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RUFS 2010. Bedömning av användning och aktualitet.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsen anser att RUFS 2010 (RUFS) i allt väsentlig är aktuell. Den har en 

viktig funktion i att förmedla regionens gemensamma och långsiktiga viljeinrikt-

ning. Vision och mål avspeglar fortfarande regionens vilja. Utmaningarna är ak-

tuella, även om en del kompletteringar och preciseringar behöver göras.   

Sedan RUFS antogs har befolkningsantalet ökat mer än vad som var prognostice-

rat. Det gör det angeläget att se över kapacitetsbehovet och inriktning i såväl bo-

stadsbyggande, infrastruktur som teknisk försörjning. Det finns också andra frågor 

som behöver tas upp i den regionala utvecklingsplanen: de inomregionala skillna-

derna, landsbygdens utveckling, en säkrad dricksvattenförsörjning, risk- och sår-

barhetsfrågor, klimatförändring och ekosystemtjänster, sociala aspekter, kultur-

miljö och landskap, besöksnäring samt det internationella perspektivet.  

Det finns även nya beslut och underlag som gör att RUFS i vissa avseenden är 

mindre aktuell. Beslut om en nationell strategi för regional tillväxt och attrak-

tionskraft 2014-2020 väntas våren 2014. Inom klimatområdet behöver RUFS re-

kommendationer om grundläggningsnivåer för bebyggelse längs Östersjökusten 

ersättas. För transportinfrastrukturen märks ett nytt planeringssystem och en tydli-

gare inriktning mot kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Ett ökat regionalt per-

spektiv läggs på bostadsfrågan i och med reviderad lag om kommunernas bostads-

försörjningsansvar. Havet kommer att bli en ny planeringsfråga. Därtill bedöms 

att tillvaratagande av ekosystemtjänster och landskap kommer att bli mer upp-

märksammade områden inom den fysiska planeringen. Regionens utmaningar 

fordrar helhetssyn och ett livsmiljöperspektiv. Horisontella frågor som klimat, 

miljö (inklusive kulturmiljö), sociala aspekter bör därför genomsyra planen.  

I Länsstyrelsens arbete har RUFS sin viktigaste funktion i handläggningen av 

översikts- och detaljplaneärenden, då särskilt för Länsstyrelsens uppgift att bevaka 

den mellankommunala samordningen. Även när det gäller bostadsförsörjning och 

infrastrukturplanering är RUFS en utgångspunkt. Länsstyrelsen konstaterar att 

planen skulle få en bredare användning om fler frågor av regional betydelse inte-

grerades.  

Länsstyrelsen föreslår att RUFS upplägg och målhierarki ses över för ökad tydlig-

het. Textmängden behöver kortas ned, upprepningar rensas ut och de viktigaste 

frågorna lyftas fram bättre. Länsstyrelsen anser även att kommande regional ut-

vecklingsplan bör vara konkretare när det gäller roller och ansvar för genom-

förandet av strategier med åtaganden. Former för att hålla den regionala utveck-

lingsplanen aktuell behöver utvecklas. 
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Läsanvisning 

I yttrandet relateras både till RUFS och till ”en regional utvecklingsplan”. Med 

”RUFS” åsyftas det befintliga dokumentet RUFS 2010. ”En regional utvecklings-

plan” används mer framåtsyftande, t.ex. när vi framför synpunkter på komplette-

ringar. Yttrandet inleds med övergripande kommentarer till den regionala utveck-

lingsplanen. Därefter följer ett avsnitt om utmaningarnas aktualitet. För att und-

vika dubblering är kommentarerna även riktade till strategiernas innehåll. Läns-

styrelsen har sedan valt att ta upp ytterligare utmaningar, frågor och perspektiv 

som bör lyftas fram. Nästa del behandlar beslut och ny kunskap som påverkar 

RUFS aktualitet. Hit hör även en mer omfattande sammanställning som redovisas 

i bilaga. Avslutningsvis tar vi upp hur Länsstyrelsen använder RUFS i dag samt 

ger förslag på hur den regionala utvecklingsplanen skulle kunna utvecklas för fler 

funktioner samt vad gäller dess hanterbarhet. Länsstyrelsens ansvar för det re-

gionala utvecklingsprogrammet avspeglar sig i något fylligare kommentarer när 

det gäller dessa delar. 

Länsstyrelsens utgångspunkter 

I RUFS förenas ett regionalt utvecklingsprogram enligt förordningen (2007:713) 

om regionalt tillväxtarbete och en regionplan för Stockholms län enligt plan- och 

bygglagen (2010:900). För att möta de komplexa utmaningar vi står inför i Stock-

holmsregionen fordras ett sektorsövergripande helhetsperspektiv med strategier 

inom olika områden. Den regionala utvecklingsplanen bör ha samhällsutmaning-

arna i fokus och ta fasta på det helhetsperspektiv och tvärsektoriella angreppssätt 

som krävs för att lösa dessa. Länsstyrelsen anser att det är en styrka att långsiktig 

fysisk planering och utvecklings- och tillväxtfrågor behandlas i ett sammanhang. 

Förhoppningsvis kan de två perspektiven integreras än mer i kommande plan. 

Länsstyrelsen ser ett fortsatt behov av att samarbeta med Stockholms läns lands-

ting (TMR) kring dessa frågor. 

 

En vital funktion för RUFS är att den redovisar en gemensam långsiktig viljein-

riktning för regionens utveckling. Dess regionala överblick ger förutsättningar för 

handlingsberedskap och mellankommunal samordning i olika frågor. RUFS ger 

stöd för både kommunernas fysiska planering och för insatser riktade till tillväxt 

och utveckling. I högre utsträckning än i dag bör den regionala utvecklingsplanen 

vara ett redskap för att föra ut nationella mål och strategier samt konkretisera 

dessa på regional nivå. 

 

Processen för att ta fram en regional utvecklingsplan är av stor vikt. En process 

med ett brett deltagande och djup förankring är avgörande för vilken betydelse 

den färdiga planen tillmäts. För att få genomslag i praktiken bör en regional ut-

vecklingsplan också avisera åtgärder och vem eller vilka aktörer som bär ansvar 

för respektive insats.  
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Vision, mål och omvärldsbild 

Länsstyrelsen bedömer att den vision och de övergripande mål som anges i RUFS 

fortfarande avspeglar regionens samlade vilja. RUFS har haft ett stort genomslag i 

de översiktsplaner som tagits fram sedan antagandet 2010. Det är angeläget att 

fullfölja ambitionen med en flerkärnig region och fortsätta utvecklingen av de 

regionala stadskärnorna, liksom med att i övrigt utveckla en struktur med täta be-

byggelsemiljöer i kollektivtrafiknära lägen och ett bevarande av regionens gröna 

kilar. 

