faktorn för att säkerställa målet med god tillgänglighet i regionen och 
för att stimulera ekonomisk utveckling.

Problem med att nå konsensus
De flesta intervjupersonerna anser att det finns en uppenbar risk med att dokumen-
tet blir för urvattnat men samtidigt att det kanske måste vara så för att arbetet ska 
fortskrida och inte fastna i de frågor där kommunerna inte kan komma överens. 
En av de intervjuade anser att Regionplanekontoret är för fega i sin planering. 
Att de är duktigt på att ta fram målbilder men inte vill ta ställning till hur vägen 
dit ska se ut. Dock medger denna person att genomförandeansvaret kanske inte 
ryms i det uppdrag Regionplanekontoret har, nämligen att göra en regionplan.

Liksom kommunerna anser representanten från Regionplanekontoret att det 
finns en risk att diskussionerna stannar vid frågor kring vilka kommunerna kan 
nå konsensus. I och med att Stockholm inte har ett starkt regionalt organ som 
pekar ut vad som är viktigt för regionen kan detta resultera i att kommunerna 
tvingas förhandla i de frågor där intressen skiljer sig åt. Detta kan ge upphov 
till konflikter och låsningar som försämrar viljan att samarbeta för regionens 
utveckling.
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Majoriteten medger att det finns en risk att små kommuner utan utpekade kär-
nor eller stora infrastruktursatsningar hamnar i skymundan om diskussionen skulle 
bli alltför centralstyrd. De delregionala samarbetena nämns som ett säkerhetsnät 
för de små kommunerna där de har en tyngd och möjlighet att göra sig hörda. 

De delregionala samarbetenas roll
Alla intervjupersoner förutom en tycker att de delregionala samarbetena (Söder-
törn, Stockholm Nordost och 4S+J) fungerar mycket bra och ger kommunerna 
inom samarbetet en större tyngd gentemot Regionplanekontoret och staten, 
exempelvis i förhandlingen som leddes av Carl Cederschiöld3. I dessa delre-
gionala samarbeten har kommunerna lyckats identifiera både gemensamma 
prioriteringar men också meningsskiljaktigheter vilket intervjupersonerna tror 
underlättar Regionplanekontorets arbete. Istället för att ha 26 kommuner som 
drar åt olika håll ses fördelarna med att stå eniga inom delregionerna. Kritik 
från nord riktas mot Regionplanekontoret för att de har för stort fokus på det 
starka och välutvecklade Södertörnsamarbetet. En av fördelarna som nämns 
med att vara delaktig i ett delregionalt samarbete är också att deltagarna kan 
få utredningar och rapporter utförda av Regionplanekontoret, något som den 
enskilda kommunen ofta inte har möjlighet att få.

Representanten från Regionplanekontoret tycker att de delregionala samar-
betena underlättar arbetet med RUFS 2010 då det är enklare att hantera mindre 
grupper med gemensamma prioriteringar än att ha 26 kommuner som spretar 
åt olika håll. Eftersom inte alla kommuner i länet är med i något delregionalt 
samarbete och eftersom dessa samarbeten inte berör alla frågor är det dock 
viktigt att kontoret har direktkontakt med alla enskilda kommuner.

Alla intervjuade kommuner konstaterar att det finns en rivalitet mellan norra 
och södra Stockholm och att det är något som funnits länge. Detta anses påverka 
det regionala arbetet negativt och är något som måste hanteras om regionen ska 
kunna utvecklas och hävda sig i Europa. Rivaliteten gör sig tydlig i Carl Ceder-
schiöldsförhandlingen som alla intervjupersoner nämner. De södra kommunerna 
känner sig missgynnade vad gäller infrastruktursatsningar och anser att de norra 
kommunerna inte inser att en jämn utveckling i hela regionen även kan gynna 
dem. De norra kommunerna är nöjda med Cederschiöldsförhandlingen och ger 
uttryck för att den södra delen fick stort fokus i RUFS 2001.

Politikens roll i den inomregionala samverkan
I de regionala frågorna är det flesta överens om att den politiska färgen spelar 
mindre roll för samarbetet eftersom frågorna är så långsiktiga och kräver bred 

3 I november 2006 utsågs Carl Cederschiöld av regeringen för att förhandla med kommunerna och 
landstinget i Stockholms län om nödvändiga infrastruktursatsningar för att förbättra tillväxten och 
miljön i Stockholmsregionen.
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enighet. Enligt hälften av de intervjuade spelar den däremot roll för samverkan 
mellan kommunerna. Vissa menar att den politiska färgen påverkar mycket 
medan andra inte tycker det påverkar alls. En synpunkt som lyfts fram är att 
det blir bättre insyn och mer effektivt samarbete om det sker mellan de olika 
politiska blocken. Annars sker samordning inom det politiska partiet vilket 
minskar transparensen. Som exempel nämns dels Södertörnsamarbetet som 
väldigt lyckat, trots blandningen av politiska partier, dels Nordost-samarbetet 
där deltagarna anser att det är lättare att samarbeta på grund av att alla har 
samma politiska majoritet.

Det råder delade meningar om hur tjänstemän och politiker använder och ser 
på RUFS 2001. Vissa politiker tycker inte att de har ett kortsiktigare synsätt än 
tjänstemännen medan andra medger att de är lite mer fokuserade på kortsiktiga 
frågor. Samtidigt inser politikerna att de inte kan driva regionala frågor kort-
siktigt. Representanten från Regionplanekontoret upplever också att politikerna 
har ett mer kortsiktigt perspektiv vilket kan vara problematiskt då de måste göra 
långsiktiga ställningstaganden gällande regionala utvecklingsfrågor.

Tankar kring samverkan
En allmän åsikt från de intervjuade kommunerna är att behovet av samverkan är 
stort då det är svårt att klara sig som enskild kommun i regionala frågor. Flera 
av kommunerna tror att regionens bästa inte alltid är kommunens bästa, men 
säger samtidigt att om regionen utvecklas negativt så gör kommunerna det med 
största sannolikhet också. Detta förklaras med att kommunen offrar kortsiktigt 
men vinner långsiktigt.

En politiker ger uttryck för att det är en utmaning att tillgodose kommunin-
vånarnas behov, vilka ofta berör åtgärder inom en snar framtid, samtidigt som 
politikerna måste arbeta med de långsiktiga regionala frågorna där kommunens 
nytta inte alltid är lika tydlig. En positiv effekt av samarbetena kring RUFS 2010 
och de delregionala grupperingarna är, enligt kommunerna, att de får en ökad 
insyn och förståelse för andra kommuners behov, problem och förutsättningar 
samt att utbytet av erfarenheter ökar. Behovet av att samarbeta understryks av 
kommunerna som absolut nödvändigt för att Stockholmsregionen ska klara av 
att konkurrera med andra regioner i landet och Europa.

Alla tror att genomförandegraden kommer att öka genom ett regionalt 
samarbete men att detta återstår att se. Kommunerna tror att en samsyn kan 
leda till att de har större möjlighet att påverka var investeringar och satsningar 
går. Två hinder som nämns för att öka genomförandegraden är återigen att 
Regionplanekontorets (landstingets) uppgift är att producera en plan men inte 
att verka för genomförandet i den grad som är nödvändigt samt att Stockholm 
fortsätter att få för lite statliga pengar till nödvändiga infrastruktursatsningar. 
Några intervjupersoner anser att det behövs fler privata investerare för att öka 
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genomförandegraden och att deras intresse för medverkan påverkas av den 
allmänna samhällsekonomin och företagsklimatet.

De flesta intervjuade tycker att näringslivet påverkar kommunens prio-
riteringar och beslut, men att det måste vara så då de till stor del står för 
genomförandet. Detta gäller framförallt kommunens fysiska planering och 
markdisponering. Majoriteten anser att det är viktigt att ha ett nära samarbete 
med de privata aktörerna, men att det också är viktigt att inte särintressen styr 
kommunens prioriteringar. I slutändan ska det vara kommunens planer och beslut. 
Det finns också önskemål om att privata aktörer ska ha en mer pådrivande roll 
för finansiering och genomförande.

Majoriteten tycker att det är bra och nödvändigt ur ett europaperspektiv att få 
tillgång till en större arbetsmarknad och goda boendemiljöer genom utökningen 
av Stockholmsregionen med Mälardalsregionen. Dock finns en viss problema-
tik då Regionplanekontoret endast sköter planeringen för Stockholms län. En 
vanlig åsikt är att ett regionförbund liknande de i Skåne och Västra Götaland 
skulle underlätta den regionala planeringen och genomförandet av den. Som 
det är idag har landstinget inget riktigt genomförandeansvar. Representanten 
från Regionplanekontoret påpekar att staten måste utveckla sitt perspektiv på 
storstaden och förstå att Stockholm har särskilda förutsättningar med sin storlek, 
täthet och mångfald vilket borde resultera i en särskild storstadspolitik.

Generellt sett anser de flesta att det regionala samarbetet fungerar bra idag. 
Flera lyfter fram att det är viktigt att delta i andra sammanhang, exempelvis 
Stockholm Business Region och Kommunförbundet Stockholms Län, för att 
ha ytterligare forum att träffas och diskutera i, då det ofta tar tid att bygga upp 
förtroenden. De anser inte att Regionplanekontoret behöver göra mer än vad de 
gör idag för att förbättra samverkan utan ansvaret ligger på kommunerna.

