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Abstract
Denna rapport behandlar förutsättningar för regionala utvecklingseffekter av en
väginvestering. Projektet är en inledande studie kring effekterna av vägen mellan Falun och
Borlänge som öppnades för trafik 2005. Projektet är finansierat av Vägverket. Projektet avser
att besvara två huvudsakliga frågeställningar: Vilka samhälleliga effekter får en ny väg mellan
två städer som ligger inom samma lokala arbetsmarknad? Kan betydelsen för en region av en
väginvestering påverkas genom medvetet arbete från regionens aktörer för att utnyttja dess
potential?
I vår studie går vi bortom själva tidsvinsten och fördjupar oss i hur utbytet mellan de två
kommunerna ser ut och förändras. Vi vill också komma åt orsakerna till dessa förändringar.
Det är intressant för oss hur aktörernas perspektiv och förväntningar omvandlas till beslut
kring resande, byggande, kollektivtrafiksatsningar osv. Betydelsen av den nya vägen avgörs
till stor del av hur regionens aktörer ser på den och agerar för att ta vara på dess potential.
Studien kan ses som en förstudie. Avsikten har varit att studera utbytet mellan orterna innan
vägens färdigställande och att kartlägga synen på regionens potential, vägens betydelse hos
företrädare för näringslivsorganisationer, större arbetsgivare, politiker, m fl. Frågorna måste
besvaras genom flera olika delstudier med skilda perspektiv. Vi har arbetat med intervjuer
med beslutsfattare i den berörda regionen, vi har studerat pendlingsrörelser, analyserat
kollektivtrafikens utveckling och vi har försökt att sätta in vägen i ett regionalpolitiskt
utvecklingsperspektiv. Fokus i studien ligger på institutionella förhållanden och begrepp och
processer i regional utveckling.
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Förord
Den förstudie som vi nu presenterar är resultatet av ett tvåårigt forskningsprojekt som utförts
vid Högskolan Dalarna med finansiering av Vägverket. Syftet är att öka kunskapen om
regionala effekter av vägbyggen. För ett mer slutgiltigt svar på frågan om vad vägen betyder
för de båda städernas integration är det nödvändigt att låta det gå en längre tid. Vår avsikt är
att efter fem år följa upp det här arbetet med en kartläggning av alla förändringar i
städernas/kommunernas relation som kan knytas till väginvesteringen.
Vi lägger således grunden för en värdering av vägens betydelse som kan göras först om 510 år när vi kan studera hur olika mönster har förändrats. Trots karaktären av förstudie har vi
utformat den här studien så att den ska ge viktig kunskap också om det nutida samspelet
mellan de två kommunerna och i den omgivande regionen.
Under arbetet med projektet har vi haft flera seminarier för att diskutera upplägg, metoder
och resultat. I Högskolans regi anordnades under våren 2006 ett s.k. högre seminarium inom
geografiämnena men med deltagare från Vägverket, Region Dalarna, de aktuella kommunerna
med flera organisationer. Under hösten 2006 hade Näringslivet Falun/Borlänge ett s.k.
frukostseminarium med ca 50 deltagande företagare där projektet diskuterades. I maj 2007
anordnades ett öppet seminarium med ca 100 deltagare då projektet presenterades i sin helhet.
Flera mindre möten och projektdiskussioner har också ägt rum under projekttiden.
Vi vill tacka alla som bidragit till vårt arbete genom värdefulla synpunkter!
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1. Vägverket och den regionala utvecklingen
Kännetecknande för investeringar i vägsystemet är deras långsiktighet. Det behov som en väg
ska tillgodose måste vara fortvarigt så att investeringen ger avkastning under många
decennier. Väginvesteringen skapar långsiktiga mönster, s.k. beroendestigar, som kommer att
påverka lokaliseringen av verksamheter och transporterna under lång tid. Väginvesteringarna
bidrar på så vis till både kontinuitet och förändring i landskapet. Varje väginvestering innebär
på så sätt en geografisk prioritering. En ny motorväg i en tätbefolkad tillväxtregion kan å ena
sidan göra ytterligare tillväxt möjlig. Förbättrade vägtransporter i en landsbygdsregion kan å
andra sidan medverka till att hindra eller minska en regionalt ojämn utveckling. Det finns en
slags politisk geografi ständigt närvarande i Vägverkets uppdrag.
Vägverkets uppdrag måste därför vara formulerat på ett ganska generellt sätt. Verket ska
medverka till ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning”. Men det finns också mer precisa mål som handlar om kvalitet, säkerhet,
miljö och jämställdhet i transportsystemet och inte minst regional utveckling. 1
Hur ser uppdraget ut när det gäller regional utveckling och hur genomförs det i praktiken?
Är Vägverket en aktör som skyndar på tillväxtregionernas tillväxt eller byggs vägar för att
kompensera områden som har sämre tillgänglighet? I huvudsak är uppdraget inriktat på att
utjämna skillnader i möjligheterna för landets olika delar att utvecklas och att motverka
nackdelar av långa transportavstånd. Här tycks det alltså som om Vägverkets uppdrag är
inriktat på att bromsa förändringar och att vara en del av den regionalpolitik som kom till för
att skapa likartade villkor i alla delar av landet. Då handlar det om att hjälpa den ”svaga”
regionen, att kompensera för olika slags nackdelar.
Men dagens regionalpolitik riktar sig mot alla delar av landet. I den finns en tydlig strävan
mot större och mer kraftfulla regioner. Ett sätt att åstadkomma det är att öka arbetspendlingen
för att få mer dynamiska arbetsmarknader. Om människor dagligen rör sig över större
geografiska områden så kan de också lättare byta arbete och nå en position där deras specifika
resurser tas tillvara. Omvänt så har företagen på en större arbetsmarknad fler människor att
välja mellan och det banar vägen för en specialisering av ekonomin. Denna s.k.
regionförstoring är som idé en slags kompromiss mellan koncentration och decentralisering.
Boendet kan vara mera utspritt om vi är beredda att pendla längre. Men i begreppet
regionförstoring ligger också att storlek spelar roll. Det är främst i tätbefolkade delar av landet
som det faktiskt går att åstadkomma större arbetsmarknader. Det har i någon mån skett i
Mälardalsområdet där betydande investeringar i vägar och järnvägar medverkat till att
arbetsmarknader vuxit samman. Idén om regionförstoring är mindre trovärdig i glesbygden
där pendlingsavstånden blir orimligt långa om det ska etableras mångsidiga arbetsmarknader.
Ändå kan väginvesteringar i glesbygden vara av avgörande betydelse för dem som bor där.
I planeringen av vägsystemet finns det inbyggt betydande kunskap om kostnader och
intäkter, om påverkan på miljö och säkerhet osv. Miljömålet kan t ex mätas i antal utsläppta
partiklar eller förbrukad energi. Men när det gäller vad väginvesteringar ger för regionala
effekter är kunskaperna mindre. Här går man mera på känn och beslut om stora vägsatsningar
tas utan att dess regionala effekter egentligen är kända. Ett skäl till det är att sambanden
mellan vägtransportsystemet och den regionala utvecklingen är komplexa och svåra att
överföra till konkreta och mätbara mål.
1

Näringsdepartementet (2006)

9

En traditionell samhällsekonomisk analys är inte tillräcklig för att fånga den regionala
dynamiken. Därför är det viktigt att utveckla en djupare kunskap om vad en väginvestering får
för följder, både lokalt, i en större region och för det nationella transportarbetet. Det är ett
arbete som måste göras genom fallstudier där en mängd olika faktorer vägs samman. På ett
plan handlar det om den specifika regionens olika förutsättningar, om avstånd, ortsstorlekar,
samspel mellan orter, om alternativa möjligheter att förflytta sig osv. Men till sist är det de
enskilda aktörerna som genom sina rörelser i landskapet avgör vägens betydelse. Därför
behövs det studier som tar sin utgångspunkt i en territoriell ansats och studerar regionerna
som system. Det projekt som vi nu redovisar ska ses som ett led i ett sådant arbete.
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2. Projektet
Studien handlar om de regionala effekterna av ett vägbygge mellan två mellanstora
kommuner/städer, Falun och Borlänge. Det är två ungefär likstora kommuner i storleken kring
50 000 invånare. Avståndet mellan själva huvudorterna, eller städerna som vi kommer att
kalla dem, är strax under två mil och restiden med bil i utgångsläget ca 15 minuter. I projektet
studeras inte bara interaktionen mellan de två huvudorterna utan hur resmönstren förändras i
den större regionen.
I det studerade vägprojektet omvandlades en sträcka på 12 km av riksväg 50 till en fyrfältig
väg med mitträcke. Som ofta när det gäller väginvesteringar är den direkta tidsvinsten av
väginvesteringen ganska liten, någon minut bara. Betydelsen av väginvesteringen uppstår i det
ständiga upprepandet av denna enda minut, att den gäller alla som färdas där under årtionden.
Effekten av en väginvestering måste därför bedömas i ett långsiktigt perspektiv och kan
förstås inte slutgiltigt värderas förrän i efterhand. Det som vi nu gjort är en slags förstudie
som lägger en grund för att senare kunna värdera hur utbytet mellan de två städerna har
förändrats av vägbygget.
Det fanns flera motiv för att göra en studie av den här investeringen. Det var en
jämförelsevis stor väginvestering för en landsbygdsregion. Den var avsedd att ge i första hand
lokala/regionala effekter vilket gör den lämplig för en fördjupningsstudie. Varken Falun eller
Borlänge kan som enskilda kommuner göra anspråk på att utgöra en tydligt regionalt centrum.
Tillsammans har de dock över 100 000 invånare och med näraliggande kommuner ger det en
befolkning på ca 150 000 invånare inom en begränsad radie. Om de olika orterna kunde
fungera som en integrerad enhet skulle de bilda ett betydande regionalt centrum i det
mellansvenska inlandet.
Utvecklingen i de två kommunerna under de senaste decennierna pekar emellertid mot att
detta inte uppfattas som ett regioncentrum av skilda aktörer. Befolkningsutvecklingen har
motsvarat vad som är normalt för städer i storleken kring 50 000 snarare än i 100 000städerna som generellt sett har haft en god befolkningstillväxt. Trots att avståndet mellan
städerna är litet så tycks de inte fullt ut bilda en funktionell region. Det gör frågan om
interaktionen mellan de två städerna särskilt intressant.
Ett antagande i vår studie är att det finns ett antal barriärer som hindrar att de två städerna
växer samman som en stadsregion. Vi tänker oss en fysisk barriär som manifesteras i restid,
en slags friktion som ligger i tid och kostnader för att färdas mellan de två städerna. En
traditionell samhällsekonomisk kalkyl baserad på tidsvinst och antal resor skulle ge oss en
bild av investeringens effekter. Vi tror emellertid att det finns mycket att lära om de
bakomliggande trögheter som avgör hur utbytet mellan städerna förändras av
väginvesteringen.
Vi tänker oss att det också kan finnas sociala, politiska, kulturella (identitetsbaserade)
barriärer mellan de två orterna och att dessa hindrar att de utvecklas till en funktionell region.
I det perspektivet erbjuder den nya vägen en ny förutsättning som vi inte vet hur den
kommer att bemötas av skilda aktörer. Vi har försökt att se vägen som en matta som rullas ut i
landskapet, en matta av möjligheter vars verkliga nytta avgörs i beslut i skilda organisationer i
lokal och regional politik, i föreningsliv, i hur media behandlar händelser i de två städerna
osv. Det samlade utfallet av alla enskilda människors beslut om arbete och fritid blir också av
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intresse. Det betyder att vi ser ”vägnyttan” som följden av mer eller mindre välunderbyggda
beslut som har att göra med förväntningar hos skilda aktörer. Ett sådant synsätt innebär att vi
till de samhällsekonomiska kalkylerna lägger ett institutionellt perspektiv.
Studiens frågeställningar
Projektet avser att besvara två huvudsakliga frågeställningar:
•

Vilka samhälleliga effekter får en väginvestering mellan två städer som ligger inom
samma lokala arbetsmarknad?

•

Hur kan betydelsen av en väginvestering påverkas genom medvetet arbete från
regionens aktörer för att utnyttja dess potential?