Utmaningarnas aktualitet  

Länsstyrelsen bedömer att utmaningarna i RUFS fortfarande är relevanta. Däre-

mot har fakta, siffror och prognoser i flera fall blivit inaktuella, t.ex. när det gäller 

befolkningstillväxten och det siffersatta målet för bostadsbyggande. I RUFS ut-

maningar återfinns i stort Stockholmsregionens prioriterade områden i tillväxt-

arbetet 2014-2020, vilka även utgör Länsstyrelsens strategiska utmaningar 2014-

2018: Infrastruktur, Bostäder, Klimat & Energi, Arbetsmarknad & Kompetensför-

sörjning samt Innovationskraft. Nedan följer kommentarer riktade till olika utma-

ningar och berörda strategier. 

 

Beredskap för ett att växa mycket och hållbart 

Den starka befolkningstillväxten har tillsammans med ett stort underskott av bo-

städer och kapacitetsbrister i transportinfrastrukturen gjort ovanstående utma-

ningar än mer relevanta i dag än när RUFS antogs. En kritisk fråga är om de tek-

niska försörjningssystemen räcker till för den ökade belastningen, dvs. renings-

verk, vattenverk, energianläggningar, avfallsanläggningar m.m. Hit hör också en 

långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och avloppssystem av god standard, 

vilket också möjliggör kretslopp av ändliga resurser. Regionen behöver utveckla 

en beredskap som svarar mot ett snabbt ökande invånarantal.  

 

Länsstyrelsen vill lyfta fram utmaningen att kunna hantera befolkningstillväxten 

på ett sådant sätt att klimatpåverkan minskar och invånarna kan erbjudas hälso-

samma livsmiljöer med ren luft och tillgång till natur samt till regionens historia 

genom variationsrika kulturmiljöer. Sammanhängande grönområden och land-

skapets historiska spår behöver uppmärksammas för sin roll i en god livsmiljö, 

1. Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens 
miljö och invånarnas hälsa. 

4. Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla en tillgänglighet 
som möjliggör ekonomisk tillväxt. 

5. Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som behoven fortsätter att 
växa. 
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inkluderat de ekosystemtjänster de ger. I rapporten Klimat och energistrategi för 

Stockholms län konstateras att omfattande åtgärder kommer att krävas för att nå 

de långsiktiga klimatmålen. Det bedöms bl.a. bli svårt att nå det mål om minsk-

ning av utsläpp av växthusgaser som har satts upp för 2020. Även det nationella 

målet om fossiloberoende fordonsflotta 2030 kräver stora insatser.  

 

I dag uppfyller Stockholm inte normerna för kvävedioxid och partiklar. Sverige 

har fällts i EU-domstolen för att vi inte når normen med partiklar. Vägtransporter, 

särskilt lastbilstransporter, har en väsentlig del i problemen och de åtgärder som 

behövs är starkt kopplade till fysisk planering. Transportsystemet behöver ställas 

om så att andelen kollektivtrafikresor och gång- och cykeltrafikanter ökar. En 

integrerad planering med gemensamma planprocesser för infrastruktur och bostä-

der i kollektivtrafiknära lägen kan bidra till att möta utmaningarna. För att nå ett 

hållbart transportsystem bör även godstransporter på väg begränsas till förmån för 

järnvägs- och sjötransporter. Länsstyrelsen anser att frågan om framtida infra-

struktur för gods lämpligen bör utredas i ett regionalt sammanhang.  

Nya åtgärder för ökad innovationskraft 

Regionens innovationskraft är viktig för hela Sveriges värdeskapande. År 2012 

antogs Stockholmsregionens innovationsstrategi, vilket skapar förutsättningar för 

en bred mobilisering inom de utpekade områdena Forsknings- och innovations-

infrastruktur, Innovationsupphandling, Kapitalförsörjning samt Tvärsektoriella 

insatser och Global attraktivitet. Innovationsupphandlingens betydelse både för att 

få ut nya lösningar på marknaden och för att stimulera utveckling av innovationer 

har blivit mer uppmärksammad. Det är en viktig fråga för Stockholmsregionen 

som också behöver bli synlig i den regionala utvecklingsplanen.  

Utvecklat regionalt ledarskap 

Sedan RUFS antogs har det regionala ledarskapet utvecklats i regionen. Flera steg 

har tagits i rätt riktning som visar förmågan till samhandling. Hit hör bl.a. mobili-

seringen kring den regionala innovationsstrategin samt det regionala struktur-

fondspartnerskapets erfarenheter och förändrade arbetssätt inför kommande 

strukturfondsperiod. 

Behov av ökade utbildningssatsningar 

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning är alltjämt en av Stockholmsregionens 

stora utmaningar. Länsstyrelsen tog 2012 fram ett förfinat kunskapsunderlag, 

Stockholm 2020 – en utbildning- och arbetskraftsprognos. Fram till 2020 väntas 

efterfrågan på eftergymnasialt utbildade öka med 150 000 personer. Prognosen 

visar en oroande trend att Stockholms län har en lägre andel 20-åringar med full-

följd gymnasieutbildning än riket i övrigt. Behovet av fortsatta satsningar på att 

2. Att vara en liten storstadsregion och samtidigt internationellt ledande. 
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stärka resultaten i grund- och gymnasieskolan bör därför signaleras tydligt. Därtill 

är det av betydelse att utbildningskapaciteten vid regionens universitet, högskolor 

och yrkeshögskolor ökar. Regionens starka befolkningsökning gör att utbildningar 

för vård- och omsorgsyrken, pedagogiska yrken m.m. behöver bli mer attraktiva. 

En annan ny aspekt i utmaningen är att avgiftsfinansiering av högskolestudier för 

icke-européer påtagligt kommer att minska andelen utländska studenter. Här 

fordras olika typer av insatser såsom ökade möjligheter till stipendier, aktiv mark-

nadsföring av regionens lärosäten samt fler studentbostäder. 

