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Yttrande över RUFS 2010 – Synpunkter för att bedöma 

aktualitet och användbarhet 
 

Region Gävleborg har fått möjlighet att avge yttrande över RUFS 2010:s aktualitet och 

ger härmed sina synpunkter på de frågor som ställs: 

 

1. Anger RUFS 2010: s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 

 

Kommentar: Visionen att utgöra ”Europas mest attraktiva storstadsregion” är i högsta 

grad relevant. Genom samverkan i hela Östra Mellansverige-regionen är visionen 

möjlig att nå. Stockholmsregionen har idag svårt att växa p.g.a. att bostadsbrist och 

kontinuerligt hård press på infrastruktur och kommunikationer. Genom att hela Östra 

Mellansverige integreras i visionen skapas en mer robust struktur med flerkärnighet, 

goda infrastrukturella och kommunikationsmässiga förutsättningar. På så sätt kan 

regionens olika kärnor komplettera varandra. Det är särskilt viktigt inte minst gentemot 

de utmaningar som huvudstadsområdet ställs inför när det gäller konkurrenskraften 

gentemot andra huvudstäder i Europa. 

 

Under senare år har en utveckling skett av samverkan i ÖMS-regionen. En fortsatt 

samverkan kring planerings- och strategibyggande och genomförande är en 

förutsättning för framgångsrik utveckling av regionen och för att visionen ska nås. 

 

2. Hur använder Region Gävleborg RUFS 2010 och på vilket sätt får planen 

genomslag i arbetet? 3. Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, 

och hur kan det stärkas ytterligare? 
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Kommentar: Idag används RUFS huvudsakligen som underlag och kunskapsbildare.  

Genom tillkomsten av ÖMS - samarbetet utvecklas ett planeringsmässigt samarbete som 

är oerhört värdefullt och som kommer att öka förståelsen och utveckla regionernas 

kunskap om varandra. På det sättet kan också de olika delarna komplettera varandra. 

 

4. Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter? 

 

Kommentar: RUFS har stor betydelse som regional utvecklingsplan och ger en 

sammanhållen bild av hur Stockholmsområdets utvecklingsambitioner och 

omvärldsbild. Den blir på det sättet normbildande för övriga regioners planering. Det är 

viktigt att notera att RUFS utgör den kanske viktigaste förutsättningen för den 

storregionala dialog som förs. Genom RUFS har samarbetet i ÖMS - regionen 

utvecklats och ska den uppsatta visionen förverkligas krävs att ett gemensamt agerande.  

 

Svagheter finns bl.a. inom bostads-, transport- och kompetensförsörjningsområdena, där 

en samverkan i en större geografi är nödvändig. En viktig aktör i regionens 

strukturomvandling är Högskolan i Gävle (HiG). En högskola som utvecklats 

framgångsrikt, inte minst mätt i ökat sökandetryck av studenter från hela landet. 

 

Vi ser också behovet av att planen tydligare lyfta fram de kommunikationsmässiga 

sambanden mellan Gävleborg och Stockholmsområdet. Under den senaste 10-

årsperioden svarar FA-Gävle (Gästriklands kommuner) för den största procentuella 

ökningen i inpendling till FA – Stockholm jämfört med andra kringliggande FA-

regioner (Eskilstuna, Nyköping, Västerås, Örebro, Östergötland). 

 

 I planen lyfts vikten av tillgänglighet med kollektivtrafik till Arlanda. Arlanda som 

internationell och nationell nod är oerhört viktig för Gävleborgs invånare och näringsliv. 

I RUFS lyfts vikten av konkurrenskraftig kollektivtrafik på järnväg i det storregionala 

stråket Stockholm -Arlanda- Uppsala -Gävle. Region Gävleborg ser här vikten av att 

RUFS i en omarbetning lyfter fram, förutom olika kapacitetsstärkande insatser i denna 

relation även ytterligare ett spår mellan Uppsala och Stockholm och 

dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall.  Ostkustbanan är 

idag, i delen Sundsvall - Gävle, Sveriges hårdast belastade enkelspår. Eftersom banan 

har en avgörande betydelse för såväl Stockholmsregionens varuförsörjning, 

förbindelserna med övriga Sverige och Europa som persontransporter mellan Stockholm 
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och Norrland behöver genomgripande insatser göras. I planen lyfts stråket mellan norra 

Stockholm och Gävle. Vi ser att stråket E 4/Ostkustbanan måste lyftas fram på ett 

betydligt mer kraftfullt sätt. Även det öst-västliga stråket E 16/Bergslagsbanan Gävle-

Sandviken- Falun- Oslo behöver lyftas fram, inte enbart för godstrafik utan även för 

persontrafik, genom sin koppling i Gävle och vidare mot Stockholmsregionen. Gävle 

hamn är en av Sveriges största hamnar med Ostkustens största containerterminal. 

Hamnen är inne i ett mycket expansivt skede där stora investeringar görs bl.a. med 

komplettering av nya magasin, järnväg och andra anläggningar för godshantering. 

Sammanfattat i Mellansveriges logistiknav kommer denna infrastruktur vara av 

avgörande betydelse för storregionens godsförsörjning. Sedan år 2006 transporteras allt 

flygbränsle till Arlanda via Gävle hamn. Tidigare hade flygbränslet transporterats på 

bilar genom Stockholm. Detta är ett bra exempel på hur regionen kan samverka för att 

åstadkomma nytta för alla. Här tryggades säkrare och mer miljövänliga transporter. 

Planens svagheter ligger sannlikt i de generella brister som nästa alltid finns genom att 

den långsiktiga planeringen inte riktigt förmått hålla jämna steg med utvecklingstakten.  

 

Det vore önskvärt att hela ÖMS-regionen integreras i planeringsarbetet på ett än mer 

aktivt sätt. 

 

5. Finns delar som inte är aktuella? 

 

Kommentar: Genom den snabba utvecklingen och genom att det storregionala 

perspektivet tillmäts en allt större betydelse bör analysen fördjupas och omprövning ske 

av vissa delar t ex bostads-, kompetens- och transportfrågan i de storregionala stråken. 

 

6. Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

 

Kommentar: De utmaningar som ställs är: 

- Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och 

invånarnas hälsa 

- Att vara en storstadsregion och samtidigt internationellt ledande 

- Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som alltmer osäker 

- Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör 

ekonomisk tillväxt 

- Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa 
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- Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet 

 

Samtliga utmaningar är i högsta grad relevanta även fortsättningsvis.  

 

7. Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 

 

Kommentar: Regionutvidgningen är en mycket angelägen fråga för ÖMS-regionen. Det 

är avgörande för landet att huvudstadsområdet ska kunna vara konkurrenskraftigt och 

ledande. En god livsmiljö inkluderar gott näringslivsklimat med växande företag, 

kompetensutvecklingsmöjligheter, goda bostäder och bostadsmiljöer, effektiva 

transportmöjligheter. Allt detta kan kombineras om ett större omland omfattas i 

planerings-, strategi- och genomförandearbetet. 

 

8. Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

 

Kommentar: Region Gävleborg anser att omvärldsbilden fortfarande har sin giltighet. 

 

 

 

Region Gävleborg 

Gävle den 9 december 2013 

 

 

 

Sven-Åke Thoresen 

Regionstyrelsens ordförande 

     Mats Törnquist 

     Regiondirektör 


