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Yttrande - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Övergripande kommentarer

Region Gävleborg har tagit del av utställningsversion av RUFS 2050 med samrådsredogörelse. Vid samrådet 2016 för RUFS 2050 och ÖMS 2050, gav Region Gävleborg ett samordnat svar tillsammans med länets samtliga kommuner. Det gjordes med fokus på Gävleborgs roll och bidrag till en växande och allt mer integrerad storstadsregion, där vi ser att stärkta utbyten och samband inte bara stärker omgivande regioner utan också är en förutsättning för att möjliggöra en hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

I samrådsredogörelsen framgår att behovet av ett tydligt storregionalt perspektiv delas av många remissinstanser och att det kunde få en än tydligare utgångspunkt och även beröra fler funktioner än främst infrastruktur och fysisk planering. Det är därför positivt att Stockholms läns landsting i sina kommentarer betonat betydelsen av fördjupad samverkan över regiongränser och att utställningsförslaget tydligare ska belysa omlandets betydelse för Stockholmsregionen och regionens funktionella samspel i en vidare geografi.

Vår bedömning är också att utställningsversionen av RUFS har fått en relevant balans där huvudfokus är att fungera som en utvecklingsplan för länet, men där grundsynen är tydlig att den funktionella regionen sträcker sig långt utanför länsgränsen och att den med RUFS sikte mot 2030 och 2050 kommer att involvera allt större delar av östra Mellansverige. Att Stockholm ser sig som en del av östra Mellansverige betonas nu redan i inledande kapitlet där man ser stor ömsesidig utvecklingspotential i att knyta samman arbets-, utbildnings- och bostadsmarknader inom ÖMS-regionen. 

Region Gävleborgs samordnade svar tillsammans med länets kommuner i samrådet 2016 är ur detta perspektiv fortsatt giltigt, och visar att vi också ser oss som en del i förverkligandet av Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva storstadsregion.

Till dessa övergripande kommentarer vill vi även ge några mer detaljerade synpunkter.

Rumslig inriktning för östra Mellansverige

De storregionala förhållningssätten (sid 43) tydliggör på ett bra sätt syfte och inriktning för samverkan inom ÖMS-regionen, där den tredje punktsatsen är att ”Länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm, och med varandra genom tvärförbindelser”. Principen för det storregionala samarbetet bör här – i likhet med punktsatsen - ha huvudprioritet på att länka samman de storregionala nodstäderna med Stockholm. I det följande korta stycket väljer man däremot att lägga fokus på inomregionala samband mellan närliggande nodstäder. För att innehållet ska stämma bättre överrens med det övergripande förhållningssättet, är vårt förslag att styckets sista mening med exempel på regionala nodstäder, ersätts alternativt föregås av huvudprincipen att stärka de storregionala stråken mot Stockholm: dvs Linköping-Norrköping-Nyköping-Stockholm, resp. Örebro-Eskilstuna/Västerås-Stockholm, och Gävle-Uppsala-Arlanda-Stockholm. Detta behövs enligt oss för att tydliggöra vilken som är den övergripande rumsliga inriktningen för samarbetet inom ÖMS.

Region Gävleborg anser att de två kartbilderna som finns med i RUFS utställningsförslag för att beskriva den storregionala strukturen inom ÖMS kompletterar varandra på ett bra sätt. Principbilden (fig 15) är bra för att visa på den rumsliga inriktningen och noder med storregionala funktioner i ÖMS, medan Strukturbilden (Karta 3) behövs för att visa på hela ÖMS-området.

Gods och logistikstruktur - Arlanda och regionens hamnar har en nyckelroll

Under avsnittet om ”Flöden och förbindelser med omvärlden” (sid 22) anser vi att RUFS med sitt långsiktiga perspektiv skulle bli mer relevant och intressant om den lyfte in fler storregionala system och funktioner i en gemensam utvecklingskontext för östra Mellansverige. Gällande framtida transporter och varuförsörjning spelar regionens hamnar en avgörande funktion. Gävle Hamn omnämns exempelvis bara på ett ställe i RUFS, då i samband med Rosersbergs framtida potential (sid 85). Gävle hamn är ostkustens största containerhamn och totalt sett landets tredje största hamn, som bedöms får en allt viktigare roll och mer integrerad del i Stockholmsregionens framtida godsflöden och varuförsörjning via järnväg och sjöfart. Sedan 2006 förses exempelvis också allt flygbränsle till Arlanda från Gävle Hamn och nästa år kommer hamnens containerkapacitet dubbleras. På samma vis anser vi att Arlandas avgörande betydelse som flygplatshub för hela ÖMS-området kan förtydligas under samma rubrik (sid 22).