Man kan tänka på två sätt kring effekter av väginvesteringen:
Konkreta effekter är de som uppstår främst genom den tids-/framkomlighetsvinst som
vägen ger upphov till. Pendlingen ökar, städernas arbetsmarknader integreras, regionen blir
mer attraktiv för investeringar, investeringar lokaliseras till den nya vägens närhet osv. När
det gäller konsumtionen kan det finnas en liknande effekt. Om vägen ökar benägenheten att
åka och handla i den andra kommunen så innebär det att en ökad konkurrens om köpkraften i
regionen samtidigt som utbudet av främst sällanköpsvaror kan öka genom att de får ett större
samlat befolkningsunderlag. På liknande vis kan vi resonera kring utbudet av
kulturevenemang och andra fritidsaktiviteter.
Det andra perspektivet behandlar det som under beslutsprocessen kallades ”symboliska
effekter” av både Vägverket och företrädare för de två kommunerna. Det synsättet innebär att
det skulle finnas effekter utöver dem som tidsvinsten ger. Här kan man tänka sig att den nya
vägen tillsammans med andra faktorer spelar roll för utbytet mellan de båda städerna. Kan
vägbygget påverka samarbetsklimatet mellan olika aktörer i de två kommunerna? Samvarierar
effekterna av vägbygget med andra processer som för de två kommunerna närmare varandra?
Man kan förstås tänka sig att den samhällsekonomiska kalkyl som vilar på beräkningar eller
erfarenheter från andra vägbyggen har dessa s.k. symboliska effekter inbyggd. Vi tror
emellertid att det finns mycket att lära om regional utveckling i en studie av hur det faktiskt
går till när/om interaktionsmönstret förändras.
I vår studie går vi därför bortom själva tidsvinsten och fördjupar oss i hur utbytet mellan de
två kommunerna faktiskt ser ut i form av arbetspendling, konsumtionsresor, socialt och
kulturellt utbyte förändras. Vi vill också om möjligt komma åt orsakerna till dessa
förändringar. Det är därför intressant hur aktörernas perspektiv och förväntningar omvandlas
till beslut kring resande, byggande, kollektivtrafiksatsningar osv. Kanske är det så att
betydelsen av den nya vägen avgörs av hur regionens aktörer ser på den och agerar för att ta
vara på dess potential. Är vägens betydelse avhängig av om den kan medverka till att bygga
upp de tillitsfulla nätverk som behövs för att åstadkomma en verklig integration mellan
städerna? Påverkas nyttan av vägen av kommunalpolitik?
Avsikten har varit att studera utbytet mellan orterna innan vägens färdigställande och att
kartlägga synen på regionens potential, vägens betydelse hos företrädare för
näringslivsorganisationer, större arbetsgivare, politiker, m fl. Frågorna måste besvaras genom
flera olika delstudier med skilda perspektiv. Vi har arbetat med intervjuer med beslutsfattare i
den berörda regionen, vi har studerat pendlingsrörelser, analyserat kollektivtrafikens
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utveckling och vi har försökt att sätta in vägen i ett regionalpolitiskt utvecklingsperspektiv. Vi
använder alltså en kombination av metoder för att samla in data och vi använder data från en
mängd olika källor. Ett problem har varit att det saknas källor som kan ge en klar bild av
resandet mellan de två orterna innan vägen byggdes och framför allt hur resandet fördelar sig
på arbetsresor, resor för handel av skilda slag, kulturellt utbyte och socialt utbyte mellan de
två orterna. Fokus i studien ligger bl.a. av det skälet på institutionella förhållanden och
begrepp och processer i regional utveckling.
Metod och källor
I detta projekt har flera olika metoder och datamaterial använts för att få en så mångsidig bild
som möjligt av vårt problemområde. Bearbetningar har gjorts av befintlig statistik, data om
resande har samlats in och intervjuer har genomförts.
Statisktikbearbetning
Analysen som görs av individers arbetsresor i form av en karta över individuella
arbetsmarknadsregioner grundar sig på registerdata från SCB. För att beskriva de alternativa
lokala arbetsmarknadsregionerna används avidentifierad information om individers bostadsort
och arbetsplatsens lokalisering i Dalarna för två olika år, 1993 och 1998. Data utgörs av ett
10%-igt slumpmässigt urval av befolkningen. Vi utgår från data på samsområdesnivå, vilket
innebär att precisionen i lokaliseringen motsvaras närmast av bostadsområdes- eller bynivå.
Kollektivtrafikstudien
Kapitlet om kollektivtrafiken har huvudsakligen två syften. Det ena är att utreda Faluns och
Borlänges kommuners inställning till kollektivtrafiken och hur denna relaterar till
diskussioner kring riksvägens ombyggnad. Det andra är att tydliggöra den fysiska
planeringens roll för integrationen av de båda städerna. För att visa hur kommunerna har
förhållit sig till kollektivtrafiken mellan de båda städerna har flera utredningar om
kollektivtrafikens framtida utformning mellan Falun och Borlänge analyserats. I dessa
tydliggörs kommunernas syn på kollektivtrafiken som verktyg för att integrera Faluns och
Borlänges tätorter. Tidtabeller för buss mellan Falun och Borlänge samt Ludvika och
Borlänge för åren 1985, 1990, 1995, 2000, 2002, 2004 samt 2006 har analyserats. Data över
antal avgångar samt restid har bearbetats och analyserats i Excel. Dessa data ger en god bild
av hur kollektivtrafikens omfattning har förändrats över tid men också hur bussarnas restider
påverkas av hur olika verksamheter är lokaliserade, dvs. planeringens roll för integrationen av
de båda städerna.
Intervjustudien
I inledningen av projektet genomfördes en intervjustudie för att fånga upp visioner och tankar
kring vägens betydelse för utvecklingen innan vägen tagits i bruk. Undersökningen
genomfördes under sommaren 2005 och byggs upp av intervjuer med nyckelaktörer inom
politik, planering och näringslivsorganisationer i Falun och Borlänge. Syftet med
intervjustudien är att fånga upp idéer kring kopplingen mellan infrastrukturinvesteringen i den
nya vägen mellan Falun och Borlänge och utvecklingen i regionen.
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Utgångspunkten för intervjuerna är att förändringar avseende planering och politiska beslut
bottnar i aktörers visioner om framtiden och viljan och förmågan att förändra. Ledande
beslutsfattare och tjänstemän är i detta sammanhang nyckelaktörer vars visioner och idéer kan
få stort genomslag i debatten och i den praktiska utformningen av samhället. Genom att
undersöka vad dessa nyckelaktörer har för inställning till utvecklingen i området och vilka
frågor som är viktiga för dem görs en analys av möjligheter och hinder för en framtida
regionförstoring eller integration mellan orterna Falun och Borlänge. Frågor som besvaras i
undersökningen är hur intervjupersonerna ser på olika aspekter av relationen mellan Falun
och Borlänge och vilken roll de tror att den nya vägen spelar i sammanhanget? Särskilt fokus
läggs i undersökningen på att reda ut vilka symboliska och institutionella barriärer som finns
mellan Falun och Borlänge som påverkar förutsättningarna till en framtida integration.
Intervjuerna är 12 till antalet och har genomförts som semistrukturerade personliga
djupintervjuer. De varade i mellan 40 minuter och drygt en timme och genomfördes på
respektive intervjupersons arbetsplats. Noggranna anteckningar fördes under intervjuernas
gång. Av intervjupersonerna är fyra ledande politiker, fem är högre tjänstemän inom
samhällsplanering och regional utveckling, en är företrädare för näringslivets lokala
organisation och två är företrädare för organisationer som verkar för regional utveckling i
Dalarna.
Urvalet av intervjupersoner är inte baserat på någon idé om representativitet för olika
yrkesgrupper eller positioner utan de intervjuade personernas åsikter och idéer är enbart deras
egna och/eller den egna organisationens/partiets. Däremot har urvalet styrts av en önskan att
fånga en så stor spridning som möjligt när det gäller olika synsätt och utgångspunkter inom
den studerade gruppen aktörer.
Centrala begrepp
En grundläggande teoretisk föresats i intervjustudien är att kartlägga och öka kunskapen om
barriärer för ökad integration mellan Falun och Borlänge. Den nya vägen mellan de två
orterna ses som en möjlighet till ökad integration om komplementariteten mellan orterna
förstärks och barriärerna för ökad integration inte är för höga.
Komplementariteten handlar om att orterna utvecklas åt olika håll och kompletterar
varandra genom olikhet. Ett exempel är att många ”dubbla funktioner” inom olika
verksamheter minskar drivkraften för ökade förflyttningar mellan orterna. I en situation där
orterna konkurrerar om verksamheter och utvecklar egna servicefunktioner inom alla områden
minskar sannolikheten att Falun och Borlänge ska bli ett sammansmält Falun-Borlänge.
Barriärer kan vara både fysiska, institutionella och symboliska. I den här studien undersöks
framförallt de institutionella och symboliska barriärerna som de kommer till uttryck i de
material vi undersöker. De institutionella barriärerna innefattar exempelvis
organisationsstruktur, institutioners ansvarsområden och politiska mandat. De symboliska
barriärerna har att göra med människors synsätt på bland annat orternas status och identitet,
hur långt det känns mellan dem och hur individer ser på sin egen förmåga och sina
möjligheter till förflyttningar mellan orterna.
Intervjupersonernas synsätt på vad som är möjligt och önskvärt när det gäller ökad eller
oförändrad samverkan mellan kommunerna och integration inom olika verksamhetsområden
är ett sätt att beskriva problem och möjligheter som finns när det gäller förutsättningar för att
orterna ska växa samman och bilda ett starkare urbant centrum. Barriärer för integration
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studeras i den här delstudien som åsikter, visioner, strategier och konkreta planer som talar
emot att Falun och Borlänge skulle närma sig varandra.
På det individuella planet hänger symboliska barriärer också samman med individers
räckhåll. Beroende på hur enskilda personer ser på sin möjlighet och praktiska förmåga att
förflytta sig mellan två platser så kommer rörelsemönstret att skilja sig mellan olika individer
och grupper (se Kåks & Westholm 1998). I detta projekt tar vi ett översiktligt grepp på frågan
om betydelsen av symboliska barriärer och studerar det med utgångspunkt en viss grupp
aktörer. Men det skulle vara möjligt att i fortsatta studier gå mer på djupet när det gäller
kunskap om enskilda individers beteende och förutsättningar för ökad rörlighet mellan olika
orter.
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3. Vägens tillkomst – visioner och värdering av nytta
Behovet av en förbättrad väg mellan Falun och Borlänge har varit föremål för diskussioner
under lång tid. En utgångspunkt var att en utbyggd väg skulle kunna leda till att de båda
tätorterna skulle knytas närmare varandra genom förbättrade kommunikationer. Under mitten
av 1990-talet drevs olika kommunala och regionala planeringsprojekt kring en
sammankoppling av Falun och Borlänge. Då diskuterades också frågan om betydelsen av en
bättre väg mellan de båda orterna.
Under samma period bildades lobbyorganisationen för Bergslagsdiagonalen, som hade som
mål av lyfta fram betydelsen av riksväg 50 för Dalarnas utveckling. Organisationen drev
frågan om ett gemensamt vägnamn och vägnummer för att vägen skulle bli mer känd och få
högre status i nationella prioriteringar över vägförbättringar. Sträckan mellan Falun och
Borlänge skulle då bli en del av en omdöpt riksväg 50 och Bergslagsdiagonalen.
Förutom finansieringsfrågan, som länge var olöst, blev frågan om miljöpåverkan och
miljöhänsyn viktig i diskussionerna. Miljönämnderna i kommunerna och miljöorganisationer
var kritiska och ville hellre se en utveckling av den spårbundna trafiken. Det fanns också
starka motsättningar när det gällde vägens utformning och sträckning över känsliga
naturområden. Frågan diskuterades bland annat i det gemensamma planerings- och
strategiarbetet för Borlänge och Falu kommuner under mitten av 1990-talet, som resulterade i
en gemensam översiktsplan 1997. Olika scenarier för regionens utveckling ställdes mot olika
planeringsalternativ. En ny riksväg beskrevs som en viktig del i denna plan för Faluns och
Borlänges utveckling. 2
Under hela 1990-talet diskuterades vägfrågan utan att någon samsyn uppnåddes. Det rådde
politisk splittring både i Borlänge och Falun. Till slut uppnåddes dock en samsyn mellan de
båda kommunerna samt Banverket, Vägverket och Dalatrafik. Det beslutades att den nya
vägen skulle bli en fyrfältig, miljöanpassad väg och inte en traditionell motorväg. 3
När Dalaregementet i Falun lades ned år 2000, utlovades kompensation till regionen i form
av statliga jobb och förbättrade kommunikationer. Detta innebar efter regionala förhandlingar
om vilka kompensationsåtgärder som var önskvärda att frågan om en ny väg från Falun till
Borlänge aktualiserades. Förlusten av arbetstillfällen i Falun skulle kompenseras med en väg
för förbättrade kommunikationer till Borlänge. I och med att pengar öronmärktes för att bygga
den nya vägen mellan Falun och Borlänge, så blev visionerna om en bättre väg till slut
verklighet. Vägen färdigställdes och öppnades för trafik under hösten 2005.
Den kompromiss man enades om var att vägen skulle dras enligt den befintliga
vägsträckningen och att en bro skulle byggas över ett känsligt naturområde. En del av
kompromisslösningen var också att standarden på anslutningar och avfarter skulle bli enklare
än för en motorväg. Vägstandarden skulle anpassas efter en hastighet på 90 km/tim på grund
av att den kuperade terrängen inte skulle planas ut. 4
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Regionkommittén Falun Borlänge (1997)
Intervjuer med tjänstemän i Falu och Borlänge kommuner (2005)
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Intervju med tjänsteman på Vägverket (2005)
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Finansieringen
Eftersom vägen mellan Falun och Borlänge byggdes som ett resultat av en
kompensationsåtgärd från staten till regionen så fanns pengar avsatta i den nationella
vägplanen till vägbygget. Efter beslutet om kompensationsåtgärden reviderades dock den
nationella vägplanen, vilket innebar att mindre pengar skulle avsättas till vägar i regionen
totalt sett. Vägen byggdes istället med medel från det ordinarie väganslaget vilket innebar att
andra vägar i Dalarna fick mindre eller uteblivna anslag. Dessutom lånades medel från andra
läns väganslag för att finansiera vägen. Planeringsramarna för 12 år framåt spräcktes. Detta
har medfört att vägen mellan Falun och Borlänge utvecklats till en regional konfliktfråga. En
politiker i en av de mindre kommunerna i länet föreslog att man som konstnärlig utsmyckning
vid den nya vägen skulle anlägga en symbolisk kyrkogård över alla andra vägar som inte blev
byggda eller inte kunde förbättras på grund av denna väg 5 .
Vägens första etapp av tre kunde finansieras med hjälp av de öronmärkta pengarna men på
grund av att regeringen beslutat bygga hela sträckningen fick pengar lånas in till resten.
Vägen fanns inräknad i investeringsplanen för åren 2005-2007, men byggstarten kunde
tidigareläggas eftersom Falu och Borlänge kommuner gav krediter för att få igång
vägbygget. 6
Värderingar av nytta
Trots att vägbygget syftade till att förbättra kommunikationerna och att skapa förutsättningar
för utveckling så menar Vägverkets företrädare på Region Mitt att vägen primärt är motiverad
ur trafiksäkerhetssynpunkt. Visserligen blev tidsvinsten bara ett par tre minuter och kanske
kan man se att vägen får regionala utvecklingseffekter men dessa effekter ses snarast som
positiva bieffekter och inte som motiv i sig för vägbygget.
De beräkningar av samhällsnytta som väginvesteringen grundar sig på visar att vägen bär
sig ekonomiskt enbart med antal sparade liv i beräkningsmodellen. I beräkningen finns 12
sparade liv per år, vilket innebär en stor besparing. Den viktigaste åtgärden för att spara liv i
trafiken är mitträckena och förbudet mot att gå och cykla längs vägen. Dessutom bidrar
vägens bredd och det faktum att den blev fyrfilig ytterligare till trafiksäkerheten. Kritiken mot
att vägen blev så dyr är inte befogad. ”De som tycker att vägen blev dyr vet inte vad
trafikskador kostar”. 7
De tidsvinster som det kan bli frågan om är två eller tre minuter enligt beräkningarna.
Denna tidsvinst skulle innebära stora samhällsekonomiska vinster i ett område med större
befolkningstäthet än Dalarna. Detta beräkningssystem, som innebär att man räknar på så
kallade nettonuvärdeskvoter bygger på att den ackumulerade tidsvinsten per resa blir högre ju
fler som åker på vägen. Vägar med hög belastning lönar sig därför alltid bättre än de med låg
belastning. I storstäder får man därmed stora effekter i modellen trots små tidsvinster. Kritik
har riktats mot detta sätt att räkna eftersom det i praktiken innebär att vägar kan få negativa
värden i den samhällsekonomiska kalkylen trots att de kanske är de enda vägar som finns att
åka på i ett glesbygdsområde.

5

Intervju med politiker (2005).
Intervjuer med tjänstemän i Falu och Borlänge kommuner samt Vägverket (2005)
7
Intervju med tjänsteman på Vägverket, Region mitt (2005)
6
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Enligt Vägverkets företrädare på Region Mitt så är beräkningsmodeller med tidsvinster per
resa ett dåligt sätt att räkna när det handlar om så korta tidsvinster som några minuter. Den
lilla tidsvinsten blir försumbar när det gäller konkreta situationer för människor som åker
mellan städerna exemplifierat med påståendet att man inte hinner göra något annat vettigt på
dessa intjänade minuter. Alternativkostnaden per minut är svår att förutsäga. När det gäller
tidsvinster är det snarare frågan om att den förkortade restiden kan ge upphov till en känsla av
kortare avstånd och därmed snarast symbolisk betydelse, som inte går att sätta kronor och
ören på. 8
Prioriteringar mellan olika vägar är alltid svåra. Man får alltid kritik hur man än resonerar,
menar en tjänsteman på Region Dalarna. Det är enligt honom viktigt att inte se enskilda
vägetapper som separata med nyttor som inte är kopplade till andra delar av vägsystemet.
Satsningar på en viss väg kan leda till att det blir omdirigeringar i trafiken på andra ställen.
Effekterna av ett vägbygge kan inte bara mätas i den region där vägen finns utan effekter på
helt andra sträckor kan ibland vara väldigt betydelsefulla. Hur vägarna över Sala, Hedemora
och Gävle ser ut är exempelvis helt avgörande för hur trafiken kommer att fördelas inom
Dalarna. På samma sätt kan förbättringen av vägen mellan Falun och Borlänge få effekter på
andra ställen där man kanske inte förutsett förändrade trafikflöden.

