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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010. 
Uttalelse fra styret i samarbeidsalliansen Osloregionen 

Det vises til at Stockholms Läns Landsting, Tillväxt, miljö og regionplanering, har lagt 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, ut på horing for å få 
synspunkter på planens aktualitet og anvendbarhet i forhold til det regionale 
utviklingsarbeidet i perioden 2014-2016. Styret i samarbeidsalliansen Osloregionen 
behandlet sak i tilknytning til horingen i sitt möte 26.11.2013 (sak 45/13), og vedtok 
folgende uttalelse: 

Styret i Samarbeidsalliansen Osloregionen mener Regionalt Utviklingsprogram for 
Stockholmsregionen 2010-16 er et viktig dokument Den helhetlige tilneermingen er av stor 
betydning for en felles förståelse av Stockholmsregionens utfordringer og muligheter. 

Osloregionen og Stockholm-Mälarregionen er begge vekstkraftige regioner med en rekke 
fellestrekk. Begge er hovedstadsregioner med en posisjon i sine respektive land som 
vekstmotorer for nasjonalt naeringsliv, portaler for internasjonal handel og internasjonale 
relasjoner, og som 0konomisk, politisk og administrativt beslutningssentrum. Begge er blant 
regionene i Europa med h0yest utdannet arbeidskraft, st0rst kapitaltilgang og h0yest IKT-
kompetanse. 

I et internasjonalt perspektiv er imidlertid alle de nordiske hovedstadsregionene små, også 
Stockholmsregionen og Osloregionen. Det er derfor potensielt store fordeler knyttet til 
samarbeid om å utvikle og synliggj0re Norden, og spesielt de sentrale delene, som én 
velfungerende og godt integrert 0konomisk region. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen og Mälardalsrådet fikk i 2010 gjennomf0rt to studier for 
å se naermere på status for infrastrukturutbyggingen og kontaktintensiteten mellom 
Stockholm- og Osloregionen. Når det gjelder infrastrukturen, viste studien at det sasrlig på 
jernbaneområdet mangler planer for utbygging. Studien i forhold til kontaktintensitet 
bekreftet det sterke forholdet som er mellom Sverige og Norge på blant annet det 
0konomiske området. Og ut fra de to hovedstadsregionenes sterke nasjonale rolle, er det 
naturlig å trekke den slutningen av relasjonene mellom hovedstadregionene er tilsvarende 
sterke. 

Det er av stor verdi med offentlige initiativer og satsinger som st0tter opp under utviklingen 
av de sterke relasjonene som finnes innen og mellom sentrale naeringer og nasringsakt0rer i 
de nordiske storbyregionene, ikke minst i Stockholms og Osloregionen. 

Det Nordiske Triangelet omfätter blant annet strekningene for veg og jernbane Stockholm-
Oslo, Oslo-K0benhavn og Stockholm-K0benhavn, og knytter dermed sammen store deler 
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av det befolkningsmessige og ekonomiske tyngdepunkt i Norden. Det har i samband med 
EUs revisjon av TEN-T programmet vasrt avgitt felles Skandinaviske og Nordiske uttalelser 
både på nasjonalt og regionalt nivå, om betydningen av det Nordiske triangelet fortsatt 
inngår i EUs infrastrukturprogram. Argumentasjonen nådde fram og i hovedsak inngår det 
Nordiske Triangelet også i EUs reviderte og gjeldende TEN-T program. 

Styret i Samarbeidsalliansen Osloregionen understreker betydningen av at man i 
Stockholmsregionen tydelig stiller seg bak behovet for utbygging av de skandinaviske 
lenkene i det Nordiske Triangelet. Det vil i den sammenheng vaere naturlig å finne frem til 
en mer strukturert form for samarbeid mellom akterene i alle de tre benene Stockholm-Oslo, 
Oslo-Kebenhavn og Stockholm-Kebenhavn. 

Vennlig hilsen 

OSLO* Sekretariatet for Osloregionen I Rådhuset I 0037 Oslo 
Telefon 23 46 15 51 I www.osloregionen.no regionen 

www.ostoregionen.no' 