Kompetensförsörjning efter arbetsmarknadens behov 

För att långsiktigt klara arbetslivets kompetensförsörjning behöver det skapas 

möjligheter till omställning och livslångt lärande. En anslutande fråga är möjlig-

heten att utveckla utbildningssystemet för matchning mellan arbetsmarknadens 

behov och utbudet av relevant kompetens. I arbete och strategier riktade mot ut-

maningen bör även uppmärksammas den potential som finns att bättre tillvarata 

den internationella kompetensen hos utrikes födda. För att stimulera uppkomsten 

av nya perspektiv och idéer som kan bidra till att utveckla innovationer är det vik-

tigt att främja möten mellan människor med olika bakgrund. Förutsättningarna till 

entreprenörskap och företagande bör stärkas generellt men särskilt när det gäller 

unga, kvinnor och utrikes födda. 

Import- och export också viktigt 

När det gäller det internationalisering har RUFS fokus på att attrahera investe-

ringar, kompetens och turister m.m. Länsstyrelsen anser att det är viktigt med 

fortsatta satsningar på små- och medelstora företags internationella konkurrens-

kraft och möjlighet att växa och utvecklas. Därför bör man även ta fasta på före-

tagens import- och exportutmaningar. I länets tillväxtarbete behöver samverkan 

stärkas med regionens forskningsmiljöer liksom med det privata näringslivet.  

 

Vidgad diskussion om trygghet 

För att svara upp mot samhällssituationen bör diskussionen om trygghet i utma-

ning 3. vidgas. Det bör övervägas vilken roll en regional utvecklingsplan kan ha 

även när det gäller frågor som våld i nära relation inklusive hedersrelaterat våld, 

prostitution och människohandel.  

 

Länsstyrelsen vill understyrka vikten av att utmaningar med tillhörande strategier 

hanteras ur både ett individperspektiv och ett bredare samhällsperspektiv. Region-

ens utvecklingspotential urholkas genom att alla människors kompetens och re-

surser, oavsett kön, bakgrund och ålder, inte tillvaratas på arbetsmarknaden eller i 

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

6. Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet. 
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samhället i övrigt. Betydelsen av att unga samt utrikesfödda kvinnor etablerar sig 

på arbetsmarknaden är särskilt angelägen och bör lyftas fram mer.  

Andra utmaningar, frågor och perspektiv som behöver lyftas fram 

Utöver de utmaningar som tagits upp i föregående avsnitt vill Länsstyrelsen sär-

skilt lyfta fram följande. 

Motverka inomregionala skillnader 

Med sitt breda anslag, där både fysisk planering och olika tillväxt- och utveckl-

ingsfrågor inkluderas, borde länets regionala utvecklingsplan fungera som platt-

form för arbetet att motverka inomregionala skillnader. Nuvarande RUFS behöver 

dock utvecklas för att kunna bli ett konstruktivt redskap för dessa frågor.  

 

Stockholms län är ett delat län, där utvecklingskraft och förutsättningar skiljer sig 

markant åt i olika delar. Polariseringen mellan olika delar av regionen och mellan 

stadsdelar har ökat. Utanförskapet och de negativa konsekvenserna av ekonomisk, 

social och etnisk segregation är en angelägenhet för hela regionen. Förutom för 

den enskilda individen, har minskade inomregionala skillnader betydelse för lä-

nets samlade utvecklingskraft. Helhetsperspektiv, sektorsövergripande samverkan 

och flernivåstyrning är förutsättningar för att kunna nå en mer jämlik region. Det 

kan t.ex. handla om strategiska investeringar i forskning, näringsliv och utbild-

ning, upprustning av boendemiljöer, satsningar på blandade boendeformer och 

insatser för att stärka nyanländas etablering. I de regionala stadskärnorna finns 

särskild potential för att uppnå olika typer av synergieffekter.  

Utveckling, livskraft och goda livsmiljöer i hela länet 

Länsstyrelsen anser att länet behöver en gemensam långsiktig syn på landsbygd-

ens utveckling, landsbygden bör därför behandlas i den regionala utvecklingspla-

nen. Det skulle också ge kommunerna stöd för att ta upp landsbygden i sina över-

siktsplaner.  

Omkring 100 000 personer bor på landsbygden i Stockholms län. Till landsbyg-

den hör även skärgården. Med levande jordbruk, rikt kulturlandskap och varia-

tionsrik natur är landsbygden en resurs och viktig del av länets identitet. Den står 

inför stora utmaningar men har också förutsättningar att utvecklas som tillgång. 

Den storstadsnära landsbygden lever under speciella förhållanden. Här har kon-

kurrensen om marken ökat, höga markpriser i vissa områden gör att jordbruks-

mark i snabb takt tas i anspråk för andra ändamål. Samtidigt har de gröna näring-

arna på många sätt betydelse för staden: de bidrar till rekreation, ekosystemtjäns-

ter, lokala produkter, utveckling av besöksnäring m.m. Samspelet mellan stad och 

landsbygd är intrikat. Av betydelse är fungerande kommunikationer, både IT och 

transportinfrastruktur, samt möjligheter till företagande. I skärgården är tillgången 

till offentlig och kommersiell service en avgörande fråga för fastboende och före-

tagande.  
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Ett socialt perspektiv  

Det sociala perspektivet behöver genomgående stärkas. Utöver folkhälsa handlar 

det om att integrera de horisontella dimensionerna jämställdhet och integration. 

Som nämnts ovan, är en av regionens allra största utmaningar att hantera inom-

regionala skillnader mellan områden och mellan människor i olika delar av reg-

ionen. Att lyfta fram folkhälsofrågorna i den regionala utvecklingsplanen ger för-

utsättningar för att kommunerna tar med denna aspekt i sina översiktsplaner. Det 

är också relevant att i högre utsträckning relatera till och utgå från befintliga poli-

cies och strategier som t.ex. Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i 

Stockholms län, de nationella folkhälsomålen, Folkhälsopolicy för Stockholms 

läns landsting, Regional strategi för jämställdhet i Stockholms län samt Våld i 

nära relation.  

En säkrad dricksvattenförsörjning 

Länsstyrelsen anser att den långsiktiga dricksvattenförsörjningen är en av länets 

större utmaningar och därför behöver fördjupas i den regionala utvecklingsplanen. 

