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Stockholms läns landsting 

Tillväxt, miljö och regionplanering 

(registrator.lsf@sll.se) 

Remissvar avseende RUFS 2010- underlag för att 
bedöma aktualitet och användbarhet 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen Gävleborg har erhållit möjligheten att yttra sig över den 

Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, som 

fungerat som Stockholms regionplan och regionala utvecklingsprogram i tre 

år. Syftet med remissen från Stockholms läns landsting är framtagande av 

ett underlag för att bedöma utvecklingsplanens aktualitet och användbarhet 

inför det fortsatta genomförandet fram till 2016. 

 

I det följande yttrandet utgår Länsstyrelsen Gävleborg från de frågor som 

Stockholms läns landsting särskilt önskar svar på; 

Sammanfattningsvis; Transportinfrastrukturen, bostadsbeståndet och 

utbildningssystemets kapacitet samt matchning av utbud och efterfrågan på 

arbetsmarknaden är viktiga förutsättningar för en gynnsam utveckling av 

Stockholmsregionen.  Vi utvecklar vår syn närmare på detta i remissvaret. 

Processmässigt vill vi peka på betydelsen av fortsatt och ökad samverkan 

mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor samt samverkan mellan 

regioner och kompetenser och värdet av en fortlöpande dialog och 

konkretisering över ett större geografiskt område. I en strategisk 

planeringsprocess. 

 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens 

samlade  vilja? 

De utmaningar, mål och strategier som anges i RUFS 2010 är enligt 

Länsstyrelsen Gävleborg fortfarande i allra högsta grad aktuella. 

Länsstyrelsen Gävleborg vill särskilt peka på målet att Stockholmsregionen 

ska vara en ledande tillväxtregion, även sett ur ett internationellt perspektiv, 

och att detta innefattar ambitionen om regionförstoring bland annat med 

nära koppling till östra Mellansverige inklusive Gävleborgs län. 
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Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen 

genomslag i ert arbete? 

Länsstyrelsen Gävleborg använder RUFS 2010 som en av flera 

utgångspunkter för positionering av länet exempelvis när det gäller synen på 

Gävleborgs transportsystemanalyser, på länstransportplanen samt på den 

nationella planen för transportsystemet. 

 

Gävleborg har en stor fördel och potential baserat på närheten till 

Stockholmsregionen och landets nationella centrum samt till Arlanda. Detta 

är viktigt för länets näringsliv, för utbudet av fritid och kultur samt för såväl 

nöje som utbildningsmöjligheter. 

 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, 

och hur kan det stärkas ytterligare? 

Det långsiktiga arbete och kompetens som Stockholms läns landsting 

tilldelar den strategiska regionala planeringen, vilket bland annat 

manifesteras av RUFS 2010, är enligt Länsstyrelsen Gävleborg i flera 

avseenden en nationell förebild och föredöme. Länsstyrelsen Gävleborg 

noterar också särskilt att detta arbete över tid har utvidgats och numera 

omfattar ett synsätt som exempelvis inkluderar omkringliggande regioner 

som östra Mellansverige. Detta framgår även tydligt av sändlistan vad gäller 

föreliggande remiss, som understryker denna ambition. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg ser gärna att denna utvidgade ambition stärks 

ytterligare genom att nätverket utvidgas för en fortlöpande och konkret 

dialog kring såväl strategisk planering som kring innovativa lösningar på 

olika utmaningar. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg vill särskilt lyfta fram samverkan mellan akademi, 

näringsliv och offentlig sektor samt samverkan mellan regioner och 

kompetenser. Vi värdesätter kraftsamling i nätverk och positionering med 

inriktning på kreativitet och innovationer, särskilt i mötet mellan det 

offentliga och det privata näringslivet. 