8

Intervju med tjänsteman på Vägverket, Region mitt (2005)
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4. Perspektiv på regional utveckling
I politik och planering på regional nivå är det nästan en självklarhet att förbättrade
kommunikationer påverkar den ekonomiska och sociala utvecklingen. När företrädare för
kommuner och regioner uppvaktar staten så är det i allmänhet just för att få större del av
statens investeringar i vägar och järnvägar. Hur ser egentligen sambandet mellan väg och
utveckling ut? Vad är det för mekanismer som avses?
I den svenska regional/näringspolitiken är lokala arbetsmarknadsregioner (LA-regioner)
den grundläggande geografiska enheten. Landets kommuner delas in i LA-regioner av SCB
enligt vissa statistiska kriterier. En lokal arbetsmarknadsregion är ett område som utgör en
gemensam arbetsmarknad, dvs inom vilket det sker en omfattande arbetspendling. Det
definieras med hjälp av statistik över kommungränsöverskridande arbetspendling och är i den
meningen ett analytiskt/statistiskt begrepp. 9 Om pendlingen över kommungräns ökar över en
viss nivå så kan två arbetsmarknadsregioner växa samman till en, man får en s k
regionförstoring. 10 Genom att jämföra hur antalet LA-regioner förändras över tiden får vi ett
statistiskt mått på regionförstoringen. Regionförstoring visar alltså hur
arbetsmarknadsregionerna växer samman eller helt enkelt hur arbetspendlingen ökar. Under
perioden 1970 till 2004 minskade antalet Lokala Arbetsmarknadsregioner i Sverige från 187
till 85. 11 Vi fick alltså färre men större arbetsmarknadsregioner genom kraftigt ökad pendling.
Ökad pendling och längre resor
Regionförstoring som begrepp har främst använts i studier av hur de funktionella
arbetsmarknadsregionerna är kopplade till investeringar i infrastruktur och förbättrade
kommunikationer. 12 Transporternas betydelse för förstorade arbetsmarknadsregioner är
förstås centrala och förbättringar av vägar, järnvägar och kollektivtrafik antas öka människors
benägenhet att resa längre till arbetet. I regioner där kommunikationerna förbättrats har också
individers arbetsmarknader vidgats geografiskt.
Sedan 1970-talet har antalet lokala arbetsmarknadsregioner därför blivit färre. 13 Allt fler
reser allt längre till jobbet och den genomsnittliga restiden per person och dag har ökat.
Däremot har inte restiden förlängts i samma utsträckning, vilket tyder på att snabbare
transporter möjliggjort längre pendlingsresor. Pendlingsresornas längd skiljer sig dock mellan
olika delar av landet där de längsta resorna görs i storstadsområden och den norra
glesbygden 14 och de kortaste i mellanstora städer. 15 Restiden varierar också stort mellan olika
yrkesgrupper, med människors utbildningsnivå och med kön. Högutbildade män reser längst
och lågutbildade kvinnor kortast.16 Ett typexempel på en region som genomgått en
förstoringsprocess de senaste åren och som ofta nämns i diskussioner om regionförstoring är
9
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Stockholm-Mälardalen. 17 Jan Amcoff har emellertid visat att den integration som har skett i
verkligheten är mycket begränsad; den andel av befolkningen som dagligen rör sig mer än
några mil från hemmet är ändå marginell. 18
Koncentration, rumslig arbetsdelning och regionala skillnader
Ökad pendling kan ses som ett resultat av att kommuner blir mer och mer beroende av den
närmaste omgivningen men också att den lokala nivån påverkas av globala processer.
Strukturomvandlingar inom näringslivet och en alltmer globaliserad ekonomi medför att
specialiseringen inom näringsliv och arbetsmarknad ökar, vilket påverkar
lokaliseringsmönster och spridning respektive agglomeration av olika verksamheter i rummet.
Denna process har beskrivits som en tilltagande rumslig arbetsdelning. 19
En ökad rumslig arbetsdelning påverkar utbudet av arbetstillfällen inom olika branscher
inom en viss lokal arbetsmarknad. På aggregerad nivå framträder ett mönster där FoUintensiva verksamheter och styrfunktioner lokaliseras till större städer medan
arbetskraftsintensiva och lågkvalificerade arbeten lokaliseras till områden med låga
produktionskostnader. 20 Samtidigt syns också en utveckling där samma typ av verksamhet
koncentreras i klusterbildningar 21 som är knutna bland annat till informationsöverföring och
informella nätverk på en plats. 22
Ökad interaktion mellan olika områden i form av pendling hänger därmed samman med en
ökad specialisering och en komplementaritet i fråga om vilka typer av arbeten som finns på en
viss plats. Lokala arbetsmarknader i storstadsområden och större städer har stor diversifiering
inom näringslivet medan mindre orter har lägre. Många lokala arbetsmarknader knutna till
mindre orter och glesbygder har ett ensidigt näringsliv knutna till en företagsspecifik
tradition.
En stor och differentierad arbetsmarknad innebär större möjligheter för människor att byta
arbete mellan både företag och branscher inom samma lokala arbetsmarknad. En liten och
ensidig arbetsmarknad erbjuder inte samma möjligheter. För individen blir då ofta arbetsbyten
knutet till antingen flytt eller pendling. 23
Rörligheten mellan olika branscher har inte ökat nämnvärt sedan 1970-talet enligt
Israelsson. 24 Men rörligheten mellan olika arbeten varierar stort mellan olika yrkesgrupper
och med kön, utbildningsnivå och typ av region. Rörligheten inom en och samma bransch är
högst, medan arbetsbyte mellan branscher är relativt ovanligt. I industripräglade regioner samt
gles- och landsbygdsregioner är rörligheten mellan branscher särskilt låg medan
storstadsområden har den största rörligheten. 25 Generellt sett är det också mindre vanligt med
arbetsgivarbyten på mindre orter än i större städer. 26
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Varför är regionförstoring ett politiskt mål?
Prioriteringen av regionförstoring har att göra med två förhållanden. 27 Det första är att
ekonomisk utveckling ser ut att klumpa ihop sig i geografiskt täta kluster i städer eller i
närheten av storstäder. Ju fler människor som finns inom en arbetsmarknad desto större
möjligheter till ekonomisk tillväxt. På så vis underlättas en omställning från näringsgrenar på
tillbakagång till mer expansiva sektorer. Det möjliggör också en gradvis specialisering som
ger ekonomisk utveckling; individen kan lättare nå en position där hennes specifika resurser
tas bäst tillvara. Det effektivaste sättet att åstadkomma regionförstoring är när man med
måttliga investeringar i väg- eller järnvägsnätet kan länka samman arbetsmarknader med
ganska många invånare.
Sverige har en lång tradition av politik för att underlätta arbetskraftens rörlighet men är
samtidigt ett land med ganska stabila bosättningsmönster och få flyttningar. 28 Den politik som
syftat till att underlätta rörlighet genom flyttning har inte varit särskilt framgångsrik. Ökad
arbetspendling kan ses som ett alternativ till flyttning för att åstadkomma större och mer
dynamiska arbetsmarknader i ett relativt glest befolkat land. Geografisk rörlighet genom
pendling ökar på ”konstgjord” väg befolkningen genom att arbetsmarknader kopplas samman
i större regioner. Ökad rörlighet på arbetsmarknaden ses också som ett sätt att motverka så
kallade inlåsningseffekter och höga sjukskrivningstal. När fler människor pendlar över längre
avstånd uppstår effektivitetsvinster som stärker regionernas konkurrenskraft.
Regionförstoring som begrepp och utvecklingsvision har fått ett närmast totalt genomslag i
all rumslig politik och planering i Sverige. Det återkommer i regionala utvecklingsprogram, i
Vägverkets regionala planering, i otaliga kommundokument osv. 29
I ”En liten bok om tillväxt” utgiven av Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS)
beskrivs dessa och angränsande synsätt. Lauritzen ger i en enda mening en god
sammanfattning av perspektivet: ”Geografisk täthet är avgörande för effektiviteten i
skapandet av tjänster, utveckling av socialt kapital, och därmed företagsnätverk och lärande och den efterföljande tillväxten.” 30
Dessa synsätt har format närings- och regionalpolitiken. Efter den senaste regionalpolitiska
propositionen tillskapades en rad styrmedel och flera nya myndigheter för att verka för en mer
innovations- och tillväxtinriktad politik: Verket för Näringslivsutveckling (NUTEK),
Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) och verket för Innovationssystem (VINNOVA).
Dessa tre myndigheter har i olika sammanhang betonat vikten av en tillväxtpolitik för att
kunna behålla välfärden. De verkar också för en tydligare inriktning mot en ny regional
tillväxtpolitik i kontrast mot ”den traditionella regionalpolitiken som gett mycket stöd och
uppmärksamhet åt utdöende näringar”. 31 Dessa synsätt knyter an till klassisk ekonomisk teori
om skalfördelar; ett större underlag skapar mer dynamik i olika avseenden:
”….ju fler människor som bor på ett ställe och ju fler arbetstillfällen som finns där, desto
smidigare fungerar produktionen och omställningar inom produktionen. Eftersom
omstruktureringen av bosättningsmönstret sker långsamt (dels har vi inte råd med en snabb
process, dels vill inte människor överge sina hemorter lika snabbt som näringslivets
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omvandling skulle kräva) blir den enda praktiska lösningen på kort sikt att underlätta den
vardagliga geografiska rörligheten”.32
Bakom dessa formuleringar ligger ett perspektiv på regionalpolitiken som vuxit fram under
de senaste 10-20 åren och som är mer defensivt i förhållande till regionala obalanser och mer
offensivt i förhållande till tillväxt och internationell konkurrenskraft. Det bygger på att
politiken accepterar att förutsättningarna för tillväxt och dynamik tycks skilja sig alltmer åt
mellan norr och söder, mellan storstad och landsbygd, mellan områden med stark
modernisering respektive dominans av tillbakagående näringar. I Mälardalen, i Västra
Götalands och i Öresundsregionen utvecklas stora arbetsmarknadsregioner som länkas
samman med infrastruktursatsningar. Dessa regioner gör anspråk på att få växa för att kunna
hävda sig i ett allt tydligare internationellt samspel. Eftersom Sveriges befolkning inte väntas
bli så mycket större, så skulle det betyda att vissa regioner måste se sin befolkning minska.
Mycket tyder alltså på att i regioner bortom storstäder och universitets- och högskoleorter
blir det på sikt svårare att upprätthålla en rörlig och välfungerande arbetsmarknad.
Påfyllningen av unga räcker inte till för att kompensera att en större del av befolkningen
pensioneras och så småningom behöver alltmer vård och omsorg. Kommunerna i dessa
regioner kommer att behöva lita mer till ökande överföringar i form av skatteutjämning eller
bidrag från staten. De måste ”förhandla” sig till de resurser som behövs för att fullgöra sin
uppgift och det kommunala självstyret kan då gradvis komma att övergå i en utförarroll.
Begreppet regionförstoring är alltså knutet till arbetspendling, men är i stora delar
tillämpligt på andra slags relationer; det kan finnas fördelar med en integration av kulturliv,
sociala relationer, kommersiell och offentlig service osv. I det här projektet är detta viktigt
eftersom vår utgångspunkt är den funktionella integrationen mellan två orter. Vi söker de
olika slags integrationseffekter som följer med vägsatsningen.
Den problematiska regionförstoringen: ökat dagligt resande i konflikt med
hållbarhetsmålen
Som överordnat politiskt mål i regionalpolitiken är ökat dagligt resande förstås kontroversiellt
och problematiskt. Det står egentligen i strid med alla tre delarna av hållbarhetsbegreppet. När
det gäller den ekologiska hållbarheten är det uppenbart i strid med svenska mål och EU-mål
att minska koldioxidutsläppen. Om ökad pendling över huvud taget ska gå att samordna med
miljömålen så fordras det att pendlingen sker med spårbunden trafik där koldioxidutsläppen är
drastiskt mindre. I en studie av pendlingen i södra Mälardalsområdet har Regionförbundet
Sörmland konstaterat att trots utbyggda och utmärkta tågförbindelser så sker 80 % av
pendlingen till Stockholm med bil och buss. Bara från Eskilstuna är det frågan om 1100
pendlare/dygn totalt. Så ser den framgångsrika regionförstoringen i Mälardalen ut i ett
miljöperspektiv.
En annan kritik mot regionförstoringen som ett ideal och utgångspunkt inom den regionala
utvecklingspolitiken är att den inte fungerar i glesare landsbygdsområden och där det inte sker
infrastrukturinvesteringar. Den blir därmed en slags centraliseringspolitik. Idén om
regionförstoring som baseras på indelningen av lokala arbetsmarknadsregioner är enligt denna
kritik utarbetad utifrån ett storstadsperspektiv. 33
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Regionförstoringen blir också problematisk när man studerar hur den skiljer sig åt mellan
olika grupper. Arbetsmarknadsregionerna varierar stort beroende på genus och
utbildningsbakgrund. Män pendlar i genomsnitt betydligt längre än kvinnor. Regionförstoring
innebär för många hushåll att den ena parten är borta längre tid hemifrån och att den andra
därmed måste finnas tillhands nära hemmet för barnens skull och därmed stå tillbaka i sin
egen karriär eller yrkesutövning. Flera studier har visat hur regionförstoring påverkar
kvinnors villkor och barns situation negativt. 34
Under de senaste 20 åren har emellertid pendlingen ökat inte bara för män utan också för
kvinnor men fortfarande dominerar männen pendlingen. Är ökad pendling en genusfälla
därför att den implicit bygger på att det är männen som pendlar mera och att de bara kan göra
det om kvinnorna står för huvudansvaret i familjereproduktionen? 35
Hursomhelst så är den sociala hållbarhetsdimensionen viktig att väga in i
regionförstoringsdiskussionen. Om det är så att ökad pendling i avstånd också innebär ökad
pendling i tid så har regionförstoringen en social kostnad som skulle behöva tas med i
diskussionen. I en rapport från Boverket visas ett exempel med en Västeråsfamilj där mannen
måste höja sin lön med 40% för att det ska löna sig att börja pendla till Stockholm (kvinnan
går då ner till 80%). Fortfarande vet vi ändå för lite om vad den ökande långpendlingen
innebär för familj, reproduktion, barns uppväxtvillkor osv.
Den manliga dominansen i långpendlandet kan ha karaktären av förelöpare, dvs. att de
högutbildade männens höga pendlande kan ligga i framkant på något som så småningom
kommer att omfatta också andra grupper. Men det kan också vara så att bara den högutbildade
kan växla ut kostnaden i tid och pengar som lång pendling för med sig mot karriär/inkomst
osv. I så fall är den potential för tillväxt som framhålls i regionförstoringspolitiken mera
begränsad.
Skillnaderna i faktiska pendlingsmönster beroende på utbildningsbakgrund behöver också
sin diskussion. Regionförstoringstänkandet är i grunden uppbyggt på specialistkompetens av
olika slag. I yrken som inte rymmer specialisering utan utförs på ett likartat sätt utspritt i
landskapet är nyttan av ökad pendling verkligen tvivelaktig. Det betyder att det inte är möjligt
att bedöma den samlade potential som finns i regionförstoringen med utgångspunkt i det
hittillsvarande förloppet.
Exemplen visar att det samhälleliga målet att öka den dagliga pendlingen är problematiskt i
förhållande till hållbarhetspolitiken. Därför behövs det en kritisk kunskapsutveckling som
både innebär att alternativa utvecklingsvägar prövas och att regionförstoringens problem
hanteras på detaljnivå där miljöfrågan vägs in vilket skulle ge mer prioritet åt spårbunden
trafik, där den sociala hållbarheten vägs in , vilket skulle ge mer uppmärksamhet åt
pendlingens tidsåtgång och fördelning på kön och social bakgrund och slutligen den
ekonomiska hållbarheten vilken fordrar att transaktionskostnaderna för pendling hanteras i
regionförstoringspolitiken.
En annan invändning mot regionförstoringen som politiskt mål är att orsakssambandet
mellan ökad pendling och tillväxt inte är utrett. Den ökande pendlingen i StockholmMälardalen kan nästan helt förklaras med ökande pendling i samband med flyttning.
Människor pendlar ofta längre i samband med arbetsbyte eftersom flyttning och arbetsbyte
inte sker samtidigt. Men det finns också tydliga tecken på att orsakssambandet också är det
motsatta mot det som regionförstoringspolitiken bygger på. Förutom att ekonomin växer när
34
35

Friberg et al. (2004), Boverket (2005)
Jämställdhetsaspekterna på arbetspendlingen har behandlats mer utförligt i Friberg et al. (2004).
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människor pendlar längre så pendlar människor längre när ekonomin växer. Man får råd att
bosätta sig där man vill bo och mer oberoende av var arbetsplatsen är belägen. I region Skånes
diskussion om den framtida infrastrukturens utveckling i Skåneregionen 36 diskuteras
regionförstoringen som en respons på en överhettad bostadsmarknad. En sådan
regionförstoring kan ju knappas räknas som en regionalpolitisk framgång. Hur dessa samband
ser ut i detalj finns det emellertid inte tillräckligt med kunskap om.
Tillsammans pekar dessa invändningar på att regionförstoringsbegreppet och
regionförstoringens förlopp i samhället måste utforskas mycket mer i detalj och på djupet.
Begreppet regionförstoring är påtagligt svenskt och det finns inte så mycket internationella
erfarenheter att dra nytta av. Liknande synsätt har förstås hanterats inom geografiämnet, t ex
med begreppet urban field och ”the arena society” 37 men det som nu behövs är en empirisk
kunskapsutveckling i Sverige.
Politik för att eliminera barriärer som hindrar rörlighet är väl etablerad på alla nivåer i
samhället; från kommunsamarbete till regional och nationell nivå. Den grundläggande
principen i Romfördraget som var ursprunget till dagens EU handlade om att öka rörligheten
för varor, tjänster, kapital och människor. På global nivå omsätts dessa strävanden i politik för
frihandel osv.

36
37

Region Skåne (2004)
Amcoff (2007)
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5. Falun-Borlängeområdet som en stadsregion
I avsnitt fyra gavs en teoretisk och politisk grund för försöken att funktionellt länka ihop
tätorter och kommuner. När vi studerar utbytet mellan Falun och Borlänge har den
diskussionen stor relevans. Visserligen rör det i statistisk mening en och samma lokala
arbetsmarknad eftersom det redan i utgångsläget finns en utvecklad pendling mellan orterna.
Men den ”regionförstoringslogik” som ligger bakom den nationella politiken är tillämplig
även i Falun-Borlängeregionen. Relativt stora befolkningsagglomerationer och relativt små
avstånd att överbrygga men ändå tydliga barriärer. Falun och Borlänge skulle kunna växa
samman funktionellt utan större konflikt med hållbarhetsmålen eftersom avstånd och restid är
så korta.
I gränslandet mellan tillväxt och tillbakagång
Framtiden för Falun-Borlängeområdet har också en nationell betydelse. Allmänt sett tycks
förutsättningarna för tillväxt och dynamik skilja sig alltmer åt mellan norr och söder, mellan
storstad och landsbygd, mellan områden med stark modernisering respektive dominans av
tillbakagående näringar. I Mälardalen, i Västra Götaland och i Öresundsregionen integreras
allt större områden med varandra i takt med förstoringen av arbetsmarknadsregioner.
Integrationsprocessen påskyndas genom infrastruktursatsningar. Dessa regioner gör anspråk
på att växa ytterligare för att kunna hävda sig i ett allt tydligare internationellt samspel.
Eftersom Sveriges befolkning inte väntas bli så mycket större, så skulle det betyda att vissa
regioner måste se sin befolkning minska. Kommunerna i dessa regioner kommer att behöva
lita mer till inkommande resurser: humankapital, kommunal skatteutjämning och bidrag från
staten.
Falun och Borlänge hör på många sätt till gränslandet mellan tillväxt och tillbakagång. Det
beror inte bara på att befolkningens storlek har varit relativt oförändrad under de senaste 1520 åren utan också på det geografiska läget, som en inlandets utpost mot stora mycket glest
befolkade områden. I förhållande till Mälardalsområdet med sin kraftiga ekonomiska tillväxt
ligger Falun/Borlänge inom vad som kan kallas ett möjligt räckhåll för arbetspendling och för
att på olika sätt kunna nyttiggöra sig Mälardalsregionens utveckling.
Åldersfördelning och rörlighet
Dalarnas administrativa huvudort, Falun, är på egen hand ett regionalt centrum med en
jämförelsevis liten befolkning. Tillsammans med Borlänge och grannkommunerna Säter,
Gagnef, Leksand och Rättvik utgör området en betydande arbetsmarknadsregion i inlandet
med 149 000 invånare. Falun/Borlänge är en region med en relativt tätt befolkad närmaste
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omgivning men med en glesare befolkning i sitt större omland.

Figur 1. Befolkningens fördelning i Dalarna år 2000. Källa: SCB, bearbetad av Johan Håkansson,
Högskolan Dalarna.

