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   Statens centrum för arkitektur och design  
 
 
     Datum 2016-09-28 
Diarienummer: TRN 2016-0047 
Att: registrator.trf@sll.se 
 
 

Synpunkter på samrådsförslag om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

 
 
Synpunkter på förslaget 
 
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen är regionens gemensamma 
kontrakt och pekar ut riktningen för regionen. Utvecklingsplanen ligger till grund för 
såväl den fysiska planeringen som tillväxtarbetet i regionen. Precis som man säger i 
missivet till remissutskicket så lever vi i en föränderlig omvärld och ny kunskap och 
behov av större tydlighet och prioriteringar innebär därför behov av förändring av den 
nuvarande planen RUFS 2010.  
 
Sammanfattning 
ArkDes ska här efter bästa förmåga försöka svara- och ge synpunkter på de frågor som 
Landstinget vill ha svar på i samrådsarbetet. ArkDes har ett nationellt uppdrag att driva 
på utvecklingen och stärka kunskapen om arkitekturen och designens betydelse för 
människa och samhälle. Detta arbete kräver en nära samverkan med det regionala 
utvecklingsarbete som sker runt om i landet och ArkDes välkomnar och ser positivt på 
den strategiska inriktning mot en mer hållbar samhällsutveckling som formuleras i 
RUFS 2050 inte minst arbetet med att minska klimatpåverkan och ambitionerna att 
stärka bostadsförsörjningen.  
 
ArkDes ställer sig bakom arbetet med Bebyggelsestrukturens betydelse för den sociala 
hållbarheten (punkt 7.6 Samrådsförslag RUFS 2050 s. 60) och regionens förhållningssätt 
att främja och utveckla en bebyggelse som bidrar till en bra livsmiljö och en socialt 
sammanhållen region. Detta genom att regionens aktörer bland annat utformar 
stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och grönområden så de blir 
stimulerande och rika på upplevelser.  
Vidare poängteras behovet av att länka ihop regionen genom att bygga bort barriärer 
mellan bostadsområden och utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet som bidrar 
till möten och interaktion mellan människor. Ett viktigt arbete – men lika viktigt är att 
människor med olika bakgrund, ålder och social tillhörighet möts och att den bebyggda 
miljön utformas utifrån alla människors rätt till staden och det offentliga rummet.  
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Arkitektur är ett omistlig redskap och ett kompetensområde som starkt bidrar till 
kvaliteten i den byggda miljön liksom design är ett kunskaps- och kompetensområde 
och processverktyg som också kan stärka kvaliteten i stadsbyggnadsfrågor och 
regionutvecklingsfrågor. Detta är gestaltningsområden som spänner över alla 
politikområden och därför också kan fungera som ett kitt och verktyg för att föra 
samman olika perspektiv. ArkDes är därför kritiska till att inte en regional arkitektur- 
och designplan utvecklas integrerat inom RUFS 2050. Detta för att öka förutsättningarna 
till att de ambitioner som man har med den reviderade samrådsplanen infrias, i alla fall i 
de delar som har en tydlig koppling till arkitektur- och designområdet.  
 
En annan synpunkt är att det är förvånande att den av FN nyss framtagna strategin 
Agenda 2030, som pekar ut 17 konkreta mål för en hållbar samhällsutveckling, inte finns 
omnämnd i RUFS 2050. I en global strävan efter en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling så bör de internationella mål som fastslås i högre grad samspela 
med det som görs på regional och lokal nivå för att få bästa genomslag. Att RUFS 2050 
ställer sig bakom FN:s deklaration för mänskliga rättigheter och att deklarationen utgör 
en gemensam värdegrund för kommunerna i Stockholmsregionen är bra – men inte nog, 
Stockholmsregionen kan mer!  
 
Mål och delmål  

• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt?  
• Anger målen rätt ambitionsnivå?  

ArkDes anser att tydligheten i målen och delmålen i RUFS 2050 i förhållande till 2010 
förtydligats något. Förhoppningsvis stärker det kommunernas samarbete också. 
Ambitionsnivån i delmålen ligger inom ramen för vad som borde vara möjligt är ArkDes 
bedömning.  

 
Prioriterade åtgärder 

• Är det rätt åtgärder som beskrivs?  
• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget?  

ArkDes har inga synpunkter på detta då det kräver en större insyn i det kommunala och 
regionala arbetet än vad myndigheten har.  
 
Den rumsliga strukturen 

• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande utsläpp? 
• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och territoriellt 

sammanhållen region?  
• Vilka är de viktigaste vägvalen för regionen kopplat till den rumsliga strukturen?  

Kort kan sägas att det krävs en förståelse för hur implementeringen hittills har gått för 
RUFS 2010 för att svara på vilka strukturer som krävs. ArkDes förslag är att en 
utarbetad handlingsplan för arkitektur och designområdet tas fram och som integreras 
och implementeras brett i RUFS 2050.  
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 

• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet 
• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert övergripande 

arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation?  
• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande planen?  
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ArkDes anser att det som krävs är delvis ett stort engagemang och ett ansvarstagande 
för regional planering hos den största regionala aktören, Stockholm stad. Det krävs 
också ett stort engagemang för genomförandet av den regionala planen hos övriga 
aktörer. 
 
ArkDes bidrar gärna till genomförandet av delar i planen genom kunskapsspridning av 
mål och delmål som har utgångspunkt i arkitektur och designområdet i den mån 
myndigheten kan. ArkDes samverkar gärna med Stockholmsregionen i arbetet med 
RUFS 2050.  
 
 
Ansvarig handläggare     Tf. Överintendent  
 
Jonas Olsson                                                                                                   Jan Kimby 
 