Samverkan med trafikaktörer
Fem intervjuer rörande samverkan med trafikaktörer har genomförts, framförallt 
under hösten 2008. Redovisningen nedan är överlag organiserad efter de teman 
som behandlades i relation till delstudiens intervjuer.

Kontakterna mellan trafikaktörerna och Regionplanekontoret
Kontakten med Regionplanekontoret sker i olika forum, såväl informella som 
formella. Intervjupersonerna tycker att kontakterna med Regionplanekontoret 
har varit bra under RUFS-processens gång. Kontakterna har bland annat bestått 
av Trafikberedningen, där Banverket4, Vägverket, Storstockholms Lokaltrafik 
(SL), Länsstyrelsen, Stockholms Stad och Regionplanekontoret deltar. I Trafik-
beredningen diskuterade man i inledningsskedet mycket kring RUFS.

4 Den 1 april 2010 avvecklades Banverket och Vägverket. Samtidigt bildades den nya myndigheten 
Trafikverket.
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En mindre grupp, ”Lilla trafikgruppen”, bestående av representanter från 
Trafikberedningen har träffats en gång varje eller varannan månad. Intervjuper-
sonerna har utöver detta försökt delta i dialogseminarierna samt träffat Regi-
onplanekontoret enskilt ett fåtal gånger och för att diskutera trafikfrågor mer i 
detalj. De har även deltagit i planeringsgrupper med kommuner. SL, Banverket 
och Vägverket har alla deltagit i Cederschiöldsförhandlingen som utgör grund 
för infrastrukturen i RUFS 2010.

De flesta möten uppfattar intervjupersonerna som informella. Det kan röra sig 
om enskilda möten eller att man i samband med andra möten har stannat kvar 
och pratat om olika trafikobjekt. Trafikberedningen och Lilla trafikgruppen ses 
också av flertalet intervjuade som informella fora. En anser att formella möten 
kräver att politiker är med och att det fattas beslut. Den generella uppfattningen 
är att det är på de informella mötena som det händer saker.

En uppfattning som alla delar är att kontakten mellan Regionplanekontoret 
och respektive organisation har varit tät. Några menar att den har varit tätare 
än kontakten med kommuner. Dock får tidplanen för RUFS-arbetet kritik från 
flera av intervjupersonerna. För stor del av tiden i början av processen ägnades 
åt diskussioner om själva processen och för lite åt att jobba med det som man 
kommit fram till, själva planarbetet. Man har uppfattat Regionplanekontoret som 
stressade och att de haft för lite tid. Bland intervjupersonerna ser man tidsbrist 
som ett viktigt hinder för att delta i möten. Det finns många andra möten som 
måste prioriteras. En intervjuperson för fram att det har varit samma frågor som 
tagits upp på flera möten. 

Förankringsprocessen
Alla intervjupersonerna uppfattar förankringsprocessen som bra. Några inter-
vjupersoner menar att de själva skulle kunna ha varit bättre på att förankra inom 
sin egen organisation, även om de har ansträngt sig för att göra det. En annan 
förklaring till skillnad i möjlighet att förankra kan ha att göra med vilka som 
deltar i grupperna, och vilken tyngd de har hos sin organisation. Det är viktigt 
vilka som deltar för att det ska kunna fattas snabba beslut. I till exempel Lilla 
trafikgruppen har de medverkande haft olika tyngd i respektive organisation. 
Det är Trafikberedningen som utsett deltagare till Lilla trafikgruppen.

Representanten från Regionplanekontoret ser det som viktigt att kunna beakta 
så många synpunkter som möjligt före samråd och remissvar. 

Flera intervjupersoner anser att kommunerna använder RUFS när den stödjer 
deras intressen, om inte så ignorerar man den. Förankringen av trafikfrågorna 
inom kommunerna har gjorts genom stora planeringsgruppen, lilla planerings-
gruppen samt genom 3–4 möten med alla kommuner. De har diskuterat vilka 
investeringar som kommunerna prioriterar. Även här är det viktigt med vilka 
som deltar. Oftast är det fysiska planerare, men ibland är det till exempel eko-
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nomer som är kontaktpersoner för en viss kommun, och de är sällan insatta i 
trafikfrågor. 

Regionplanekontoret medverkar också i andra samverkansgrupper som ligger 
utanför ramen för arbetet med regionplanen, både i södra och norra regionhalvan. 
De är också med i processen för Länsstyrelsens investeringsplanering för läns-
planen, där kommunerna kommer med synpunkter. Regionplanekontoret har 
haft som ambition att skapa så få egna processer som möjligt. 

Återspegling av organisationens åsikter i RUFS
Alla intervjupersoner tycker att deras organisations åsikter speglas i samråds-
förslaget. En intervjuperson menar att det speglar alla organisationers åsikter. 
Vägverket vill se en utförligare förklaring hur de ska hantera koldioxidutsläp-
pen samtidigt som befolkningen och tillväxten ökar. Banverket påpekar att 
Regionplanekontoret har fått upp ögonen för godstrafiken denna gång, vilket 
är viktigt. 

Motstridiga intressen
Några uppfattar att det finns motstridiga intressen och att motsättningen rör hur 
koldioxidutsläppen ska minska samtidigt som tillväxten ökar. Det nuvarande 
förslaget kommer inte att sänka koldioxidutsläppen, vilket det måste göra.

Intervjupersonen från Vägverket beskriver svårigheten att passa in region-
planen till deras typ av förstudier baserade på fyrstegsprincipen. När förstudien 
används kan andra resultat komma fram än vad som är utpekat i en regionplan tio 
år tidigare. Det kan till exempel visa sig att en ombyggnad kan lösa problemet på 
ett bättre sätt än en nybyggnad. En föreslagen nybyggnad kan skapa förväntningar 
som kanske inte infrias. På grund av dessa skillnader i planeringssystemet har 
Banverket och Vägverket diskuterat hur man ska markera ett framtida troligt 
transportbehov. De vill helst göra detta utan att ange hur behovet på sikt ska 
tillgodoses. Detta för att göra planen mer flexibel.

Intervjupersonen från Regionplanekontoret säger att den motsättning som 
är gemensamt för alla är frågan om detaljeringsgraden i planen för lösningar 
som ligger långt fram i tiden, efter 2030. De vill ha en öppen diskussion om 
var utbyggnad ska ske och vilket trafikslag som kan väljas. Eftersom en av 
uppgifterna med planen är att ge handlingsfrihet för framtiden måste det finnas 
en tydlighet kring vilka alternativ som finns och vad det ger för konsekvenser 
för den fysiska ytan. 

Hur motstridiga intressen hanteras
De intervjuade beskriver att klimatfrågan kom att få en mycket starkare uppmärk-
samhet mitt i processen, när Cederschiöldsförhandlingen redan var i slutfasen. 
Det var för sent att ändra eftersom förankringsarbetet redan kommit så långt. Det 
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har varit ont om tid att diskutera detta på de möten de haft. En intervjuperson 
anser att det viktigaste är att kommunerna är med på planen och att det nog inte 
är någon kommun som kommer att sätta sig emot planen på grund av att den 
inte löser koldioxidutsläppen. Fokus på klimatfrågorna har varierat beroende på 
vilka som varit med i diskussionerna. Det borde ha varit möten med deltagande 
av motstridande sidor, till exempel Naturskyddsföreningen, Handelskammaren 
och Stockholm Business Region. En från Regionplanekontoret anser också 
att klimatfrågorna fick ökad uppmärksamhet först en bit in i processen men 
att den ändå lett till att de tittat mer på avvägningen mellan nya vägar och ny 
kollektivtrafik. 

Intervjupersonerna från Vägverket och Banverket säger att det var mycket 
diskussioner om planens detaljeringsgrad, speciellt i början. Intervjupersonen 
från Regionplanekontoret säger att de inte har kommit fram till någon lösning på 
frågan ännu. De har en pågående ändamålsstudie som ska föreslå hur underlag 
till de statliga verken ska utformas för att ge dem bättre stöd för sina förstudier. 
Regionplanekontoret har även undersökt hur de kan ge uttryck för regionens 
önskemål utan att bli alltför exakta. Möjligheten att se regionplanen som en 
förstudie har också diskuterats, men en regionplan kan inte leva upp till kraven 
som lagen ställer på en förstudie. 

Genomförandet av RUFS
En viktig fråga som lyftes av intervjupersonerna vad den om finansieringen i 
relation till genomförandet av RUFS. Alla intervjupersoner är överens om att 
det kommer att bli svårt att finansiera alla objekt som finns med i regionplanen. 
Det behövs en tydlig prioritering gällande vad som ska göras nu och senare. 
Regionplanekontoret föreslår ingen tidtabell i samrådsförslaget eftersom de i 
egenskap av planerare ville jobba mer principiellt och mindre detaljerat. De 
har senare av sin nämnd anmodats införa den prioritering som gjordes i Stock-
holmsförhandlingen eftersom den ledde till politisk samstämmighet om vilka 
objekt som är mest intressanta.

De intervjuade tillfrågades om det slutliga RUFS-dokumentets betydelse. Alla 
intervjupersoner håller med om att RUFS är viktig, eftersom den utgör grund 
för markanvändningen. Aktörerna använder därmed RUFS-dokumentet som ett 
stöd i sin planering och man lyfter fram att RUFS-processen genererar mycket 
underlag i form av utredningar och prognoser. Några intervjupersoner berättade 
att de ibland gör avsteg ifrån planen och att de arbetar med egna kompromis-
salternativ. Det handlar till exempel om att ha fokus på en mer centrerad region 
med ökat resande in mot city eller att man räknar med extra exploatering i vissa 
områden. Det finns också en tveksamhet rörande vissa av objekten i planen. Till 
viss del handlar det om att aktörerna har lite olika lång sikt i sin planering. 