Befolkningen i Dalarna är i stor utsträckning koncentrerad längs med några få stråk huvudsakligen längs med Dalälven - och med en något större del av befolkningen utanför
tätorterna än i Sverige i genomsnitt (se Figur 1). Det mer spridda boendet borde generera ett
större behov av geografisk rörlighet.
Befolkningens åldersfördelning säger oss mycket om förutsättningarna för integrationen i
en region. Med en stor andel av befolkningen i arbetsför ålder följer ökande resurser för
offentliga investeringar. En befolkning med många barn och ungdomar fordrar kollektivtrafik,
skolor, daghem osv. Omvänt så ger en åldrande befolkning utgifter och krav på
organiserandet av vård och omsorg.
Vi ska i det följande göra en enkel s k nollframskrivning av befolkningen i Falu-Borlänge
lokala arbetsmarknad. Genom att anta att in- och utflyttningarna i olika åldrar upprepar sig
fram till 2025 och att födelse och dödstal följer SCB:s prognoser så får vi en uppfattning om
en möjlig befolkningsutveckling fram till 2025. För Falun/Borlänge skulle en utveckling med
dessa antaganden leda fram till en något mindre befolkning än dagens (se Figur 2).
Genomsnittsåldern skulle enligt denna framskrivning öka från 41 till 44 år vilket är ganska
normalt under den här perioden även för andra regioner. I pyramiden för 2003 kan man
urskilja tre tydliga toppar i födelsetalen för åren 1945, 1966 och 1990. I framskrivningen för
år 2025 har dessa toppar jämnats ut betydligt. De två tidiga topparna har jämnats ut genom
26

ökad dödlighet och av personer som tillhör den senaste toppen, från babyboomen 1990, har
många flyttat ut ur området. Delvis kompenseras denna utflyttning av unga vuxna av en jämn
inflyttning av barn i området.
Flyttmönstren är likartade för män och kvinnor och ger också en jämn framtida balans i
befolkningen mellan könen. Sammantaget pekar detta på en relativt stabil framtida
befolkningsutveckling. Detta innebär också att benägenheten till rörlighet i länet kommer att
förbli liknande som idag (se Figur 2 och Figur 3).
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Figur 2. Nollframskrivning av befolkningen i Falun-Borlänge till 2025 med 2003 som basår. Källa:
SCB.
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Figur 3. Nollframskrivning av Göteborgs Lokala arbetsmarknadsregion resp de tio demografiskt
svagaste LA-regionerna i Sverige till 2025 med 2003 som basår. Källa: SCB.

I Figur 3 ges en jämförelse med befolkningsstrukturen 2025 i Göteborgs LA och en
sammanvägning av de tio lokala arbetsmarknadsregioner som 2003 hade den mest
ofördelaktiga åldersfördelningen i landet i form av ett stort överskott på äldre människor.
Göteborgs lokala arbetsmarknad har en stark inflyttning av unga människor som på sikt ger en
ung befolkning som driver upp födelsetalen till en hög nivå.
Bilden av de tio svagaste arbetsmarknadsregionerna visar däremot en kraftigt åldrande och
minskande befolkning, som gör att det är svårt att föreställa sig att där alls finns en dynamisk
arbetsmarknad år 2025. Då blir också en mindre del av rörligheten arbetsrelaterad. Vi ser
också att kvinnorna flyttar tidigare och i högre grad ifrån dessa områden, vilket ytterligare
ökar på rörlighetsförändringen. 38

38

Amcoff & Westholm (2006)
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Ett alternativt sätt att beskriva arbetspendling och lokala arbetsmarknadsregioner
De lokala arbetsmarknadsregioner som används för att beskriva regionförstoring är på många
sätt trubbiga instrument som inte ger en riktig förståelse av en regional dynamik.
Huvudproblemet är att i likhet med administrativa regioner söker man efter en indelning där
regionerna ligger ”vägg i vägg” med varandra. Det som analyseras är emellertid ett flöde som
inte har några fasta gränser. Funktionella regioner, såsom arbetsmarknadsregioner är alltid
överlappande och dynamiska utan några tydliga gränser.
De funktionella beroendeförhållandena mellan olika orter eller inom en region beskrivs bäst
som en väv av en massa olika överlagrade nätverk och flöden vilka är knutna till olika platser.
Denna ”vävs” tjocklek varierar över rummet. Ju tjockare väven är desto mer integrerad är en
plats i olika funktionella beroendeförhållanden.
Det kanske bästa sättet att definiera en lokal arbetsmarknadsregion är att utgå från
individerna. Varje individ skapar då genom sin arbetspendling en individuell
arbetsmarknadsregion. Genom att överlagra de individuella arbetsmarknadsregionerna får vi
en väv av individuella lokala arbetsmarknadsregioner. Vi kan då skapa en karta där tätheten
av individrörelser förändras kontinuerligt över ytan. 39
Två städer eller en stadsregion?
Av figur fem framgår var människor bodde och arbetade 1998. Varje linje i figuren
representerar en eller flera individuella pendlingsrörelser. Ju mörkare och bredare ett streck är
desto fler bostads-arbetsrelationer och därmed pendlare finns mellan två sams-regioner.

39

Denna analys baseras på registerdata från SCB. För att beskriva de individuella lokala
arbetsmarknadsregionerna används avidentifierad information om individers bostadsort och arbetsplatsort i
Dalarna 1993 och 1998. Data utgörs av ett 10%-igt slumpmässigt urval av befolkningen. Vi utgår från data på
samsområdesnivå, dvs att precisionen närmast motsvaras av bostadsområdes- eller bynivå.
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Figur 4. Pendlingen i Dalarna 1998. Källa: SCB, bearbetad av Johan Håkansson, Högskolan Dalarna.

Av den här analysen framgår att de flesta områden i Dalarna är mer eller mindre
sammanflätade med varandra i en funktionell region. I bakgrunden av figuren ligger de lokala
arbetsmarknadsregionerna i Dalarna. Som figuren visar så utgör de ingen riktigt bra grund för
att analysera de verkliga pendlingsrörelserna. Det finns i själva verket inga klara brott
i’pendlingsflätan’. Det betyder inte nödvändigt att en viss individ har hela denna regions
arbetsmarknad inom räckhåll utan snarare att de olika individuella arbetsmarknaderna i hög
grad överlappar varandra. Individernas funktionella omland griper på ett ganska komplicerat
sätt in i varandra. På så vis samspelar orter och platser som kan ligga ganska långt från
varandra.
Av figuren framgår även att många pendlingsrelationer berör ett fåtal människor. Antalet
människor i de flesta relationer utgör bara någon promille av den totala pendlingen. Det
största flödet är endast ca 1 % av den totala pendlingen. Detta betyder att den rumsliga
funktionella hoplänkningen är ganska tunn i stora delar av dess geografiska utbredning vilket
innebär att mönstret kan komma att förändras ganska snabbt.
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Det framgår också av figur fem hur tätheten i pendlingsströmmarna varierar. För det första
är tätheten i antal pendlingsströmmar, liksom befolkningstätheten, störst i en axel från Avesta
upp till Mora. Därefter glesas antalet flöden ut. Figuren viusar också hur antalet relationer
växer kring de större tätorterna. Dessutom framgår att större strömmar är centrerade till
regionens större tätorter. Regionens centralorter fungerar således som noder i detta
verksamhetssystem. Denna bild stämmer bra överens med vad man kan förvänta sig efter
analysen av befolkningens och arbetsplatsernas lokaliseringsmönster.

Figur 5. En summering av överlappande individuella arbetsmarknadsregioner i Dalarna 1998. Källa:
SCB, bearbetad av Johan Håkansson, Högskolan Dalarna.

En kompletterande bild av hur regionen hänger samman genom pendlingssystemet visas i
figur sex. Den bygger också på att individernas relation mellan arbete och bostad bildar
individuella arbetsmarknadsregioner. Därefter har helt enkelt antalet överlappande
arbetsmarknadsregioner summerats för varje kilometer-ruta i länet. På så sätt har vi skapat ett
mått på hur tillgänglig en viss rumslig lokalisering är i pendlingssystemet. En kartering (figur
6) visar hur tillgängligheten i olika punkter varierar. Indirekt framgår därmed den rumsliga
integrationen av arbetsmarknaden.
Tillgängligheten visar sig föga förvånande vara störst i regionens mitt. Generellt sett så
minskar därefter tillgängligheten ut mot regionens kanter. Mönstret är i stort en spegelbild av
befolkningens fördelning. Bilden är dock ändå intressant att analysera vidare. Regionens
centrum utgörs av Falun och Borlänge. Centrumet hänger dock inte samman utan det ’är
egentligen tudelat. Mellan dessa finns ett område i vilket tillgängligheten sjunker. Den väg
som byggts mellan Falun och Borlänge går där. Det framgår vidare att det i regionens mer
perifera delar finns områden där tillgängligheten åter ökar. Dessa områden med större
tillgänglighet än den närmaste omgivningen utgörs av tätorterna Avesta, Hedemora, Ludvika,
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Leksand och Mora. En tolkning av dessa mönster är att Borlänge och Falun tillsammans utgör
regionens tudelade centrum, därtill finns lokala centra i regionens perifera delar.
Bilden av de integrerade individuella arbetsmarknadsregionerna påminner om hur
teoretiska socioekonomiska modeller av en stad brukar se ut. Den klassiska modellen av
Burgess definierar stadens centrala affärsdistrikt (CBD) 40 . Detta är stadens mest tillgängliga
del med de högsta markpriserna och mycket få boende. Ut från detta centrum avtar
tillgängligheten och i stället för affärsverksamhet blir boende allt mer den dominerande
aktiviteten. Först tätare boende och därefter längre ut från centrum suburbant boende.
En senare utvecklad klassisk socioekonomisk stadsmodell pekar på att många större städer
är flerkärniga, dvs vid sidan av ett CBD så finns även perifera affärsdistrikt (PBD) 41 . Även
dessa karaktäriseras av högre tillgänglighet, mer affärsverksamhet och högre markpriser än
sin omgivning. De ligger ofta vid korsningar där för staden viktiga kommunikationsleder
möts. Ytterligare iakttagelser pekar på ännu lösare sammanväxta urbana områden utan tydligt
CBD. Randstadt är ett sådant exempel. Iden kommer av observationer av vad som hänt i
Nederländerna där förhållandevis stora städer som Amsterdam, Utrecht, Haag, m. fl. mer eller
mindre har vuxit samman i ett sammanhängande urbant område. 42 Här är näten glesare men
med en likartad struktur.
Få skulle trots denna likhet mellan arbetsmarknadsregionerna i Dalarna och gegrafiska
stadsmodeller kalla den funktionella region vi se på kartan för en stad. Det kanske är möjligt
att betrakta den som en urban region. Då kan stadsmodellers uppbyggnad och
socioekonomiska samband hjälpa oss att analysera regionens dynamik. Den funktionella
region merparten av Dalarna utgör, är flerkärning. Det är också mycket tydligt att dess
centrum är dualt. Falun och Borlänge tätorter utgör inte var för sig olika centra för olika delar
av regionen. De är sammanbundna funktionell i ett centrum för regionen. Den
kommunikationsled som den nybyggda vägen mellan Falun och Borlänge utgör kan i detta
sammanhang snarare betraktas som en lokal väg som binder samman olika stadsdelar i en
region än en kommunikationsled som binder samman städer.

40

Park et al. (1925)
Harris & Ullman (1945)
42
Dieleman & Musterd (1992)
41
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6. Kommunal samverkan och konkurrens
Från analysen av den större regionen går vi nu vidare till att diskutera relationen mellan de
närmast berörda kommunerna, Falun och Borlänge. I detta projekt har vi redan från början
arbetat utifrån förekomsten av olika typer av barriärer som hindrar de två kommunerna från
att växa samman funktionellt. Vi gjorde ett antagande att en typ av barriär är politisk, det vill
säga att det finns trögheter i utbytet som beror på att de två städerna utvecklas i två olika
politiska system.
En blick på samspelet mellan Falu och Borlänge kommuner under några årtionden tillbaka
stärker den bilden. Det har, åtminstone sedan 1960-talet funnits en ambivalens i relationerna,
å ena sidan en uttalad vilja till mer samarbete, å andra sidan ständiga problem att verkligen
åstadkomma detta. Utvecklingen inom näringslivet i de båda kommunerna har under samma
period lett till att kommunerna blivit mer lika varandra när det gäller betydelsen av olika
näringsgrenar och branscher. Kommunerna har närmat sig varandra alltmer i fråga om
näringslivsstruktur och det går inte längre att lika tydligt dela upp Borlänge och Falun som
industri- respektive tjänstemannastad.
Näringslivet för 30 år sedan
Städernas framväxt skiljer sig väsentligt åt. Falun har vuxit i samspel med Falu koppargruva.
Historiskt har Falun utvecklats till ett regionalt centrum med en rad administrativa uppgifter,
något av en tjänstemannastad. Falun är också en gammal utbildningsstad med Bergsskolan ,
lärarinneseminariet (nu lärarutbildningen inom Högskolan Dalarna) osv. Borlänge är en ung
stad som uppstod ur skogs- och järnindustrins strukturomvandling under senare delen av
1800-talet. Domnarvets järnverk och Kvarnsvedens pappersbruk har gett Borlänge en tydlig
identitet som industristad.
För drygt 30 år sedan hade Borlänge över 40 procent av de sysselsatta inom industrin. Den
näst största näringen var handel och kommunikationer och den tredje största näringen bygg
stod för lite drygt åtta procent av sysselsättningen. Även i Falun var under samma tid Industri
den största näringen, men med bara 22 procent av den totala sysselsättningen. Faluns
arbetsmarknad var mer diversifierad och handel och kommunikationer respektive vård och
omsorg ungefär lika stora arbetsgivare. 43
Näringsstrukturen nästan 30 år senare, dvs. år 2004, är väsentligt annorlunda. I Borlänge
har antalet sysselsatta inom industrin nästan halverats, en nedgång med i absoluta tal 4 600
industriarbetare. I huvudsak är detta en framångssaga: välmående industriföretag har
genomgått stora rationaliseringar för att överleva på världsmarknaden och finns kvar med
färre anställda. Det är i huvudsak fråga om en omvandling av arbetsmarknaden och
befolkningen har inte minskat i motsvarande grad. Vård- och omsorgssektorn, offentlig
förvaltning samt företagstjänster har samtidigt växt betydligt i Borlänge och näringslivet i
kommunen har därmed blivit mer diversifierat sedan 1975. 44
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Figur 6. Andel av den totala sysselsättningen för de största näringarna i Borlänge och Falun. Källa:
SCB.

I Falun har sysselsättningen inom industrin också sjunkit sedan 1975 men inte lika mycket
som i Borlänge. Vård och omsorgssektorn har ökat från 16 till 25 procent, eller med över
3000 personer. Också i Falun är företagstjänster och utbildning med bland de fem största
näringarna 2004 men inte 1975. 45
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Figur 7. Antal sysselsatta inom tillverkningsindustri respektive offentlig förvaltning i Borlänge, Falun
samt Dalarnas län. Källa: SCB.

