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TRN 2017-0052

Hej!
Här kommer Länsstyrelsens yttrande över RUFS 2050.

Vänliga hälsningar,

Ewa Jorenbo
Administratör
Avdelningen för samhällsbyggnad
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067, 104 22 Stockholm
Besök: Regeringsgatan 66
Telefon: 010-223 13 94
www.lanstyrelsen.se/stockholm

Vi arbetar för att Stockholmsregionen
ska vara attraktiv att leva, studera, 
arbeta och utveckla företag i.
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Jordbruksverket | 551 82 Jönköping | 036-15 50 00
www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se


YTTRANDE


2017-07-05


Dnr 3.2.17-11352/2017


Landsbygdsavdelningen
Stockholms läns landsting


Yttrande Remiss – Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen
Jordbruksverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Synpunkterna sammanställs i ett för 
staten gemensamt yttrande av länsstyrelsen i Stockholms län.
Jordbruksverket har inga synpunkter på remissen.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Niclas Purfürst. 
Föredragande har varit samordnare Viktor Johnsson.


Niclas Purfürst
Avdelningschef


Viktor Johnsson
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2017-09-28
 


401-4356-17
401-4248-17


 


Åsa Blomster
Planhandläggare
010-2233226
Asa.blomster@lansstyrelsen.se


Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se


registrator.trf@sll.se


POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010


E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala


Utställning av förslag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2050, TRN 2017-0052


Redogörelse för ärendet
Stockholms läns landsting, tillväxt och regionplaneförvaltningen, har bearbetat 
inkomna samrådssynpunkter och ställt ut regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 för granskning Planen är framtagen med stöd av 
PBL. Länsstyrelsen i Uppsala län (Länsstyrelsen) redovisar sina synpunkter under 
utställningen till Länsstyrelsen i Stockholms län som sammanställer statens 
samlade synpunkter. 


Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har avgränsat till yttrande till de synpunkter som är relevanta med 
utgångspunkt i Uppsala län samt som har betydelse för genomförandet av planen i 
samverkan med bl.a. aktörer i Uppsala län. 


Länsstyrelsen har inga invändningar mot de stora dragen i den regionala 
utvecklingsstrategin, men vill även i detta skede lyfta fram att samverkan på alla 
nivåer, mellan regioner, länsstyrelser, även Uppsala län, samt angränsande 
kommuner i Uppsala län, är en förutsättning för genomförandet. Även några av de 
olika parallella processerna kan kräva samverkan även med Uppsala län. Några 
sådana frågor är utvecklingen av Arlanda, transportinfrastrukturen samt 
utvecklingen av bostäder och arbetsplatser längs Ostkustbanan. Även 
dricksvattenfrågan kräver samverkan över regiongränsen för att skapa en resilient 
och robust försörjning i en växande region. 


Sedan samrådet har Region Uppsala beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi 
som pekar ut Ostkustbanan som ett viktigt stråk. Dessutom har det presenterats ett 
nytt förslag till regional utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen välkomnar förslaget, 
med en utbyggnad av Ostkustbanan med fyra spår till Uppsala. Denna utbyggnad 
kan få en betydelse för utvecklingen av bostäder och arbetsplatser i stråket mellan 
Uppsala och Stockholm samt resemönster till och från Arlanda. Länsstyrelsen är 
mycket positiv till förslaget och anser att det är en förutsättning för att få till en 
funktionell region med både arbetsplatser och bostäder. 



mailto:stockholm@lansstyrelsen.se

mailto:registrator.trf@sll.se
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POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010


E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala


Deltagare
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Åsa Blomster har varit föredragande. 


Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.


Annika Israelsson


Åsa Blomster
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Box 22067 


104 22 Stockholm  


 


 


 


LFV:s yttrande angående ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 


RUFS 2050. 


 


Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 


 


Med vänlig hälsning 


 


 


 
 


 


för Johan Arvik  
Operativa System 
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Remissvar:  
 
LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande yttrande: 
 
LFV har inget att erinra mot RUFS 2050 men vill upplysa om följande vad gäller 
LFVs CNS-infrastruktur i Stockholms län: 
 
LFV har en radarstation i Bällsta vid Bromma vars skyddsområde sträcker sig 15 
km ut från radarstationen. Inom skyddsområdet råder begränsningar i 
byggnadshöjd. Detta innebär att hela Danderyds kommun, Sollentuna kommun, 
Solna kommun samt Sundbybergs kommun ligger inom skyddsområdet. Vidare 
ligger stora delar av Ekerö kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö 
kommun, Stockholms kommun samt Täby kommun inom skyddsområdet. Mindre 
delar av Botkyrka kommun, Nacka kommun, Vaxholms kommun, Upplands-Bro 
kommun och Upplands-Väsby kommun ligger även de inom skyddsområdet. Den 
allra sydvästligaste delen av Österåkers kommun hamnar också inom 
skyddsområdet. 
 
LFV kan i nuläget inte säga när en planerad ny radarstation i Uppsalatrakten kan 
tas i drift då inga politiska beslut är fattade när detta skrivs. När denna station 
kommer igång måste tekniska utredningar göras för att LFV skall kunna avgöra 
var, hur och i vilken omfattning undantag från gällande regelverk kan medges 
avseende byggnadshöjd inom det ovan beskrivna skyddsområdet.  
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras. 
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BESÖK :  STOCKHOLM –  VALHALLAVÄGEN 195
ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB


POST :  106  48  STOCKHOLM


TEL :  010-698  10  00
FAX :  010-698  16  00
E -POST :  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE


INTERNET :  WWW .NATURVARDSVERKET .SE


YTTRANDEWisén, Åsa
Tel: 010-698 11 09
asa.wisen@naturvardsverket.se


2017-09-28 Ärendenr:
NV-05075-17


Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se 


Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
– RUFS 2050 (101-29009-17)
Naturvårdsverket har fått förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen – RUFS 2050 på remiss. Regionplan för Stockholmsregionen regleras 
genom bland annat plan- och bygglagen kap. 7 samt lag om regionplanering för 
kommunerna i Stockholms län1. Vårt yttrande avgränsas till frågor som 
länsstyrelsen under utställning av en regionplan särskilt ska granska enligt plan- 
och bygglagen 3 kap. 16 §. 