Intervjupersonerna befarar att klimatfrågan kan splittra enigheten kring 
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genomförandet av planen och göra att aktörer går åt olika håll. Några anser att 
det beror på olika perspektiv på problemet. Om klimatfrågan blir kopplad till 
regionens konkurrensfördelar gentemot andra regioner, skulle sannolikt plane-
ringsalternativ som klarar koldioxidutsläppskraven få en sämre uppslutning. 
För kommunerna är det viktigare att RUFS beskriver deras framtida utveckling. 
Det skulle vara svårare att komma överens om frågor om klimat och tillväxt 
stod emot varandra i olika alternativ. En av de intervjuade ansåg att det saknas 
en prognos om människors förändrade levnadsvanor. Framtiden i planen är 
kopplad till en tro på att ökat ekonomiskt välstånd automatiskt leder till ökad 
konsumtion och användning av bilar. Fler scenarier är önskvärda. Representanten 
från Regionplanekontoret säger att även om klimatfrågorna uppmärksammades 
mer en bit in i processen ligger Stockholm bra till i en krissituation eftersom 
det är så lätt att ställa om till kollektivtrafik. Det finns inga regionala klimatmål 
men RUFS föreslår att det ska tas fram. Men regionplanen ska hantera normala 
förlopp och inga krissituationer, den bygger på befolkningsökning och ekono-
misk tillväxt.

Skapandet av ny kunskap och lösningar genom processen
Alla intervjupersoner är överens om att processen inte har lett till några nya 
resurser eller nya lösningar. Ingen av intervjupersonerna upplever att de fått 
någon ny kunskap om andra aktörers förutsättningar men de tycker det har varit 
positivt som ett forum att träffa andra aktörer. En intervjuperson påpekar att 
det är lättare att ta kontakt med de andra aktörerna när de träffats ofta. Intervju-
personen från Regionplanekontoret menar att Regionplanekontoret jobbar på 
konsensus. De är då beroende av att trafikverken, SL och kommunerna kommer 
in med sina önskemål och idéer om framtiden när det gäller trafikfrågorna. Det 
som framkommer är att Vägverket arbetar mycket med sådana frågor, medan SL 
och Banverket inte gör det. Då måste Regionplanekontoret kompensera bristen 
på spår- och kollektivtrafikinvesteringar. Banverket och SL skulle behöva en 
mer långsiktig planering, det skulle förbättra underlaget för vad som kan vara 
med i planen.

Regional samverkan och förbättrad tillgänglighet
Alla intervjupersoner är överens om att det behövs regional samverkan för att 
få en ökad tillgänglighet. Intervjupersonen från Vägverket menar att det är 
speciellt viktigt att alla som jobbar med planering i regionen har samma vision 
– att skapa Europas mest attraktiva region. För att nå detta krävs en samverkan 
mellan planeringsansvariga som Vägverket, Banverket, SL och kommunerna, 
eftersom Regionplanekontoret inte ensam har den uppgiften. Representanten 
från Regionplanekontoret menar också att regional samverkan är en förutsättning 
för att uppnå bättre tillgänglighet.
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På frågan om de viktigaste objekten för att öka tillgängligheten så svara alla 
intervjupersoner att det absolut viktigaste objektet är Citybanan. De har dock 
något skilda uppfattningar om vilka av övriga objekt som är viktigast. SL fram-
håller behovet av ökad kapacitet i tunnelbanan, Banverket nämner Mälarbanan 
och Vägverket Förbifart Stockholm, Södertörnsleden samt breddning av E4 till 
Södertälje. Vägverket påpekar också att alla spårvägar är viktiga där det inte går 
att sätta in busstrafik. Även representanten från Regionplanekontoret nämner 
Citybanan som viktigast, samt behovet av att åtgärda kapacitetsproblemen i 
tunnelbanan. Det stora resandet sker via pendeltåg och tunnelbana och därför är 
de viktiga. Spårväg syd är viktig för bättre tillgänglighet till Flemingsberg med 
Södertörns högskola och kärnan Kungens Kurva. Den knyter samman kärnorna 
och ser till att de kopplas till det radiella spårsystemet.

Synen på tillgänglighet skiljer sig mellan aktörerna. Flera intervjupersoner 
säger till exempel att det finns skillnader i synen på kärnstrukturen. SL tror det 
kan bli svårt att kollektivtrafikförsörja kärnorna, särskilt om de växer mer och 
mer, vilket kärnorna i RUFS har börjat få en tendens att göra. De påpekar också 
att idén om kärnstrukturen bygger på att det ska finnas infrastruktur dit vilket 
krockar med SL:s synsätt som är att bygga ut där det redan finns en potential 
för mer trafik, det vill säga det måste redan vara en kärna innan det är lönt att 
bygga kollektivtrafik dit. Vägverket ställer sig också tveksamt till kärnstrukturen. 
Kärnor kan också uppstå på andra ställen än vad som är utpekat i planen, menar 
man. De stora vägobjekten, som Förbifart Stockholm, är viktiga för att knyta ihop 
olika kärnor med varandra. Ungefär samma områden har varit utpekade redan i 
Skiss 66 föregångaren till Regionplan 73. Det är långsiktiga strukturer som inte 
kan ändra inriktning för ofta. Representanten från Regionplanekontoret anser 
att kärnor är ett alternativ till de centrala delarna, när det gäller arbetsplatser i 
första hand. Regionen har en fysisk struktur med bebyggelseband längs kol-
lektivtrafiken på järnväg och tunnelbana. Kärnorna ligger ungefär halva vägen 
in till centrum i dessa band. De vill förtäta i dessa band med en koncentration 
kring kärnan. Det handlar om att minska utspridningen och samtidigt uppnå en 
kritisk massa så att man kan erbjuda fler aktiviteter än om det ligger utspritt 
längs bandet. Allt för att ge människor som bor utanför kärnan möjlighet att 
åka dit istället för att åka in till centrum för att göra olika saker, och att erbjuda 
arbetsplatser som annars bara finns i centrala Stockholm.

Ett ytterligare exempel på skillnader i synen på tillgänglighet handlar om 
vilken typ av perspektiv man som aktör allmänt har på tillgänglighetsfrågan, det 
vill säga ett huvudsakligen nationellt eller regionalt perspektiv. Vägverket anser 
att vissa tycker att det bara behövs nya vägar och ny kollektivtrafik, medan andra 
bara vill ha förändringar i res- och arbetsvanor och bättre infartsparkeringar. 
Vägverket tror att det behövs både och. Banverket tror det kan löna sig med 
mer kollektivtrafik i storstadsregionerna medan det i glesbefolkade områden är 
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oslagbart med bil. Det är både av miljö- och tillgänglighetsperspektiv som fler 
borde åka kollektivt eftersom det frigör plats på vägarna. Banverket framhåller 
att alla regioner har egna motiv till varför staten ska prioritera just deras behov 
eftersom de ser behoven tydligast just i deras region. Det är svårare att priori-
tera mellan olika regioner. Representanten från Regionplanekontoret tycker att 

Inget nytt under solen och inte på ritbärdet heller. Redan i regionplaneskissen 1966 fanns 
Förbifart Stockholm inritad. Källa: Regionplane- och trafikkontoret. 
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Banverket har svårt att växla mellan ett nationellt perspektiv och ett regionalt 
perspektiv. De väger utbyggnad av spår för pendling mot utbyggnad av spår för 
nationellt resande och godstrafik. Banverket har saknat kompetens när det gäller 
pendeltågstrafiken och de har istället haft ett mer storregionalt perspektiv. Det 
fungerar kanske bra om det finns en regional aktör som trycker på det regionala 
alternativet som ett komplement till det Banverket gör. Banverkets regionala 
enheter ute i landet har enligt Regionplanekontoret varit mindre intresserade 
av det regionala perspektivet än motsvarande inom Vägverket. Vägverket har 
drivit de regionala intressena tillsammans med de nationella. 

Regional tillgänglighet och ekonomisk tillväxt
Intervjupersonerna har olika tankar om sambanden mellan tillgänglighet och 
tillväxt. SL anser att det är bättre att satsa på de korta än på de långa resorna. 
Banverket tror att tillväxten hämmas om det inte finns tillgänglighet till arbets-
platser. Vägverket har fler tankar om ekonomisk tillväxt och tillgänglighet. Om 
det byggs infrastruktur där det finns ett undertryckt rese- och transportbehov 
förstärks tillväxten. När de möter exploateringsansvariga i kommuner och från 
näringslivet hör de att det är trångt och därför når de inte sina kunder, samar-
betspartners eller uppdragsgivare. Då kanske de väljer att etablera sig någon 
annanstans.

Om regionen delas i två halvor delas också arbetsmarknaden. Internationella 
företag som söker etableringsorter vill ha en kritisk massa på arbetsmarknaden 
för att de ska kunna attrahera rätt kompetens. Ny infrastruktur kommer då att 
underlätta arbetsmarknaden vilket genererar tillväxt. Regionplanekontoret har 
i stort sett samma åsikter som Vägverket. 

