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Yttrande över remiss om den Regionala utvecklingsplanen för 

Stockholm, RUFS 2010, dess aktualitet och användbarhet  

Boverkets synpunkter i olika ärenden berör främst frågor av principiellt in-

tresse från ett nationellt perspektiv. Utifrån denna utgångspunkt är det Länssty-

relsen i Stockholms län som bäst kan bedöma och lämna mer detaljerade syn-

punkter på den regionala utvecklingsplanen för Stockholm. Med anledning av 

detta begränsar Boverket sitt yttrande till några övergripande kommentarer. 

Boverkets bedömning är att RUFS 2010, generellt sett, fortfarande är en bra 

och aktuell regionplan för såväl den regionala som kommunala planeringen.  

De sex utmaningar som lyfts är:  

1. Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö 

och invånarnas hälsa  

2. Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande  

3. Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer 

osäker  

4. Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 

möjliggör ekonomisk tillväxt  

5. Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att växa  

6. Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet 

Boverket bedömer dessa utmaningar som fortsatt relevanta och anser därför att 

de bör tas med i utvecklingsarbetet med RUFS. Vidare bedömer vi att det är 

viktigt att Stockholmsregionen fortsätter att utveckla det storregionala perspek-

tivet. När det gäller t.ex. klimat- och miljöpåverkanaspekterna i utmaning 1. 

men framförallt utmaning 4. anser vi att det är extra viktigt att man inte enbart 

fokuserar på Stockholmsregionen i sig utan även ser till den klimat- och miljö-

påverkan som sker storregionalt, nationellt och globalt till följd av utveckling-
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en i Stockholmsregionen. Utifrån ett sådant globalt miljö- och klimatpåver-

kansperspektiv är förmodligen den svåraste utmaningen av de sex, utmaning 4, 

dvs. ”att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som 

möjliggör ekonomisk tillväxt”.  

De nya exemplen på utmaningar som lyfts fram i underlaget för att bedöma 

aktualitet och användbarhet av RUFS, är de följande: 

1. Använder vi gamla lösningar i en ny tid? 

2. Kan vi hantera den förändrade demografin? 

3. Hur kan vi öka bostadsbyggandet och samtidigt hålla nere hushållens skuld-

sättning? 

4. Hur robust är Stockholmsregionen i händelse av katastrof? 

5. Har vi råd med RUFS 2010? 

Boverket bedömer att de nya exempel på utmaningar som lyfts fram känns 

minst lika angelägna att ha med i det fortsatta regionala utvecklingsarbetet som 

de gamla utmaningarna. Därför anser vi att samtliga 11 utmaningar bör tas med 

i ert fortsatta utvecklingsarbete med den regionala utvecklingsplanen. 

En aktuell sakfråga som berör flera av de presenterade utmaningarna, och som 

kanske behöver fortsatt fokus i det fortsatta RUFS arbetet, är bostadsbristen i 

regionen. Om någon samhällsaspekt bör lyftas fram mer än någon annan i arbe-

tet med de presenterade utmaningarna, så är det behovet av robusta lösningar 

och samhällsstrukturer, dvs. behovet av lösningar och system som är tåliga, 

flexibla och pålitliga i såväl medgång som motgång. 

Boverket ser med intresse fram emot att följa arbetet med utmaningarna i den 

regionala utvecklingsplanen för Stockholm. Vidare hoppas vi att RUFSen får 

en fortsatt positiv inverkan på och betydelse för kommunala översiksplanering 

i Stockholmsregionen. 

I detta ärende har enhetschefen för Strategisk planering Patrik Faming beslutat. 

Planeringsarkitekten Per Stenholm har varit föredragande. 
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