Naturvårdsverkets ställningstagande 
En sammanhållen regional planering är värdefull för att skapa förutsättningar för 
en hållbar samhällsutveckling. När mark- och vattenanvändningen planeras på 
den regionala nivån, som i RUFS 2050, ökar möjligheterna att lokalisera 
bebyggelse inklusive verksamheter till de områden som är mest lämpade i ett 
långsiktigt perspektiv. Det är positivt att planen, jämfört med tidigare regionala 
utvecklingsplaner för Stockholmsregionen, är mer genomförandeinriktad med 
kvantifierade delmål och prioriterade åtgärder. För att planen ska fungera 
vägledande för efterföljande planläggning och regional samordning av mark- 
och vattenanvändningen behöver planen kompletteras avseende delmål för 
grönstruktur och transportinfrastruktur samt avseende förhållningssätt för 
teknisk försörjning. Planförslagets delmål avseende buller och luftkvalitet2 har 
för låg ambitionsnivå för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Planen 
innehåller också ett förhållningssätt som är otydligt med avseende på 
strandskyddets syfte, varför Naturvårdsverket föreslår en justering.


1 SFS 1987:147
2 Delmål 3 för år 2030: ”Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och 
dålig luftkvalitet ska inte öka.” (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.)
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Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande


RUFS 2050 som beslutsunderlag i mellankommunala frågor


Grönstruktur
Förvaltning och utveckling av grönstrukturen är en central mellankommunal 
fråga i Stockholmsregionen där samordningsbehovet ökar i takt med 
befolkningsökningen och exploateringstrycket. Funktionell grönstruktur är en av 
grundpelarna i en resilient region och en förutsättning för en god livsmiljö för 
regionens befolkning. Trots detta saknas delmål rörande grönstruktur helt i 
planen och den regionala prioriteringen ”Öka bostadsbyggandet och skapa 
attraktiva livsmiljöer” missar att omnämna grönstrukturen som en förutsättning 
för attraktiva livsmiljöer. RUFS 2050 innehåller goda förhållningssätt rörande 
grönstruktur och grön infrastruktur, men avsaknaden av grönstrukturfrågorna i 
delmål och prioriteringar riskerar ändå bidra till att behovet av att säkerställa en 
fungerande grön infrastruktur inte får tillräckligt genomslag i planeringen. Mot 
bakgrund av detta behöver planen, för att vara vägledande för efterföljande 
planläggning och samordning, kompletteras med ett delmål för grön 
infrastruktur. Målet bör ta utgångspunkt i de kvalitéer som i regionen bedöms 
vara viktigast för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och resiliens.


Transportinfrastruktur
När det gäller klimatpåverkan är det problematiskt att planen inte är mer konkret 
rörande vilka åtgärder som krävs i den fysiska planeringen för att nå de 
föreslagna regionala målen. Hänvisning görs till Klimatfärdplan för 
Stockholmsregionen men också den är diffus och brister i konkretisering för att 
kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande planläggning (Naturvårdsverket 
lämnar separat yttrande över Klimatfärdplanen3). Till exempel skulle RUFS 
2050 behöva redovisa hur regionens utvecklingsplanering kan bidra till att det 
totala vägtrafikarbetet utvecklas inom ramen för nationella klimatmål och 
klimatmål som formulerats i RUFS 20504. Omfördelning av befintlig 
väginfrastruktur från bil till mer hållbara trafikslag är vidare ett förhållningssätt 
som saknas i planen. Sådan omfördelning är en kostnadseffektiv åtgärd för att i 
närtid öka kapaciteten och minska restidskvoterna5 för cykel- och kollektivtrafik 
jämfört med bil. Planens delmål avseende trafikarbete med bil per capita 
behöver specificeras som ett absolut mål, det vill säga en nivå som inte höjs när 
befolkningen växer.


3 Naturvårdsverket har tagit del av remiss TRN 2016-0082 Klimatfärdplan för 
Stockholmsregionen och lämnar separat yttrande över den till landstinget.
4 Enligt Trafikverkets scenarier och klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i 
Stockholmsregionen år 2030 med i storleksordningen 10 % jämfört med år 2010.
5 Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafik/cykel jämfört 
med bil.
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RUFS 2050 brister i att inte närmare problematisera konflikten mellan Sveriges 
åtaganden på klimatområdet och planens inriktning att öka flygkapaciteten på 
Arlanda och främja flygplatsens roll som ledande flygplatsnav i Skandinavien. 
Planen saknar beskrivning av åtgärder för att kompensera för den ökade 
klimatpåverkan, till följd av mer tjänste- och privatflygresor. Planen behöver 
kompletteras med förhållningssätt som siktar mot att utveckla näringslivets 
tillgänglighet på alternativa sätt som inte innebär ökat, utan minskat flygresande, 
till exempel genom satsningar på utveckling av digitala kommunikationsformer.


Tekniska försörjningssystem
När det gäller tematiska områdena landsbygd respektive skärgården bör de 
beskrivna regionala förhållningsätten även omfatta en ändamålsenlig 
avfallshantering.


Målbeskrivningar eller förhållningssätt saknar aspekten en giftfri region, vilket 
är en brist. Naturvårdsverket har tidigare påpekat att det är väsentligt att följa 
upp om regionen utvecklas mot en mer giftfri region i enlighet med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Denna utvärdering är en förutsättning för 
uppföljningen av kvaliteterna som ingår i målbeskrivningen för mål 4, En 
resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.  


Miljökvalitetsnormer
Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet6 har för låg ambitionsnivå för 
att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Med växande befolkning innebär 
planförslagets delmål att antalet exponerade kommer att öka. När det gäller 
luftföroreningar är det olämpligt att använda upplevelse av besvär som indikator 
eftersom att det finns flera luftföroreningar som inte märks (osynliga och 
luktfria) men som kan ha betydande negativ hälsopåverkan. Följande 
målformulering är lämpligare: Antal invånare i länet, som upplever besvär av 
trafikbuller eller som exponeras för skadliga halter luftföroreningar, ska minska. 
Förslagsvis kan preciseringen av skadliga halter luftföroreningar vara desamma 
som miljökvalitetsmålet Frisk lufts preciseringar för olika föroreningar.


Strandskydd
Planen har goda skrivningar om att göra naturen mer tillgänglig för regionens 
invånare och besökare. Det förhållningssätt som planen föreslår7 är dock otydligt 


6 Delmål 3 för år 2030: Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig 
luftkvalitet ska inte öka. (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.)
7 Regionalt förhållningssätt för naturmiljöer och grönområden: Strändernas värden och 
tillgänglighet behöver utvecklas så att de kommer regionens invånare och besökare till nytta. 
(Sida 145 i RUFS 2050 utställningsversion.)
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och riskerar att urholka strandskyddet. Följande formulering vore mer lämpligt: 
Strändernas värden och tillgänglighet behöver utvecklas på ett hållbart sätt med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden så att de kommer regionens invånare och 
besökare till nytta.


