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Regionstab, Regional utveckling  

Upprättare Ann-Christin Gagge/Olof Linde  
  

Stockholms läns landsting  

Yttrande - Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 och Samråd om ÖMS 
2050 - samverkan och planering i östra Mellansverige 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) är ett 
övergripande planeringsdokument som pekar ut riktningen för regionens 
utveckling. Utvecklingsplanen ligger till grund för både den fysiska planeringen 
och för tillväxtarbetet i Stockholms län. Samtidigt utvecklas och växer 
stockholmsregionen utåt, vilket gör att dess funktionella samband idag sträcker 
sig långt utanför länsgränserna. I perspektivet till år 2030 och 2050 kommer det 
att sträcka sig ytterligare utåt, med stärkta ömsesidiga samband i bägge riktningar. 
Genom mer integrerade arbets-, boende- och studiemarknader skapas 
förutsättningar för en större, mer dynamisk och resilient storstadsregion.  
 
En växande och mer sammanhållen storstadsregion skapar också ökade behov av 
gemensamma inriktningsmål, ökad samverkan och planering kring utvecklingen. I 
RUFS 2050 beskrivs och diskuteras detta utifrån Stockholmsregionens rumsliga 
struktur och behovet av ökad storregional samverkan med omgivande regioner. 
Det storregionala perspektivet har vidareutvecklats inom ramen för ÖMS, östra 
Mellansverige, där förutom Stockholms län ytterligare sex län däribland 
Gävleborg ingår. ÖMS-samarbetet har lett fram till ett gemensamt storregionalt 
planeringsunderlag, ÖMS 2050, som ingår som bilaga till RUFS 2050, men som 
också har ett eget samråd parallellt med RUFS. 
 
Region Gävleborgs yttrande för RUFS 2050 och ÖMS 2050, har samordnats med 
kommunerna i Gävleborgs län, och görs med fokus på Gävleborgs roll och bidrag 
till en växande och allt mer integrerad storstadsregion. Gävleborg, liksom övriga 
regioner inom ÖMS, ser att vi spelar en allt viktigare roll för en hållbar utveckling 
i Stockholmsregionen och för det fortsatta byggandet av en internationellt 
konkurrenskraftig storstadsregion. 
 

Synpunkter på övergripande mål, inriktning och åtgärder i RUFS 2050 
Stockholmsregionen har visionen att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Det är en högt ställd ambition som ställer krav, men som också sänder ut viktiga 
signaler till angränsande län och kommuner som ligger inom storstadsregionens 
kraftfält. I aktualitetsprövningen av RUFS 2010 konstaterades att de utmaningar 
som finns för Stockholmsregionen fortfarande är giltiga, men också att 
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utmaningarnas dubbelriktade målsättningar ytterligare förstärkts senaste åren. Det 
visar på de stora utmaningar som finns i att driva och hantera en snabb tillväxt i 
kombination med långsiktig hållbarhet ur alla hållbarhetsdimensioner. En tydlig 
utveckling i RUFS 2050, som vi välkomnar, är att hållbarhetsperspektiven fått en 
mycket starkare prägel för inriktning och genomförandet av planen.  
 
Tillväxten och utvecklingen i Stockholmsregionen skapar en dynamisk miljö för 
innovation, näringsliv, forskning och utveckling, med en livsmiljö som attraherar 
många människor och verksamheter. Samtidigt visar den snabba utvecklingen på 
tydliga ansträngningar i många delar av samhällssystemet. Detta lyfts fram i 
utmaningarna och avspeglas i exempelvis transportsystem som nått kapacitetstak, 
långa köer och miljöproblem, bostadsbrist och skenande bostadspriser, ökad 
social och ekonomisk polarisering med ökad segregation, utslagning och ohälsa 
som följd.  
 
Vi ställer oss bakom RUFS fyra definierade övergripande mål med sikte på 2050. 
Det är en styrka att dessa även fått mätbara delmål fram till 2030, samtidigt som 
det är svårt att avgöra om ett uppfyllande av delmålen innebär att respektive 
huvudmål uppnås, liksom om delmålen i alla lägen är helt relevanta och 
realistiska att uppnå.  
 
