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Samråd om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
– RUFS 2050 

 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 14 april 2016 erhållit rubricerat 
ärende av Länsstyrelsen Stockholm för yttrande. I remissmissivet framförs att 
Länsstyrelsen vill ta del av SGUs synpunkter senast den 10 juni 2016 så att 
Länsstyrelsen kan sammanställa ett för staten gemensamt yttrande till landstinget. 
 
Med anledning av ovanstående vill SGU framföra följande: 

Sammanfattning av SGUs yttrande 
SGU anser att det finns behov av att i högre grad lyfta 
materialförsörjningsfrågorna samt frågor som rör planering och skydd av 
vattenförsörjningsområden i den regionala utvecklingsplanen: 
 
• Stockholmregionens försörjning av ballastmaterial för byggande – möjliga 

täkter samt omlastningsstationer – är en nyckelfråga som bör lyftas såväl i 
Utmaning 1 som i form av delmål i kapitel 5 och som ett tematiskt område i 
kapitel 7. Ballastförsörjningen bör även återfinnas som en prioriterad åtgärd i 
kapitel 6.2. En strategisk översikt över befintliga produktionsställen för och 
framtidens behov av ballastmaterial på det sätt som fanns i RUFS 2010 är 
nödvändig (Ballastanläggningar av regional betydelse i Stockholms län, 
befintliga och under prövning (Karta 11)). 

• Det arbete med en regional vattenförsörjningsplan som nu pågår är ett 
glädjande steg i arbetet för en tryggad vattenförsörjning. För att ytterligare 
stärka vattenarbetet rekommenderar SGU att frågan lyfts fram som en 
prioriterad åtgärd i regionplanen samt att delmål för vattenförsörjningsarbetet 
tas med i kapitel 5 . Att i ett tidigt stadium lyfta frågan om finansiering av 
åtgärder för planering, skydd och utbyggnad av vattenförsörjningen är också 
önskvärt. 

• SGU vill även lyfta frågan om ett tredimensionellt synsätt i 
samhällplaneringen - en plankarta inte är tillräcklig. I regionens centrala delar 
behövs även en strategisk planering för undermarksanläggningar. 

mailto:m.registrator@regeringskansliet.se
http://rufs.se/globalassets/rufs-2010-planen/rufs10_hela.pdf
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Undermarksfrågor, inklusive behov av att upprätthålla grundvattennivåer i 
olika delar av regionen, bör därför belysas i RUFS 2050. 

• I kapitlet om vägval för den rumsliga strukturen menar SGU att 
materialförsörjningsfrågorna och dricksvattenskyddet bör lyftas, så att de 
vägval som finns avseende dessa frågeställningar blir synliga. 

 
Vi utvecklar våra synpunkter avseende ovanstående punkter kapitelvis i det 
följande. 
 

Kapitel 4 – Förutsättningar och utmaningar för Stockholmsregionen 
Bland de sex övergripande utmaningar som identifierats finns Utmaning 1 – Att 
möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarnas hälsa. SGU instämmer i att detta är en grundläggande utmaning för 
regionen. Vi menar därför att det är viktigt att utöver undanträngning av 
naturmiljöer och behovet av att skapa ytor för invånarnas behov, här tydligare 
lyfta materialförsörjnings- och dricksvattenfrågorna. Med tanke på de omfattande 
bygg- och anläggningsarbete som krävs för att Stockholm ska kunna växa, bland 
annat bostadsbyggande och olika infrastrukturprojekt, ser SGU det som en stor 
utmaning för framtiden att åstadkomma en funktionell materialförsörjning i 
Stockholmsregionen. Detta är ett stort resurs- och logistikproblem för regionen 
och bör finnas med i någon av de sex utmaningarna. SGU vill även lyfta att det 
exploateringstryck som dricksvattenresurser (både yt- och grundvatten) utsätts för 
inte nämns; detta bör tilläggas så att det inte endast är undanträngning av 
naturmiljöer som berörs. Se vidare avsnitten nedan om vatten- och 
materialförsörjningsfrågorna. 
 

Kapitel 5 – Mål och delmål för regionens långsiktiga utveckling 
SGU ser materialförsörjningsfrågorna och dricksvattenskyddet som viktiga 
utmaningar för Stockholmsregionen med tanke på den starka tillväxt och 
byggnation som sker. SGU saknar i RUFS 2050 mål och delmål avseende dessa 
aspekter och vidareutvecklar nedan behoven av att lyfta dessa frågor. Delmål om 
skydd av vattenresurser, avseende både de som idag nyttjas och framtida 
identifierade resurser, skulle kunna ingå i Mål 1 (En tillgänglig region med god 
livsmiljö). Delmål om materialförsörjning skulle kunna ingå i Mål 4 (En 
resurseffektiv och resilient region). 
 