Intervjupersonerna ger olika svar på frågan om genomförandet av planen 
ger en ökad tillväxt. Intervjupersonen från SL tror inte att förslaget är realistiskt 
eftersom ingen kommer att vilja pendla så långt. Banverket tror inte att försla-
get kommer att förverkligas i sin helhet, eftersom det är för höga kostnader. 
Det kommer att bli svårt att få med alla objekt i den nationella åtgärdsplanen. 
Intervjupersonen från Vägverket menar att förslaget varken kommer att förbättra 
eller försämra framkomligheten. Det kommer fortfarande att vara samma köer 
fast det är en halv miljon fler människor som bor i regionen. Men på grund av 
att det är fler människor blir det en mer attraktiv arbetsmarknadsregion och 
därigenom ökad tillväxt.

Tankar om samverkan
Vägverket betonar vikten av ett trafikslagsövergripande perspektiv, vilket til-
lämpades i arbetet med Citybanan. Både Vägverket och Banverket är positiva 
till den nya myndigheten Trafikverket, som är en sammanslagen planerings-
myndighet för Vägverkets och Banverkets strategiska planering. SL anser att 
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planeringsprocesserna borde vara kortare. Även om det är demokratiskt med 
långa processer, kan de bli alltför tungrodda. Det blir positivt när de regionala 
trafikplaneringsfrågorna flyttar över från Regionplanekontoret till SL. Trafiklös-
ningarna blir då mer samlade och inte lika utspridda som i nuvarande förslag. 

Banverket tror att Skåne vinner mycket på att de har ett regionförbund. Poli-
tiker lyssnar bättre på en enad region. Den åsikten delas av representanten från 
Regionplanekontoret som anser att en regional företrädare gentemot staten gör 
det tydligt vem som ska driva frågorna. Finns en statlig förhandlare kan staten 
få ett visst övertag över regionen eftersom de bestämmer när och hur de vill ha 
det. Samtidigt har bristen på ett regionförbund gjort att det har varit nödvändigt 
med en förhandlingsman för att lösa de problem regionen står inför. Staten har 
därigenom ett övertag i Stockholm jämfört med i Skåne där motsvarande frågor 
sköts av ett regionförbund.

Samverkan genom sammanslagning – 
koloss på lerfötter eller organisatoriskt 
snilledrag?
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Ett helhetsperspektiv  
på samverkan
Diskussion utifrån intervjustudierna

I detta kapitel diskuteras först resultaten från genomförda intervjuer under de 
två huvudrubrikerna länsöverskridande respektive inomregional samverkan. 
Därefter kommenteras några av de förändringar av utvecklingsplanens inriktning 
som skedde under den långa planeringsprocessen.

Länsöverskridande samverkan
Den funktionella regionen och administrativa gränser 
Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion sträcker sig numera långt utanför 
länets administrativa gränser. Som en konsekvens av detta har Regionplanekonto-
ret haft i uppdrag att i större utsträckning än tidigare hantera förhållande utanför 
den formella länsgränsen. Detta storregionala perspektiv är också intressant 
i relation till den debatt som för närvarande pågår om en ny regionindelning 
i Sverige, där Stockholms län skulle kunna bilda en gemensam region med 
omgivande län.

Från intervjusvaren är det tydligt att många ser fördelar med att ha en gemen-
sam syn på storregional nivå. Flera anser att utvecklingen av den funktionella 
regionen följer sin egen dynamik vilket ställer krav på gemensamma analyser 
och bedömningar i ett större perspektiv än det som enskilda län och kommuner 
tillämpar. Intervjupersonerna poängterar att de funktionella sambanden går i 
alla möjliga riktningar, inte bara in mot Stockholm.

Den funktionella regionens tillväxt har enligt några intervjupersoner redan 
lett till att en samstämmighet börjat växa fram mellan de olika länens visioner, 
mål och strategier. Politikernas och tjänstemännens verklighetsbild har förändrats 
och det avspeglar sig nu i respektive läns utvecklingsarbete. Intervjupersonerna 
är överens om att samstämmigheten har kommit längst på transportområdet där 
man bland annat har arbetat mycket tillsammans om Citytunneln och infarterna 
mot Stockholm.

På frågan om det är möjligt att åstadkomma en gemensam syn på mål, 
visioner och strategier på storregional nivå svarade vissa att det helt enkelt 
är naturligt med en samstämmighet på storregional nivå, speciellt gäller detta 
mål och visioner. De flesta intervjuade påpekar samtidigt att varje region eller 
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regiondel har sina specifika problem till vilka man har behov av anpassade 
strategier. Andra anser dock att det finns risk för att gemensamma formuleringar 
blir alltför vaga; en person såg strävan efter konsensus som en fråga om att finna 
en minsta gemensamma nämnare vilket i sin tur riskerar göra resultatet profil-
löst. Detta är visserligen bättre än ingen samstämmighet alls, men det ger inte 
utvecklingsarbetet och dess dokument den ”vassa spets” som man skulle behöva 
för att framgångsrikt kunna konkurrera internationellt. Flera intervjuade anser 
att en lösning skulle vara att skapa en storregional planeringsenhet som bland 
annat borde arbeta med internationell marknadsföring av storregionen.

Samordning med planeringen i omgivande län
Hur klarade Regionplanekontoret av samordningen med de omgivande länens 
arbete med regionala utvecklingsprogram (RUP)? Åstadkoms ett länsöver-
skridande samråd som mynnade ut i en gemensam syn på mål, visioner och 
strategier?

I Stockholms län är det formellt Länsstyrelsen som är ansvariga för fram-
tagandet av det regionala utvecklingsprogrammet. Det har dock beslutats att 
detta skall vara en del av det regionala utvecklingsprogram som landstinget 
ansvarar för. Därmed har fler sakfrågor kommit att tas upp i den regionala 
utvecklingsplanen.

För planeringsarbetet som bedrivits i omgivande län så kan man konstatera att 
det är ganska trevande och har varierande karaktär. Intervjupersonerna lyfter fram 
att denna omgång regionala utvecklingsprogram är de första som tas fram. Det 
är något nytt för länen och det är tydligt att man kämpar för att hitta former för 
hur arbetet skall bedrivas. Man känner sig osäker på hur arbetsprocesserna skall 
läggas upp, hur dokumenten skall struktureras och vilket innehåll de skall ha.

Regionplanekontoret hade initialt ambitionen att samordna sin planering 
med utvecklingsarbetet i omgivande länen i syfte att skapa en gemensam syn 
på mål, visioner och strategier. Denna ambition fick dock överges ganska snart. 
Orsaken var att länen redan hade klarat av eller var mitt uppe i arbetet med mål, 
visioner och strategier för den egna regionen. Och de ville inte rasera det som 
man lyckats bygga upp, i synnerhet inte den politiska samsynen. Samtidigt vittnar 
vissa intervjupersoner om sina begränsade resurser för arbetet med respektive 
utvecklingsprogram, vilket säkerligen också haft en inverkan.

Samtidigt som Regionplanekontoret kunde konstatera att det inte visade 
sig vara möjligt att skapa en gemensam syn på mål, visioner och strategier, 
visade kontorets undersökning av de olika länens mål och visioner att dessa 
hade väldigt lika karaktär, vilket även intervjupersonerna har gett uttryck för. 
Intervjupersonerna, inklusive Regionplanekontoret, tror att den process som de 
bedrivit har bidragit till att målen, visionerna och strategierna har närmat sig 
varandra allt mer.
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Inför kommande regionala utvecklingsplaner och utvecklingsprogram
Några intervjupersoner efterfrågar en nationell samordning av arbetet med 
regionala utvecklingsprogram med givna tidsramar liknande det som gällt för 
tidigare arbete med regionala tillväxtprogram. Detta skulle underlätta det läns-
överskridande samarbetet, skapa delaktighet i varandras utvecklingsinsatser, 
och därmed förhoppningsvis högre kvalitet på det som görs.

En samordning med den regional utvecklingsplaneringen i Stockhom är 
dock en fråga av en helt annan dignitet. Den regionala utvecklingsplanen där 
har även status som regionplan och måste därmed följa formalia enligt Plan- och 
bygglagen5. Dessutom gör omfattningen och tidsutdräkten för regionplaneringen 
i Stockholm det svårt att se hur en reell samordning skulle kunna komma till 
stånd.

Ett alternativ vore om de återkommande planeringsprocesserna i omgivande 
län, om säg sex till sju år, skulle kunna samordnas med det strategiarbete som 
då kanske pågår i arbetet med RUFS 2020. Det bör här understrykas att den 
samsyn som utvecklas över tiden genom återkopplingar mellan RUFS 2001, 
dagens RUP:ar, RUFS 2010, morgondagens RUP:ar och så vidare är nog så 
viktig som gemensamma dialogmöten enstaka år.

Hur väl fungerar den länsöverskridande aktörssamverkan?
Intervjupersonerna ser flera fördelar med en utökad regional samverkan. Förutom 
behovet och potentialen av att kunna skapa bättre pendlingsmöjligheter pekar 
flera av intervjupersonerna på behovet att verka för en gemensam taxesättning 
i kollektivtrafiken. Dessutom framhålls att storregionalt samarbete minskar 
riskerna för motverkande handlingar och dubbelarbete.