 

Ett för Länsstyrelsen Gävleborg viktigt utvecklingsområde för regional 

samverkan med Stockholmsregionen kan exempelvis gälla samsyn och 

samverkan i agerande kring prioriteringar i den nationella planen för 

transportsystemet. I detta sammanhang arbetar Länsstyrelsen Gävleborg 

bland annat för nedanstående prioriteringar som också påverkar 

transportflödena till och från Stockholmsregionen. 
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Stråket Gävle-Stockholm har funktionen som anslutning till landets största 

nationella och internationella flygplats, Arlanda, som samtidigt är en viktig 

nod inte minst för regionens globala företag. Med ytterligare angelägna 

åtgärder kan dessa pendlingsvolymer ökas till förmån för den totala 

nationella tillväxten. 

 

Dessa åtgärder i den nationella planen, angränsande Länsplanen och 

Regionala utvecklingsplanen är bland annat; 

 Dubbelspår sträckorna Furuvik-Skutskär och norra infarten till Uppsala. 

 Kapacitetshöjande åtgärder Uppsala-Arlanda-Stockholm. 

 Förbättrad kapacitet för anslutande kollektivtrafik till och från Arlanda. 

 Åtgärder för attraktivare kollektivtrafik med fokus på arbetspendling 

och tjänsteresande. 

 

Det är för regionen viktigt att det nationella planförslaget innebär 

dubbelspårsbyggen på delsträckorna Skutskär-Furuvik 2014-2016 och norra 

infarten till Uppsala 2014-2019. 

 

Alla kapacitetshöjande insatser som kan göras efter sträckan Uppsala-

Arlanda-Stockholm behöver läggas så tidigt som möjligt i planen för att 

maximera möjligheterna till ökad pendling. Nationellt viktigt med 

tillräckligt avsatta medel till underhålls- och reinvesteringsinsatser efter 

sträckan Gävle-Stockholm. 

 

Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall är hårt belastad och har stora 

kapacitetsproblem, vilket begränsar flödet till Stockholmsregionen.  

 

Angelägna åtgärder i Nationell plan; 

 Dubbelspår hela sträckan (höjd kapacitet, ökad robusthet, minskade 

restider). 

 Etappvis utbyggnad  

1) Gävle-Kringlan (inkl tågstopp Gävle Västra) 

2) Sundsvall-Dingersjö 

3) Övriga sträckan. 

 Akutare åtgärder (steg 1-3 för ökad kapacitet och tillförlitlighet) i det 

korta perspektivet utmed hela sträckan under tiden fram tills ett 

dubbelspår kan stå färdigbyggt. 

 Mötesseparerad väg 2+1 väg E4 Kungsberget-Gnarp (höjd standard, 

hastighet och  

säkerhet). 

 

Eftersom Ostkustbanan efter stråket Sundsvall-Gävle-Stockholm är av 
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avgörande betydelse för hela Norrlands förbindelse med Stockolm samt 

övriga Sverige och Europa, både vad gäller gods- och persontrafik, behövs 

insatser som står i paritet med detta. Föreslagna och redan utredda åtgärder 

är otillräckliga för att komma tillrätta med dagens mycket stora problem och 

flaskhalsar vad gäller kapacitet, punktlighet, robusthet och användbarhet. 

Behovet av ett dubbelspår är uppenbart. Därför behöver det nationella 

planförslaget innehålla en första etapp dubbelspår Gävle-Axmar med 

byggstart senast 2019, Sundsvall-Dingersjö 2021 och resterande sträcka 

senast 2025. 

 

Stråket Gävle-Sandviken-Falun-Borlänge har betydande arbetspendling, och 

är av stor betydelse även för den vidare anknytningen till Stockholm. 

 

Angelägna åtgärder i nationell plan; 

 Förbättrade samt nya mötesstationer Bergslagsbanan Gävle-Storvik-

Falun (förbättrad kapacitet och tillförlitlighet). 

 Förbättrad genomfart Hofors tätort, väg E16 (förbättrad säkerhet o0ch 

framkomlighet). 

 Mötesseparerad 2+1 väg E16 Storvik-Hofors (höjd standard, säkerhet 

och hastighet). 