Även mer näraliggande åtgärder som skyddsområden och restriktioner för explo-

atering bör hanteras i ett regionalt perspektiv. Att Mälaren är länets stora dricks-

vattentillgång innebär en sårbarhet. Händelser i något av vattenverken ger stora 

störningar i vattenförsörjningen, samma sak med miljöfarliga utsläpp i Mälaren. 

Mälarens betydelse som transportled är en särskild utmaning. Länet som helhet 

har en dålig reservvattenkapacitet med ojämnt fördelade vattenresurser.  

Den största utmaningen för den framtida dricksvattenförsörjningen är dock olika 

effekter som följer med klimatförändringen. Mest närliggande är att vattenkvali-

teten försämras, dels till följd av höjd vattentemperatur och dels genom ändrade 

nederbördsmönster. På längre sikt kan stigande havsnivåer innebära att saltvatten 

tränger in i Mälaren från Östersjön.  

En säkrad kapacitet i tekniska försörjningssystem och infrastruktur 

De tekniska försörjningssystemen bör i högre grad uppmärksammas som ett re-

gionalt intresse, där kommuner och andra aktörer behöver samverka. Flera av 

systemen har samhällsviktiga funktioner. I dag är RUFS inte tillräckligt stark som 

planeringsunderlag för dessa frågor. Mot bakgrund av den kraftiga befolknings-

ökningen är det angeläget att klargöra vilken kapacitet som krävs och skapa plane-

ringsberedskap för att tillgodose behovet. Det handlar även om infrastruktur som 

hamnar, anläggningar för drivmedelsproduktion, godsterminaler för omlastning 

m.m. samt om lämpliga lägen för skrymmande verksamheter som slamhantering 

och masshantering. I regionen finns en omfattande hantering av ballastmaterial för 

bygg- och anläggningsändamål. I anslutning till försörjningssystemen skulle även 

frågan om kretslopp av ändliga resurser kunna hanteras.  

 

Länsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma på den roll regionens hamnar och 

hamnlägen kan ha i utvecklingen av transportinfrastrukturen. En ny hamn i 

Norvik kan leda till behov att se över godstransporter och logistikcentra i re-

gionen, speciellt på Södertörn. I anlutning till hamnar bör även frågan om region-
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ens oljeförsörjning aktualiseras och bli en del i arbetet med ny regional utveck-

lingsplan. Bränsleförsörjningen är en regionalt viktig fråga. För närvarande pågår 

ett utredningsarbete om konsekvenserna av att lägga ner oljehamnarna Bergs och 

Loudden, det finns också önskemål om att utöka kapaciteten i Södertälje hamn. 

Viktiga aspekter i regionalt perspektiv är sårbarhet i bränsleförsörjningen, nya 

transportmönster med förändring både i risknivåer och i antal transportkilometer 

på väg. 

Risk- och sårbarhetsfrågor 

Den regionala utvecklingsplanen behöver utvecklas så att den fungerar som ett 

strategiskt underlag för arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser. Liksom den 

regionala risk- och sårbarhetsanalysen, bör den regionala utvecklingsplanen för-

hålla sig till såväl risker och sårbarheter rörande infrastruktur och tekniska för-

sörjningssystem som bakomliggande strukturella förhållanden med potentiell be-

tydelse för uppkomsten av sociala risker och social oro. Här finns tydliga kopp-

lingar till folkhälsofrågor och RUFS strategi Stärk sammanhållningen.  

 

Länsstyrelsen efterlyser ett helhetsgrepp på transportsystemet som även innefattar 

behovet av transporter med farliga ämnen. Transporter med farligt gods före-

kommer både på väg, järnväg och inom sjöfarten och är något som kommunerna 

ska förhålla sig till inom översikts- och detaljplaneringen. I länet finns rekom-

menderade vägar för transport av farligt gods, vilka med fördel kan redovisas på 

karta i RUFS. När byggnation planeras ska även transportvägarnas funktion 

beaktas. Behovet av omledningsvägar behöver uppmärksammas som en fråga för 

hela länet. En regional utvecklingsplan bör uppmärksamma frågan om överdäck-

ningar. De senaste åren har antalet detaljplaner som innehåller överdäckningar av 

vägar och järnvägar ökat. Allt fler kommuner vill överbrygga de barriäreffekter 

som större transportleder kan utgöra, samtidigt som överdäckningarna även kan 

utgöra byggbar mark. Överdäckningar av större transportleder är en mellan-

kommunal fråga, i många fall utgörs vägen eller järnvägen av riksintresse. När 

vägar och järnvägar utgörs av rekommenderade leder för farliga godstransporter 

behöver riskhänsyn uppmärksammas särskilt, speciellt om bebyggelse planeras att 

ligga ovanpå överdäckningen.  

 

Flera av de försörjningsystem som bör uppmärksammas som ett regionalt intresse 

sammanfaller med verksamheter som kräver skyddsavstånd till känslig bebyg-

gelse, såsom drivmedelsstationer, reningsverk, värmeverk och andra verksamheter 

som hanterar farliga ämnen. För att frågorna om skyddsavstånd ska komma in 

tidigt i kommunernas fysiska planering är det en fördel om de finns redovisade i 

den regionala utvecklingsplanen. När det gäller natur- och väderrelaterade risker 

och sårbarheter är klimatförändring ett område som behöver utvecklas i den fy-

siska planeringen. Det kan t.ex. handla översvämning, ras och skred. Angående 

översvämningsrisker, se vidare under Nya kunskaper i klimatrelaterade frågor.  
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Möta klimatförändringen och ta tillvara ekosystemtjänster 

Att möta klimatförändringen är kanske vår tids största utmaning. Att utveckla och 

bygga våra städer med ekosystemtjänster och klimatanpassning i åtanke är sanno-

likt en större kommande planeringsfråga. Även om RUFS tar upp klimatföränd-

ringarna, behöver klimatfrågan mer genomgående vävas in och vidareutvecklas 

utifrån nya forskarrön. Parallellt med arbetet att begränsa utsläppen av växthus-

gaser, behöver vi planera proaktivt för att mildra effekterna. Utöver sina natur- 

och kulturvärden och sin betydelse för rekreationen, har länets grönstruktur här 

ytterligare funktioner som kräver medveten och långsiktig hantering.  

Kulturmiljö  

RUFS tar upp kulturmiljöernas betydelse för ett områdes attraktivitet och identitet 

i första hand kopplat till grönstruktur och skärgård. Länsstyrelsen saknar strategier 

för hur kulturmiljöerna, inklusive landskapets historiska dimension, ska hanteras. 