Bortsett från den exceptionella sysselsättningsökningen inom vård och omsorg är
utvecklingen inom näringslivet i Falun lik den i Borlänge och fördelningen mellan olika
näringsgrenar har blivit jämnare.
Historiska samarbetsförsök
Redan innan de nuvarande kommunerna bildades vid kommunblocksreformen 1971
uppfattades ofta de två tätorterna Falun och Borlänge som konkurrenter om rollen som
regionalt centrum. På 1960-talet fanns planer på att anlägga ett centrum för handel, industri,
mässor, hotellverksamhet, rekreation och turism mellan städerna. Projektet drevs så långt som
till ett gemensamt planarbete för denna sk Dalecarlia City eller Dala stad. Planerna föll i
samband med att de båda kommunblocken bildades 1971. Därefter var länsstyrelsen den
starkaste drivkraften och drev tanken på en gemensam arbetsmarknadsregion inom ramen för
den dåvarande ortssystempolitiken. Länsstyrelsens mål var att skapa ett ”storstadsalternativ”,
ett centrum som kunde jämföras med storstäderna vad gäller kommunikationer,
arbetsmarknad, utbildning och service och som kunde ta emot offentliga investeringar som
annars skulle gå till storstäderna. Kommunledningarna var i huvudsak med på detta och man
45
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beskrev redan 1969 i en gemensam promemoria de två kommunerna som otillräckliga för att
kunna dra till sig statliga investeringar, få en fungerande arbetsmarknad och motverka
utflyttningar. Detta var alltså närmare 40 år sedan.
För att uppnå målet bildades Regionkommittén Falun-Borlänge, ett samverkansforum för
gemensamma planeringsinsatser. Under 1970-talets första år bedrevs en gemensam planering
för att kommunerna skulle utvecklas till en sammanhängande region under tre decennier; med
gemensam infrastruktur, kollektivtrafik. Tanken var att tätorterna på sikt skulle växa samman
rent fysiskt. Däremot ansåg kommunledningarna inte att en kommunsammanslagning
behövdes.
Det mest konkreta resultatet av planerna blev byggandet av en flygplats som ägdes
gemensamt av de två kommunerna och landstinget. Men i övrigt kom de stora planerna av sig
ganska tidigt. Kommunledningarna ville inte ta steg som kunde innebära att den egna tätorten
utmanades. I grunden låg politiska skiljelinjer; med Borlänge utpräglat socialdemokratiskt
och Falun borgerligt. Båda parterna försvarade den hegemoni de hade i den enskilda
kommunen mot den osäkerhet det kunde innebära att växa samman med grannkommunen.
Samarbetspolitiken kom att avbrytas och ersattes av en tydlig konkurrens om offentliga
investeringar 46 . Ungefär samtidigt eroderade den statliga ortssystempolitiken 47 . Resten av
1970-talet hela 1980-talet fattades ytterst få beslut som hade med samverkan att göra i de båda
kommunerna.
Samarbetet övergick i stället till diskussioner om länssamarbeten i frågor som gällde t ex
trafik, energiplanering, turism osv. Nu var det inte centralorternas expansion som stod i
centrum utan strävan efter samordningsvinster och stordriftsfördelar. Flera
kommungränsöverskridande bolag bildades, t ex Kommunenergi, Dalaturism osv. 48
1990-talet, samarbetets renässans
I slutet av 1980-talet återupplivades tankarna på samarbete mellan Falun och Borlänge.
Konkurrensen mellan de två kommunerna uppfattades av både politiker och tjänstemän
alltmer som skadligt. Det blev tydligt att det inte var den närmaste grannen som var den
främsta konkurrenten om statliga investeringar, t ex utlokaliseringen av statliga verk utan
andra kommuner och grupper av kommuner. Det blev tydligt också genom att statliga verk
och myndigheter ofta valde bort Falun och Borlänge som alternativ när de tog beslut om ny
regionindelning. 49 Mer än tio statliga verksamheter gjorde på kort tid omlokaliseringar som
tillsammans dränerade Dalarna på den typen av funktioner. Den stimulans som den tidigare
utlokaliseringen Vägverket och Banverket till Borlänge och Domänverket till Falun gett
regionens arbetsmarknad och befolkningsutveckling vändes stället till en tillbakagång. Det
blev uppenbart att kommunerna uppfattades som alltför små, det fanns inget tydligt regionalt
centrum.
Kommunledningarna såg också att arbetsmarknaden blivit mer och mer gemensam och att
det som lyckades i den ena kommunen snarare påverkade den andra kommunen positivt. Man
var i praktiken inte konkurrenter utan snarare beroende av varandra. Kring 1990
46
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återupplivades regionkommittén Falun-Borlänge och 1992 slogs behovet av en ”väl
fungerande centralregion fast”. Målet att bli ”ett storstadsalternativ” att räkna med
återupplivades. Regionkommittén formulerade tanken att försöka främja nätverk av
samarbeten som skulle ha olika geografisk form beroende på vilken fråga det gällde.
Även under de här åren fanns emellertid betydande inslag av konkurrens mellan
kommunerna. Inte minst när det gäller etableringsfrågor och främst inom detaljhandeln har
detta varit tydligt. Ekstedt och Henning beskrev samverkan mellan de två kommunerna som
bristfällig och i behov av kraftfulla åtgärder. De pekade på att det i första hand var
näringslivet som drev samverkansfrågorna och att retoriken om samverkan inte hade fått
någon effekt hos förvaltningscheferna. Vid den tiden var det kommunernas politiska ledning
som förordade kommunsamarbete men utan att riktigt lyckas få ett bredare stöd för idén.
Under 1990-talets mitt kom så slutligen den stora samverkansperioden. Regionkommittén
gav kommunernas tjänstemän uppdrag att samverka; det blev en gemensam avfallsplan,
samverkan om kommunalteknik, gymnasiesamverkan, samverkan om inköp och
räddningstjänst osv. I första hand lyckades samverkan när det gällde att åstadkomma en
effektiv användning av kommunernas resurser; gemensamma tjänster och anläggningar.
I det här uppsvinget för Regionkommittén formulerades emellertid ingen plan om en fysisk
sammanväxning. Nu gällde det istället att hitta teman där det kunde vara fruktbart att
samverka. Kommunerna skulle också utåt uppträda som en gemensam aktör. Staten spelade
den här gången ingen aktiv roll men kom att involveras i de olika projekten. I centrum stod
infrastruktur- och kommunikationsfrågor. Målet var att lyfta in regionen i större stråk och
man kom att arbeta med projekt som Bergslagsdiagonalen och Bergslagsbanan.
På så vis vidgades också det geografiska området; alla kommuner som hade gemensam sak
i en viss fråga involverades och man fick med tiden varierande konstellationer av
samverkande kommuner. Regionkommittén utvidgades först med Ludvika kommun år 1997
och ombildades år 2000-2001 till Mittdalarna som inkluderade också Gagnefs och Säters
kommuner. I den här konstellationen drevs en mängd projekt men de olika kommunerna
samverkade också med andra kommuner i en flexibel geografi.
Kommunala nätverk
År 2002 identifierades i Borlänge kommun 83 samarbeten som sträckte sig utanför
kommungränsen och i vilka andra kommuner deltog. Samarbetena antog olika former, från
chefsträffar till inrättandet av gemensamma tjänster, avtal, bolag, kommunalförbund och
gemensamma nämnder. Tillsammans täckte de det mesta av kommunens verksamhet; bl.a.
gymnasieskolan, sophantering, räddningstjänst, energiförsörjning, utbildning, vägfrågor,
järnvägsfrågor, EU:s mål 2 - program, gemensamt kontor i Bryssel, ett industriellt
utvecklingscentrum, U-landsprojekt. Alla förvaltningar hade någon form av samarbete med
andra kommuner. Kommunen hade förstås också en mängd samarbeten med landsting,
länsorgan, frivilligorganisationer och företag. 50
Det kanske mest slående var att samarbetet skedde i så många olika konstellationer.
Borlänge kommun ingick i själva verket i cirka 25 olika geografiska samarbetsområden eller
olika ”regioner” tillsammans med andra kommuner. Det mönster som framträdde var en slags
fragmentering av det kommunala territoriet. Kommunen öppnade sig mot omvärlden och blev
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en nätverksaktör och formerade olika regioner i olika frågor. Dessa tunna regioner 51 pekade
tillsammans på en betydande styrka, trots att var och en av dem kanske är skör och har en
tillfällig karaktär. Detta system av nätverkande kommuner var ett svar på de många olika krav
som ställs på kommunerna. Kommunerna manövrerade för att klara ekonomin och samtidigt
ha kraft att utveckla. När kommungränsen blev ett hinder klev man över den. Dessa tecken på
en mer flexibel geografi var en del av mer djupgående förändringar i samhället. Det
framväxande nätverks/informationssamhället är gränsöverskridande till sin natur och bygger
på relationer som korsar administrativa och organisatoriska barriärer. Det en liten kommun
inte klarar ensam kan den ibland klara tillsammans med grannkommunerna.
En viktig drivkraft för att ”lösa upp” kommungränsen återfinns i kommunernas ökande
insatser för att stimulera tillväxt och utveckling. Förändringen av villkor och syn på hur
utveckling går till har gett nya arbetsformer, både i arbetet med de regionala
tillväxtprogrammen och i de olika EU-programmen. Det är ett arbete som kräver mycket
kunskap, t ex om hur företag utvecklas, vad som är specifikt lokala resurser, vad den
kunskapsbaserade ekonomin ställer för krav osv.
Den retorik som omger den här politiken handlar om att förnyelse kan skapas om man kan
få till en verklig korsbefruktning av idéer. Denna lokala utvecklingspolitik skapade en mängd
gränsöverskridande samarbeten, både över sektorsgränser och sådana som innebär att det
skapas nya tunna regioner. EU-politiken spelar här en viktig roll genom att geografiskt dela in
Sverige på nya sätt och genom att främja politikutövning i olika former av nätverk och
partnerskap som formulerar program och fördelar medel.
Näringslivsetableringar som kommunpolitiskt territorium
I intervjupersonernas beskrivningar av Falun-Borlänges situation tydliggörs att en
sammanslagning av de två orternas styrkor skulle innebära förstärkt konkurrenskraft 52 . Det
finns en stark åsikt om att en stor ort har ett bättre konkurrensläge än en liten och om Falun
och Borlänge skulle räknas som en stad eller en region skulle konkurrenskraften stärkas
gentemot andra regioner i Sverige. Samtidigt visar intervjuerna att frågan om
företagsetableringar är känslig. Nyetableringar av företag är ett område som anses som mindre
troligt i ett framtida samarbete kommunerna emellan, enligt intervjupersonerna. De båda
kommunerna håller hårt på sina egna ekonomiska intressen.
Att regioner konkurrerar med varandra tycks inte vara en kontroversiell utgångspunkt. När
Falun-Borlängeregionen diskuteras med utgångspunkt i ett konkurrensperspektiv så nämns
hur regionen har förlorat funktioner och verksamheter till andra regioncentra med liknande
storlek som Falun och Borlänge tillsammans. Med utgångspunkt i tanken om regional
konkurrens menar de intervjupersoner som nämner frågan att Falun och Borlänge snarast har
att förlora på att inte räknas ihop och slås samman. I stället för att konkurrera med varandra
och med små orter av liknande storlek så skulle Falun-Borlänge kunna konkurrera med
stadsregioner i 100 000 invånareklassen. Detta skulle innebära ett helt annat läge. Detta är en
åsikt som starkast förs fram av den gemensamma näringslivsorganisationen för Falun och
Borlänge. Näringslivet Falun-Borlänge ser det som viktigt att Falun och Borlänge slår sig
samman för att stärka sin konkurrenskraft utåt och visa upp ett enat ansikte utåt. Dessutom
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menar hon att hela regionen vinner på att Dalarna har ett starkt centrum med starka företag för
att generera jobb och tillväxt i regionen. Ett starkare centrum innebär också en stärkt identitet
och ett starkare självförtroende för aktörer inom regionens näringsliv.
Organisationen Näringslivet Falun-Borlänge är den aktör som starkast driver frågan om
ökat samarbete mellan Falun och Borlänge. Motivet är att näringslivet skulle få en starkare
arena att verka på och att regionen som helhet skulle räknas in som en möjlig lokaliseringsort
av potentiella investerare och företagare. Med ökad funktionell integration skulle också
marknaderna för de befintliga företagen vidgas.
Näringslivet Falun-Borlänge har ett synsätt på Falun och Borlänge som en stad som
funktionellt är och bör vara integrerad via kommunikationer och ekonomiskt utbyte. En fråga
som hör samman med detta är förutsättningarna för en sammanslagning mellan kommunerna
Falun och Borlänge. En synpunkt som förs fram i intervjun med Näringslivet Falun-Borlänges
ordförande är att det inte gynnar företagen i regionen när det finns två olika kommunala
aktörer med ansvar för näringslivsfrågor att vända sig till. Ur näringslivets perspektiv vore det
istället bättre med ett gemensamt näringslivskontor med överblick över näringslivets
förutsättningar i både Falun och Borlänge.
De samarbetsprojekt som hittills utvecklats eller diskuterats mellan Falu och Borlänge
kommuner handlar framförallt om infrastruktur, såsom sophantering, fjärrvärme och
räddningstjänst. Dessa områden har låg prestige och är inte kopplade till kommunernas
strategiska utvecklingsarbete. Näringslivsfrågorna däremot är omgärdade av ett betydande
hemlighetsmakeri kommunerna emellan. De ledande politikerna i de båda kommunerna
beskrev i intervjuerna hur arbetet med att försöka få till nyetableringar av företag var en
verksamhet som sköttes internt och i en upplevd konkurrens mellan kommunerna.
Bildandet av organisationen Mittdalarna står i kontrast till kommunens interna strategier
kring näringslivets utveckling. Mittdalarna kan ses som ett steg mot en politisk nivå mellan
kommun- och länsnivån. Mittdalarna gjorde till en början anspråk på att etablera en region
som skulle stå starkare än de enskilda kommunerna i förhållande till omvärlden. Arbetet
organiserades bland annat via förvaltningscheferna som arbetade gemensamt kring vissa
teman. Ganska snart framträdde emellertid svårigheterna med kommunsamverkan igen:
kommunerna är faktiskt konkurrenter i ett stort antal frågor och politikerna är valda för skilda
territorier som de har mandat att försvara.
En stor del av alla möjliga samverkansfrågor måste lösas med en lokalisering; någonting
måste placeras någonstans och det är svårt för varje kommunpolitiker att medverka till
lokaliseringar i grannkommunen. Mittdalarnas begränsning som politisk aktör visade sig snart
nog och istället ombildades kommittén till ett utvecklingsbolag som skulle främja
näringslivsutveckling i regionen. Bolaget ska syssla med marknadsföring och kontakter med
investerare, beställa utredningar, bevaka omvärlden osv. Det tycks som om bolaget kom till
med det dubbla syftet att göra samverkan konkret och mer fokuserad på näringslivsfrågor och
att föra bort samverkansfrågor från den politiska dagordningen och göra det möjligt för
kommunerna att agera mer på egen hand igen.
Vägen som vision och som symbol för utveckling
Vilken betydelse har då den ombyggda vägen som innebar en verklig och högst konkret
förändring i situationen? Kan förbindelsen ge upphov till en ny relation mellan de två
kommunerna/städerna? Intervjuerna visar en stark tilltro till att nya kommunikationslänkar i
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allmänhet och vägar i synnerhet har en positiv effekt på utvecklingen i en region. Vad dessa
effekter består i mer konkret finns det dock lite olika idéer om. En tanke som blir tydlig i flera
av intervjuerna är att nya vägar i sig signalerar framgång och utveckling. När man ser ett
vägbygge tänker man att ”här händer det saker och här satsas det”. Denna åsikt förs
framförallt fram av politikerna i studien. Kommunalrådet i Borlänge är den som kanske
tydligast ger uttryck åt denna idé. Han menar att vägen som symbol för handlingskraft och
visioner om framtiden inte bör underskattas. Vad betyder då detta? En väg tycks inte bara
vara en asfaltsmatta som underlättar snabbare trafik, utan kan också vara både en
materialiserad vision och ett monument över politisk handlingskraft.
Idén om att större är starkare och att ett starkt centrum också lyfter andra delar av regionen,
eller åtminstone inte utvecklas på den övriga regionens bekostnad, verkar inte vara ett
kontroversiellt påstående. Dessa tankegångar som politikerna i intervjustudien ger uttryck för
stämmer väl överens med de skrivningar kring Falun-Borlänge som en utvecklingsmotor i
regionen som formulerats i Region Dalarnas strategi för utveckling, Dalastrategin.
Flera intervjupersoner framhåller betydelsen av den nya vägen mellan Falun och Borlänge
som en förutsättning för ett starkare regionalt centrum och i förlängningen en viktig
komponent i regionens utvecklingssatsningar. Det finns ibland en underton som antyder att
själva vägen är en drivkraft till förändring och utveckling men att effekten skapas av
förväntningarna snarare än av vägens faktiska betydelse för den ekonomiska och sociala
aktiviteten i området. Vägens tillkomst blir ett bevis på att nu har visionen om en gemensam
utveckling för de två kommunerna förverkligats.
Vägen som en materialiserad vision och som ett bevis för att utveckling är på gång är en
syn som framförallt politikerna ger uttryck för och som inte delas av alla intervjupersoner.
Bland tjänstemän finns mera av skepsis:
Vägen kommer inte att föra med sig någon ökad känsla av närhet eller integration och det är bara de
som redan pendlar som kommer att uppleva eventuella skillnader. Överhuvudtaget tillmäts vägar och
infrastruktur på tok för stor betydelse som förändringskraft i samhället. För utvecklingen i Dalarna
spelar vägen mellan Falun och Borlänge en försumbar roll. Det enda som egentligen har betydelse när
det gäller förbättrade kommunikationers möjlighet att medföra någon slags utveckling vore en
förbättrad kommunikationslänk mellan Stockholm/Mälardalen och Dalarna. Här skulle framförallt ett
snabbare tåg mellan Falun och Stockholm spela stor roll. 53