_______


Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören 
Kerstin Cederlöf.


Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelnings-
chefen Ingela Hiltula, föredragande, enhetschefen Christian Haglund och 
handläggaren Åsa Wisén.


Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 


Kerstin Cederlöf 


Ingela Hiltula 


Kopia till:
Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län 
Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, 
registratortrf@sll.se
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		Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören Kerstin Cederlöf.






SGi
Datum Beteckning


2017-09-06 5.1-1604-0272


y
Ert datum Er beteckning


2017-06-29 101-29009-17


Vår referens Länsstyrelsen Stockholms län


Christoffer With stockholm ^länsstyrelsen, se


Kopia:
karin.willis/£'lansstvrelsen.se


Samråd om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen -
RUFS 2050


Yttrande över samrådshandling
Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen Stockholms län erhållit rubricerat ärende med


begäran om yttrande.


SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. SGI har inte granskat


frågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller markmiljö inkl. markradon.


Underlag
l. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050, utställningshandling daterad


2017-06-30, Stockholms läns landsting.


2. Yttrande över samrådshandling, Samrådsförslag 8 april-30 september 2016, SGI diarienummer


5.1-1604-0272.


SGIs ställningstagande
SGI rekommenderar att första meningen i fjärde stycket under "Centrala stälhingstaganden" sida 117


förtydligas enligt följande "Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna planera bebyggelsen så att den
är lämplig med hänsyn till risken för översvämning och de geotekniska säkerhetsfrågorna så som ras,


skred och erosion"


I övrigt har vi inga ytterligare synpunkter på handlingen.


STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT


Myndighetsfunktionen


^ ^%^-, 6".; /::/.
Christoffer W.ifh


Enligt uppdrag


Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkonfor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940
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Vårt datum/Our date Vår beteckning/Our reference 


2017-09-26 33-1554/2017 
Ert datum/Your date Er beteckning/Your reference 


2017-06-29 101-29009-17 


stockholm @lansstyrelsen.se 
 


 


  


  
Organisationsnr  202100-2528 


        
 


Huvudkontor / Head office: 
Box 670 
SW-751 28  Uppsala, Sweden 
Besök / Visit: Villavägen 18 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10 
E-mail: sgu@sgu.se 


 
Filial / Regional Office: 
Guldhedsgatan 5A 
SE-413 81 Göteborg, Sweden 
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50 
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75 
E-mail: gbg@sgu.se 


 
Filial / Regional office: 
Kiliansgatan 10 
SE-223 50 Lund, Sweden 
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70 
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99 
E-mail: lund@sgu.se 


 
Filial / Regional Office: 
Mineralinformationskontoret 
Skolgatan 11 
SE-930 70  Malå, Sweden 
Tel: 0953  346 00 / +46 953  346 00 
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86 
E-mail: minko@sgu.se 


 
Filial / Regional Office: 
Box 803 
SE-101 36  Stockholm, Sweden 
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 
E-mail: stockholm@sgu.se 


 


    
 


Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 


    
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 29 Juni erhållit rubricerat ärende 
för yttrande. Med anledning härav framför SGU följande: 
 
GrundvattenGrundvattenGrundvattenGrundvatten    
Dricksvattenfrågorna är centrala för regionens utveckling. Redan med dagens 
invånarantal är tillgången på reservvatten helt otillräcklig. I skärgårdsområdena finns 
på många håll stora problem med vattenbrist eller dålig vattenkvalitet. Även om 
vattenfrågorna tas upp på flera ställen i RUFS är det otydligt om dricksvatten-
frågorna kommer att prioriteras, vilka åtgärder som krävs och vem som ska vidta 
dem. SGU påpekade vid samrådsomgången att behovet av en planering av regionens 
undermark behöver utföras. Eftersom en stor del av infrastrukturen förläggs under 
mark ser SGU det som en brist att undermarksfrågorna inte uppmärksammats i 
RUFS. 
 
MMMMaterialförsörjningaterialförsörjningaterialförsörjningaterialförsörjning 
 
En väl fungerande materialförsörjning är en förutsättning för att möta 
Stockholmsregionens stora behov av byggande. Strategiskt placerade täkter, 
terminalplatser och en bra transportsektor krävs för att undvika ökade kostnader och 
minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan. Befintliga 
massahanteringsplatser och täkter finns fördömligt redovisade i handlingarna på sidan 
180 (Karta 34). Täkter redovisas även i en figur på sidan 172 (Karta 27). 
 
Ambitionen som uttrycks i RUFS 2050, att den största delen av ballastmaterialet ska 
komma från entreprenadberg och andra schaktmassor, och att material endast ska tas 
från täkter när detta material inte räcker till, är god. Här måste man dock vara 
medveten om att det inte finns möjlighet att tillgodose samhällets hela behov av 
material med det bergmaterial man kan tillgodogöra sig vid entreprenadverksamhet. 
Täkter är alltså nödvändiga för samhällsutvecklingen. SGU anser att det är 
nödvändigt att det tydliggörs i RUFS att nya bergtäkter behövs för att fylla 
samhällets behov av material. 
 
Vad gäller RUFS resonemang angående strategiska täkter anser SGU att man även 
måste kunna öppna nya täkter för att uppnå en hållbar materialförsörjning. 
Befintliga eller nya täkter där berget har en god användbarhet för flera 
användningsområden bör ses som viktiga källor för produktionen av byggprodukter. 
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SGU saknar i RUFS 2050 en tydligare ambition om den framtida användningen av 
naturgrus. Stockholm är den region i Sverige som använder mest naturgrus och SGU 
ser det därför som mycket viktigt att det i RUFS tydligt anges att användningen av 
naturgrus ska minska väsentligt. SGU anser därför att man i RUFS 2050 tydligt 
uttrycker att den huvudsakliga resursen för ballast ska uppnås genom användning av 
krossat berg från täkter och entreprenadberg samt att användning naturgrus ska fasas 
ut på sikt. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Lars Rodhe. 
 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även Kristian Schoning, Lena Maxe och 
Mattias Göransson, den senare föredragande, deltagit. 
 