Avseende de föreslagna åtgärderna, med sikte att genomföras under planens 
giltighetstid 2018-2026, anser vi att de i huvudsak är relevanta och ligger i linje 
med målen. Ansatsen att bostäder, verksamheter och andra funktioner ska 
utvecklas utifrån en flerkärnig tät struktur, där bebyggelse och tillväxt främst sker 
i kollektivtrafiknära lägen är riktig och viktig, både för att öka tillgängligheten i 
regionen och för att få ett effektivt resursutnyttjande utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Här betonas också vikten av att utveckla stadsstrukturen 
inom östra Mellansverige med grund i spårburen trafik utifrån de prioriteringar 
som gjorts inom ramen för ÖMS-samarbetet och En bättre sits, EBS.  
 
RUFS lyfter fram bostadsbristen som det kanske allvarligste hindret för regionens 
fortsatta utveckling och tillväxt. Genom att öka tillgängligheten mellan Stockholm 
och omgivande storregionala noder och stationsnära samhällen skapas större 
integrerade arbetsmarknader. Det ökar möjligheten att bo och leva utanför 
Stockholmsregionen och samtidigt vara en resurs och tillgång för Stockholm på 
en gemensam arbetsmarknad. 
 
RUFS betonar också vikten av en ökad satsning på Arlanda som landets 
internationella flygplatsnav, vilket också ställer höga krav på att öka den 
storregionala tillgängligheten till Arlanda och Stockholm utifrån fler trafikslag. 
Att Stockholms internationella transportnav stärks i regionens norra del, innebär 
viktiga förutsättningar och fördelar för Gävleborgs långsiktiga utveckling. Det 
stärker också sambanden längs stråket Uppsala-Arlanda-Stockholm.  
 
En utbyggd Ostkustbana inom ramen för planperioden, med minst två spår längs 
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hela sträckan från Stockholm genom Gävleborg upp till Sundsvall, öppnar för 
pendlingstider som ligger i paritet med vad många har inom Stockholmsregionen 
idag dörr till dörr. Det är viktigt att beakta och planera för stärkt kapacitet söder 
om Uppsala för att säkra restiden och framkomligheten för tåg till och från norra 
delarna av Sverige. Det innebär en vinst för både dem som har Uppsala som 
målpunkt och för dem som passerar. 

Utvecklingen av den rumsliga strukturen i ett storregionalt perspektiv 
Utifrån detta vill vi utveckla hur Gävleborg ser på RUFS och ÖMS perspektiv och 
planer för utvecklingen i det storregionala perspektivet. Vi visar även på hur vår 
region kan vara med och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling för en växande 
storstadsregion med ambition att vara Europas mest attraktiva. 
 
Den övergripande bedömningen är att RUFS tagit hänsyn till den pågående 
regionsförstoringen och dess förutsättningar på ett helt annat sätt än tidigare 
planer. Vår bedömning är att man trots detta inte ser möjligheterna fullt ut, eller 
beaktar konsekvenserna av de med- och motkrafter (s.k. push och pulleffekter) 
som driver på regionförstoringen. Såväl forskning som erfarenhet visar att de 
krafter som drar till sig människor och verksamheter till täta miljöer, når en gräns 
när fördelarna och värdet av den täta miljön avtar eller upphör och istället skapar 
motkrafter som gör att invånare och verksamheter söker sig ut från centrum. 
Faktorer som driver på detta varierar och handlar om allt från bostadsbrist och 
bostadspriser, tid och köer, miljöproblem och otrygghet, till att bara få ihop 
livspusslet. På samma sätt som kommunerna i Stockholms län, utanför centrala 
Stockholm, dragit fördel av den effekten under 2000-talet, märks utvecklingen nu 
även långt utanför Stockholmsregionen. Det innebär inte att utvecklingen i 
Stockholmsregionen stannar av. Men fler ser fördelar av att bo, leva och verka i 
orter utanför den täta miljö som storstaden erbjuder, men fortfarande ha full 
tillgång till dess värden. Detta möjliggörs bland annat genom strategiska 
satsningar på infrastruktur och kollektiva transportmedel, vilket också utgör en 
kärna i RUFS 2050. 
 
I RUFS1 liksom i ÖMS-bilagan finns ett grundförslag till rumslig strukturbild ur 
ett storregionalt perspektiv. Gävleborg står bakom det grundläggande synsättet att 
satsa på att utveckla tillgängligheten till angivna storregionala noder, där Gävle 
ingår som en av dessa. För att skapa en hållbart växande storstadsregion måste 
den kunna växa utåt genom tillgänglig infrastruktur som medger snabb, robust och 
miljövänliga kommunikationsmedel till regionens starka tillväxtcentra. Uppsala är 
idag redan en del av Stockholms arbetsmarknad, och på samma vis växer 
exempelvis Gävles lokala arbetsmarknad allt mer ihop med kringliggande städer 
och samhällen såväl i Gävleborg som i Uppsala län. Den dagliga arbetspendlingen 
till och från Uppsala ökar kontinuerligt liksom den gör mot Stockholm. 
 