Resonemangen kring kulturmiljöernas betydelse bör generellt utvecklas. Inte 

minst är detta av betydelse när det gäller den centrala regionkärnan och de regio-

nala stadskärnorna.  

Besöksnäring 

Besöksnäringen tas upp på flera ställen i RUFS. Länsstyrelsen anser dock att det 

kan finnas anledning att ytterligare lyfta fram besöksnäringen och behandla den 

på ett mer samlat sätt. Stockholm är bland de tio största besöksmålen i Europa. 

Besöksnäringen är en snabbt växande näring och ger stora effekter på ekonomin. 

Den är platsbunden, personaltät och skapar många arbetstillfällen. Stockholms 

skärgård är en av fem destinationer som har valts ut av Tillväxtverket för att ut-

vecklas till ett hållbart och internationellt konkurrenskraftigt besöksmål. Med 

detta följer utvecklingsbehov på flera områden, bl.a. förbättrade VA-lösningar och 

IT-infrastruktur. Landskapet är skärgårdens främsta attraktionskraft och behöver 

förvaltas och utvecklas på ett långsiktigt sätt. En levande jordbruksnäring är av 

avgörande betydelse. 

Internationellt perspektiv 

Stockholm som huvudstadsregion konkurrerar i första hand med storstadsregioner 

på en internationell arena. Det internationella perspektivet och de globala utma-

ningarna bör ges ökat utrymme i planen och kan också med fördel införlivas i 

processen kring kommande/reviderad regional utvecklingsplan, t.ex. genom goda 

internationella exempel och utbyte med motsvarande processer i andra storstads-

regioner.  

I RUFS saknar Länsstyrelsen EU:s strategi för Östersjöregionen. Med de tre må-

len rädda havsmiljön, länka samman regionen samt öka välståndet representerar 

den ett nytt gränsöverskridande arbetssätt och för samman sektorer och aktörer 

från lokal, regional, nationell och EU-nivå.   
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Beslut och ny kunskap som påverkar RUFS aktualitet 

Inom en del områden har tillkommit ny kunskap, nya prognoser eller nya beslut 

m.m. som gör att RUFS inte är användbar fullt ut. I bilaga 1 återfinns en samman-

ställning av aktuella beslut, utredningar och underlag i övrigt som är av relevans. 

Nedan lyfts ett urval av dessa frågor fram, vilka enligt Länsstyrelsens bedömning 

gör en översyn av RUFS aktuell. 

EU 2020 

Europas strategi för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt – EU 2020 – ligger 

till grund för bl.a. sammanhållningspolitiken och inriktningen för strukturfonderna 

2014-2020. Det nationella reformprogrammet, som regeringen redovisar till 

kommissionen varje år, innehåller en redogörelse av genomförandet av EU 2020-

strategin och de fem målen i strategin: sysselsättning, utbildning, forskning och 

innovation, fattigdomsbekämpning och social inkludering samt klimat och energi.  

Strukturfondernas inriktning 

Ett nytt strukturfondsprogram har antagits för 2014-2020. Regional- respektive 

Socialfonden handlar om att stärka Stockholmsregionens konkurrenskraft genom 

fokus på bl.a. tillväxt och sysselsättning. Det övergripande målet för det regionala 

strukturfondsprogrammet i Stockholm 2014-2020 är hållbar stadsutveckling. Här 

ska insatser för forskning och innovation, företagens konkurrenskraft och insatser 

för en koldioxidsnål ekonomi stärka förutsättningarna för tillväxt och utveckling i 

regionens urbana miljöer. För att åstadkomma en hållbar stadsutveckling och en 

balanserad geografisk utveckling i regionen är det viktigt att insatser också stärker 

förutsättningar för tillväxt i socioekonomiskt svaga delar av regionen. Europeiska 

Socialfonden, där en regional handlingsplan för Stockholmsregionen ska tas fram 

under våren 2014, är här på liknande vis som Regionalfonden ett viktigt verktyg.  

Strukturfonden Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling syftar till ekologisk, 

social och ekonomisk utveckling på landsbygden. Fokus ligger på insatser för 

innovation och kunskapsutveckling på landsbygden för att stärka jordbrukets kon-

kurrenskraft och dess roll i hela livsmedelskedja. Dessutom ska övergången till en 

koldioxidsnål och klimattålig ekonomi främjas och insatser göras för att bevara 

ekosystem. Social inkludering på landsbygden ska främjas.  

Strukturfonden Havs- och fiskerifonden syftar till ett fiske och en förvaltning som 

leder till hållbara fiskbestånd. Insatser fokuserar på ett innovativt, konkurrens-

kraftigt och kunskapsbaserat, men också hållbart och resurseffektivt fiske och 

vattenbruk som leder till en ökad sysselsättning inom fiske närliggande näringar.  

Ny nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-2020  

En nationell tillväxtstrategi för 2014-2020 väntas komma under våren 2014. Den 

kommer att ligga till grund för regionala utvecklingsprogram och tillväxtstrategier 

de kommande åren. Hur innehåll, prioriteringar och skrivningar ser ut kommer att 

påverka RUFS aktualitet.  
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Förändring i planeringssystem och tyngdpunkt för transportinfrastrukturen 

Planeringssystemet för transportinfrastruktur ändrades den 1 januari 2013. Den 

formella fysiska planeringen bör nu föregås av en förberedande studie som inne-

bär en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av 

fyrstegsprincipen, så kallad åtgärdsvalsstudie. Metodiken för åtgärdsvalsstudier 

innebär att det skapas en arena för dialog i tidiga skeden. Med detta följer att en 

regional utvecklingsplan i högre utsträckning bör identifiera behov och funktioner 

än särskilda objekt.  