 
 
 
Lars Rodhe 
                                                                         Mattias Göransson 








From:                                 sjofartsverket@sjofartsverket.se
Sent:                                  12 Jul 2017 15:51:57 +0000
To:                                      registrator.trf@sll.se;Länsstyrelsen i Stockholms län
Cc:                                      
trafikverket@trafikverket.se;Per.Stenhammar@Sjofartsverket.se;Susann.Tolppola@Sjofartsverket.se;Nic
klas.Liljegren@Sjofartsverket.se
Subject:                             Svar 16-00940 - TRN 2017-0052 Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050; Svar 16-00940 - 101-29009-17 Utställningsförslag av Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050


Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten. 
Verksamheten bedrivs med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. 
Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas.
Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett jämställt 
transportsystem. 
I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess 
anslutningar till landbaserad infrastruktur.


 


Sjöfartsverket har tagit del av ”Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050” och ”Utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050” och ser 
positivt på att förslaget omfattar sjöfarten i stort, som är en förutsättning för att Stockholms-regionen 
ska nå visionen i RUFS 2050 – att vara Europas mest attraktiva storstadsregion, men har därtill nedan 
information och synpunkter.
 
 
Sjöfartsverket noterade att framtida sjöfart och farleder har tagits i beaktande, men vill härmed också 
tillägga farleden till Norvik samt att eventuella förbättringar av befintliga farleder inklusive underhåll är 
väsentligt att ta med i planeringen, att farlederna förvaltas på ett sätt så att de uppfyller kraven för att 
trafikera området.


Arbetet har påbörjats angående ”Södertälje kanal behöver breddas och muddras, slussen byggas om och 
förlängas och farlederna i Mälaren muddras så att hamnarna i Södertälje och i Mälaren kan ta emot 
längre och bredare fartyg”.


 
Ärendet har handlagts av nautisk handläggare vid Infrastrukturenheten, Jennifer Ferccaine i samråd med 
nautisk handläggare vid Infrastrukturenheten, Robert Berg, lotsområdeschef Södertälje, Susann 
Tolppola, tjf lotsområdeschef Södertälje, Nicklas Liljegren och tjf lotsområdeschef Stockholm Per 
Stenhammar.


 


Sjöfartsverkets dnr: 16-00940
 
 
Jennifer Ferccaine



http://prd-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=660164&VerID=656967

http://prd-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=660164&VerID=656967

http://prd-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=660626&VerID=657421





SJÖFARTSVERKET
Styrning och planering
Infrastruktursamordnare


af Pontins väg 6
115 21  STOCKHOLM
Tel: +46 (0)10-478 52 39
Mobil: +46 (0)72-141 34 08


jennifer.ferccaine@sjofartsverket.se
www.sjofartsverket.se


 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande
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SVENSKA 
— KRAFTNÄT


Länsstyrelsen Stockholms län 
karin.willis@lansstyrelsen.se 
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se


2017-09-26 2016/837 YTTRANDE
2016/798
2017/1790
2017/1792


Yttrande angående utställning av Regional utvecklingsplan för Stock
holmsregionen, RUFS 2050 samt angående Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen och Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stock
holmsregionen
Era diarienummer: 101-29009-17, TRN 2017-0052, TRN 2016-0082, TRN 2016- 
0127


Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:


Koncessioner och kommunikation
Planhandläggare
Mats Borrie
010 475 87 82
samhallsplanering@svk.se


Markbehov
Det är positivt att RUFS 2050 lyfter vikten av att säkerställa den framtida kapa
citeten i stamnätet och att frågan om markbehov för tekniska försörjningssystem 
måste säkerställas för att kunna främja robusthet och effektivitet i dessa system. 
För stamnätet innebär markbehovet att ledningsgator kan komma att behöva bred
das i samband med spänningshöjning men också att ny mark kan behövas tas i 
anspråk vid byggnation av nya ledningar med tillhörande stationer och terminal
platser. Svenska kraftnät vill också här understryka att markbehovet för markför- 
lagda kraftledningar är större än för många andra ledningsslag på grund av elsä- 
kerhetskrav. Detta innebär att möjligheten till samförläggning med andra lednings
slag är begränsad. Likaså begränsar skyddsavstånd till exempelvis bostäder möjlig
heten att finna nya framkomliga vägar i tät stadsmiljö. För att planera långsiktigt i 
såväl relativ närtid som i ett framtidsperspektiv måste markbehovet vara tillgodo
sett i ett tidigt skede.


Planerad stamnätsutbyggnad i Stockholms
regionen: Stockholms Ström och Storstock
holm Väst
Svenska kraftnät ser också positivt på att RUFS 2050 ämnar säkerställa fullbor
dandet av projekten Stockholms Ström samt Storstockholm Väst. Projekten syftar 
till att, helt i linje med den regionala utvecklingsplanen, möta framtida krav på 
överföringsförmåga, tillgänglighet, driftsäkerhet och god miljö.


box 1200
172 24 SUNDBYBERG


STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG


TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE
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mailto:registrator.trf@sll.se

mailto:samhallsplanering@svk.se

mailto:REGISTRATOR@SVK.SE

http://WWW.SVK.SE





Framtida energianvändning
De bakomliggande drivkrafterna till varför nätstrukturen i Stockholmsregionen 
förstärks och kommer behöva ytterligare förstärkningar i framtiden är bland annat 
en kraftig befolkningstillväxt, en utbyggnad av kollektivtrafiken, etablering av en- 
regiintensiva verksamheter likt serverhallar och en elektrifiering av fordonsflottan. 
Detta i kombination med att energieffektivisering historiskt inneburit en ökad 
elanvändning tyder på en markant ökning av användningen av den mest högvär
diga energibäraren el. Med bakgrund av detta vill Svenska kraftnät återigen påpeka 
att det är olyckligt att detta inte återspeglas i RUFS 2050. Svenska kraftnäts syn
punkt från den tidigare remissrundan kvarstår därmed; det är vår bestämda upp
fattning att målsättningen att minska den totala energianvändningen i Stock
holmsområdet år 2030 till högst 40 TWh jämfört med dagens 49 TWh inte är real
istisk.


Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Malin Werner efter föredrag
ning av samhällsplanerare Mats Borrie. Vid ärendets handläggning har även Mar
tin Ranlöf, Maria Karlsson och Christina Schröder deltagit.


Med vänliga hälsningar


Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät


Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering


Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskor- 
ridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg


Mats Borrie



http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering
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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 Utställningsförslag

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd, TRN, har överlämnat ett förslag till ”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050” i samband med utställning enligt 3 § lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i Stockholms län jämförd med 7 kap. 8 § plan- och bygglagen, (2010:900), PBL. Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är en regionplan i plan- och bygglagens mening. Ambitionen är också att RUFS 2050 ska vara utgångspunkt för det samlade tillväxtarbetet i länet under de kommande åtta åren. Länsstyrelsen har den 30 september 2016 avgivit ett samlat samrådsyttrande. 