När man utifrån Stockholmsregionens perspektiv ser Gävle och motsvarande 
regionala centra, som en viktig funktion för att stärka regionens långsiktiga 
                                                 
1 Strukturbild 2050, karta 19. RUFS 2050. 
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utveckling, får man inte glömma att de regionala kärnorna också spelar en central 
roll som motor för den egna regionens utveckling. Gävle är på så sätt beroende av 
täta samband och god tillgänglighet till andra städer och samhällen i Gävleborg, 
Norduppland och inte minst Uppsala kommun för sin utveckling, vilket också gör 
den attraktiv ur ett storregionalt perspektiv. Så när man lyfter det storregionala 
perspektivet i RUFS och ÖMS, måste man inse att övriga orter också spelar en 
roll för att skapa storregionala funktioner. För Gävleborg är det därför nödvändigt 
och självklart att strukturbilden (karta 19) har med utvecklingsstråket längs 
Ostkustbanan upp till Sundsvall och att man poängterar att det finns ett pärlband 
av städer och stationsnära samhällen med framtida pendlingsavstånd längs stråket 
ända till Stockholm. Däremot saknar strukturbilden en typ av primära regionala 
transportsamband för Gävleborg som finns med för andra län. Vi önskar därför se 
att också Norra stambanestråket tas med i strukturbilden, vilken binder samman 
regionen norrut genom kommunerna i Hälsingslands inland. Dessa kommuner har 
inte bara värden för den regionala utvecklingen, utan även en funktion för 
Stockholmsregionen. Stockholms stad är exempelvis en av de enskilt viktigaste 
utpendlingskommunerna även för Gävleborgs inlandskommuner, och som därmed 
också direkt bidrar till kompetensförsörjningen i Stockholmsområdet.  
 
Det är viktigt att betona att omgivande regioner genom sina natur- och 
kulturvärden och besöksmål också spelar en viktig roll som målpunkter för 
besökare och fritidsboende från Stockholmsregionen. Exempel på viktiga 
besöksmål i Gävleborg är Furuviksparken, Kungsberget, Högbo Bruk, Järvsö, och 
världsarvet Hälsingegårdar. Som exempel kan nämnas att 8 av 10 besökare till 
Järvsö, som är Gävleborgs starkaste destination, kommer från norra 
Storstockholm och Uppsalatrakten. 
 
För att nå målen med RUFS och ÖMS, presenteras två alternativa 
utvecklingsvägar, A respektive B. Från Gävleborg bedömer vi att vikten är stor av 
att stärka de storregionala noderna, vilket framförallt betonas i alternativ B. Vi ser 
att Gävle, i vårt fall, kommer få en allt tydligare roll i en växande storstadsregion, 
men också fungerar som motor för den regionala utvecklingen. Genom ökade 
satsningar på kommunikationer förbättras restiderna totalt sett mer i alternativ B. 
Förslaget innebär också betydligt större finansiella investeringar som är svåra att 
ta ställning till. Det finns en stor osäkerhet i framskrivningarna av 
befolkningstillväxt och fördelning av befolkning och sysselsättning. Det ligger 
dels i att tidsperspektivet är så långt fram och dels i att de inte tar hänsyn till mer 
strukturella förändringar i samhället och på arbetsmarknaden. Framskrivningarna 
bygger på data och som inte tagit hänsyn till senaste årens ökade migration och 
hur den fördelats i landet. Eftersom nya framskrivningar sker under 
samrådsprocessen väljer vi att i detta läge inte fullt ut ta ställning till alternativen. 
Vår bedömning är också att Gävleborgs framtida befolkningsutveckling 
underskattats rätt kraftfullt i gällande underlag. I utkasten till nya framskrivningar 
ligger exempelvis nya ”Låg-alternativet” till 2050 betydligt över det ”Hög-
alternativ” som används i samrådsmaterialet.   
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Så bidrar Gävleborg till att skapa Europas mest attraktiva storstadsregion 
Den planerade befolkningstillväxten inom östra Mellansverige beräknas uppgå till 
ca 1.4 miljoner invånare till 2050 enligt högalternativet i de framskrivningar som 
gjorts. De senaste årens omvärldsförändringar med starkt ökad migration till 
Sverige, har gjort att gällande långsiktiga prognoser i de flesta kommuner och län 
fått revideras och höjas betydligt, så även i Gävleborg2.  En behövlig revidering 
görs nu även under tiden för samrådet för RUFS och ÖMS. Den preliminära 
bilden är att östra Mellansverige måste kunna ta höjd för en betydligt större 
befolkningsökning än vad samrådsunderlagen planerat för till 2050. 
 