Ett annat mycket viktigt skäl för utökad samverkan och ett storregionalt 
perspektiv, som lyfts fram i intervjuerna, är vikten av att kunna stärka den inter-
nationella konkurrenskraften. Flera framhåller att man inte främst tävlar inom 
regionen eller inom landet, utan på den europeiska eller internationella arenan. 
Det handlar inte om vem som får en viss etablering, utan att denna etablering 
kommer till just Stockholmsregionen. Därmed kan alla få nytta av det. Flera 
av intervjupersonerna tycker att en grundläggande förutsättning för att kunna 
fokusera på storregionen framför det egna länet eller den egna kommunen är 
att det storregionala samarbetet är av vinna-vinna typ. 

Många framhåller Citybanan som ett gott exempel på hur aktörerna i 
Stockholmsregionen gemensamt har lyckats ställa sig bakom en prioritering 
som kanske kan upplevas som om det främst gagnar de centrala regiondelarna. 
Det finns många investeringar som står på önske- och behovslistan, men som 
en intervjuperson uttryckte sig om beslutet att ställa sig bakom satsningen på 

5 De regionala utvecklingsprogrammen styrs av förordningen om regionalt tillväxtarbete. Den regio-
nala utveckligsplanen för Stockholmsregionen utgör också länets regionala utvecklingsprogram.
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Citybanan: ”Om inte infarten till Stockholm löses först så är det ingen idé att 
jobba för att Ostlänken kommer ut till Sörmland”.

Vikten av dialog och förankring
På frågan om intervjupersonerna tror att den regionala samverkan som bedrivs 
i Mälarregionen kan leda till ökat genomförande av de planer som antas sva-
rade de flesta att de såg ett positivt samband. Många ansåg att den form av 
dialogorienterade processer som RUFS 2010 försökt bygga upp är väldigt 
viktiga för vad som händer efter att planen är antagen. En avgörande faktor vid 
genomförandet är att planen är välförankrad bland dem som skall stå för det 
faktiska genomförandet.

Vad gäller tjänstemännens respektive politikernas roll för själva genom-
förandet är intervjupersonerna överens om att det är tjänstemännen som har 
den största rollen vid själva verkställandet. Men det poängterades att det i den 
planeringsprocess som föregår genomförandet är viktigt att både tjänstemän 
och politiker är närvarande och delaktiga.

Samverkan om utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2010
Hur väl har Regionplanekontoret lyckats med sina ambitioner att arbeta med ett 
perspektiv som sträcker sig utanför länets administrativa gränser och samarbeta 
med de omgivande aktörerna? Både de länsföreträdare och övriga som inter-
vjuades anser att processen har varit mycket bra. De flesta tycker att samarbetet 
mellan dem och Regionplanekontoret har fungerat väl. Några säger att det tydligt 
märks att ambitionen från den politiska ledningen i Stockholms län har varit 
att man skall få in det större regionala perspektivet tidigt i planeringsproces-
sen. En säger vidare att ”[Regionplanekontoret] verkligen har visat prov på att 
tänka i större banor” genom att bjuda in många aktörer utanför Stockholms län 
till möten och seminarier. Några intervjupersoner poängterar dock att man till 
syvende och sist måste vara på det klara med att deras uppdrag när det kom-
mer till sin spets primärt gäller i relation till sin arbetsgivare, Stockholms läns 
landsting, det vill säga inte avser storregionen.

Även om ambitionen från Regionplanekontorets sida har varit att driva en 
dialogorienterad process, vittnar många intervjupersoner om att mötena mer 
bestått av presentationer än egentlig dialog. Samtidigt poängteras att det trots allt 
känns som en bra start. Detta är första gången processen på ett mer genomtänkt 
sätt involverat de omkringliggande länen. Även om de regionala aktörerna till 
stor del upplevt det som en informationsprocess så säger man att man även till 
viss del känner att man haft möjlighet att påverka utvecklingsplanens innehåll. 
På frågan om aktörerna tycker att deras åsikter återspeglas i planen svarar många 
att den är så pass bred och översiktlig att det är svårt att inte känna att man fått 
med sina åsikter.
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Nuvarande samverkan i Östra Mellansverige är uppdelad på en mängd olika 
fora och aktiviteter, men det är Regionplanekontorets och Mälardalsrådets arbete 
som anses vara mest utvecklat och givande för både politiker och tjänstemän. 
Flertalet intervjupersoner poängterar Regionplanekontorets unika position vad 
gäller kompetens och värdet av de kunskapsunderlag de tar fram. Det kopplas 
till att de har helt andra finansiella resurser bakom sig än de flesta aktörer i 
regionen, med Stockholms stad som undantag. En intervjuperson för fram att 
det är viktigt att Regionplanekontoret driver frågan om regional utveckling 
eftersom regionförbunden i omgivande län är nybildade och jämförelsevis små. 
Intervjupersonen säger: ”Det är viktig att de kör och vi reagerar mer”. En annan 
säger att samarbetet i huvudsak visserligen fungerat bra, men menar att det inte 
kommer att fungera perfekt förrän det finns en organisation vars primära uppgift 
är att bevaka den storregionala helheten.

Den framtida länsöverskridande samverkan
Aktörerna i omgivande län har upplevt möjligheten att delta i dialogen och 
processen om utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som något mycket 
positivt. Länen har inte arbetat på motsvarande sätt, det vill säga de har varken 
bjudit in Regionplanekontoret eller andra län att delta i en dialoginriktad process 
när respektive utvecklingsprogram tagits fram. I dessa fall sträcker sig delta-
gandet av andra regionala aktörer till att de som remissinstanser fått ta del av de 
dokument som producerats och på så vis kunnat komma med kommentarer. En 
intervjuperson säger att man inte medvetet valt bort att ha en mer dialoginriktad 
process som inkluderar de omkringliggande länen. Inför kommande arbete med 
regionala utvecklingsprogram vore det önskvärt att även länen bjuder in och 
mer aktivt börjar involvera angränsande län i respektive process. Dock skulle 
detta kunna bli väldigt resurskrävande. Redan nu anser intervjupersonerna att 
det ibland kan vara svårt att få tid att gå på allt som anordnas och att sätta sig 
in i alla dokument. Mängden träffar och dokument är förstås av en helt annan 
kvantitet för de andra länen, men likväl kan man tänka sig att det kan bli svårt 
för varje län att hinna vara aktiva i alla de andra länens planeringsarbete.

Flera av de intervjuade anser det viktigt att försöka koncentrera den framtida 
regionala samverkan till frågor av storregional karaktär som är mer legitima 
och enklare att förankra i län och kommuner. Några nämner att den regionala 
samverkan i Östra Mellansverige befinner sig i en mognadsprocess och att de 
prioriteringar som görs idag skulle ha varit omöjliga att göra för bara några år 
sedan.

Vid diskussionen om storregionens mognadsprocess framförs att tiden nu 
nog är mogen för att skapa en större beslutskraft på storregional nivå. Detta är 
en diskussion som pågått i olika fora, både på nationell nivå och bland aktörer 
i Östra Mellansverige under senare år. Idag är den regionala samverkansbilden, 



 45

som nämnts ovan, lite splittrad med Mälardalsrådet och Regionplanekontoret 
i spetsen. Fungerar det att dessa aktörer fortsätter driva de regionala frågorna 
eller vore det önskvärt och möjligt att någon annan aktör kommer in i bilden 
och axlar denna uppgift? En intervjuperson nämner speciellt OECD:s analys 
av Stockholm-Mälarregionens utveckling (OECD Territorial Reviews) och 
betydelsen av internationell konkurrenskraft. Det är ett problem att det inte 
finns en aktör med det primära uppdraget att bevaka helheten för denna stor-
region. Intervjupersonen anser att det behövs en organisation som kan hantera 
konflikter och fatta beslut även om det kan kännas som fel beslut för några 
enskilda aktörer.

En annan intervjuperson framhåller bristen på statistiskt underlag samman-
ställt i ett storregionalt perspektiv vilket gör att en del frågeställningar inte kan 
analyseras på önskvärt sätt.

Inomregional samverkan
Den inomregionala samverkan involverar många olika aktörer, såsom till 
exempel kommuner, näringsliv och ideella organisationer. Vi har, i enlighet 
med uppdraget, fokuserat på den samverkan som skett med kommunerna i 
Stockholms län och med aktörer på transportområdet.

Regionplanekontoret som kunskapsförmedlare och dialogpartner
Kommunerna tycker allmänt att Regionplanekontoret gör ett mycket bra arbete 
som processledare. En sak som de uppskattar särskilt mycket är att Region-
planekontoret får dem att känna sig synnerligen involverade i processen. De 
har känt sig välkomna att delta aktivt i processens olika faser, och upplever att 
regionplanerarnas engagemang och entusiasm har smittat av sig på dem. Det som 
begränsat vissa kommuners deltagande har varit en hög arbetsbelastning. Vissa 
kommunföreträdare har också framfört tidsåtgången för att ta sig till mötena, 
som ofta hålls i centrala Stockholm, som ett hinder.