En fråga som flera intervjupersoner stannade till vid och fann intressant i sammanhanget var
det ”mentala avståndet” som en kortare restid skulle kunna innebära. För att det mentala
avståndet ska minska mellan orterna krävs dock enligt representanten för utvecklingsbolaget
MittDalarna också att det ”händer saker” längs vägen. Om det bara är skog vid sidan av vägen
så känns avståndet större än om man följs av en bebyggd miljö av både företag och bostäder.
Hur dessa nya etableringar längs vägen designas och planeras är också betydelsefullt för
känslan när man färdas längs vägen.
Båda kommunalråden i respektive kommun var också av uppfattningen att det mentala
avståndet påverkas av hur det ser ut och vilka etableringar längs vägen som blir verklighet.
Om bebyggelse och verksamheter tillkommer så kommer de intjänade minuterna att få större
mental effekt. Det är ett perspektiv som står i stark kontrast till den faktiska utvecklingen av
de två orterna. De har båda expanderat ”bortre kant” som om de ville skydda sig för
inflytande från den andra kommunen. Detta gäller både dagligvarukonsumtionen (Kupolen i
53
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Borlänge och regementsområdet i Falun) och Högskolans lokalisering där båda orterna valt att
placera utbyggnaden utom räckhåll för den andra kommunen. Intervjuerna visar att det
fortfarande saknas en gemensam strategi för de två städernas relation i fysisk planering.
Politikernas vision är att vägen ska leda till en känsla av att något är på gång i regionen och
att denna positiva framåtanda sedan ska smitta av sig på aktörer som är beredda att satsa i
området. Den symboliska betydelsen av vägen som katalysator för utveckling av andra
verksamheter, såsom etablering av nya företag, har således inte bara med vägen som
transportlänk för produkter och människor att göra. Vägen är en sorts materialiserad vision
om omvandling och tillväxt. En bred väg och mer urban karaktär på området leder enligt en
av intervjupersonerna till att öka känslan av kortare avstånd vilket i sin tur är en potential till
ökat samarbete.
Avslutningsvis så tycks det som om vägen betraktas som ett bevis för att Falun och
Borlänge samarbetar, snarare än att den ligger till grund för ett strategiskt gemensamt
utvecklingsarbete. I stället för att ta i den heta potatisen om näringslivets utveckling i de båda
kommunerna så har kommunerna nu en väg att visa upp som bevis på politisk handlingskraft.
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7. Kollektivtrafiken – ökad tillgänglighet eller ett alibi?
En bra kollektivtrafik kan växla upp nyttan av en väginvestering genom att göra vägen
tillgänglig för fler och minska den miljöbelastning som följer på ökad trafik. Spårbunden
trafik och busstrafik med en god beläggning är mer miljövänlig än biltrafik. Generellt sett
jämnar kollektivtrafiken också ut skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper; fler män än
kvinnor reser med bil, ungdomar kan inte välja bilen, de som inte har bil och /eller körkort har
inte nytta av vägen osv. Men ett dåligt kollektivtrafiksystem riskerar att bli ett alibi i en
väginvestering. Detta genom att det skenbart gör vägen tillgänglig för större delar av
befolkningen.
Inom transportforskningen handlar kollektivtrafikens roll för regional utveckling nästan
uteslutande om spårbunden trafik. 54 Regional utveckling är i dessa sammanhang liktydigt
med regionförstoring. För att kunna uppnå regionförstoring måste människor förmås att
pendla längre. Ska man knyta ihop lokala arbetsmarknadsregioner måste pendlingen ske över
dessa regioners gränser. I dessa fall är spårbunden trafik överlägsen busstrafiken. Men vi vet
att arbetspendlingen ser olika ut i olika grupper i samhället, där storleken på den individuella
arbetsmarknadsregionen statistiskt sett är större för män och högutbildade. Det motsatta
innebär att kvinnor och lågutbildade arbetspendlar kortare sträckor. I det perspektivet är även
pendling inom lokala arbetsmarknadsregioner, med exempelvis buss, av intresse i studier av
kollektivtrafikens effekter för regional utveckling.
I detta kapitel analyserar vi kommunernas och regionens förhållningssätt till
kollektivtrafiken och den nya vägen. Detta förhållningssätt bygger bland annat på utlåtanden
och föreställningar om kollektivtrafiken och dess potential som verktyg för utveckling som
framkommit i olika utredningar om kollektivtrafiken mellan Falun och Borlänge.
Föreställningar om kollektivtrafikens potential
Enligt riksdagsbeslut är medborgarnas rätt till kollektivtrafik en grundläggande
samhällsservice. Det är upp till varje län att själva besluta över hur omfattande
kollektivtrafiken ska vara och därmed också hur mycket den får kosta. Inför stora
förändringar i kollektivtrafiken upprättas ofta samhällsekonomiska kalkyler. Det finns dock
flera synsätt på vad som är samhällsekonomiskt lönsamt, något som är tydligt i utredningar
om kollektivtrafiken mellan Falun och Borlänge, där vi kunnat identifiera två synsätt.
Det ena synsättet grundar sig på samhällsekonomiska kalkylmodeller som tar sin
utgångspunkt i det existerande resandemönstret vid beräkningar av huruvida en förändring i
kollektivtrafiksystemet är samhällsekonomiskt lönsam. Vi väljer att kalla det för
restidsperspektivet. Det andra perspektivet som tar hänsyn till flera faktorer såsom
bekvämlighet i resandet, hur enkelt det är att resa kollektivt etc., benämner vi
helhetsperspektivet.
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Se exempelvis Lundberg et al. (2003), Inregia AB (2002) och SIKA (2004).
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Restidsperspektivet
Restidsperspektivet bygger i stort på konventionella samhällsekonomiska kalkylmodeller.
De utgår ifrån befintliga resmönster där restiden förklarar förändringar i resandet. Således kan
inga förändringar av kollektivtrafiken utöver denna faktor påverka resandet i dessa modeller.
Det finns såväl positiva som negativa aspekter med detta. Den största fördelen med
samhällsekonomiska kalkylmodeller är att de ger precisa utfall. I modellerna finns
beräkningar för hur mycket resande ökar vid ökad turtäthet alternativt kortare restid (en ökad
turtäthet ger kortare väntetid och därmed kortare total restid). På så sätt kan man jämföra två
alternativ. Formlerna bygger på att resandets fördelning över dagen förblir detsamma. Därför
ger turtäthetsökningar i högtrafik större lönsamhet än turtäthetsökningar i lågtrafik. I
utredningsarbetet inför förändringar i kollektivtrafiken mellan Falun och Borlänge
representerades restidsperspektivet tydligt i en utredning från 2005 av
Transportforskningsgruppen i Borlänge AB, där de analyserade hur en utökning av turtätheten
i busstrafiken mellan de båda tätorterna skulle påverka resandet. Kalkylen tog hänsyn till
skillnader i turtäthet och restid vilket vägdes mot ökade kostnader och biljettintäkter. Enligt
denna modell gav restidsförkortningar den största resandeökningen. Turtäthetsökningar var
enligt denna utredning bara lönsamma i högtrafik. 55
Så länge restid och turtäthet är de enda eller de starkast dominerande förklaringarna för ett
förändrat resande fungerar modellen bra. Vid en jämförelse av två alternativa tidtabeller där
turtätheten skiljer sig bör man kunna bortse från faktorer som fordonens beskaffenhet,
marknadsföringseffekter etc. Problemen uppstår då flera faktorer, utöver restiden, påverkar
resandet.
Helhetsperspektivet
Kollektivtrafikkommitténs betänkande från 2003 antar ett tydligt helhetsperspektiv på
kollektivtrafiken. En ansträngd ekonomi för flera trafikhuvudmän gör det svårt att uppnå ett
ökat kollektivtrafikresande genom investeringar i infrastruktur. Man har därför försökt hitta
alternativ för att uppnå resandeökningar som inte bara berör restid. Man menar att faktorer
som ökad pålitlighet, enklare tidtabeller, enklare prissystem, ökad trygghet, bättre information
etc. också bidrar till ett ökat kollektivtrafikresande.
Det finns också ett annat synsätt på hur turtätheten kan bidra till ett ökat resande jämfört
med restidsperspektivet. I restidsperspektivet bidrar turtätheten till ett ökat resande enbart
genom minskad väntetid för resenären vilket ger en sammanlagd kortare restid. I
helhetsperspektivet kan en utökad turtäthet i en så kallad ”styv tidtabell”, dvs. då antalet
avgångar är desamma under hela dagen, förenkla resandet vilket i sig bidrar till ett ökat
resande. En annan aspekt belyser Tora Friberg i ”Kollektivtrafikens vita fläckar” där
småbarnsföräldrar pekar på behovet av möjligheter att ta sig hem från arbetet även utanför
rusningstid om ett barn plötsligt blir sjukt. Om inte den möjligheten finns används bilen
istället. 56 En ökad turtäthet under lågtrafik kan alltså enligt detta perspektiv bidra till fler
kollektivtrafikresenärer, vilket i småbarnsförälderns fall även kan gälla turer som man normalt
inte åker med. Det problematiska med dessa effekter är att de är svåra att uppskatta
omfattningen av.
55
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Transportforskningsgruppen i Borlänge AB (2005)
Friberg et al. (2004)
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Falun – Borlänge med tåg, buss eller spårvagn?
När Falun och Borlänge samordnade den kommunala översiktsplaneringen i mitten av 1990talet intensifierades diskussioner om hur man skulle utveckla kollektivtrafiken mellan
städerna. Transek AB fick 1995 i uppdrag att utreda framtida kollektivtrafiklösningar utifrån
tre alternativ; regionaltåg, en förbättrad och utökad busstrafik samt anläggandet av en ny
snabbspårväg mellan tätorterna. Till en början var regionaltåg det främsta alternativet med ett
kompletterande regionalbussalternativ. I regionalbussalternativet beräknades antalet stopp
samt hastigheten vara densamma som 1993 men med en fördubblad turtäthet.
Snabbspårvägsalternativet grundade sig på en motion som hade lagts fram i Falu
kommunfullmäktige. De tre alternativen jämfördes med ett referensalternativ där
linjesträckningen var den samma som 1993, vägen mellan Falun och Borlänge skulle ha
byggts ut samt inkomster och bilinnehav beräknades öka. I referensförslaget beräknades
kollektivtrafikresandet mellan Falun och Borlänge minska med 14 procent till 2010. Denna
negativa utveckling hoppades man kunna undvika i och med en utökning/utveckling av
kollektivtrafiken mellan dessa städer. 57
Samtliga tre alternativ förutsatte investeringar i infrastruktur. I regionaltågsalternativet
skulle flera nya stationslägen öppnas i både Falun och Borlänge. Trots detta skulle alternativet
innebära dålig tillgänglighet inom tätorterna. En stor del av befolkningen skulle därför behöva
ta sig till tågstationen via anslutningsbussar eller annat färdmedel. Regionalbussalternativet
förutsatte att vägen mellan Falun och Borlänge byggdes ut. Snabbspårvägsalternativet innebar
stora anläggningskostnader som de båda kommunerna måste stå för. De två andra alternativen
belastades nämligen inte med några anläggningskostnader trots att de båda förutsatte
anläggning av ny infrastruktur. De skulle finansieras av andra aktörer, Banverket respektive
Vägverket. Undantaget anläggningskostnaderna – som i denna kalkyl endast belastade
snabbspårvägen – var snabbspårvägen mest samhällsekonomiskt lönsam. Om
anläggningskostnaderna räknades med visade inget av alternativen samhällsekonomisk
lönsamhet. Däremot ansågs regionalbussalternativet kunna modifieras för att bli det.58
I en uppföljning av studien som gjordes ett år senare jämfördes hybridspårväg och
”högprioriterad” busstrafik. Den visade på en god samhällsekonomisk lönsamhet för
busstrafiken. I en senare utredning av alternativet med högprioriterad busstrafik framhölls
vikten av att knyta ihop målpunkter som låg utanför stadskärnan i de båda städerna, dvs.
Lugnet, Regementsområdet, Högskolan och Lasarettet i Falun samt Framtidsdalen i Borlänge.
Vidare poängterades att det saknades regelbundenhet i tidtabellen för busstrafiken mellan
Falun och Borlänge. På helgerna fanns ingen direktbusstrafik mellan Falun och Borlänge
överhuvudtaget. 59 I utredningen förordades vad som kallades för en ”styv” tidtabell, alltså en
turtäthet med fasta tidsintervall (exempelvis en avgång var 10:e minut). Vidare lade man stor
vikt vid information om trafiken samt en tydlig miljöprofil, där bussarna skulle drivas av
alternativa bränslen. Det var med andra ord ett tydligt helhetsperspektiv i utredningen. 60
Ytterligare en utredning genomfördes 2005 av Transportforskningsgruppen i Borlänge AB.
I denna gjordes en samhällsekonomisk analys av fem alternativa trafikupplägg som
beräknades med vardera två och fem minuters restidsförkortning. Sammanlagt analyserades
57

Transek AB (1995)
Transek AB (1995)
59
Linje 53 som sedan länge trafikerat sträckan Falun-Borlänge frånsågs i detta påstående då den går via Ornäs.
Således fanns en viss helgtrafik, om än med något längre restid än direktbusstrafiken.
60
SWECO VBB VIAK Kollektivtrafik (2002)
58
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således tio olika alternativ. Analysen gjordes utan att ta hänsyn till en eventuell ökning av
resandet som en effekt av de utökade linjerna eller den utökade turtätheten, effekter som
utredarna ansåg sannolikt skulle inträffa. Slutsatserna i denna utredning var att resandet
mellan Falun och Borlänge till stor del var av pendlingskaraktär. Pendlingen är ungefär lika
stor åt båda hållen vilket gör det lönsamt med kollektivtrafik under högtrafik men inte under
andra tider. Man menade också att restidsförkortningar har större överföringseffekter från bil
än förbättrad turtäthet. I utredningen fanns ett påtagligt restidsperspektiv på kollektivtrafikens
samhällsekonomiska lönsamhet. 61
I utredningarna om kollektivtrafiken mellan Falun och Borlänge fanns både
restidsperspektivet och helhetsperspektivet representerade. Båda perspektiven underbyggdes
av väl utvecklad argumentation och gedigna underlag. Inget av perspektiven kunde göra
anspråk på att bättre representera verkligheten, det var snarare frågan om hur den tolkades.
Men valet var viktigt då utformningen av kollektivtrafiken skulle se annorlunda ut beroende
på vilket av de två perspektiven som fick tolkningsföreträde.
Den nya utökade busstrafiken
I augusti 2006 – drygt tio år efter att utredningsarbetet initierades – sjösätts det nya
kollektivtrafiksystemet mellan Borlänge och Falun. Utan tvivel har helhetsperspektivet varit
rådande när det nya kollektivtrafiksystemet utvecklats. De tidigare förlängda turerna på linje
244 mellan Ludvika och Borlänge till Falun lades ned och ersattes med en ny busslinje – linje
254 - som går mellan regementsområdet i Falun och Resecentrum i Borlänge. Totalt trafikerar
tre busslinjer sträckan Falun-Borlänge. Det är direktbussarna 253 och den nya linje 254 samt
lokalbussen 53 som stannar i Ornäs, mellan Falun och Borlänge. Båda direktbusslinjerna –
linje 253 och 254 – trafikerar sträckan var 20:e minut. Då linjesträckningen är gemensam
mellan Falu centrum och resecentrum i Borlänge går det en buss var tionde minut denna
sträcka. Direktbusslinjerna har alltså ”styva” tidtabeller, med fasta avgångar var 20:e minut.

61

Transportforskningsgruppen i Borlänge AB (2005)
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Figur 8. Antal avgångar för olika tidsintervall under vardagar för busslinjer som trafikerar sträckan
Falun-Borlänge. Källa: Dalatrafik.

Den nya busstrafiken ger störst ökning av turtätheten under lågtrafik då det redan tidigare var
en hög turtäthet under högtrafik. Under vissa korta tidsintervall i högtrafik när turerna gick
som tätast i rusningstrafik har turtätheten till och med försämrats något. Jämfört med 2004 har
turtätheten utökats med nästan 30 procent under hela högtrafikintervallet (klockan 6-9 och 1517) och mer än fördubblats mitt på dagen (klockan 9-14) och kvällstid (klockan 18-22).
Turtätheten efter klockan 23 på kvällen är ungefär densamma som tidigare. Turtätheten i
helgtrafiken är i princip oförändrad från 1990 och framåt.
En ny busshållplats för linje 253 har anlagts i Kupolens köpcentrum, där såväl inköpsresor
som arbetsresor underlättas för invånarna i Falun. Busshållplatsen är unik i sitt slag då den
praktiskt taget är lokaliserad inuti köpcentret. Turtätheten under helger har dock inte
förändrats utan är fortsatt låg med ungefär en tur i timmen, alltså en tydlig prioritering av
arbetsresor framför exempelvis inköpsresor.
Antalet turer mellan Falun och Borlänge har ökat med nästan 70 procent på vardagar
mellan år 2004 och år 2006. En stor förändring är att samtliga busshållplatser på linje 253
trafikeras samtliga turer, vilket även gäller för nya linje 254. Den största ökningen har därför
skett för de hållplatser som tidigare trafikerades med några få turer per dag. Till dessa
hållplatser hör främst Vägverket i Borlänge samt Lugnet och Lasarettet i Falun.
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Figur 9. Antal avgångar fördelat på vardagar, lördagar samt söndagar och helgdagar för busslinjer
som trafikerar sträckan Falun-Borlänge. Källa: Dalatrafik.