 

Järnvägssträckan Gävle-Sandviken-Falun-Borlänge har mycket stor 

trafikbelastining för att vara enkelspår, vilket bl a leder till stora 

kapacitetsproblem på sträckan. Åtgärdas inte nuvarande kapacitetsbrister 

kan varken godstransporter eller persontrafiken utökas eller utvecklas alls. 

Tillskottet med en enda mötesstation är otillräckligt i detta sammanhang. 

Det behövs en etappvis utbyggnad till dubbelspår mellan Gävle-Storvik, och 

fler mötesstationer och/eller partiellt dubbelspår mellan Storvik-Falun-

Borlänge. Detta bör påbörjas senast 2017-2019. E16 genom Hofors är en 

stor flaskhals för stundtals mycket omfattande nationellt betingad trafik, och 

behöver åtgärdas snarast möjligt. 

 
Nätverket ”MellanSveriges LogistikNav” 

(http://www.mellansverigeslogistiknav.se) har noterat att Värtahamnen i 

Stockholm kommer att lägga ner sin olje- och containerhantering år 2019. 

Färjetrafiken och det rullande godset kommer att vara kvar. Oljehamnen i 

Nacka kommer också att läggas ner. Det ska byggas bostäder vid dessa 

hamnar. Samtidigt ökar befolkningen kraftigt  i Mälardals-regionen. Detta 

kräver ökade transporter till regionen. 

 

Varutransporterna till Mellansverige kommer att gå andra vägar. Gävle 

hamn har byggts ut, genom investeringar med över 800 miljoner kronor i 

http://www.mellansverigeslogistiknav.se/
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djupare och bredare inseglingsränna, större terminalområden, logistikparker 

och järnvägsanslutningar. Där kan varor tas emot och sedan fraktas med tåg 

på Ostkustbanan till den nybyggda kombiterminalen Stockholm Nord i 

Rosersberg, i norra Stockholm. E4:an vid norra Stockholm är redan idag 

överbelastad. 

 

Från Göteborgs hamn kan varor till Mellansverige transporteras med tåg till 

de stora kombiterminalerna i Borlänge, Eskilstuna och Hallsberg. Därifrån 

kan godset köras vidare med lastbil till Stockholmsområdet. 

 

I Mellansveriges logistiknav är redan vägar, järnvägar, sjöfart och flyg väl 

utbyggda. I regionen finns också kompetent personal inom transport och 

logistik. 

 

Vidare finns goda förutsättningar att vidareutveckla e-handeln i regionen. 

Mindre kommuner utanför Stockholm kan erbjuda billig mark och 

kompetent personal till e-handelsföretagen. Exempel på sådana företag är 

Adlibris i Morgongåva i Heby kommun utanför Uppsala och Clas Ohlsons 

centrallager i Insjön utanför Leksand. I Eskilstuna har också Hennes & 

Mauritz ett stort centrallager. 

Satsningen på infrastrukturutbyggnaden och regionens utveckling som 

logistiknav har stor betydelse för att stärka konkurrenskraften för regionens 

näringsliv och öppnar upp för nya etableringar. 
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Vad ser ni som RUFS 2010:s styrkor respektive svagheter, 

från ert perspektiv? 

Länsstyrelsen Gävleborg ser den genomarbetade analysen och tydliga 

positioneringen som en styrka i RUFS 2010. Svagheten kan eventuellt ligga 

i genomförandet och förmågan att fullt ut kunna hantera en snabb 

utveckling, som till vissa delar kanske tvingar fram åtgärder som inte riktigt 

harmonierar med utvecklingsplanens långsiktiga mål. Detta kan exempelvis 

handla om åtgärder för att bryta segregering i boende och på 

arbetsmarknaden, samt förmågan att uppnå de regionala miljömålen. 