Många intervjuade poängterar Regionplanekontorets roll som kompetent 
kunskapsförmedlare. Regionplanekontoret är högt uppskattat för det material 
man tar fram. Rent generellt så förmedlar de intervjuade att Regionplanekonto-
ret i många avseende snarare haft rollen som just kunskapsförmedlare än som 
dialogpartner. Ett exempel är de möten som kontoret har haft med kommun-
politiker på sina så kallade ”kommunrundor”. Ofta har mötena resulterat i ett 
informationsflöde från Regionplanekontoret till kommunen. En förklaring till 
detta kan vara att Regionplanekontoret ses som den kompetenta kunskapsför-
medlaren – som experten. Kommunerna söker input för det arbete som bedrivs 
på lokal nivå. Regionplanerarna har samtidigt varit angelägna om att informera 
om läget i planeringsprocessen, olika sakfrågor med mera. Därigenom har den 
mesta tiden gått åt till information, och det har inte riktigt funnits rum för en 
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dialog. Den begränsade mötestiden, ofta bara en timme, är ytterligare en för-
klaring till att möten för dialog ofta har blivit informationsmöten. Regionpla-
nekontoret medger dessutom att de tvingas prioritera de frågor som de behöver 
synpunkter på, och därmed styr vilka frågor som kommer med på agendan och 
därmed vilka som utesluts.

RUFS-processen – med dialog i fokus
Intervjupersonerna säger att tidigare planeringsprocesser till stor del har kän-
netecknats av att tjänstemännen på Regionplanekontoret tagit fram kunskapsun-
derlag i form av olika rapporter, och att kommunerna och andra aktörer nästan 
enbart involverats som remissinstanser.

Kommunerna, såväl som andra aktörer, uppskattar mycket det nya upplägget 
med ökad tonvikt på dialog. Många vittnar om att de känner att de fått komma 
in i ett mycket tidigare skede i processen, vilket dels har gett dem en bra kun-
skap om sakfrågor, dels en större möjlighet att påverka utvecklingsplanens 
innehåll. Detta verkar dessutom ha haft en stor effekt på känslan av delaktighet 
i RUFS:en och dess innehåll. Det stora antalet remissvar på samrådsförslaget 
kan möjligen tolkas som ett tecken på detta. Vidare så säger sig kommunerna 
uppleva att Regionplanekontoret har lyssnat på dem och visat stor respekt för 
deras synpunkter och kommentarer.

Bland trafikaktörerna finns olika uppfattningar om möjligheterna att påverka 
den regionala utvecklingsplanens innehåll. Några framhåller att de fick ta del av 
ganska färskt och ”oanalyserat” material, det vill säga de fick vara med och tolka 
analyserna. En intervjuperson säger: ”där var det ibland dagsfärskt, de hade inte 
sett det själva ens, det som konsulterna presenterade”. Andra intervjupersoner 
säger att de gärna hade varit än mer aktiva i framtagande av diskussionsmaterial 
i relation till sina kompetensområden istället för att bara kommentera material 
som Regionplanekontoret tagit fram.

Många pekar på att informationsmomentet ofta fått ta överhand vid de olika 
aktiviteterna som Regionplanekontoret har anordnat, exempelvis dialogsemi-
narierna. Ytterligare en negativ faktor som intervjupersonerna poängterar är att 
antalet deltagare på dialogseminarierna var för stort för att få till en ordentlig 
dialog. Valet att benämna vissa möten”dialogseminarier” gjordes enligt Region-
planekontoret för att understryka syftet med dessa möten. Regionplanekontoret 
nämner att man med dialogseminarierna ville ha en form som gav rum för brett 
deltagande av olika aktörer, såsom till exempel ideella föreningar, som kanske 
inte annars får en chans att aktivt delta i processen, utöver att vara remiss-
instans.

Värdet av planeringsprocessen
De flesta intervjuade vittnar om värdet av processen som sådan. En sak som 
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många kommunföreträdare nämner, vilket även intervjuerna med regionala 
aktörer gav uttryck för, är att man får kunskap om och förståelse för olika per-
spektiv, vilket i förlängningen leder till att man har lättare för att se de större 
sammanhangen. Detta kan i bästa fall betyda att kommunföreträdare ser det 
som viktigare att regionen får en viss etablering än att den hamnar i den egna 
kommunen. Intervjupersonerna ger uttryck för att de anser att det som gynnar 
regionen också gynnar de enskilda kommunerna.

En annan positiv följdeffekt som intervjupersonerna tror att processorien-
teringen kan ha är att gynna genomförandet av planen. Det faktum att Region-
planekontoret lyssnar och hörsammar de olika aktörernas åsikter har skapat en 
känsla av delaktighet vilket de tror borgar för att de enskilda aktörerna verkligen 
kommer att arbeta för att planen genomförs.

Delregional samverkan
I Stockholmsregionen finns flera delregionala grupperingar, såsom till exempel 
Södertörnssamarbetet och Stockholm Nordost. Intervjusvaren tyder på att dessa 
har en enande effekt på delregional nivå, men samtidigt kan ha en splittrande 
effekt på regional nivå.

Regionplanekontoret är positivt till delregionala grupperingar och vill i så 
stor utsträckning som möjligt dra nytta av de processer och arenor som redan 
existerar. Regionplanekontoret vinner därmed tid genom att de i lite mindre 
omfattning behöver ha en omfattande dialog med varje enskild kommun. Genom 
de delregionala grupperingarna sorteras vidare viktiga frågeställningar fram.

Intervjusvaren vittnar om att de delregionala grupperingarna fungerar mycket 
bra internt. Inom delregionerna har man verkligen lyckats svetsa samman ingå-
ende kommunerna, det vill säga man har lyckats arbeta fram en gemensam syn 
på en rad olika frågor. Exempelvis så har Södertörnssamarbetet tagit fram ett 
delregionalt utvecklingsprogram (SUP – Södertörns Utvecklingsprogram), där 
de identifierat frågor där det finns ett mervärde för kommunerna att samverka. 
Intervjusvaren visar dock även att det fortsatt finns en viss inomregional rivalitet 
i Stockholmsregionen med en uppdelning av södra halvan mot norra halvan. 
Tendensen till inomregional rivalitet kan vara av ondo sett från ett internationellt 
konkurrensperspektiv och även i nationella sammanhang. Intervjupersonerna 
upplever att Stockholmsregionen historiskt inte klarat sig särskilt bra i konkur-
rensen om de nationella medel för infrastrukturinvesteringar. Skåne- och Västra 
Götalandsregionen framhålls som goda exempel på regioner som internt lyckas 
enas sig om gemensamma prioriteringar vilket intervjupersonerna menar troligen 
har gynnat dem i de nationella förhandlingsprocesserna. Dock bör nämnas att 
Stockholmsregionen, med Mälardalsrådet som samlande aktör, på senare tid 
har lyckats agera samlat på infrastrukturområdet.
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De regionala stadskärnorna
Bland intervjusvaren finns både de som tror att det är möjligt, och nödvändigt, 
att skapa en flerkärning region och de som anser att Stockholmsregionen är för 
liten för att innehålla mer än den centrala kärnan. Regionplanekontoret har i 
planarbetet gått vidare med de idéer om en flerkärnig region som lanserades i 
föregående utvecklingsplan. Både dialoger och remissvar ger ett fortsatt starkt 
stöd för detta. Det kommunerna främst efterfrågar är tydligare anvisningar om 
kärnornas innehåll, hur de kan utvecklas samt vem som har ansvaret för att 
utvecklingen kommer till stånd. En återkommande fråga från de intervjuade 
har varit hur flerkärnigheten hänger samman med utbyggnaden av kollektivtra-
fiken. Bör kärnorna växa av sig själva till dess de uppnår en tillräcklig storlek 
för att motivera en utbyggnad av kollektivtrafiken? Eller bör landstinget ta ett 
strategiskt beslut och bygga ut kollektivtrafiken för att understödja utvecklingen 
av kärnorna?

Intervjusvaren visar att utnämning till regional kärna har haft positiva effekter 
på lokal och delregional nivå. Vissa kommuner har därigenom lyckats enas 
politiskt om att satsa på att vidareutveckla kärnan i fråga. Ett exempel är Jär-
fälla kommun. Intervjupersonerna vittnar om att förslaget om Barkarbyfältet 
som kärna ledde till politisk enighet kring vidareutveckling av området. Kom-
munen har tagit fram en vision för Barkarbyfältet och ser detta som början på 
en långsiktig satsning.

Infrastruktur och Cederschiöldsförhandlingen
Intervjupersonerna framhöll att tranportfrågorna är den viktigaste sakfrågan. 

Utpekade regionala stadskärnor. Illustration: Regionplanekontoret RUFS 2010.
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Det storregionala samarbetet på transportområdet framstår som väldigt väl 
utvecklat i Stockholm-Mälarregionen. Det beror dels på samverkan mellan 
länsstyrelserna, som har som specialuppdrag att jobba med dessa frågor, dels 
på att Mälardalsrådet gör ett bra arbete med att samordna regionens politiker 
kring dessa frågor.

En möjlig förklaring till samstämmigheten om utvecklingsplanens transport-
frågor är sannolikt Cederschiöldförhandlingen (Stockholmsförhandlingen). Den 
prioritering av viktiga infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen som den ledde 
till, har fungerat som en utgångspunkt för RUFS-arbetet. Samtidigt var nuva-
rande utvecklingsplan, RUFS 2001, en central utgångspunkt för förhandlingen. 
Avsaknaden av större diskussioner eller konflikter i dessa frågor kan ses som ett 
uttryck för att aktörerna i regionen har respekterat den politiska överenskom-
melsen som gjorts inom Cederschiöldförhandlingen. En intervjuperson frågade 
sig dock om inte den regionala utvecklingsplaneringen som sätts igång ungefär 
vart tionde år, vore en bra arena för att ta chansen till lite ”kreativt tänk”.