I första delen av detta dokument lämnar Länsstyrelsen ett granskningsyttrande enligt 3 kap. 16 § PBL. I andra delen lämnar Länsstyrelsen som tillväxtansvarig myndighet ett yttrande enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete i Stockholms län.

Länsstyrelsens synpunkter enligt 3 kap. 16 § PBL, Dnr 101-29009-17

Inledning

RUFS 2050 har en viktig och betydelsefull uppgift att som sammanhållande plan för länet ge kommunerna vägledning för deras översiktsplanering och efterföljande detaljplanering. Planen har ett strategiskt och långsiktigt perspektiv samt en hög ambitionsnivå. 

Bostadsförsörjning för alla är en angelägen samhällsplaneringsfråga. För att uppfylla de nationella bostadsmålen pekar RUFS 2050 på att det är viktigt att den höga bostadsbyggnadstakt som nu råder kan bibehållas och att utbyggnaden kan fullföljas i en jämn takt. 

Det är angeläget att regionplanen förhåller sig till regeringens uppdrag om återupptagen totalförsvarsplanering och resiliens utifrån perspektiven världsoro eller större samhällskris. Det är angeläget att ansvariga planerande aktörer i olika delar av samhället har insikt om dessa perspektiv, om samhällets krisberedskap och om totalförsvarets samlade behov samt hur dessa påverkar användning av mark- och vattenområden.



Länsstyrelsens roll i granskningen

I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § jämförd med 3 kap. 16 § PBL ska länsstyrelsen under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå bland annat om förslaget inte tillgodoser ett riksintresse, om det kan medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs, om mellankommunala frågor inte har samordnats på ett lämpligt sätt samt om en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Länsstyrelsen har under utställningstiden samrått med ett flertal statliga myndigheter. Granskningsyttrandet redovisar svar från dessa gällande de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen, se även bilagor med yttranden. 

I denna del av yttrandet uttalar sig Länsstyrelsen över om planförslaget uppfyller de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § PBL. Formuleringarna av mål och förhållningssätt i RUFS 2050 är relativt generella. Det innebär att många aktörer kan ställa sig bakom regionplanen, vilket är positivt. Dock är det svårt att hitta stöd i planen för avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen som behöver göras. Till följd av planens övergripande inriktning är Länsstyrelsens synpunkter generella och av principiell karaktär. 

Sammanfattande bedömning

Sedan samrådet har RUFS 2050 utvecklats och kompletterats avseende bland annat strategiska frågor såsom bostadsförsörjning och klimatanpassning. Planen har också kompletterats med en plankarta. 

· Länsstyrelsen gör samma bedömning som i samrådet och delar i stort bedömningarna i konsekvensbeskrivningen men vill uppmärksamma att planens höga ambitioner på miljöområdet måste säkerställas i genomförandet av planen. 

· Planförslaget saknar en tydlig redovisning av riksintressen och hur dessa har beaktats. Länsstyrelsen kan baserat på nuvarande underlag därmed inte uttala sig om huruvida dessa tillgodoses.  

· Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet har för låg ambitionsnivå och kan därmed medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft inte följs. Det är en förutsättning att miljökvalitetsnormerna följs vid genomförandet av planen, och att man ska ta hänsyn till vattenmiljön. 

· Planen ska ge vägledning och stöd för kommunerna i mellankommunala frågor vid olika typer av markanvändning. Planförslaget ger inte nödvändigt stöd för avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen. En tydlig redogörelse för de ställningstaganden kring markanvändning som gjorts i plankartan saknas. 

· Frågor inom områdena hälsa, risk och säkerhet har inte hanterats i tillräcklig utsträckning. Tydliga ställningstaganden för planering av godsflöden och en regional samsyn kring förutsättningarna för överdäckning saknas. 

· Planförslaget saknar tydliga strategier för hur negativ hälsopåverkan kan undvikas i de täta stadsmiljöer som planeras, där närhet till grönytor minskar och exponering för buller och luftföroreningar ökar. 



Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken

Länsstyrelsen efterfrågar, som i samrådsyttrandet, en tydligare redovisning av hur föreslagen markanvändning förhåller sig till de riksintressen som har betydelse för regionen, om dessa berörs och hur de då ska tillgodoses. I planförslaget finns nu en mycket allmän beskrivning av riksintressen och en lista på vilka typer av riksintressen som förekommer i länet. 

För förståelsen av planeringsförutsättningarna behövs riksintressen redovisas på en karta. Uppgift om ifall riksintressen påverkas och i vilken utsträckning de i så fall har beaktats saknas, med några få undantag. För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om riksintressen beaktas eller tillgodoses av föreslagen markanvändning och för att ge god vägledning i kommunernas översiktsplanering bör det tydligare framgå vilka överväganden som gjorts gentemot berörda riksintressen. Det gäller både i den inledande mer övergripande redovisningen av förhållningssätt för bebyggelseutveckling och i efterföljande beskrivningar av förhållningssätt för respektive kategori i mark- och vattenanvändningskartan. 



Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken   

När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten är det en förutsättning för genomförandet av RUFS 2050 att dessa följs och att hänsyn tas till vattenmiljön. För att exploatering och vidareutveckling ska kunna tillåtas kommer det krävas prioriteringar, anpassningar och åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet och ekologi. Det kräver i sin tur ett avrinningsområdesperspektiv samt mellankommunalt samarbete.

Även för luft är förutsättningen att miljökvalitetsnormerna ska följas och Länsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet har alltför låg ambitionsnivå och kan därmed medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft inte följs.



Mellankommunala frågor 

Plankartans redovisade markanvändning bygger på nuvarande bebyggelse och RUFS 2010. Inriktningen är fortsatt utbyggnad och utveckling med betoning på tät, sammanhållen kollektivtrafiknära bebyggelse, främst i de regionala stadskärnorna, i stationsnära lägen och i befintliga stadsområden. Den inriktningen står Länsstyrelsen bakom. 

Regionplanen med plankartan, som tillkommit i utställningsförslaget, bör kunna utgöra ett stöd vid Länsstyrelsens bedömningar av mellankommunala frågor i översikts- och detaljplaner samt vara ett underlag för kommunernas planering, om vissa kompletteringar görs.  