Vår slutsats är att för att det ska vara möjligt att klara ambitionen om en 
utveckling som är långsiktigt hållbar ur såväl ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt perspektiv, måste det finnas förutsättningar att bo, leva och verka i 
en större geografi än Stockholms län och ändå känna att man är en del av en 
gemensam storstadsregion. 
 
Med tidsperspektiv på 2030 och 2050 kommer alla delar av Gävleborg att vara 
med att bidra till att uppfylla den storregionala målbilden. Det kommer att ske 
utifrån delvis olika funktioner, med olika kraft och delvis olika tidsperspektiv. 
Sammantaget ser vi att det finns viktiga kvaliteter och värden i Gävleborg som 
kompletterar och ömsesidigt förstärker den gemensamma attraktionskraften i en 
växande storstadsregion. Inom pendlingsavstånd från Stockholm, med en utbyggd 
Ostkustbana, kompletterat med förbättringar av Bergslagsbanan och Norra 
stambanan, nås stora delar av Gävleborg på bara 60-90 min. Här finns kompetens 
och en arbetsmarknad som ger ökade valmöjligheter för invånare och 
verksamheter hos en växande storstadsregion. Här finns goda livsbetingelser med 
möjligheter att förverkliga bostadsdrömmar till en bråkdel av kostnaden i 
Stockholm. Och här finns natur- och kulturmiljöer, fritids- och 
rekreationsområden med hög tillgänglighet som tillför centrala värden för en 
region med ambition att bli Europas mest attraktiva. 
 
Gävleborg har fyra geografiska stråk/områden med viktiga ömsesidiga funktioner 
för utvecklingen av en mer dynamisk och konkurrenskraftig storstadsregion. 
 
• Gävle som storregional nod, logistiknav och regional utvecklingsmotor.  

Gävleregionen som funktionellt område omfattar Norduppland och 
Gästrikland, och tillhör de FA-regioner i östra Mellansverige som snabbast 
ökar utbytet och sambanden med Uppsala och Stockholm. Kopplat till målen 
om ett konkurrenskraftigt näringsliv finns det skäl att poängtera 
Gävleregionens roll som utvecklingsnod i det storregionala sammanhanget. 
Gävleregionen har en växande och konkurrenskraftig arbetsmarknad med stort 
utbyte mellan Gävle-Sandviken. Inom arbetsmarknadsregionen finns flera 
världsledande industriföretag som Sandvik, Billerud-Korsnäs, Ovako-Hofors, 

                                                 
2 Bara i Gävle kommun tas nu höjd avseende bostadsbyggande för en befolkningsökning på 20 000 nya 
invånare redan till 2030, vilket kan jämföras med ÖMS framskrivningar som i högalternativet B uppgår till 
5000-10 000 och då med tidshorisonten 2050. 
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StoraEnso-Skutskär. Gävle Hamn är en av Sveriges största hamnar för import 
och export. Genom Gävle Hamn, som är ostkustens största containerhamn och 
landets fjärde oljehamn med all flygbränsleförsörjning till Arlanda, har Gävle 
en strategisk storregional funktion för att säkerställa en effektiv godshantering 
och varuförsörjning för en växande storstadsregion. Med dubbelspår på 
Ostkustbanan till Stockholm, samt nya rikskombiterminalen Stockholm Nord i 
Rosersberg norr om Stockholm, skapas en effektiv, snabb och miljövänlig 
transportväg för godsflöden via sjöfart och järnväg till Stockholm och östra 
Mellansverige. För försörjning av högre utbildning och kompetens inom 
regionen spelar även Högskolan i Gävle en viktig såväl regional som 
storregional funktion inom östra Mellansverige. 