 

Under 2012 godkände riksdagen propositionen Investeringar för ett starkt och 

hållbart transportsystem, som redogör för behov av åtgärder i transportinfra-

strukturen för 2014-2025 samt ger förslag till ekonomisk ram och vägledning för 

prioritering i planering av åtgärder i den nationella planen och i de regionala pla-

nerna. För storstadsområdena läggs ett ökat fokus på lösningar för kollektivtrafik, 

gång och cykling. Kollektivtrafikens betydelse i ett hållbart transportsystem av-

speglas också i den nya regionala inriktning för transportsystemets utveckling i 

Stockholms län, som togs fram 2012. Den regionala inriktningen har fungerat som 

en samlande bas för vad som ska prioriteras i den regionala transportplanen för 

Stockholms län perioden 2014-2025. Under 2013 utarbetades även en regional 

cykelplan fram för Stockholms län, som visar de strategiskt viktiga cykelvägarna i 

länet. Dokumentet togs fram i samarbete med länets kommuner, Stockholms läns 

landsting, Trafikverket och Länsstyrelsen och är ett viktigt verktyg att använda 

när det handlar om viktiga mellankommunala samordningsfrågor vid granskning 

av översiktsplaner. En regional utvecklingsplan bör tydligare än nuvarande RUFS 

svara upp mot dessa initiativ för ett hållbart transportsystem. 

Ökat regionalt perspektiv på bostadsbyggandet 

Flera lagändringar och utredningar är aktuella för att tillgodose behovet av bostä-

der och underlätta bostadsbyggandet. Riksdagen har fattat beslut om lag om änd-

ringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (prop. 

2012/13:178). Ett regionalt perspektiv införs genom att kommunerna i sina rikt-

linjer för bostadsförsörjningen ska redovisa hur man tagit hänsyn till relevanta 

nationella och regionala mål, planer och program. Länsstyrelsen och andra regio-

nala organ ska ges möjlighet att yttra sig över kommunens planering av bostads-

försörjningen. Vidare föreslås att bostadsbyggande förs in i plan- och bygglagen 

som ett allmänt intresse. I dessa sammanhang ska kommunens riktlinjer för bo-

stadsförsörjningen vara ett vägledande underlag. En regional utvecklingsplan bör 

därför kunna utgöra regionalisering av det nationella målet för bostadspolitiken.  

 

Regeringen har även tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska utreda och vid 

behov föreslå förändringar i de regelverk som styr fysisk planering och framta-

gande av de planeringsunderlag på regional nivå som behövs både för att tillgo-

dose bostadsförsörjningsbehovet och för att nå en långsiktig hållbar utveckling i 

alla delar av landet. Redovisning ska ske 2015 (Regional planering och bostads-

försörjning. Utredning dir. 2013:78). Det stärkta regionala perspektivet på bo-

stadsförsörjningen gör tillsammans med regionens befolkningstillväxt att den 
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regionala utvecklingsplanen bör vara ett viktigt instrument för hantering av denna 

fråga.   

Nya kunskaper i klimatrelaterade frågor 

Inom klimatområdet tillkommer kontinuerligt ny kunskap med följd att siffror och 

nivåer förändras snabbt. De rekommendationer för bebyggelse och översväm-

ningsrisker som redovisas i RUFS har blivit inaktuella. Beslut om nya rekommen-

dationer om grundläggningsnivåer för bebyggelse längs Östersjökusten är att 

vänta efter den remiss Länsstyrelsen genomförde under 2013. År 2012 antogs 

också en klimat- och energistrategi för Stockholms län. 

Ekosystemtjänster och landskap på agendan 

Värdet av att beakta ekosystemtjänster i ett planeringssammanhang uppmärk-

sammas både internationellt och nationellt. EU:s strategi för biologisk mångfald 

2011-2020 innehåller mål och åtgärder för bevarande och förbättrande av ekosy-

stem och ekosystemtjänster. Senast 2014 ska medlemsstaterna med hjälp av 

kommissionen kartlägga och bedöma tillståndet för ekosystem och ekosystem-

tjänster inom sina nationella territorier samt bedöma det ekonomiska värdet av 

sådana tjänster. Det svenska miljömålssystemet har två etappmål för ekosystem-

tjänster under miljökvalitetsmålet Biologisk mångfald. Utredningen Synliggöra 

värdet av ekosystemtjänster SOU 2013:68 remitteras för närvarande. Bland annat 

föreslås olika åtgärder för integrering i beslutsprocesser, där länsstyrelsen pekas ut 

som en central aktör. 

År 2011 trädde den europeiska landskapskonventionen i kraft i Sverige. Sverige 

har därmed förbundit sig att inarbeta konventionens intentioner i sin nationella 

lagstiftning och politik. Åtta myndigheter har fått ett övergripande samordnings-

ansvar för konventionens införande och tillämpning. Konventionen innefattar en 

helhetssyn på landskapet och sätter människan i centrum.  

Havet – en ny planeringsfråga 

Havet är en ny planeringsfråga på regional och mellanregional nivå. År 2010 an-

togs en havsmiljöförordning (2010:1341) som syftar till att nå en god miljöstatus i 

havsmiljön. Den ingår i den strategi för en ekosystembaserad förvaltning och ett 

hållbart nyttjande av havsmiljön som avses i EU-direktiv om havsmiljöpolitiken. 

För närvarande remitterar Miljödepartementet promemorian Hushållning med 

havsområden, som avser det statliga ansvaret för planering av havet med nya be-

stämmelser om hushållningen med havsområden. Bland annat sägs att havsplaner 

ska tas fram som anger inriktningen för hur respektive havsområde ska användas.  

Miljökvalitetsnormer för vatten 

En stor del av länets sjöar och vattendrag samt kust och grundvattenförekomster 

når inte miljökvalitetsnormerna för vatten. Det är en stor utmaning för länets 

kommuner och andra aktörer att samarbeta för att normerna ska följas. Enligt gäl-

lande åtgärdsprogram, där arbetet har kommit igång sedan RUFS togs fram, be-

höver kommunerna ta fram vatten- och avloppsvattenplaner, inrätta vattenskydds-
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områden samt bl.a. genom tillsyn verka för en minskad belastning från enskilda 

avlopp, ledningsnät och dagvatten. Nästa åtgärdsprogram börjar gälla 2015 och 

kommer att peka ut vilka åtgärder enskilda kommuner behöver genomföra.   

Nya direktiv om buller väntas 

Riktvärdena för trafikbuller, flygbuller och externt industribuller föreslås bli änd-

rade i Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande (SOU 

2013:57) och Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67). Ändringsför-

slagen innebär att bostäder kommer att kunna byggas i fler lägen och att plan- och 

bygglagen och miljöbalken får en bättre samordning. Genom att förtäta i attraktiv 

stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning ges förutsättningar för en 

hållbar stadsmiljö. En god inomhusmiljö är dock en förutsättning, tillsammans 

med fortsatta ansträngningar att minska buller vid källan, för att långsiktigt nå 

miljömålet en god bebyggd miljö.  