Länsstyrelsen vidhåller därför synpunkten från samrådet att tydligare ställningstaganden när det gäller markanvändning behöver göras. Till exempel skulle de avvägningar som har gjorts i plankartan mellan olika markanvändning behöva beskrivas tydligare. Länsstyrelsen saknar bland annat tydliga förhållningssätt kring avvägningar mellan bebyggelsestruktur och grönstruktur samt skydd av jordbruksmark i relation till det primära bebyggelseläget. 

Länsstyrelsen instämmer vidare i Boverkets påpekande om vikten av att avvägningar mellan allmänna intressen, kommunala, regionala och nationella målsättningar görs på den regionala nivån i syfte att stärka dokumentet som beslutsstöd och vägvisare för kommunerna i deras fortsatta planering. 

Då en stor del av den tekniska infrastrukturen förläggs under mark instämmer Länsstyrelsen med Sveriges geologiska undersökning, SGU, att det är en brist att undermarksfrågorna inte har uppmärksammats i RUFS 2050. Även Svenska kraftnät understryker detta då markförlagda kraftledningar ställer höga säkerhetskrav för skyddsavstånd till bostäder.



Transportinfrastruktur

Samspelet mellan transportinfrastruktur, bebyggelseutveckling och förutsättningar att nå klimatmålen beskrivs inte samlat. Ämnena är väl beskrivna var för sig, men det saknas en samlad beskrivning av framtidens hållbara samhällsplanering där dessa tre områden är tätt sammanflätade.

I Stockholms län behövs fokus läggas på att minska de klimatpåverkande utsläppen från vägtrafiken, eftersom de står för en stor andel av de totala utsläppen. Avsnittet om transporter, bör ha en beskrivning av klimatområdet och framtida omställning så att denna del lättare går att koppla ihop med de föreslagna förhållningssätten.  

RUFS 2050 avgränsar den framtida transportplaneringens behov av investeringar till beslutade åtgärder. Länsstyrelsen och Trafikverket, efterlyser beskrivningar av dessa åtgärder och hur de är sammansatta. Vidare vore det en fördel om det i RUFS 2050 kunde föras en tydligare diskussion om behov och inriktning för kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafikens stomnät och i övergripande vägsystemet. Här behövs scenariobeskrivningar om varför slutsatserna leder till att regionen behöver satsa på mer hållbara transporter, och framför allt kollektivtrafikinvesteringar. 

De beslutade investeringarna i infrastrukturen kommer att bidra till kapacitetsökningar i trafiksystemet. Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att det vore önskvärt att den kapacitetsökningen framgår tydligt i planförslaget och även på vilket sätt de skilda investeringarna stödjer utvecklingen av den regionala strukturen och samband för skilda typer av transporter.





Tekniska försörjningssystem



Drivmedelsförsörjning

Louddens och Bergs drivmedelsdepåer är de två största av tre aktiva drivmedelsdepåer i länet. Mot bakgrund av regeringens uppdrag om återupptagen totalförsvarsplanering från december 2015 behöver försörjningen av olja och flytande drivmedel i länet vid vardag och vid störda förhållanden ses i ett större sammanhang, såväl funktionellt som geografiskt. Om Loudden och Bergs läggs ned innan en ny robust struktur för försörjning är etablerad utsätts regionen för risker som inte är acceptabla. Tidplaner för avveckling och nyetablering måste samordnas och lämpliga markområden måste pekas ut i regionen.

Vatten- och avloppsförsörjning

Länsstyrelsen anser att länets tekniska försörjning tagits väl omhand i planen och välkomnar att planen lyfter fram vikten av resilienta och cirkulära system samt att dricksvattenförsörjning, tillskottsvatten- och dagvattenhantering är viktiga utmaningar i en tätare region. Det är dock en brist att dessa frågor inte pekas ut som regionala prioriteringar i planen. Länsstyrelsen vill förtydliga att det som uttrycks som en ”ändamålsenlig vatten- och avloppsförsörjning” i landsbygdsnoder, serviceorter samt i skärgården ska innefatta tillgång till dricksvatten och adekvat hantering av avlopp. Den tekniska lösningen ska vara resurseffektiv och så långt möjligt bidra till att näringsämnen från avlopp kan återföras till åkermark.

Länsstyrelsen anser, i likhet med det som framförs av Sveriges geologiska undersökning, SGU, samt i konsekvensbeskrivningen, att regionplanen inte tillräckligt tydligt tar ställning till att det behövs robusta reservvattensystem. Det vidare arbetet behöver lyfta fram behoven av att skydda och utveckla dricksvattenförsörjningen. I regionen pågår nu ett samarbete för att ta fram en regional vattenförsörjningsplan. En samordning måste ske mellan RUFS 2050 och den regionala vattenförsörjningsplanen, samt med angränsande län. 

Masshantering och täkter

Stockholm är den region i Sverige som använder mest naturgrus. Länsstyrelsen håller med SGU om att det därför är viktigt att det i RUFS 2050 tydligt anges att användningen av naturgrus ska minska väsentligt. SGU anser också att det är nödvändigt att det tydliggörs i RUFS att nya bergtäkter behövs för att fylla samhällets behov av material.



Grönstruktur

Länsstyrelsen ser positivt på att grönstrukturen beskrivs i RUFS 2050 som en viktig mellankommunal fråga. Planen har ett väl utvecklat resonemang om den regionala grönstrukturen, men behöver på ett tydligare sätt uttrycka förhållningssätt kring den lokala grönstrukturen, och särskilt svaga samband. I likhet med konsekvensbedömningen anser Länsstyrelsen att betydelsen av den lokala grönstrukturen, i synnerhet i de täta stadsmiljöerna, behöver lyftas då den är en förutsättning för god livsmiljö, främjar hälsa, och är en grund för rekreation och klimatanpassning. 



Landsbygd och skärgård

Länsstyrelsen anser inte att det finns anledning att behandla landsbygd och skärgård som separata teman, utan menar att dessa ska beskrivas som en integrerad del i planen och i nulägesbeskrivningen. Det behöver framgå att många förutsättningar skiljer sig från de urbana och mer tätbebyggda delarna av länet. 

För att RUFS 2050 ska utgöra ett fullgott underlag för planering behöver delar från Landsbygds- och skärgårdsstrategin ingå, samt att det framgår vilken infrastruktur och service som ska finnas i de replipunkter och på de kärnöar som pekas ut i planförslaget.  

Det regionala förhållningssättet att bebyggelse ska prioriteras framför jordbruksmark i regionalt prioriterade bebyggelselägen behöver nyanseras och hänsyn bör tas till förutsättningar för pågående markanvändning. Länsstyrelsen anser även att förhållningssättet kring exploatering av åkermark i landsbygdsnoderna behöver tydliggöras. 