En fråga som diskuterats är hur eventuella framtida satsningar på transport-
leder i regionen bör markeras på kartan. Trafikaktörerna anser att till exempel 
ett streck eller en pil på en karta kan ge fel signaler och uppfattas som en faktisk 
sanning, när det i själva verket handlar om att man försöker markera ett eventuellt 
framtida transportbehov. Mycket formalia återstår innan ett beslut om utbyggnad 
av en väg eller järnväg kan tas. Samtidigt behöver kommunerna få några ramar 
utifrån vilka de kan planera sitt utvecklingsarbete. Intervjupersonerna ser det 
som en svår utmaning att både finna former för att markera ett transportbehov 
och samtidigt undvika att skapa fel förväntningar.

Regional utvecklingsplan och regionalt utvecklingsprogram
Sammanslagningen av regionplanen och det regionala utvecklingsprogrammet 
har inneburit att landstinget och länsstyrelsen har utvecklat sitt samarbete. Det 
framstår dock som oklart om de har lyckats få till stånd en klar avgränsning 
av respektive roller och därmed ett tillräckligt välfungerande samarbete. På en 
överordna nivå verkar det visserligen vara klart att Regionplanekontoret har 
huvudansvaret för att driva processen med framtagandet av den kombinerade 
regionplanen och regionala utvecklingsprogrammet och att länsstyrelsen skall 
medverka aktivt. Men när det kommer till en mer praktisk nivå verkar det lite 
mer oklart. Eftersom det är första gången6 som landstingets och länsstyrelsens 
regionala utvecklingsarbete formellt slagits samman är det inte förvånande att 
parternas roller inte är helt utmejslade. Samtidigt som båda parter på sitt sätt 
försökt skapa en bra process, tyder intervjuerna på att de upplever att den andra 
parten inte riktigt har levt upp till sina åtaganden.

6 Gällande RUFS 2001 så kom beslutet i efterhand om att RUP:en skulle vara en del av RUFS:en.
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Den framtida inomregionala samverkan
Olika kommuner har olika förutsättningar att delta i den inomregionala sam-
verkan. Vissa saker är sådant som kommunerna själva måste arbeta med, såsom 
hur man väljer att prioritera det regionala utvecklingsarbetet inom den kom-
munala projektportföljen. Ekonomin är förstås en faktor, men om man verkligen 
vill satsa på att vara delaktig på den regionala nivån så krävs att det finns en 
acceptans och stöd på politisk nivå och ledningsnivå för att tjänstemännen ska 
delta i regionala utvecklingsaktiviteter. För Regionplanekontoret gäller det att 
fortsätta utveckla former för att möjliggöra ett balanserat deltagande av kom-
munerna i länet. Om huvuddelen av mötena arrangeras i centrala Stockholm 
blir den genomsnittliga restiden kortast men samtidigt blir det samma aktörer 
som gång efter annan får längst resväg. Det kan leda till att representanter från 
den senare gruppen deltar mer sällan.

Den fokus på dialog som karaktäriserat arbetet får överlag mycket positiva 
omdömen. Det är dock en lärprocess. Inför kommande planeringsomgångar 
borde regionplanerarna söka ge mer tid för dialog.

Hur kan kommunrundorna utvecklas för att bli mer av en tvåvägsdialog, och 
hur kan de kompletteras med alternativa sätt att få in kommunernas tankar och 
idéer? Som komplement till kommunrundorna skulle Regionplanekontoret till 
exempel kunna samla mindre grupper av kommuner för längre träffar, möjligen 
i form av halv- eller heldagsworkshops. Regionplanekontoret säger sig vara 
mycket medvetna om problemen som nämns ovan och säger sig ha planer på att 
framöver ytterligare utveckla formerna för sin kontakt med kommunerna.

Förändringar under resans gång
Stockholmsregionens utvecklingsplan från år 2001 har som vision ”en långsiktigt 
hållbar utveckling som innebär tillväxt med social och ekonomisk balans”. Inför 
den avslutande dialogen om vision, mål och strategier runt årsskiftet 2006/2007 
föreslog regionplanerarna att visionen skulle ändras till ”Norra Europas mest 
attraktiva storstadsregion”. Följande mål föreslogs:

n en öppen och tillgänglig region 
n en dynamisk och innovativ region 
n en framstående region 
n en region med god livsmiljö 
n en resurseffektiv region.

Målen är allmänna men framstår, i linje med förslaget till ny vision, som min-
dre ambitiösa än målen i den gamla planen. Så till exempel har målet att vara 
”en framstående region” ersatt det tidigare målet att vara ”en internationellt 
ledande region”. De likaså brett formulerade strategier som samtidigt föreslogs 
är svårtolkade men tycks innebära en prioritering av nya idéer och innovationer 



 51

snarare än stöd för att expandera företagens och hushållens marknader. Detta 
skulle kunna återspegla en viss nedprioritering av både tillväxt och inomregional 
tillgänglighet jämfört tidigare plan.

Dialogen om förslagen och kanske också egna åsikter ledde till att politikerna 
i Regionplanenämnden i maj 2007 höjde ambitionsnivån. Visionen vidgades till 
att omfatta hela Europa och följande mål och strategier lades fast för arbetet 
med den nya utvecklingsplanen.

Mål:
n en öppen och tillgänglig region 
n en ledande tillväxtregion 
n en region med god livsmiljö 
n en resurseffektiv region

Strategier: 
n säkra värden för framtida behov 
n öka uthållig kapacitet och kvalitet inom strategiska områden 
n utveckla en tät och flerkärning struktur med täta stråk 
n frigör livschanser 
n utveckla idéer och förnyelseförmåga
n stärk sammanhållningen
De av tjänstemännen föreslagna målen ”en dynamisk och innovativ region” 
och ”en framstående region” har ersatts med målet ”en ledande tillväxtregion”. 
Förändringen kan tolkas som att ekonomisk tillväxt kommer att ges högre prio-
ritet i utvecklingsplanen än planerarna från början tänkt sig. Att både mål och 
strategier är utförligt beskrivna i bakomliggande texter hindrar inte att de kan 
ges mycket olika tolkningar av olika aktörer7. Trots sin betydande omfattning 
ger texten ingen vägledning om hur strategierna ska kunna lösa upp eller mildra 
målkonflikter.

Syftet med den testtestversion av kommande samrådsförslag som presentera-
des i början av 2008 tycks inte ha varit att få synpunkter på målkonflikter eller på 
relationen mellan målen, strategierna och planförslaget. De viktigaste frågorna 
som Regionplanekontoret säger sig vilja ha svar på är i stället dels om läsarna 
(av testförslaget) anser att målen och planförslaget leder i visionens riktning, 
dels om de vill medverka till planens genomförande. Någon redovisning av 
svaren på dessa frågor har inte gjorts. Men eftersom samrådsförslaget gjordes 
klart bara någon månad efter dialogen om testversionen svarade gissningsvis 
en stor majoritet av de medverkande ja på båda frågorna.

Det finns däremot en mycket utförlig redovisning av de synpunkter, slutsatser 
och politiska beslut som remissen av samrådsförslaget gav upphov till (Samråds-
redogörelse – RUFS 2010, rapport 6:2009). Av den framgår först och främst att 

7 Se ”Vision, mål och strategier för regionens utveckling samt program för ny regional utvecklings-
plan (RUFS2010)”, bilaga 1, RTN-protokoll 2006-0046
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majoriteten av remissinstanserna är positiva till samrådsförslaget och att många 
ställer sig bakom förslaget i dess helhet. Visionen och de övergripande målen har 
brett stöd och uppslutningen bakom de föreslagna strategierna är närmast total. 
Trots detta är oenigheten i centrala frågor stor och regionplanerarna identifierar 
elva avgörande frågor, eller med deras ord ”knäckfrågor”, som måste besvaras 
för att de ska kunna utveckla samrådsförslaget till ett utställningsförslag. Några 
av frågorna är, som framgår av exemplen nedan, så grundläggande att det är svårt 
att förstå varför de inte har aktualiserats tidigare i planeringsprocessen som vid 
denna tidpunkt pågått i cirka tre år. De under dessa år mödosamt formulerade 
målen och strategierna gav uppenbarligen inte tillräcklig vägledning.
n Hur ska RUFS ge tydligare vägledning för klimatutmaningen och hur ska 

transporternas klimatpåverkan hanteras? 
n Hur ska principerna för utveckling av transportsystemet formuleras? 
n Vilka regionala stadskärnor ska vi ha och hur ska de avgränsas? 
n Var ska nya bostäder i regionen tillkomma? 
n Hur ska de svaga sambanden i strukturen av gröna kilar stärkas? 
n Hur ska målbilden för Östra Mellansverige utformas? 
n Hur arbetar vi vidare med miljökonsekvensbeskrivningar av planen? 
n Hur långtgående ska RUFS vara i genomförandefrågor?
Att dessa frågor väcktes först nu kan ha flera orsaker. Regionplanerarna och deras 
politiker kan ha missbedömt värdet av att i en långt utdragen process försöka 
nå enighet med kommuner, omgivande län med flera aktörer om innebörden av 
visionen, målen och strategierna för regionens utveckling. Utfallet av remissen 
indikerar i vart fall att samstämmigheten i detta avseende köpts till priset av så 
vaga eller allmängiltiga formuleringar att vägledningen för själva planen blev 
otillräcklig. Det till synes sena uppvaknandet kan också bero på en ovilja av 
politikerna att involvera sig på allvar innan det är absolut nödvändigt. Och att 
frågan om klimatpåverkan först nu tydligt lyfts fram kan spegla att debatten om 
klimatpåverkan intensifierades världen över under remissperioden. En mer välvil-
lig tolkning är att Regionplanenämnden avvaktade med eget ställningstagande så 
länge i syfte att inte onödigtvis snäva in diskussionen om utvecklingsplanen.