Stärkt regionalt miljömålsarbete 

För flera av länets miljöutmaningar är både miljömålsarbetet och RUFS viktiga 

redskap. Arbetet i länet för att klara de nationella miljökvalitetsmålen har under 

senare tid stärkts genom den regionala miljömålsdialogen, som syftar till ett sam-

ordnat och effektivt miljöarbete och leds av det regionala miljömålsrådet med 

representanter för kommunledningar och de regionala organen. Länet har valt att 

kraftsamla kring några mål i taget, inledningsvis Begränsad klimatpåverkan, Frisk 

luft, Ingen övergödning, Ett rikt djur- och växtliv samt God bebyggd miljö och i 

en följande etapp Giftfri miljö. För att klara dessa mål krävs insatser från många 

olika aktörer, inte minst kommuner. Det är en fördel om den regionala utveck-

lingsplanen kan utvecklas vidare så att den kan fungera som en plattform för åt-

gärdsarbetet att nå målen.   

Hur använder vi RUFS i dag?  

RUFS är ett viktigt underlag för flera av Länsstyrelsens verksamhetsområden, 

men hur och i vilken utsträckning den används varierar. Detta hänger i hög grad 

ihop med i vilken utsträckning respektive sakfråga finns behandlad. Länsstyrelsen 

ser att RUFS skulle kunna ha en bredare användning om den också behandlade 

risk- och sårbarhetsfrågor, klimatanpassning, landsbygdens utveckling, kultur-

miljöer och sociala aspekter. Om RUFS är angelägen för fler sakområden, ökar 

sannolikt dess genomslag.   

Grund i tillväxtarbetet 

Länets strukturfondsarbete har sin grund i RUFS 2010.  Även olika efterföljande 

strategiarbeten tar avstamp i RUFS, exempelvis innovationsstrategin.    

Viktig för fysisk planering och mellankommunal samordning  

RUFS har en mycket betydelsefull roll när det gäller den kommunala fysiska pla-

neringen. Den ger regional överblick och är ett stöd för både kommunerna och 

Länsstyrelsen att sätta in respektive kommun i ett regionalt sammanhang. RUFS 
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används vid handläggning av alla översiktsplaner och även i granskning av detalj-

planer, speciellt sådana som inte överensstämmer med kommunens översiktsplan 

eller som är av regional betydelse.  

En av länsstyrelsens uppgifter är att verka för att frågor som berör flera kommu-

ner samordnas på ett lämpligt sätt. Att det finns en politiskt förankrad regional 

utvecklingsplan, med tydliga ställningstaganden i frågor där det behövs en 

mellankommunal samordning, är ett värdefullt stöd i prövningen av planer. RUFS 

är alltså av avgörande betydelse för att Länsstyrelsen ska kunna verka för och be-

vaka att mark- och vattenanvändningsfrågor som rör fler kommuner samordnas på 

lämpligt sätt (3 kap. 10 och 16 §§ PBL). 

Betydelse i hanteringen av bostadsförsörjning och infrastruktur 

Andra övergripande planeringsfrågor där RUFS används frekvent är bostadsför-

sörjning och utbyggnad av infrastruktur. När det gäller bostadsförsörjning är det 

av betydelse att RUFS anger det regionala behovet av antal inflyttningsklara 

bostäder och att dessa fördelas per kommun.  

I infrastrukturarbetet används RUFS i handläggningen av olika ärenden men fram-

för allt inom den långsiktiga planeringen. RUFS har fungerat mer som objektbank 

än som stöd för strategier och inriktning. RUFS var en given utgångspunkt när 

den nya regionala inriktningen för transportinfrastrukturen togs fram 2012.  

Beslutsunderlag i olika ärenden inom miljöområdet 

Utöver planärenden, används RUFS som stöd vid olika typer av ärendehandlägg-

ning inom miljöområdet, t.ex. avfallshantering, miljötillsyn, miljötillstånd, över-

klaganden, frågor om vattenskyddsområden och reservatsärenden.  

Kunskapsbank och underlag i många sammanhang. 

När det gäller strategidokument inom olika områden fungerar RUFS som en refe-

rens att stämma av inriktningen mot. Detta var aktuellt bland annat när ett nytt 

landsbygdsprogram togs fram. RUFS var utgångspunkt för Länsstyrelsens priori-

teringar inom det regionala tillväxtarbetet 2014-20.   

RUFS används som referens i olika sammanhang. Vid den pågående översynen av 

riksintresse för friluftslivet har den varit ett viktigt underlag liksom vid frågor som 

rör de gröna kilarna. Andra mer långsiktiga frågor där RUFS ger stöd och kunskap 

är Länsstyrelsens arbete med Stockholms skärgård och med besöksnäring.   

Hur kan RUFS bli bättre och användas mer?  

Fler aspekter och tydligare helhetsperspektiv 

Som tidigare nämnts, skulle den regionala utvecklingsplanen få större användning 

om fler aspekter/frågor fördes in. Länsstyrelsen vill särskilt trycka på vikten av att 

integrera horisontella frågor som klimat, miljö, sociala aspekter och jämställdhet. 

För att lösa samhällsutmaningarna fordras ett helhetsperspektiv. Det bör ges ut-

rymme för olika typer av sektorsövergripande kartor och resonemang.   
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Ett enklare upplägg, mindre text och bättre layout  

RUFS har ett logiskt men lite komplicerat upplägg med vision, utmaningar, över-

gripande mål, strategier och åtaganden och planeringsmål. De många nivåerna och 

matristänkandet gör att det är svårt att både att få överblick och att följa en fråga. 

RUFS är en värdefull kunskapsbank men den stora textmängden är problematisk. 

Mycket skulle vinnas om texten kunde kortas ned och upprepningar tas bort. 

Kanske kan vissa delar i stället läggas som bilagor. 

Lyft de vitala frågorna 

Länsstyrelsen anser att den regionala utvecklingsplanen skulle vinna på att tydli-

gare lyfta fram regionens stora frågor. I dag blandas stort och smått med följd att  

viktiga frågor tenderar att drunkna. En bidragande orsak är den i grunden goda 

ambitionen att ge de olika strategierna en stor bredd. Det innebär dock att strate-

gierna kan upplevas spretiga, såsom Säkra värden för framtida och Stärk sam-

manhållningen, som hanterar en stor mängd frågor av olika karaktär. Det kan 

finnas anledning att se över strategierna.   