Den största skillnaden med den nya busstrafiken är en utjämning av turtätheten över tid och
rum, på vardagar. Tidigare var trafikeringen större under högtrafik och störst vid de största
knutpunkterna, vilket inte längre är fallet. Tittar man på helgtrafiken har den ökat något sedan
2004 men minskat om man jämför med 1985.
Den höga turtätheten har underlättat anslutningsmöjligheterna för bussar som trafikerar
andra delar av kommunerna till kommuncentrum. Med en turtäthet på tio minuter behöver
inte ett bussbyte i kommuncentrum till Falun-Borlängebussen passas in. Därmed underlättas
även pendling från städernas omland till den andra staden.
Vägens betydelse i praktiken
Den nya vägen har förbättrat framkomligheten för bussarna mellan Falun och Borlänge. Den
uppskattade restidsminskningen är en till två minuter av en total restid på runt 20 minuter.
Denna restidsminskning har ännu inte fått något genomslag i tidtabellen. Enligt tidtabell tar
det alltså lika lång tid att resa med buss mellan städerna som innan vägen byggdes. Den stora
vinsten för busstrafiken är den förbättrade framkomligheten. Tidigare var det mycket svårt för
en buss att köra om ett långsammare fordon vilket inte längre är fallet. Hållplatserna vid
infarten till Falun har byggts om för en smidigare angöring.
Den förbättrade framkomligheten på den nya vägen har möjliggjort en förlängning av
linjerna mellan Falun och Borlänge, efter centrum i de båda städerna. Detta som följd av att
jämnare avgångstider kan hållas. Anläggandet av den nya vägen har tagits för given i de
utredningar som gjorts om kollektivtrafiken mellan Falun och Borlänge. Det är därför svårt att
säga något om hur kollektivtrafiksatsningen hade sett ut om inte den nya vägen mellan Falun
och Borlänge hade byggts.
Den utökade busstrafiken – en vision eller ett svar på ett ökat resande?
Mellan 1997 och 2004 minskade kollektivtrafikresandet i Dalarna med nästan 6 procent. I
riket som helhet ökade kollektivtrafikresandet med drygt 6 procent. Utvecklingen av
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kollektivtrafikresandet ser väldigt olika ut i de olika länen och det är svårt att se något
mönster på nationell nivå. Men nedgången i Dalarna är inte en del av någon nationell trend.
Tabell 1. Kollektivtrafikresande i Dalarna, några angränsande län, Stockholm och i riket. Källa:
SIKA.
Antal resor (tusental)
1997
Dalarna
Västmanland
Gävleborg
Värmland
Jämtland
Örebro
Stockholm
Riket

Antal resor (tusental)
2004 Förändring %

13 500
9 351
12 279
11 610
2 020
11 162
603 775
1 052 268

12 705
8 756
12 336
8 670
2 342
11 800
625 697
1 120 590

-5,89
-6,36
0,46
-25,32
15,94
5,72
3,63
6,49

Inte heller när man slår ut kollektivtrafikresandet per invånare går det att skönja något
mönster. Stockholms ökning av antalet resor är inte i paritet med befolkningsökningen.
Gävleborg med en nästan identisk befolkningsutveckling som Dalarna har en ökning i
kollektivtrafikresandet per invånare. Jämtland har en oerhört stor ökning av
kollektivtrafikresandet mellan 1997 och 2004, en ökning som är ännu större när man relaterar
den till befolkningsutvecklingen. I övriga län är förändringen av kollektivtrafikresandet
ungefär detsamma räknat i antal resor som i antal resor per invånare.
Tabell 2. Kollektivtrafikresande per invånare i Dalarna, några angränsande län, Stockholm och i riket.
Källa: SIKA.
Resor/invånare Resor/invånare Förändring
1997
2004
%
Dalarna
Västmanland
Gävleborg
Värmland
Jämtland
Örebro
Stockholm
Riket

47,4
36,1
43,1
41,5
15,2
40,6
342,5
118,9

46,0
33,5
44,5
31,6
18,4
43,1
334,1
124

-2,82
-7,08
3,37
-23,69
21,42
6,1
-2,46
4,55

Således har kollektivtrafikresandet i riket ökat 4,5 procent men minskat i Dalarna med nästan
3 procent. Dalatrafik har inte tillförlitlig data för resande på de busslinjer som trafikerat
sträckan Falun-Borlänge, för tidigare år än 2004. Därmed är underlaget magert inför framtida
jämförelser av resandet före och efter kollektivtrafikomläggningen på sträckan. De data som
finns – för år 2004 och år 2005 - visar på en svag nedgång av resandet med buss mellan Falun
och Borlänge. 62
62

År 2000 förlängdes några turer på linje 244 mellan Ludvika och Borlänge till Falun. Det rörde sig om ungefär
10-15 turer i veckan. Dessa förlängda turer upphörde i och med att det nya kollektivtrafiksystemet mellan
Falun och Borlänge sjösattes hösten 2006. Dessa turer ingår inte i statistiken över resande mellan Falun och
Borlänge men då det handlar om så pass få turer skulle de inte ha påverkat resandestatistiken annat än
marginellt.
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Tabell 3. Resande med buss på linje 53 och 253 för år 2004 och år 2005. Källa: Dalatrafik.
2004

2005

förändring

Linje 253
Linje 53

375 627
183 772

372 021
176 435

-0,96 %
-3,99 %

Summa

559 399

548 456

-2,48 %

Lokaliseringar, restid och rörlighet
Den politiska viljan till integration mellan Falun och Borlänge har varierat över tiden. Ett
tydligt utfall av politisk vilja till integration är lokaliseringen av olika verksamheter. Tänker
sig politiker att de båda städerna ska integreras i högre utsträckning så borde detta gå att
utläsa i lokaliseringen av verksamheter, i det att bostäder, arbetsplatser, handel etc. vänder sig
mot den andra staden.
Genom att analysera restider mellan enskilda verksamheter i de båda städerna kan vi utläsa
vilka effekter lokaliseringen av verksamheter har, i det här fallet för kollektivtrafikresenärers
restid. Vi har valt Högskolan Dalarna som exempel, en verksamhet som finns lokaliserad i
både Falun och Borlänge. Skälet till detta är att högskolan i Borlänge är lokaliserad i
Framtidsdalen, ett område med många arbetsplatser. Framtidsdalen är lokaliserat i anslutning
till köpcentrumet Kupolen. Således är området kring Högskolan Dalarna i Borlänge målet för
många arbetspendlare. I Falun är Lasarettet, Regementsområdet och i viss mån Lugnet
områden med många arbetsplatser. Restiden från Lasarettet, Regementsområdet och
Högskolan i Falun till Borlänge är i princip densamma.
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Figur 10. Karta över sträckning för linje 253 där högskolorna är markerade med röd punkt och
busshållplatserna Samuelsdal och Västra Porten med knappnålar.

I båda städerna är högskolan lokaliserad på ”andra sidan” centrum, från den andra staden sett.
Detta innebär att man för att ta sig från högskolan i den ena staden till högskolan i den andra
måste åka igenom båda städernas centrum. Det är givet att den nya vägens betydelse därmed
blir mindre då en större del av resan därmed sker inom de båda tätorterna. I denna analys har
resvägen delats upp i tre delar. Den första delsträckan går i Falu tätort mellan Högskolan i
Falun och Samuelsdals hållplats vilket är den sista i Falu tätort. Den andra delsträckan går på
den nya vägen mellan Falun och Borlänge, från Samuelsdals hållplats till Västra Porten som
är den första hållplatsen i Borlänge tätort. Den tredje och sista delsträckan går från Västra
Porten till Högskolan i Borlänge (se Figur 10).
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Varje delsträcka har ungefär samma restid
enligt tidtabell, med tolv minuter i Falu
tätort, elva minuter på vägen mellan
städerna och tretton minuter i Borlänge
tätort. Om du åker buss från ena stadens
centrum till högskolan i den andra staden
kommer mer än halva restiden att
tillryggaläggas i tätort. I det perspektivet ger
väginvesteringen liten utdelning, med en
kort restidsminskning på den snabbaste
delen av sträckan och som dessutom inte ens
räknats hem i tidtabellen. 63 Detta exempel
illustrerar tydligt det olyckliga i att inte
lokalisera verksamheter mellan städerna.
Om en integrering av de båda städerna hade
skett genom att lokalisera verksamheterna
mellan städerna skulle restiden mellan de
stora målområdena ha varit väsentligt
kortare. En jämförelse av restiden till
Högskolan i Borlänge från Falu centrum
med restiden från Ludvika centrum
tydliggör effekten av dessa för restiden
olyckliga lokaliseringar. Busslinje 244
trafikerar sträckan Ludvika-Borlänge. För
att nå Kupolen – den hållplats som ligger
närmast Högskolan i Borlänge – behöver
buss 244 inte färdas någon längre sträcka i
Figur 11. Karta över sträckning för linje 253 mellan
Borlänge tätort och inte heller passera
Falun och Borlänge och linje 244 mellan Ludvika och
Borlänge centrum. Således kan sträckan
Borlänge. Falu centrum, Ludvika centrum samt
avverkas med en snabbare
Högskolan Dalarna i Borlänge är markerade med
varsin knappnål.
genomsnittshastighet än sträckan Falu
centrum – Högskolan Borlänge.
Avståndet mellan Ludvika och Borlänge är 45 kilometer mot 20 kilometer mellan Falun
och Borlänge. Enligt tidtabellen tar bussresan från Ludvika resecentrum till Kupolen Borlänge
32 minuter mot 28 minuter från Falu centrum. Det tar ungefär fem minuter längre att gå från
Ludvikabussens hållplats i Borlänge till högskolan Dalarna. Skillnaden i restid från centrum i
de båda orterna till högskolan blir totalt nio minuter. Orsaken till den förhållandevis lilla
skillnaden i restid är att högskolan i Borlänge är lokaliserad nära utfarten till Ludvika.
Falubussen måste däremot ta sig igenom hela Borlänge centrum inklusive 3 stopp innan den
angör högskolan. I jämförelsen finns givetvis andra aspekter att ta hänsyn till. Det är dyrare
att resa från Ludvika till Borlänge än från Falun till Borlänge. Bussarna från Falun har en
väsentligt högre turtäthet än Ludvikabussarna. Skillnader i levnadsomkostnader mellan de
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Det finns dock andra fördelar med väginvesteringen för busstrafiken än restidsförkortning. När den nya vägen
stod klar förlängdes direktbusslinjerna till att sträcka sig bortom de båda städernas centrum. Den nya vägen
har ett bättre trafikflöde vilket innebär mer förutsägbara restider. Dessutom har nya hållplatser anlagts med
bättre angöring.
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olika städerna (exempelvis prisnivån på hus) är en annan aspekt. Men faktum kvarstår. Den
totala restiden för en anställd på Högskolan Dalarna i Borlänge blir bara marginellt längre om
denna bosätter sig i Ludvika än om man bosätter sig i Falun. En konsekvens av hur de stora
arbetsplats- och utvecklingsområdena i Falun och Borlänge har lokaliserats genom åren.
Den utökade turtäthetens betydelse för resandet
I jämförelse med år 2005 har det skett en betydande ökning av resandet med buss år 2006
mellan Falun och Borlänge. 64 Ökningen för linjerna 253, 254 65 och 53 mellan 2005 och 2006
är nästan 70 procent. Det har dock skett en ökning under hela året, dvs. alltså även innan den
nya busstrafiken infördes i augusti 2006. Delar man upp året i tiden före och tiden efter nya
busstrafiken blir ökningen 35 procent före respektive 67 procent efter. Den nya utökade
turtätheten har alltså redan under första halvåret inneburit en ökning av
kollektivtrafikresenärer på cirka 30 procent.66 Direktbusslinjerna har ökat mest, med en
ökning på över 90 procent mellan år 2005 och år 2006. Lokalbusslinjen 53 har en blygsam
ökning augusti till december år 2006 på drygt 10 procent. Satsningen på direktbusstrafiken
mellan Falun och Borlänge har gett en betydande resandeökning redan första halvåret.
Framtiden
Den kraftigt utökade direktbusstrafiken mellan Falun och Borlänge är inte ett svar på ett ökat
resande mellan städerna utan ett tydligt uttryck för en politisk vilja till integration. Satsningen
på busstrafiken mellan städerna är djärv och ett allvarligt försök att öka rörligheten,
åtminstone vad gäller arbetspendlingen. Det återstår att se utfallet av denna politiska
intention. Särskilt intressant är hur den påverkar de lokala arbetsmarknadsregionerna för vissa
specifika grupper. Från tidig morgon till runt klockan åtta på kvällen är turtätheten mycket
hög vilket ökar möjligheterna att arbetspendla mer miljövänligt till en lägre kostnad mellan
Falun och Borlänge. Huruvida denna trafik verkligen ökar rörligheten – vilket kan ge en bättre
matchning på arbetsmarknaden i Falun och Borlänge – kan studeras först om några år. Dels
tar det tid för människor att förändra sina vanor och dels dras sysselsättningsstatistiken med
en viss eftersläpning. Men redan nu är det tydligt att kollektivtrafiksatsningen i FalunBorlänge är mer än bara ett alibi.
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Fram till augusti 2006 bestod busstrafiken av tre linjer; den långsammare linje 53, direktbussen 253 samt vissa
turer av linje 244 mellan Ludvika och Borlänge som fortsatte till Falun. Data för den sistnämnda linjen har
utelämnats i detta material på grund av svårigheter att urskilja resandet mellan Falun och Borlänge. Från och
med augusti 2006 genomfördes en omläggning av busstrafiken till att som tidigare omfatta den långsammare
linjen 53, en utökad sträckning för 253 samt en helt ny linje 254 som ersatte tidigare förlängda turer på linje
244.
65
Då linje 254 etablerades först i augusti 2006 är resandet 0 för år 2005 på denna linje.
66
År 2005 var några turer på linje 244 mellan Ludvika och Borlänge förlängda till Falun. Resande mellan Falun
och Borlänge på dessa turer har sannolikt flyttat över till linje 253 eller 254. Linje 244 – som inte längre har
några turer mellan Falun och Borlänge – har en ökning för hela 2006 på 15 procent. Dock sker en stor
minskning i och med att den nya busstrafiken införs i augusti 2006. Januari till och med juli ökar resandet
med linje 244 med drygt 40 procent för att sedan minska från augusti till december med 17 procent. Om
linje 244 skulle ha samma resandeökning för hela 2006 skulle utfallet ha blivit 25 000 fler resor. Det är dessa
25 000 resor som antas ha tappats till direktbusslinjerna 253 och 254 efter att nya busstrafiken infördes.
Samtliga siffror för direktbusslinjerna har korrigerats enligt detta antagande.
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8. Fyra perspektiv på staden
Är Falun och Borlänge en eller två städer och kan de växa samman? Denna fråga visar sig
vara relevant att diskutera med utgångspunkt i intervjuerna med nyckelaktörer inom
beslutsfattande som gjorts inom detta projekt. Vilken åsikt olika aktörer har i frågan om
huruvida det är önskvärt eller möjligt med en sammanväxning av Falun och Borlänge hänger
tydligt samman med grundläggande perspektiv på vad en stad är. I diskussioner om Falun och
Borlänge som ett tvåkärnigt centrum i en region och förutsättningarna för att de två orterna
ska integreras eller byggas samman hörs ofta argumenten: ”det är inte realistiskt med en
sammanväxning”, alternativt ”Falun och Borlänge bör växa samman”. Dessa två synpunkter
kommer tydligt fram i intervjustudien men visar sig vid en närmare genomgång betyda helt
olika saker beroende på vem som uttalar sig. I en analys av intervjuerna kan
intervjupersonernas olika åsikter om huruvida Falun och Borlänge kan eller bör byggas ihop
tydligt knytas till vilken roll intervjupersonen har och därmed vilket perspektiv på vad Falun
och Borlänge står för i deras ögon
De olika perspektiv som kan användas för att förstå vad en stad är som har relevans för det
här resonemanget är staden som fysisk form, funktionell enhet, administrativ enhet eller som
mental föreställning. Dessa fyra definitioner på begreppet stad är teoretiska och inte i
praktiken helt skilda åt från varandra, men fungerar bra som analytiska kategorier för att
förstå mer om olika aktörers perspektiv på utvecklingen i Falun-Borlängeområdet relaterat till
vägen.
Fysisk form eller funktionell enhet
Det är vanligt att man definierar en stad med utgångspunkt i bebyggelsens fysiska struktur. En
stad är då helt enkelt en tillräckligt stor ansamling av hus i rummet. Staden definieras då
också i relation till den omgivande landsbygden, det vill säga de områden som inte ingår i
staden. Staden som fysisk form är ett synsätt som definierar rumslig utsträckning av och
karaktären på bebyggelsen. Detta sätt att förstå en stad illustreras ofta enklast i form av kartor
där det tydligt går att urskilja stadens gränser gentemot omgivande glesare bebyggelse. Ett
annat sätt att förstå detta synsätt på en stad är genom begreppen tätort eller tätbebyggda
områden.
En stads bebyggelse är ett resultat av människors sociala och ekonomiska aktiviteter och
mentala bilder. De platser som historiskt fungerat som marknadsplatser har ofta utvecklats till
städer. Vid och kring dessa marknadsplatser har det dessutom ofta vuxit fram andra, för
handeln viktiga serviceaktiviteter som exempelvis bankverksamhet. De människor som bott i
städerna har ofta fått sina utkomster från andra aktiviteter än de som bott på landsbygden.
Därför har den socioekonomiska sammansättningen av människor och verksamheter
traditionellt varit annorlunda i städerna jämfört med dess omgivning.
När verksamheter som finns i en stad inte bara servar det närmaste omlandet utan även i
ökande grad kommer i beroendeförhållanden med verksamheter i andra städer sker en rumslig
integration.(SIC!) Därmed växer även nya urbana former fram som polycentriska städer eller
flerkärniga stadsregioner. Utvecklingen av verksamheter som går över gränserna mellan olika
orter medverkar till att på olika sätt integrera två städer med varandra. Genom ökat

51

ekonomiskt utbyte inom företag, genom ökad pendling och fritidsrörlighet uppstår en
funktionell integration som innebär att exempelvis två närliggande städer som Falun och
Borlänge i vissa avseenden kan betraktas som en funktionell enhet. Ett funktionellt perspektiv
på staden innebär att man definierar en stad som bestående av dess verksamheter. Det är då
intensiteten i de ekonomiska, kulturella, sociala men också fysiska flödena som avgränsar
olika regioner från varandra och som funktionellt kan föra samman två städer som Falun och
Borlänge.
Politiskt administrativt territorium
En stad kan förutom att definieras som funktionell enhet också definieras som ett politiskt och
administrativt territorium. Det politiska territoriet är staden som kommun, där varken
bebyggelsen eller det funktionella utbytet med andra områden utgör grund för hur en kommun
avgränsas. Det är detta territorium som kommunala politiker har mandat att besluta om och
som den fysiska planeringen utgår från. En kommun kan innehålla flera tätorter och
landsbygdsområden, men har i de flesta fall en större tätort som ger namn åt kommunen.
Utifrån detta synsätt delas Falun och Borlänge upp vid kommungränsen.
Staden som politisk enhet kan påverkas av ökad funktionell integration med andra städer.
Beroende på hur utbytet ser ut kan det bli aktuellt att omdefiniera kommunala gränser eller
luckra upp dessa genom olika former av samarbeten. Samtidigt har det politiska och
administrativa territoriet betydelse för hur olika områden integreras funktionellt.
Kommungränser kan fungera som barriärer för vissa typer av utbyten och därmed bromsa den
funktionella sammanväxningen.
Integration och större regioner
Figur 12 illustrerar två olika perspektiv på funktionell rumslig integration över allt längre
avstånd, med andra ord en regionförstoringsprocess. I den vänstra delen av figuren illustreras
en process där platser, städer eller byar, som har en fysisk avgränsning i rummet allt mer
binds samman genom att flöden av människor och varor ökar mellan de olika orterna. I något
skede kan det gå så långt att en ny, mer komplex och större urban form, som exempelvis en
stadsregion eller en flerkärnig stad växer fram. En sådan funktionell regionförstoring kan
ligga till grund för en politisk territoriell sammanslagning ska äga rum. I den högra delen av
figuren förutsätter utvecklingen dock ytterligare integration som inte nödvändigtvis behöver
följa de mönster som en funktionell integration av verksamheter leder till.
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Det funktionella
Bebyggelseperspektivet

Det administrativt territoriella
perspektivet

T0

T1
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Figur 12. Två sätt att illustrera funktionell integration: som en process som binder samman platser
genom ökat utbyte och som en process som också innefattar att gränser mellan områden luckras upp.