 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 

Länsstyrelsen Gävleborg ser inte några delar i utvecklingsplanen som inte är 

aktuella. Tvärtom så har den faktiska utvecklingen snarare accentuerat en 

rad av de utmaningar, mål och strategier som anges i planen. Sedan 2010 

har befolkningstillväxten varit starkare än vad RUFS 2010 utgår ifrån, vilket 

ökar magnituden på de utmaningar som redovisas i RUFS 2010. 

 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 

Länsstyrelsen Gävleborg anser att de i utvecklingsplanen ingående 

utmaningarna i allra högsta grad fortfarande är relevanta, och till vissa delar 

har accentuerats under den gångna treårsperioden.  

 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen 

framöver? 

Tillgång på bostäder är en nyckelfråga för utveckling av en region. Bristen 

på bostäder kan mycket väl bli en hämsko för utvecklingen av 

Stockholmsregionen om inte ett ökat bostadsbyggande kommer till stånd. 

En annan viktig faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt är den pågående 

regionförstoringen, som inte i första hand är en organisatorisk fråga utan en 

fråga om ett utvidgat upptagnings- och avsättningsområde. En större region 

kräver bland annat fler transporter som behöver inordnas i en klimatsmart 

livsstil och miljöanpassade transportsystem för tjänster samt varor och gods. 

 

Transportinfrastrukturen, bostadsbeståndet och utbildningssystemets 

kapacitet har inte utvecklats i takt med befolkningsökningen i 

Stockholmsregionen. Ett sätt att möta kapacitetsbristerna är att dels 

samverka mer med omgivande geografi och regioner, samt att utveckla nya 

nätverk och innovativa lösningar. 
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Länsstyrelsen Gävleborg anser att också de nya utmaningarna som redovisas 

i remisshandlingen är samtliga värda att väga in i det fortsatta 

genomförandet. En viktig faktor i detta kan hänföras till den starka 

generationsväxlingen som bland annat kommer att öka kraven på bättre 

matchning av utbud och efterfrågan på kompetens samt öka konkurrensen 

om väsentliga delar av arbetskraften. Detta kommer att ställa krav på nya 

lösningar för en ny tid, där exempelvis kompetenssektorerna i hela den 

utvidgade regionen sannolikt behöver utveckla samarbetet och bli än mer 

gränsöverskridande, såväl geografiskt som sektormässigt. 
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Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 

Länsstyrelsen Gävleborg anser att remisshandlingens omvärldsbild tillför en 

värdefull dimension med sin internationella utblick och problematisering 

kring alternativa utvecklingstrender, som exempelvis tendenserna till 

återindustrialisering. I Sverige kan vi också se dessa tendenser exempelvis 

med nyindustrialiserad gruvnäring och skogsindustrins FoU-arbete inom 

energisektorerna. 

 

Vidare anser Länsstyrelsen Gävleborg att remisshandlingen i sin 

omvärldsbeskrivning betonar ett mycket viktigt område gällande sociala 

spänningar och utanförskap som utmanar sammanhållningen. 

Sysselsättningsutmaningen omfattar hela den utvidgade regionen, och är en 

av regionens allra största. Här instämmer vi i konstaterandet att lösningar 

som enbart fokuserar på utanförskapet kan innebära en onödig begränsning, 

då lösningarna måste inkludera hela samhället och hela befolkningen. Detta 

anser Länsstyrelsen Gävleborg är viktigt inte minst för kostnadseffektiv och 

träffsäker användning av begränsade offentliga resurser. 

 

Övrigt 

Länsstyrelsen har i sitt svar utgått från de frågeställningar som finns i 

remissen. Länsstyrelsen har inte tagit ställning till övriga frågor, som 

exempelvis miljökonsekvensbeskrivningar etcetera, som ligger som 

underlag till föreliggande förslag, utan utgår från att den dialogen och 

processen har genomförts med Länsstyrelsen i Stockholms län. 

 

I den slutliga beredningen av detta ärende har även avdelningschef Erik 

Lennmalm deltagit. Föredragande samordningsstrateg Britt-Marie Edfelt. 

 

 
 

Anna-Lena Österborg 

Länsråd 


