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 Stockholms läns landsting 
 Tillväxt- och regionplaneringsutskottet 
  
 105 73  STOCKHOLM 

 
 
 
 

RUFS 2010 – underlag för att bedöma aktualitet och 
användbarhet 

Synpunkter 
Statens maritima museer (SMM) yttrade sig 2008-11-24 över RUFS 2010 
(SMM Dnr 697/08-11). Det som främst framhölls var en önskan om att: 
 

 Ytterligare betona betydelsen av de maritima aspekterna på 
Stockholmsregionens nuläge och utveckling – till exempel den 
betydelsefulla del av landskapet som vattnet utgör i hela regionen.  

 Framhålla den betydelsefulla koppling mellan besöksnäringen och 
regionens attraktivitet.  

 Ytterligare betona det faktum att sjöfarten är en attraktionsfaktor i 
sig. 

 Vikten av att de maritima kulturmiljöerna säkras, brukas och 
därmed blir begripliga för invånarna.  

 Betydelsen av att man i framtiden förhåller sig till olika EU-direktiv, 
t ex vad gäller sjöfartens förutsättningar och infrastruktur. 

 
Med utgångspunkt i SMM:s specialområde kan vi konstatera att de områden 
myndigheten lämnat synpunkter på 2008, fortfarande är aktuella.  
 
Vad gäller den sista synpunkten att förhålla sig till olika EU direktiv så vill 
SMM framhålla EU:s strategi för Östersjöregionen. I denna strategi 
framhålls besöksnäringens betydelse för den regionala utvecklingen. Man 
talar i strategin även om betydelsen av attraktionskraft i vid bemärkelse.  
 
Två av SMM:s museer ligger i Stockholmsregionen: Sjöhistoriska museet och 
Vasamuseet.  Museerna centrala uppdrag att sprida kunskap inom sitt 
specialområde gör dem till attraktiva besöksmål. SMM anser därmed att 
museerna är en betydelsefull del av besöksnäringen. 
 
För att belysa detta framhåller SMM att Sjöhistoriska museet har fri entré, 
stor programverksamhet och relevanta utställningar. Vasamuseet är ett 
internationellt känt besöksmål – där 2/3 av publiken utgörs av utländska 
besökare. År 2012 hade man där drygt 1.2 miljoner besökare.   
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Detta yttrande har beslutats av museichefen vid Sjöhistoriska museet Hans-
Lennart Ohlsson efter föredragning av intendent Fredrik Blomqvist.  

 
 
 
Hans-Lennart Ohlsson  
Museichef   Fredrik Blomqvist  

Intendent  
 
 
 