Bildandet av nya regioner förutsätter ett politiskt beslutsfattande En integration av två
politiska och administrativa territorier förutsätter också att utvecklingen åtföljs av att
människors mentala bilder förändras. Mentala barriärer kan utgöra hinder för integration, på
samma sätt som de mentala bilderna av städers identitet inte är givna utan under ständig
omvandling.
En stad som identitetsmarkör och mental föreställning
En stad är för många människor förknippad med något staden är känd för såsom ett
fotbollslag, ett musikevenemang eller en känd person. En stad kan också vara förknippad med
egna erfarenheter och känslor som är specifika för en individ. Den yttre bilden av en stad, det
vill säga den image som presenteras i marknadsföring, film, litteratur eller massmedia är även
sammankopplad med individers föreställningar om denna plats. De egna erfarenheterna av
platsen vävs sedan samman med de berättelser och den bild av platsen som delas av många
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andra. På detta sätt blir det svårt att helt särskilja en individs egna upplevelser av en plats från
den bild av platsen som förekommer i berättelser och rykten.
En stad har, liksom alla betydelsefulla platser, många olika identiteter beroende på vems
stad det är fråga om. En stad kan upplevas på olika sätt beroende på om man är tillfällig turist,
bofast sedan många år, nyinflyttad eller om man nyss lämnat staden. På samma sätt har
människor med olika bakgrund och socioekonomiska förutsättningar olika upplevelser av den
plats de lever på. En stad som upplevs av dem som bor där får betydelser som är mer
komplexa och mångsidiga än de betydelser som skapas genom bilder och berättelser om
staden som kommuniceras i ekonomiska och politiska sammanhang.
På ett ytligt plan har de flesta städer någon typ av rykte som de som bor på platsen känner
till, men inte nödvändigtvis kan relatera till eller känner sig bekanta med. De rykten och ytliga
bilder av platser som sprids är ofta knutna till stadens historia av produktionsformer och
livsvillkor, men också till bebyggelsens och landskapets utseende.
Falun-Borlänge som en funktionell och symbolisk enhet
Bland intervjupersonerna var det flera som lyfte att Falun och Borlänge egentligen borde
benämnas Falun-Borlänge och betraktas som en enhet. Motiven för att prata om och uppfatta
Falun-Borlänge som en stad var flera, men knöt på olika sätt an till ett grundläggande synsätt
på regionen som en funktionell enhet inom framförallt näringsliv och arbetsmarknad.
De som fokuserar på att en stad betyder ett område som har integrerade funktioner 67 menar
att en sammanväxning är en fråga om att våga släppa på revir och samarbeta om olika
funktioner. Det centrala för att skapa en enhet av Falun och Borlänge är enligt dessa aktörer
att börja se de båda städerna som en. Då spelar det ingen roll längre hur verksamheter
lokaliseras mellan de två administrativa territorierna. Det centrala blir då istället att
funktionen/utbudet finns och att lyfta fram en helhet. Varken städernas fysiska form eller de
administrativa territorierna utgör grunden för detta argument.
En viktig aspekt av att Falun och Borlänge knyts närmare varandra och betraktas som en
sammanhållen region är att få en gemensam och enad front eller fasad utåt. Flera
intervjupersoner påpekar betydelsen av att ha en tydlig och enhetlig marknadsföring av
regionen utåt. Vissa aktörer menade att denna gemensamma marknadsföring framförallt
skulle handla om att attrahera turister 68 medan aktörer inom näringsliv och regional
utveckling 69 menade att denna gemensamma front utåt även skulle innefatta all typ av extern
kommunikation. Genom att i marknadsföring till turister, företag och inflyttare visa upp
styrkorna i båda orterna tillsammans och genom att presentera Falun-Borlänge som en enhet
skulle det bli lättare att stå sig i konkurrensen med andra större regioner men också lättare att
attrahera människor och pengar.
Vikten av att presentera ett gemensamt ansikte utåt hänger samman med en idé om en såväl
mental som en funktionell sammanväxning av städerna. Enligt en intervjuperson skulle en
gemensam marknadsföring av ett större område också på sikt leda till ökade samarbeten och
på sikt sammanslagning av olika formella funktioner i kommunerna. Ansiktet utåt hänger
samman med den funktionella och tankemässiga integrationen. Praktiken kommer på köpet
om visionerna ges möjlighet att komma fram, menade han:
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T ex representanter från Näringslivet Falun-Borlänge och MittDalarna (2005)
Kommunala tjänstemän och några av politikerna (2005)
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Näringslivet Falun-Borlänge och MittDalarna (2005)
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I regionen finns attraktiva boendemiljöer, fina turistattraktioner och platser men också ett diversifierat
näringsliv. Om Falun-Borlängeregionen som ett centrum i en attraktiv bygd kunde bli bättre på att
lyfta fram sina fördelar skulle det gå att skapa en lika dynamisk och stark inflyttningsregion som
Västerås-Eskilstuna. 70

Falun och Borlänge som två separata politiska territorier
Falun och Borlänge är enligt flera av de intervjuade aktörerna tydligt åtskilda från varandra
och har små eller obefintliga förutsättningar att kunna växa samman. När det gäller
förhållningssättet till begreppet sammanväxning så kommer den tydligaste kritiken från
planerare i de båda kommunerna, som inte anser detta vara varken önskvärt eller möjligt.
Argumentet för detta är att regionen inte har tillräckligt hög tillväxt för att nya etableringar
och investeringar ska komma till stånd under överskådlig tid. En av de högre tjänstemännen
inom planering menade att det skulle behövas en betydande befolkningstillväxt i Falun och
Borlänge för att orterna skulle kunna byggas ihop.
Planerarna ser inte städerna som enheter i ett funktionellt system utan mer som rent fysiska
entiteter. Faluns tätort kan, menar de inte byggas samman med Borlänge tätort, eftersom det
är ett stort avstånd att fylla med företag eller bostäder. Däremot så för de fram det önskvärda i
ett ökat samarbete mellan olika kommunala funktioner för att effektivisera den kommunala
verksamheten. Exempel på områden som borde samordnas är energiförsörjning, sophantering,
räddningstjänst och andra servicefunktioner inom fysisk infrastruktur. Anledningen till att just
dessa, ganska okontroversiella verksamheter lyfts fram är intressant. Samarbeten framhävs
som positiva, men inga mer radikala sammanslagningar av ekonomiskt betydelsefulla eller
kommunstrategiska verksamheter föreslås. Kanske hänger det samman med att planerarna har
sin tydliga roll inom det politiska och administrativa territoriet och inte vill eller har behov av
några större förändringar av detsamma.
De ledande politiker som intervjuades talade om hur viktigt det var med samarbeten mellan
kommuner och att många olika samarbeten redan kommit till stånd mellan Falun och
Borlänge, men också mellan dessa och andra, närliggande kommuner. Politikerna framhöll de
samarbeten som förekom och att den egna kommunen såg det som positivt med en ökad
funktionell integration av arbetsmarknader och näringsliv. Däremot var de inte lika pigga på
förslag om att slå samman kommunerna eller betydande delar av de kommunala
verksamheterna. Det blev i intervjuerna tydligt hur både politiker och tjänstemän verkar inom
kommunen som politiskt och administrativt territorium och hur detta påverkade deras synsätt
på vad Falun och Borlänge är och bör vara.
Kommunpolitikerna visade, förutom ett svagt intresse för konkreta sammanslagningar av
verksamheter ett uttryckligt motstånd mot att öppet diskutera frågan om företagslokalisering
och näringslivsutveckling. När det gäller nyetableringar av företag framställde de ledande
kommunpolitikerna kommunerna tydligt som konkurrenter snarare än som samarbetspartners.
Det politiska och administrativa territoriets makt visade sig vara mycket stor och betydelsefull
både för i vilken utsträckning samarbeten kan ske och inom vilka verksamheter detta kan bli
aktuellt. Eftersom politiker på kommunnivå har ett uppdrag som är baserat på kommunens
territorium och på de medborgare som de är valda av så kan motståndet mot konkret
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samarbete inom strategiska och ekonomiskt betydelsefulla verksamheter tolkas som fullt
logiska.
Mentala barriärer mellan Falun och Borlänge
Förutom de tre synsätten på vad en stad är som lyser igenom i intervjuerna med
beslutsfattande nyckelpersoner förekommer också ett fjärde synsätt. I samtal om Falun och
Borlänge som en funktionellt integrerad enhet, som en arbetsmarknad och om de politiska och
territoriella strategierna dyker resonemang om Falun och Borlänge som mentala
föreställningar upp här och där. Det är tydligt att det inte går att diskutera relationen mellan de
två orterna och förutsättningar för ökad integration utan att i något skede komma in på frågan
om skillnader mellan städerna som har att göra med lokala kulturer, traditioner och
människors föreställningar.
De kulturella och mentala barriärerna mellan Falun och Borlänge nämns av de allra flesta
intervjuade på ett eller annat sätt. Dessa barriärer beskrivs i termer av de historiskt rotade
skillnaderna mellan den kulturhistoriska tjänstemanna- och residensstaden Falun å ena sidan
och den moderna arbetar- och industristaden Borlänge å den andra. Dessa skillnader
exemplifieras genom olikheter inom kulturlivet, som exempelvis rockmusik kontra folkmusik,
men också olikheter inom politiska kulturer och ”anda” bland invånare. De skillnader som
beskrivs anses också hänga samman med en rivalitet mellan de båda orterna som tar sig en
mängd olika uttryck. Trots att näringslivets sammansättning alltmer liknar varandra i de båda
orterna och att de på många områden blir alltmer integrerade så kvarstår idén om en mental
avgrund mellan de båda städerna som hänger samman med ett synsätt på Falun och Borlänge
som grunden för identifikation och rumsliga föreställningar.
Trots att olikheterna och rivaliteten diskuteras så betonas i intervjuerna också hur denna
rivalitet sker med ”glimten i ögat” och att det inte är på riktigt allvar som ställningskriget
mellan Falun och Borlänge målas upp. En av intervjupersonerna lyfter också fram att det är en
fråga om föreställningar som delas av allt färre och att det till stor del är en rivalitet som
underblåses av lokala medier, såsom de separata lokaltidningarna. En annan synpunkt som
lyfts i detta sammanhang är hur den påstådda rivaliteten mellan städerna är en naturlig följd
av att de är relativt jämnstarka och befinner sig i ”sund konkurrens” med varandra.
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9. Slutsatser
Den studie vi nu har genomfört är en förstudie för en framtida granskning av vilka effekter
den nya vägen mellan Falun och Borlänge fick på den sociala och ekonomiska utvecklingen i
området. Vi har ställt ett antal frågor om hur vägen kan komma att påverka utbytet mellan de
två städerna. Studien visar att det fanns och finns ganska stora förväntningar på att vägen ska
leda till att Falu-Borlängeregionen växer samman till en starkare stadsregion. Förväntningarna
varierar mellan de olika huvudaktörerna.
Från näringslivets organisationer uttrycks det som en nyckelfråga för regionens framtid. För
kommunföreträdarna är frågan mer komplex. Vår granskning av hur samverkan har hanterats
under den senaste fyrtioårsperioden visar hur kommunerna försöker att utnyttja möjligheterna
till samarbete men att de också är konkurrenter och detta blir ett ständigt återkommande
hinder för en verklig integration. Samverkansprojektet går i cykler över några år för att sedan
ersättas av mer enskilt agerande. Så länge samverkan håller sig till frågor som inte innebär
någon ny lokalisering så tycks den vara ganska lätt att organisera. Framför allt gäller om den
ger möjligheter till besparingar. Typexemplet är teknisk försörjning med räddningstjänst och
sophantering men också skola och kollektivtrafik. Just när det gäller kollektivtrafik så har det
t ex genomförts en betydande satsning efter att den nya vägen byggdes. Denna bidrar till att
växla ut väginvesteringen i högre grad.
På andra områden har det funnits återkommande ansatser till samverkan men där finns
underliggande konkurrensförhållanden som bromsar eller återtar de försök som görs.
Näringslivssamarbetet är ett exempel där det finns långt gångna ansatser till ett mer
gemensamt arbete men där det till slut handlar om att locka till sig företag, människor,
investeringar osv som måste lokaliseras till den ena eller den andra kommunen. Då tar
konkurrenstänkandet överhanden. Tidvis har de två kommunerna bedrivit gemensam
planering och under 1990-talet gjordes en gemensam översiktplan. Eftersom Falun och
Borlänge är två gravitationsfält som ligger så nära varandra kommer frågan alltid tillbaka.
Samtidigt är det uppenbart att kommunen som territoriell enhet står sig stark. De politiska
mandaten grundar sig just på ett avgränsat geografiskt område, skatter betalas in för att
användas i det området osv.
Priset för den här bristande samverkan har sannolikt varit högt. Falun och Borlänge har haft
en befolkningsutveckling som i jämförelse med resten av Sveriges regionala centra är direkt
svag. Ett stort antal myndigheter och organisationer har övergett Dalarna som lokalisering för
regionala funktioner. Det mesta tyder på att det är för att det inte finns ett tydigt regionalt
centrum.
Ser vi till den rent fysiska lokaliseringen av verksamheter inom de två städerna är det
uppenbart att det har gjorts en rad misstag som är en följd av konkurrenstänkandet.
Kommunerna har snarare försvårat än underlättat en integration. När väginvesteringen är
genomförd kvarstår mycket av kommunikationsproblemen därför att resorna inom de två
stadskärnorna måste läggas till den tid som resan tar. Högskolan kanske är det mest
uppseendeväckande exemplet på en lokalisering som kunde ha gjorts annorlunda. Fortfarande,
35 år efter att Högskolan kom till Dalarna är det ett dagligt problem för dess verksamhet att
den är splittrad på två orter i städernas respektive bortre kant.
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Intervjuerna visar att frågan om samverkan i hög grad handlar om hur man rent fysiskt
bygger staden. Eftersom ingen av kommunerna har en stark befolkningstillväxt så blir
byggandet begränsat och städerna kommer inte att växa samman rent fysiskt. I intervjuerna
uttrycks en stark vilja att detta skulle fungera bättre men det finns egentligen inga strategier
för att det ska bli så. Den nya vägen väcker många förhoppningar men inga nya strategiska
grepp för att växla ut dem. Snarare är det så att från kommunernas sida så blir vägen en slags
alibi, ett hopp om att detta ska ordna sig och en befrielse från kravet att komma över de
institutionella svårigheterna och arbeta strategiskt för att regionen ska få behålla sin
befolkning och sina funktioner.
Ser vi frågan från Vägverkets perspektiv så blir perspektivet helt annorlunda. Vägverket har
i sitt regleringsbrev ett uppdrag att medverka till regional utveckling. Det är ett uppdrag som
hanteras till största delen genom enkla och schabloniserade beräkningar av tidsvinster och
trafikflöden. I underlaget för investeringen i vägen mellan Falun och Borlänge finns inget
material kring regionala utvecklingseffekter. Intervjuerna visar att man inte heller tycker att
det är nödvändigt; vägen visar lönsamhet därför att den sparar människoliv och minskar
trafikskadorna. Det betyder att regionens aktörer i vid bemärkelse (kommuner, länsstyrelse,
Region Dalarna, landstinget Dalarna, näringslivsorganisationer m.fl.) har helt andra motiv för
att engagera sig för vägen än den aktör som förverkligar den. Trafiksäkerhetsargumentet är i
det närmaste helt frånvarande i politikernas argumentation kring vägen och dess betydelse.
Om Vägverket verkligen ska kunna uppfylla det regionala utvecklingsmålet, t ex i form av
regionförstoring, bättre integration av näringslivet, fler branscher representerade inom
området, osv. så måste det genomföras analyser av regionala förhållanden i samband med
väginvesteringar. Det är uppenbart att det spelar stor roll, inte bara vilka förutsättningar som
finns i bebyggelse, lokalisering av arbetsplatser, transportvägar osv. utan också hur andra
aktörer, som kommuner och näringsliv agerar. I det här fallet finns en så lång historia av
institutionell separering så att det rimligtvis måste färga investeringsbeslutet. Vägverket
skulle t ex ha upptäckt att det inte finns några kommunala visioner eller strategier om hur de
två kommunerna ska kunna organisera sig för att utnyttja det befolkningsunderlag som ändå
finns.
Vi har också visat att de regionala effekterna inte kan avgränsas till de två huvudorterna
som får en ny väg. En analys av pendlingen som utgår från aggregat på kommunnivå utan från
verkliga pendlingsrörelser på individnivå visar att det finns ett omfattande trafikflöde inom en
mycket större region och där Falun och Borlänge kan sägas utgöra en förtätning.
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