Klarare ansvarsfördelning 

I RUFS anges ett antal åtaganden inom olika områden. Länsstyrelsen anser att det 

är positivt att insatserna konkretiseras men det är också viktigt att ange vem som 

är ansvarig för genomförandet eller förväntas ta initiativ till ett sådant. Nästa re-

gionala utvecklingsplan bör därför vara konkretare när det gäller roller och ansvar 

för genomförandet av strategier och åtaganden. 

Hantering av aktualitet 

Länsstyrelsen anser att det viktigt att länet har en aktuell regional utvecklingsplan. 

Former och metoder för en kontinuerlig uppdatering behöver utvecklas. Läns-

styrelsen vill dock framhålla vikten av att den regionala utvecklingsplanen står på 

en långsiktig grund. Även om perspektiv behöver föras till och frågor fördjupas är 

det av vikt att regionen signalerar att RUFS i sin huvudinriktning ligger fast.  

 

 

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Anette Scheibe Lorentzi. I den 

slutliga handläggningen har även deltagit tillväxtdirektören Mats Hedenström, 

samhällsbyggnadsdirektören Gunilla Holmqvist, landsbygdsdirektören Eva 

Merkel, förvaltningsdirektören Åsa Ryding, miljödirektören Göran Åström samt 

strategen Pernilla Nordström, föredragande. 

 

 

Anette Scheibe Lorentzi 

     

Pernilla Nordström 
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BILAGA 1 

Lagstiftning och beslut i övrigt 

- Havsmiljöförordning (2010:1341).  

- Kulturmiljölagen ersätter lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. fr.o.m. 1 

januari 2014. Bl.a. införs åldersrekvisit för fornlämningar och 

kvalifikationsgrunden för byggnadsminnesförklaring ersätts av ett krav på att 

byggnaden eller bebyggelseområdet ska ha ett synnerligen högt 

kulturhistoriskt värde. 

- Ändring i Industriutsläppsförordningen (2013:250). Med ändringarna 

genomförs de centrala delarna av industriutsläppsdirektivet IED. Tillämpas av 

cirka 1 100 anläggningar i Sverige och innebär att fler miljöfarliga 

verksamheter blir tillståndspliktiga.   

- Ändringar i lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 

prop. 2012/13:178 (1 januari 2014).  

- Ändring i Miljöprövningsförordningen (2013:251) från 18 juni 2013 för att 

genomföra industriutsläppsdirektivets krav på tillståndsplikt. I 

Miljöprövningsförordningen regleras bl.a. vilken sorts prövning som krävs för 

olika verksamheter. Lagändringen innebär bl.a. att tillstånd krävs för 

ändringen av en tillståndspliktig verksamhet om ändringen i sig eller 

tillsammans med tidigare ändringar innebär att en betydande olägenhet för 

människors hälsa eller miljö kan uppkomma. Ett antal nya verksamheter blir 

tillståndspliktiga med anledning av genomförandet av 

industriutsläppsdirektivet. 

- Ändringar i väglagen (1971:948), i lagen (1995:1649) om byggande av 

järnväg, i plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbalken. Ett nytt 

planeringssystem för infrastruktur infördes 1 januari 2013 enligt prop. 

2011/2012:118 Planeringssystem för transportinfrastruktur. 

Kommande beslut 

- Hushållning med havsområden. Promemoria. Miljödepartement. Förslag till 

Havsplaneringsförordning avseende statlig planering av havsområden. 

Remiss.  

- Nationell strategi för tillväxt och attraktionskraft 2014-2020 (våren 2014). 

Ska ligga till grund för regionala utvecklingsprogram och tillväxtstrategier de 

kommande åren.  

- Regional planering och bostadförsörjning. Utredning dir. 2013:78. 

Redovisning 2015.  

- Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggande. Delbetänkande 

av Bullersamordningsutredningen (SOU 2013:57). Riktvärdena för 

trafikbuller och externt industribuller föreslås bli ändrade.   

- Översyn trängselskattesystemet. 
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Nya underlag 

- Full fart framåt utan växthusgaser. Färdplan 2050 för Stockholms län. 

Länsstyrelsen i Stockholms län 2012. 

- Klimat och energistrategi för Stockholms län. Länsstyrelsen rapport 2013:8. 

- Klimatanpassning i fysisk planering. – Vägledning från länsstyrelserna 2012. 

- Regional cykelplan för Stockholms län 2013. Stockholms läns landsting: 

Trafikförvaltningen och avdelningen för tillväxt, miljö och regionplanering, 

Trafikverket, Stockholms stad, Länsstyrelsen i Stockholms län. 2013. Remiss.  

- Regional inriktning för transportsystemets utveckling i Stockholms län. 

Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Kommunförbundet 

Stockholms län, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Trafikverket. 

- Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i 

Stockholms län. Länsstyrelsen i Stockholms län. Remiss 2013.  

- Stockholm – varmare, blötare. Klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms 

län. Anpassning till ett ändrat klimat. Länsstyrelsen rapport 2011:28. 

- Stockholm 2010 – en utbildning- och arbetskraftsprognos. Länsstyrelsen i 

Stockholms län 2012. 

- Stockholm 2025. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. 

Stockholmsregionens innovationsstrategi (2012). Länsstyrelsen i Stockholms 

län, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Stockholms 

universitet, Stockholms stad, Kommunförbundet Stockholms län, Stockholms 

läns landsting, Stockholms handelskammare och Stockholms Business 

Region.  

- Underlag till färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Mälarens och 

Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse och 

ekosystem. Anpassning till ett förändrat klimat. Länsstyrelserna 2013. 

- Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län. Länsstyrelsen 

rapport 2012:34. 

Kommande underlag  

- Kunskapsunderlag för miljöanpassad övningsverksamhet i havsområden. 

Försvarsmakten (2014?) 

- Kunskapsunderlag om marina miljöer (2014). Inkluderar utbredning av arter 

och livsmiljöer samt naturvärdeskartor. 

- Uppdaterad oljeskyddsberedskap (2014). Inkluderar prioriterade områden vid 

större oljeolycka vid kusten eller till havs. Även information om biologi och 

lämpliga saneringsmetoder.  

 

 

 


