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Samråd kring RUFS 2050 och ÖMS 2050 

Gävle kommun har fått RUFS 2050 (Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen) samt ÖMS 2050 (Samverkan och planering i östra Mellansverige) på 
remiss. Region Gävleborg har samverkat med samtliga kommuner i länet om 
ett gemensamt svar, som Gävle kommun fullt och helt ställer sig bakom. Gävle 
kommun vill dock passa på tillfället att samtidigt avge ett kommunalt yttrande 
där vi ytterligare trycker på några frågor som är av specifik vikt för Gävle 
kommun. 
 
Båda planeringsdokumenten lyfter fram betydelsen av regional samordning. 
Detta kommer att bli allt tydligare i samband med att den nya stor-regionen 
bildas. I dessa sammanhang blir det viktigt att vi uppmärksammar varandras 
styrkor och bygger vidare på dessa. 
 

Gävle Hamn 
Gävle Hamn har de senare åren genomgått stora förändringar. Hamnen är 
redan Ostkustens största containerhamn, förser Arlanda med allt flygbränsle 
och har genom samma ägarskap en tydlig förbindelse med rikskombitermina-
len Stockholm Nord i Rosersberg. I samband med avvecklingen av hamnverk-
samheten inne i centrala delar av Stockholm, finns det all anledning tro att 
Gävle Hamn kommer få en allt större betydelse när det gäller varuförsörjning 
mot Stockholmsområdet norr om Mälaren. 
 

Gävle Central 
Gävle växer och nästa år kommer Gävles befolkning att passera 100 000. Detta 
är av stor betydelse för Gävle-regionens utveckling, eftersom det bidrar till att 
placera Gävle ”på kartan”. Som en följd av befolkningsväxten byggs det nu 
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bostäder i en omfattning som vi inte sett sedan 70-talet, och många nya aktö-
rer har tillkommit som inte tidigare funnits i Gävle. Prismässigt är det också 
intressant att bo i Gävle och pendla ner mot Stockholms-regionen. Närheten 
till Arlanda är inte minst viktig för många både privatpersoner och företag. 
Med en restid till Arlanda som är i paritet med stora delar av Stockholms sö-
derort, är det viktigt att vi tar tillvara vårt centrala stationsläge. Därför har vi 
startat upp ett planarbete för att utveckla Gävle Central och i fortsättningen 
intilliggande områden för både bostadsbebyggelse och näringslivsutveckling 
med sikte på att vara en central punkt att nå både till och från omvärlden. 
Även utvecklingen av godstrafiken på järnväg mot Stockholms-området är en 
viktig parameter för att säkerställa kapaciteten på Gävle Central. 
 

Räta linjen  
Väg 56 (”Räta linjen”) som förbinder Gävle med Norrköping via Västerås och 
Eskilstuna är en viktig förbindelse i ett stor-regionalt sammanhang. Men även 
för nationella transporter över längre avstånd är förbindelsen av stor bety-
delse. Sträckan är 3 mil kortare än längs E4 via Stockholm, och är därför 
mycket intressant för den tunga trafiken som en ”Förbifart Stockholm”, och 
därmed en avlastning av Stockholms transportsystem. 
 

Infrastruktur 
Infrastruktur är en återkommande fråga som möjliggörare av regional utveckl-
ing. Det handlar dock inte enbart om att skapa ny infrastruktur, utan även hur 
vi på bästa möjliga sätt utnyttjar den infrastruktur vi redan har. Samordning 
och förenkling av taxesystem är ett viktigt sådant exempel. 
 

Avlastning av bebyggelsetrycket i Stockholm 
Gävle är inte motorn i Stockholmsregionens utveckling, men däremot en kugge 
i maskineriet. Vårt bidrag i detta sammanhang får därför följande utgångs-
punkt - ”Hur kan vi hjälpa Stockholm växa?” Gävle kan erbjuda arbetskraft och 
etableringsytor, både för bostäder och företagsetableringar. Gävle och Gävle-
regionen har också ett stort natur-, kultur- och rekreationsutbud inom en be-
haglig restid från Stockholm. 
 

Högskolan i Gävle 
Högskolan i Gävle har utbildning och forskning på hög nivå inom flera områ-
den. Exempel på sådana områden är GIS (där Gävle rankas som Europas GIS-
huvudstad), Logistik (Centrum för Logistik och Innovativ Produktion) och 
Arbetsmiljö. Fortsatt utveckling av högskolans spets är en resurs som bidrar 
till hela regionens utveckling. 
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Befolkningsutveckling 
Enligt Gävle kommuns befolkningsprognos kommer kommunens befolkning 
år 2030 att vara 111 000 vilket motsvarar en ökning från dagens nivå på ca 
12 000. Uppgifterna i ÖMS 2050 om befolkningsutvecklingen till 2050 (både 
alt A och B) ligger mycket lägre och bör därför justeras. 
 
 
 
Harald Knutsen 
Samhällsplanerare 
Kommunledningskontoret 
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