När det gäller mål på nationell och internationell nivå (kapitel 5.4) vill SGU 
påpeka att miljökvalitetsmålen inte längre har några delmål. 
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Kapitel 6 – Prioriterade åtgärder  
och Kapitel 7 Tematiska frågor och förhållningssätt 
Dricksvattenförsörjningen bör lyftas som en prioriterad åtgärd  
Den regionala utvecklingsplanen tar i flera perspektiv upp betydelsen av en 
tryggad vattenförsörjning vilket är bra. Som framhålls i dokumentet ska 
regionplanen ge vägledning i frågor som rör mellankommunal samverkan vilket 
är särskilt betydelsefullt i arbetet för en tryggad vattenförsörjning. Detta eftersom 
vattenresurserna i regionen är begränsade i förhållandet till behovet av vatten, 
inkluderat behovet av en tryggad reservvattenförsörjning. Det är också positivt att 
man även ser behovet att ibland begränsa bebyggelsen i landsbygd och skärgård 
där resurserna är alltför begränsade.  
 
Den regionala vattenförsörjningsplan som nu är på gång att tas fram kommer ge 
ett mycket bra stöd i arbetet för en tryggad vattenförsörjning. Men för att 
ytterligare stärka vattenarbetet, och särskilt då frågor kopplade till 
dricksvattenförsörjningen, så rekommenderar SGU att frågan lyfts fram som en 
prioriterad åtgärd i regionplanen. Det vore också önskvärt att man i ett tidigt 
stadium gemensamt lyfter frågan om finansiering av åtgärder för planering, skydd 
och utbyggnad av vattenförsörjning i de fall den inte redan är säkrad. Likaså är 
den politiska förankringen i frågor som rör vattenförsörjningen av stor betydelse, 
dels för att ge förståelse för kostnader, men också för att lägga en grund för en 
markanvändningsplanering som på ett ändamålsenligt sätt väger samman olika 
markanspråk inkluderat behovet att skydda värdefulla vattenresurser i samtliga 
berörda kommuner.  
 
I kapitel 7.10 (Grön- och blåstruktur samt ekosystemtjänster) lyfts behovet av 
skydd av yt- och grundvattentäkter vilket är positivt. SGU saknar dock en karta 
som redovisar befintliga vattenskyddsområden (OBS: yttersta skyddsgränsen, av 
både skydds- och sekretess-skäl) för yt- och grundvattentäkter, inklusive 
skyddsområden för reservvattentäkter. Vi vill även påpeka att karta 15 visar 
ekologisk status för ytvattenförekomster. 
 

 

 

Materialförsörjningen bör lyftas, både som en prioriterad åtgärd och som 
tematisk fråga 
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RUFS beskrivs inte som ett styrande dokument utan mer som en vägledning för 
de som ska implementera och styra utvecklingen som kommuner och privata 
aktörer. Bland annat lyfts behov av bostadsbyggande i regionen som en viktig 
utmaning för att lösa den kraftiga, förväntade befolkningsökningen. En 
förutsättning för ett hållbart bostadsbyggande är tillgång på geologiskt 
ballastmaterial, t.ex. till betong, grundläggning, vägar etc. När det gäller 
materialförsörjningen finns just nu en hel del att önska av RUFS 2050 avseende 
analys och helhetssyn på frågan. Detta är viktiga strategiska frågor, inte minst för 
att kunna minska miljöpåverkan från dessa verksamheter. Det saknas dock en 
strategisk översikt över befintliga produktionsställen för och framtidens behov av 
ballastmaterial. Detta återfanns i RUFS 2010 – Ballastanläggningar av regional 
betydelse i Stockholms län, befintliga och under prövning (Karta 11). 
 
SGU ser det som en stor utmaning att åstadkomma en funktionell 
materialförsörjning i Stockholmsregionen. Materialförsörjningsfrågan blir allt 
viktigare med tiden inte bara på grund av att behovet av material ökar i takt med 
befolkningsökningen utan också pågrund av att möjligheterna att producera och 
hantera geologiska material som behövs i samhällsbyggandet försvåras av en 
ökande konkurrens om markanvändningen. I RUFS 2050 anger man att ” 
Förhållningssätt som säkerställer att de tekniska försörjningssystemen ska ha 
tillräcklig kapacitet och bidra till en hållbar utveckling av Stockholmsregionen 
medför krav på att aktörerna ska minimera användningen av naturgrus som 
ballastmaterial genom ökad återanvändning och återvinning samt genom 
användning av alternativa material”. Här saknas det en analys av nuläget och 
alternativa framtidsscenarier för materialförsörjningen i regionen. Storleken på de 
massor som är möjliga att återanvända/återvinna för att täcka en utfasning av 
naturgrus anges inte, vilket är problematiskt. SGUs bedömning är att man redan 
idag återanvänder/återvinner större delen av dessa massor i Sveriges 
storstadsregioner och det är inte rimligt att tro att ytterligare 
återvinning/återanvändning kommer räcka för att möta Stockholms läns växande 
behov av ballast.  
 