 
• Ostkuststråket. Längs kusten finns ett pärlband av städer och 

stationssamhällen som binder samman Stockholmsregionen hela vägen till 
Sundsvall. Utifrån målsättningen att skapa större och mer sammanlänkade 
arbets-, bostads-, och studiemarknader, behöver detta utvecklingsstråks 
potential ytterligare poängteras.  En fullt utbyggd Ostkustbana möjliggör 
betydande regionförstoring i riktning norrut genom att knyta samman dagens 
drygt 400 000 invånare (FA-regionerna Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, 
Sundsvall) med Stockholm genom pendlingstider på mellan 1-2 timmar, enligt 
Trafikverkets beräkningar. Tiden till Uppsalas arbetsmarknad och 
transportnavet Arlanda blir ännu kortare. Bättre tillgänglighet till Arlanda 
norrifrån ökar flygplatsens upptagningsområde, vilket är viktigt för Arlandas 
framtida konkurrenskraft. Med den förväntade utvecklingen enligt RUFS och 
ÖMS medför en fullt utbyggd Ostkustbana att stora delar av Gävleborg 
kommer att kunna spela en helt annan roll i det storregionala perspektivet norr 
om Stockholm. Detta gäller inte bara som arbetsmarknad och lokalisering av 
verksamheter, utan kanske framförallt som ett komplement och storstadsnära 
alternativ för boende och livsmiljö. Längs stråket finns också flera alternativ 
för högre utbildning genom Högskolan i Gävle, Mittuniversitetet i Sundsvall, 
samt Uppsala Universitet och SLU i Uppsala. 

 
• Gävle-Dalastråket. Stråket binder samman Gävleborg med Dalarna och har en 

stor betydelse för godstransporter till och från Gävle hamn och dess 
närområde och bidrar bland annat med att avlasta den inre delen av 
Storstockholm från genomgående godstrafik. Stråket fyller viktiga funktioner 
för personresor såväl storregionalt med utblicken Falun/Borlänge och dess 
potential till ökad pendling, som inomregionalt. Gävle-Dalastråket kopplar 
samman länets två befolkningsmässigt och ekonomiskt tyngsta orter, Gävle 
och Sandviken, mellan vilka länets största arbetspendling återfinns.  

 
• Norra stambanestråket. För att kunna dra fördel av hela Gävleborgs värden 

och framtida potential ur ett storregionalt perspektiv är det centralt att hela 
länet utvecklas och stärks som arbetsmarknad och som boendemiljöer. Det 
finns redan idag en storregional koppling genom att kommuner längs norra 
stambanestråket har Stockholm som en av sina enskilt viktigaste 
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arbetsmarknader och därmed bidrar till regionens kompetensförsörjning. Det 
kanske största värdet ur ett framtida storregionalt perspektiv är inlandet och 
Hälsinglands samlade natur- och kulturvärden, som fyller en viktig funktion 
för turism, rekreation och fritidsboende för många invånare inom 
Stockholmsregionen och östra Mellansverige. Med en växande och allt tätare 
storstadsregion kommer samtidigt behovet av kontraster i form av natur, 
tystnad och andra upplevelsebaserade värden att öka. För att dessa orter och 
storregionala värden ska behållas och förstärkas på lång sikt är det också 
nödvändigt att länka samman och stärka sambanden med kustkommunerna för 
att skapa mer robusta arbetsmarknader, men också för att stärka 
funktionaliteten längs hela norra stambanestråket för såväl gods-, som 
persontrafik. Noterbart är att det finns inte mindre än tio tågstationer på 
sträckan Gävle till Ljusdal med potential att bli än mer livskraftiga samhällen i 
det storregionala tidsperspektiv som RUFS och ÖMS planerar för. Ett viktigt 
tillägg för Gävleborg till den strukturbild som finns i RUFS (karta 19), är 
därför att även Norra stambanestråket med målpunkten Östersund förs in som 
prioriterat stråk för regionala transportsamband. 

Kommentar 
Samtliga kommuner i Gävleborgs län har fattat beslut om att ställa sig bakom 
detta yttrande. Några kommuner kommer dessutom att avge egna, kompletterande 
yttranden. Detta yttrande lämnas därför in gemensamt från Region Gävleborg och 
länets tio kommuner. 
 
Regionstyrelsen 2016-09-28 
 
 
 
Eva Lindberg 
Regionstyrelsens ordförande 
 

Svante Lönnbark 
Regiondirektör 

 
Delges: 
Bollnäs kommun 
Gävle kommun  
Hofors kommun  
Hudiksvalls kommun 
Ljusdals kommun 
Nordanstigs kommun 
Ockelbo kommun 
Ovanåkers kommun 
Sandvikens kommun 
Söderhamns kommun 
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