Region Gävleborg ser sammantaget positivt på om RUFS förtydligar storregional infrastruktur och funktioner av stor betydelse såväl för Stockholmsregionen som för en mer sammanvävd ÖMS-region.

Stomnätskorridorer i norra Europa

Gällande huvudtransportkorridorer för person- och godstransporter, utöver övergripande frågor om TEN-T, för norra Europa (sid 23, respektive sid 189) anser vi avslutningsvis att det kan vara motiverat att aktivt arbeta för en förlängning av ScanMed-korridoren norrut genom hela Sverige. För Stockholmsregionen handlar detta om att säkerställa funktionalitet i alla riktningar, och inte vara ändpunkt i ett europeiskt system av stomnätskorridorer.
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övergripande förhållningssättet, är vårt förslag att styckets sista mening med exempel på 
regionala nodstäder, ersätts alternativt föregås av huvudprincipen att stärka de 
storregionala stråken mot Stockholm: dvs Linköping-Norrköping-Nyköping-Stockholm, 
resp. Örebro-Eskilstuna/Västerås-Stockholm, och Gävle-Uppsala-Arlanda-Stockholm. 
Detta behövs enligt oss för att tydliggöra vilken som är den övergripande rumsliga 
inriktningen för samarbetet inom ÖMS. 
Region Gävleborg anser att de två kartbildema som fmns med i RUFS utställningsförslag 
för att beskriva den storregionala strukturen inom ÖMS kompletterar varandra på ett bra 
sätt. Principbilden (tig 15) är bra för att visa på den rumsliga inriktningen och noder med 
storregionala funktioner i ÖMS, medan Strukturbilden (Karta 3) behövs för att visa på 
hela ÖMS-ornrådet. 

Gods och logistikstruktur - Arlanda och regionens hamnar har en nyckelroll 

Under avsnittet om "Flöden och förbindelser med omvärlden" (sid 22) anser vi att RUFS 
med sitt långsiktiga perspektiv skulle bli mer relevant och intressant om den lyfte in fler 
storregionala system och funktioner i en gemensam utvecklingskontext för östra 
Mellansverige. Gällande framtida transporter och varuförsörjning spelar regionens 
hamnar en avgörande funktion. Gävle Hamn omnämns exempelvis bara på ett ställe i 
RUFS, då i samband med Rosersbergs framtida potential (sid 85). Gävle hamn är 
ostkustens största containerhamn och totalt sett landets tredje största hamn, som bedöms 
rar en allt viktigare roll och mer integrerad del i Stockholmsregionens framtida 
godsflöden och varuförsörjning via järnväg och sjöfart. Sedan 2006 förses exempelvis 
också allt flygbränsle till Arlanda från Gävle Hamn och nästa år kommer hamnens 
containerkapacitet dubbleras. På samma vis anser vi att Arlandas avgörande betydelse 
som flygplatshub för hela ÖMS-ornrådet kan förtydligas under samma rubrik (sid 22). 
Region Gävleborg ser sammantaget positivt på om RUFS förtydligar storregional 
infrastruktur och funktioner av stor betydelse såväl för Stockholmsregionen som för en 
mer sammanvävd ÖMS-region. 

Stomnätskorridorer i norra Europa 

Gällande huvudtransportkorridorer för person- och godstransporter, utöver övergripande 
frågor om TEN-T, för norra Europa (sid 23, respektive sid 189) anser vi avslutningsvis att 
det kan vara motiverat att aktivt arbeta för en förlängning av ScanMed-korridoren norrut 
genom hela Sverige. För Stockholmsregionen handlar detta om att säkerställa 
funktionalitet i alla riktningar, och inte vara ändpunkt i ett europeiskt systern av 
stornnätskorridorer. 
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