Vidare anges att, ” En mycket stor andel av de tunga transporterna i regionen 
utgörs av ballastmaterial som grus och krossat berg. För att minska 
transportsträckorna är det viktigt med geografisk närhet. Hanteringen av ballast 
kräver stora ytor och regionala platser måste säkras, bland annat centralt 
belägna ballastterminaler med hamnanslutning. Uttaget av naturgrus har 
minskat något, vilket är positivt för att säkra tillgången till och kvaliteten på 
grundvattnet. Istället ökar uttaget av krossat berg. De tätortsnära bergtäkterna i 
länet är dock i stort sett redan uttömda. Återanvändning och återvinning av berg- 

http://rufs.se/globalassets/rufs-2010-planen/rufs10_hela.pdf
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och schaktmassor, liksom användning av alternativa material, behöver öka.” 
SGU delar dessa generella tankar men saknar en djupare analys avseende om 
alternativa transporter är möjliga och vilka hinder som föreligger för att dessa ska 
skapas (tillgång till hamnar och spårtid på järnvägarna) och var det framtida 
ballastmaterialet ska komma ifrån i ljuset av att återvinning och återanvändning 
inte är tillräckligt.  
 
SGU ser det därför som nödvändigt att hela materialförsörjningsfrågan lyfts upp 
på ett liknande sätt som gjorts för andra tematiska frågor. Det behövs en 
nulägesbeskrivning och framtidsscenarier för befintliga och framtida möjligheter 
till produktionsplatser av ballastmaterial, terminalplatser, transportflöden av 
ballast samt möjliga hamnanslutningar m.m. 
 
Frågan om materialförsörjning kan med fördel lyftas upp i en 
materialförsörjnings-plan för regionen. SGU hjälper för närvarande olika 
länsstyrelser med att skapa geologiska underlag till gagn för upprättande av 
materialförsörjningplaner. Ett sådant arbete är t.ex., Underlag till 
materialförsörjningsplan för Uppsala län (SGU-rapport 2013:19) och ett 
pågående samarbete med länsstyrelsen i Skåne län. Dessutom har SGU nyligen 
inlett en dialog med Länsstyrelsen i Stockholms län om ett samarbete rörande 
materialförsörjningsplansunderlag vilket antagligen kommer påbörjas under 
hösten 2016. 
 

Kapitel 8 – Vägval för den rumsliga strukturen 
Även i detta kapitel menar SGU att materialförsörjningsfrågorna och 
dricksvattenskyddet bör lyftas, så att de vägval som finns avseende dessa 
frågeställningar blir synliga. 
 
Behovet av undermarksplanering - ett tredimensionellt synsätt 
Vi vill här också uppmärksamma behovet av ett tredimensionellt synsätt i den 
regionala planeringen. Ett viktigt syfte med regionplanen är att redovisa 
avvägningar mellan olika intressen. En plankarta kommer att tas fram till 
utställningsförslaget av RUFS 2050. Denna ska visa regionala prioriteringar 
mellan olika intressen och ge vägledning i frågor om mark- och 
vattenanvändning. 
 
SGU vill i detta sammanhang uppmärksamma att en plankarta inte är tillräcklig. I 
regionens centrala delar behövs även en strategisk planering för 

http://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1319-rapport.pdf
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undermarksanläggningar. Marken under Stockholms innerstad samt omgivande 
områden utnyttjas i allt högre grad av tunnlar för olika ändamål – bland annat 
transporter, VA, energi, telekommunikation och IT-infrastruktur. Andra stora 
berganläggningar, t.ex. för parkeringsgarage och arkiv, har också tillkommit. 
Grundvatten, jordlager och berggrund utgör även en viktig resurs för 
energiutvinning och lagring. Hittills har undermarksfrågor inte uppmärksammats 
tillräckligt t.ex. i översiktsplaner. Utrymmet under mark är emellertid också 
begränsat. Stadsutvecklingen under mark innebär i många fall grundvatten-
bortledning som bl a innebär risk för sättningar om inte motåtgärder sätts in. Det 
är därför vanligt att inläckage i tunnlar kompenseras med infiltration av vatten – 
detta är emellertid knappast en hållbar lösning i ett långsiktigt perspektiv. 
Undermarksfrågor, inklusive behov av att upprätthålla grundvattennivåer i olika 
delar av regionen bör därför belysas i RUFS 2050. 
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av enhetschef Anna Hedenström. 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschef Anna Åberg, 
statsgeologerna Mattias Göransson, Lena Maxe, Magdalena Thorsbrink och 
Helena Dahlgren, den senare föredragande, deltagit. 
 
 
 
Anna Hedenström 
                                                               Helena Dahlgren 