Regionplanenämndens svar på de ställda frågorna är, inte förvånande, långa 
och innehåller såväl konkreta beslut som principiella rekommendationer. Föl-
jande axplock ger exempel: 
n Planeringsmålet är att länets klimatpåverkan dämpas väsentligt genom en 

utsläppsminskning med 40–50 procent av CO2-ekvivalenter per invånare till 
år 2030 jämfört med 2005. 

n En ökad samverkan mellan näringsliv, forskning och högre utbildning inom 
klimat- och energiområdet bör uppmuntras för att utveckla och kommersia-
lisera ny miljöteknik. 
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n Transportsystemet ska byggas ut med kollektivtrafiken som grund och kol-
lektivtrafikinvesteringar ska ha hög prioritet. 

n På plankartan i utställningsförslaget redovisas objekt som föreslås vara 
utbyggda till år 2020. Dit räknas åtgärdsförslagen i Stockholmsöverenskom-
melsen fram till 2020, med undantag för spårvägssträckningen Bergshamra-
Universitetet, som föreslås utgå. 

n Österleden ingår i utställningsförslaget. 
n Bostadstillskottet bör fördelas med utgångspunkt i alternativet tät. 
n Målbildens funktion ska vara att utgöra en rumslig framtidsbild för Östra 

Mellansverige år 2050. Den ska också ha funktion som Stockholms läns 
utblick mot omgivande län och regioner.

Till den del svaren enbart uttrycker välvilja eller förhoppningar om vad andra ska 
göra kan verkningskraften ifrågasättas. Ett litet men talande exempel illustrerar 
att skillnaden mellan ord och handling kan vara mycket stor. Ungefär samtidigt 
som Regionplanenämnden beslutade enligt ovan anhöll KTH om stöd från 
Stockholms läns landsting för att tillsammans med Stockholms stad, Vägverket 
och flera storföretag etablera ett unikt och stort internationellt forskningscentrum 
i regionen med finansiering från främst Mistra. Centrumet skulle fokusera på 
urbana och regional hållbarhetsfrågor och tillsammans med företagen bland 
annat utveckla ny teknik och nya affärskoncept ägnade att förbättra regionens 
miljö och utvecklingsmöjligheter. Trots Regionplanenämndens rekommenda-
tioner om forskningssamverkan blev svaret nej. Samtidigt svarade såväl Region 
Skåne som Västra Götalandsregion entusiastiskt ja på motsvarande frågor från 
universiteten i Lund respektive Göteborg.
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Slutsatser och 
rekommendationer

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser och rekommendationer i relation 
till frågeställningarna om hur den nationella politiken skulle kunna förändras 
för att främja ökad regional samverkan, samt hur man skulle kunna få till en 
effektivare samordning mellan den fysiska planeringen och den regionala 
utvecklingsplaneringen.

Omgivande läns regionala utvecklingsprogram
Arbetet med regionala utvecklingsprogram i omgivande länen är av ganska 
trevande och varierande karaktär. Om de kan få hjälp att finna former för sina 
utvecklingsprogram skulle de i ett nästa steg kunna fokusera på att bjuda in 
aktörer från de andra länen. Därmed skulle man få till stånd en ökad regional 
samverkan.

Tillväxtverket skulle kunna bistå regionerna med detta och till exempel samla 
in material om det planeringsarbete som nu genomförts och dokumentera positiva 
och negativa erfarenheter. Baserat på denna kartläggning av gjorda erfarenheter, 
skulle man sedan kunna ta fram en ”goda exempel”-katalog, som regionerna 
kan utnyttja utifrån respektive behov. Utöver detta skulle Tillväxtverket kunna 
anordna nationella och/eller delregional seminarier för att presentera och vidare 
diskutera gjorda erfarenheter. Många av intervjupersonerna är övertygade om att 
den typ av mer dialog- och processorienterad planering som tillämpats i arbetet 
med den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen kommer gynna 
genomförandet av planen, för vilket kommunerna spelar en viktig roll. Detta 
och de positiva erfarenheterna i övrigt talar för att motsvarande upplägg borde 
kunna komma till nytta även i arbetet med regionala utvecklingsprogram.

Vid intervjuerna om länsöverskridande samverkan återkom de intervjuade 
vid flera tillfällen till behovet av att samordna de olika regionernas arbete i en 
gemensam nationell process, med givna tidsramar liknande det som gällt för 
tidigare arbete med regionala tillväxtprogram. De menar på att man på detta 
sätt skulle kunna skapa ett mervärde mellan de olika processerna och underlätta 
länsöverskridande samarbete. Genom koordinerade planeringsprocesser i till 
exempel Stockholm-Mälardalsregionen skulle länen kunna ta del av varandras 
utvecklingsarbete, eller än hellre samordna arbetet med utredningar, planerings-
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underlag och statistik, och därmed fördjupa och höja kvaliteten på det arbete 
som görs.

Hur skulle den nationella politiken kunna 
förändras för att främja ökad regional tillväxt i 
storstadsregionerna?
Staten måste utveckla sitt perspektiv på storstaden och förstå att Stockholm 
och de andra storstadsregionerna har särskilda förutsättningar och behov till 
följd av sin storlek, täthet och mångfald. Detta borde bland annat resultera i 
utvecklandet av en särskild storstadspolitik. Behov har poängterats inom många 
olika fora de senaste åren.

Sveriges regioner är mycket små i en internationell jämförelse. Det är 
storstadsregionerna, och speciellt Stockholmsregionen, som har en chans att 
delta i den internationella konkurrensen. Regionerna är dock i stor utsträckning 
beroende av stöd från nationell nivå för att kunna flytta fram sina positioner. 
Inom ramen för en nationell politik som främjar ekonomiskt tillväxt och ökad 
sysselsättning bör därför storstadsregionerna prioriteras och få ökade medel 
för förbättring av sin inomregionala tillgänglighet. En hög inomregional till-
gänglighet är inte nödvändigtvis en tillräcklig förutsättning för regional tillväxt, 
men för en region med god tillväxtpotential är dålig tillgänglighet vanligen en 
hämmande faktor. För Stockholm är det senare i högsta grad relevant. För att 
kunna dra nytta av den funktionella Stockholmsregiones stora och växande 
utvecklingspotential krävs att tillgängligheten hålls på en hög nivå.

Vad kan göras i Stockholmsregionen för att främja 
ökad och förbättrad regional samverkan?
En fråga som dök upp gång på gång under intervjuerna när storregional sam-
verkan och internationell konkurrenskraftighet diskuterades var behovet av att 
bilda en storregion i Stockholm-Mälardalen. En anknytande fråga gällde om 
ett regionförbund motsvarande de som finns i Skåne och Västra Götaland vore 
något även för Stockholms län. Det är tydligt att dessa frågor är högaktuella för 
regionens aktörer. Det växande ekonomiska beroendet mellan länen i Mälardalen, 
och då speciellt Stockholms, Uppsala och Södermanlands län, talar onekligen 
för att den regionala utvecklingsplaneringen bör vidgas geografiskt. Även 
många andra offentliga aktiviteter skulle säkerligen likaså kunna effektiviseras 
och stärkas genom en reform av det slag som Ansvarsutredningen nyligen har 
föreslagit. Mot bakgrund av detta och det regionala intresse för en förändring 
som våra intervjuer vittnar om föreslår vi att Regionplanekontoret i samverkan 
med företrädare för kommuner och omgivande län initierar en utredning kring 
vilka regionala utvecklingsuppgifter ett storregionalt organ lämpligen borde 
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få ansvar för och hur dess verksamhet och samverkan med kommunerna och 
staten skulle kunna organiseras.

Effektivare samordning till följd av bra 
dialogprocesser
En allmän slutsats från både studierna av den länsöverskridande och den inom-
regionala samverkan var att Regionplanekontoret kommit en bra bit på vägen 
vad gäller utformandet av en mer dialogorienterad process. Samtidigt lyckades 
man inte helt, och i många fall upptog informationsmomentet huvuddelen av 
tiden. Inför kommande process bör man fortsätta att vidareutveckla formerna 
för dialog. Då bör också regionens företag engageras på ett helt annat sätt än 
hittills. Så till exempel borde de stora fastighets- och byggföretagen både kunna 
tillföra nya kunskaper och samtidigt erbjudas bättre underlag för egna långsiktiga 
beslut genom att medverka.

Många av intervjupersonern är övertygade om att den typ av mer dialog- och 
processorienterad planeringsprocess som man hade för RUFS 2010 kan gynna 
genomförandet av planen. De positiva synpunkter som speciellt lyfts fram 
rörande processen är; aktörerna har känt sig välkomna att delta aktivt; deltagandet 
har skett på ett mycket tidigt stadium (tidigare än i föregående RUFS-process); 
och man känner att Regionplanekontoret har lyssnat på och hörsammat de olika 
aktörernas åsikter. Intervjupersonerna säger att detta har skapat en känsla av 
ägandeskap av den regionala utvecklingsplanen och dess innehåll, och de tror 
att detta borgar för att de enskilda aktörerna verkligen kommer att arbeta för att 
genomföra den regionala utvecklingsplanens intentioner.
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