Hälsa, risk och säkerhet

Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om att ny bebyggelse till stor del ska tillkomma genom förtätning. Det ger många fördelar för hälsan, då närhet skapar förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. I den täta stadsmiljön finns dock specifika utmaningar, och en beskrivning av hur dessa ska hanteras efterlyste Länsstyrelsen i samrådet. Länsstyrelsens synpunkter kvarstår. Det behövs tydligare strategier och stöd för avvägningar på det lokala planet, för att undvika negativ hälsopåverkan som ett resultat av ökad exponering för buller och luftföroreningar samt av minskad tillgång till grönområden för de boende och inte minst för barnen. 

Länsstyrelsen står fast vid att riskfrågorna ska uttryckas tydligt i planen. Det behöver presenteras en samlad bild av föreslagna utvecklingslägen för bebyggelsestrukturen, viktiga transport- och godsstråk, inklusive olika försörjningsanläggningar. Genom vidare analyser kan konfliktområden synliggöras i ett tidigt stadium. Mellankommunala frågor såsom vägvalsstyrning, energiförsörjning, bränslehantering och lokalisering av bostadsbebyggelse i närheten av transportleder för farligt gods, farliga verksamheter etc kan därmed hanteras innan intressekonflikter uppstår. Länsstyrelsen anser i likhet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det saknas tydliga ställningstaganden, som kan bidra med långsiktighet och robusthet i planering vad gäller godsflöden, särskilt farligt gods. Denna fråga behöver omhändertas i det påbörjade arbetet med en regional godsstrategi. 

Ett sätt att hantera utmaningar i den fysiska planeringen är att överdäcka infrastrukturen och att bebygga denna. Men överdäckningen innebär också andra svåra avvägningar bland annat avseende riskhantering. Det behövs en regional samsyn kring förutsättningarna för överdäckning.





Resiliens vid samhällskris 

Länsstyrelsen noterar att det avsnitt om säkerhet och beredskap som fanns i samrådshandlingen har tagits bort. I en tid då det behövs vägledning och samverkan kring hur man kan förebygga och minimera samhällsstörningar och andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser är detta olyckligt. 

Delmålen för år 2030 och de regionala prioriteringarna om resiliens innehåller inte till någon del åtgärder för att skapa motståndskraft, förmåga att hantera störningar eller att återuppbygga samhället, sk resiliens, utifrån perspektiven världsoro eller större samhällskris. Det är angeläget att ansvariga planerande aktörer i olika delar av samhället har insikt om dessa perspektiv, om samhällets krisberedskap och om totalförsvarets samlade behov samt hur dessa påverkar användning av mark- och vattenområden. I linje med detta vidhåller Länsstyrelsen synpunkten från samrådet att en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är avgörande för regionens resiliens.

Länsstyrelsens synpunkter enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete, Dnr 101-43227-2017

Inledning

I denna del av yttrandet lämnar Länsstyrelsen synpunkter i rollen som tillväxtansvarig myndighet, enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete i Stockholms län.

Ambitionen är att regionplanen ska vara ett underlag för genomförande av den regionala tillväxtpolitiken i länet. En del av de synpunkter som Länsstyrelsen framförde i samrådet har tillvaratagits, men några kvarvarande synpunkter behöver klargöras. Ett kapitel som gäller planens genomförande och uppföljning har tillkommit i utställningshandlingen och kommenteras därför i detta yttrande.

I samrådet konstaterade Länsstyrelsen att den regionala tillväxtpolitiken syftar till att binda samman flera olika politikområden, med utgångspunkt i EU:s tillväxtpolitik och regeringens politik för regional tillväxt. Trots detta är igenkänningen i Europa 2020-strategin och En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (dnr N2015.31) fortfarande svag. Detta innebär att RUFS 2050 ger mycket begränsad vägledning om hur statens insatser i det regionala tillväxtarbetet kan bidra till att prioriterade åtgärder genomförs och att mål uppfylls. 

Tidsperspektiv

Den fysiska planeringen och tillväxtplaneringen verkar i olika tidsperspektiv, vilket behöver beskrivas tydligare. I RUFS 2050 ligger fokus på läget 2050 (planförslagets horisontår) och analyserna har i vissa delar kompletterats med resonemang kring tiden 2018–2026 (planens giltighetstid) och 2030 (målår för planens delmål). 

För det regionala tillväxtarbetet är det nödvändigt att vara i fas med den statliga tillväxt- och infrastrukturpolitiken, som arbetar med andra tidsperspektiv än den fysiska planeringen. Det innebär att vägledande dokument och strategier behöver revideras och uppdateras fortlöpande. 



Nulägesbeskrivningar

RUFS 2050 hänvisar till vissa nationella och regionala strategier där Landstinget idag samarbetar med andra aktörer (Landsbygd- och skärgårdsstrategi, Kulturstrategi och Regional klimatfärdplan). Däremot saknas kopplingar till flera andra nationella och europeiska strategier och program av betydelse för det regionala tillväxtarbetet. Några exempel på dessa är regeringens satsningar på samverkansprogram, exportstrategi och strategi för industriell modernisering. Det framgår inte på vilka grunder dessa strategier och satsningar valts bort i nulägesbeskrivningarna. 

Länsstyrelsen konstaterar att de tematiska beskrivningarna inom flera områden är alltför kortfattat beskrivna för att ge en rättvisande bild av problematik, nuläge och de komplexa samband som påverkar det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsen saknar även en mer komplett beskrivning av befintliga strategier, samverkansstrukturer/-plattformar och pågående satsningar inom länet. Detta resulterar i en otydlighet avseende ansvarsfördelning, behovet av kompletterande insatser och möjligheten att på ett dynamiskt sätt utforma och genomföra statens insatser för regional tillväxt i enlighet med nya strategier och direktiv. 

Genomförande och uppföljning

I den nytillkomna delen Genomförande och uppföljning presenteras prioriteringar, aktiviteter och förslag på ansvarsfördelning inom flera områden med bäring på tillväxtarbetet för perioden 2018–2026. Hur dessa valts ut och om förslagen har förankrats framgår inte. Länsstyrelsen har, som tillväxtansvarig myndighet, inte deltagit. Förslaget överlappar redan befintliga strukturer och kopplar inte samman prioriterade åtgärder med redan pågående insatser. Med utgångspunkt i det regionala tillväxtarbetet anser Länsstyrelsen därför att delen om Genomförande och uppföljning ska lyftas ut.









Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av vikarierande landshövding Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg, miljödirektör Göran Åström, landsbygdsdirektör Ulrika Geber, tillväxtdirektör Karina Uddén, tillförordnad förvaltningsdirektör Barbro Rohdin, samt utvecklingsledare Maria Lindqvist och planchef Tatjana Joksimović, föredragande.
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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 
Utställningsförslag


Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd, TRN, har överlämnat ett förslag till 
”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050” i samband med 
utställning enligt 3 § lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län jämförd med 7 kap. 8 § plan- och bygglagen, (2010:900), PBL. 
Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är en regionplan i plan- och 
bygglagens mening. Ambitionen är också att RUFS 2050 ska vara utgångspunkt 
för det samlade tillväxtarbetet i länet under de kommande åtta åren. Länsstyrelsen 
har den 30 september 2016 avgivit ett samlat samrådsyttrande. 
I första delen av detta dokument lämnar Länsstyrelsen ett granskningsyttrande 
enligt 3 kap. 16 § PBL. I andra delen lämnar Länsstyrelsen som tillväxtansvarig 
myndighet ett yttrande enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete i 
Stockholms län.


Länsstyrelsens synpunkter enligt 3 kap. 16 § PBL, Dnr 101-
29009-17


Inledning
RUFS 2050 har en viktig och betydelsefull uppgift att som sammanhållande plan 
för länet ge kommunerna vägledning för deras översiktsplanering och 
efterföljande detaljplanering. Planen har ett strategiskt och långsiktigt perspektiv 
samt en hög ambitionsnivå. 
Bostadsförsörjning för alla är en angelägen samhällsplaneringsfråga. För att 
uppfylla de nationella bostadsmålen pekar RUFS 2050 på att det är viktigt att den 
höga bostadsbyggnadstakt som nu råder kan bibehållas och att utbyggnaden kan 
fullföljas i en jämn takt. 
Det är angeläget att regionplanen förhåller sig till regeringens uppdrag om 
återupptagen totalförsvarsplanering och resiliens utifrån perspektiven världsoro 
eller större samhällskris. Det är angeläget att ansvariga planerande aktörer i olika 
delar av samhället har insikt om dessa perspektiv, om samhällets krisberedskap 
och om totalförsvarets samlade behov samt hur dessa påverkar användning av 
mark- och vattenområden.
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Länsstyrelsens roll i granskningen
I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § jämförd med 3 kap. 16 § PBL ska 
länsstyrelsen under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå bland annat om förslaget inte 
tillgodoser ett riksintresse, om det kan medverka till att en miljökvalitetsnorm inte 
följs, om mellankommunala frågor inte har samordnats på ett lämpligt sätt samt 
om en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. Länsstyrelsen har under utställningstiden samrått med ett flertal statliga 
myndigheter. Granskningsyttrandet redovisar svar från dessa gällande de frågor 
som Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen, se även bilagor med 
yttranden. 
I denna del av yttrandet uttalar sig Länsstyrelsen över om planförslaget uppfyller 
de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § 
PBL. Formuleringarna av mål och förhållningssätt i RUFS 2050 är relativt 
generella. Det innebär att många aktörer kan ställa sig bakom regionplanen, vilket 
är positivt. Dock är det svårt att hitta stöd i planen för avvägningar och 
prioriteringar mellan olika intressen som behöver göras. Till följd av planens 
övergripande inriktning är Länsstyrelsens synpunkter generella och av principiell 
karaktär. 


Sammanfattande bedömning
Sedan samrådet har RUFS 2050 utvecklats och kompletterats avseende bland 
annat strategiska frågor såsom bostadsförsörjning och klimatanpassning. Planen 
har också kompletterats med en plankarta. 


 Länsstyrelsen gör samma bedömning som i samrådet och delar i stort 
bedömningarna i konsekvensbeskrivningen men vill uppmärksamma att 
planens höga ambitioner på miljöområdet måste säkerställas i 
genomförandet av planen. 


 Planförslaget saknar en tydlig redovisning av riksintressen och hur dessa 
har beaktats. Länsstyrelsen kan baserat på nuvarande underlag därmed inte 
uttala sig om huruvida dessa tillgodoses.  


 Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet har för låg 
ambitionsnivå och kan därmed medverka till att miljökvalitetsnormerna 
för luft inte följs. Det är en förutsättning att miljökvalitetsnormerna följs 
vid genomförandet av planen, och att man ska ta hänsyn till vattenmiljön. 


 Planen ska ge vägledning och stöd för kommunerna i mellankommunala 
frågor vid olika typer av markanvändning. Planförslaget ger inte 
nödvändigt stöd för avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen. 
En tydlig redogörelse för de ställningstaganden kring markanvändning 
som gjorts i plankartan saknas. 


 Frågor inom områdena hälsa, risk och säkerhet har inte hanterats i 
tillräcklig utsträckning. Tydliga ställningstaganden för planering av 
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godsflöden och en regional samsyn kring förutsättningarna för 
överdäckning saknas. 


 Planförslaget saknar tydliga strategier för hur negativ hälsopåverkan kan 
undvikas i de täta stadsmiljöer som planeras, där närhet till grönytor 
minskar och exponering för buller och luftföroreningar ökar. 


Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen efterfrågar, som i samrådsyttrandet, en tydligare redovisning av hur 
föreslagen markanvändning förhåller sig till de riksintressen som har betydelse för 
regionen, om dessa berörs och hur de då ska tillgodoses. I planförslaget finns nu 
en mycket allmän beskrivning av riksintressen och en lista på vilka typer av 
riksintressen som förekommer i länet. 
För förståelsen av planeringsförutsättningarna behövs riksintressen redovisas på 
en karta. Uppgift om ifall riksintressen påverkas och i vilken utsträckning de i så 
fall har beaktats saknas, med några få undantag. För att Länsstyrelsen ska kunna 
bedöma om riksintressen beaktas eller tillgodoses av föreslagen markanvändning 
och för att ge god vägledning i kommunernas översiktsplanering bör det tydligare 
framgå vilka överväganden som gjorts gentemot berörda riksintressen. Det gäller 
både i den inledande mer övergripande redovisningen av förhållningssätt för 
bebyggelseutveckling och i efterföljande beskrivningar av förhållningssätt för 
respektive kategori i mark- och vattenanvändningskartan. 


Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken   
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten är det en förutsättning för 
genomförandet av RUFS 2050 att dessa följs och att hänsyn tas till vattenmiljön. 
För att exploatering och vidareutveckling ska kunna tillåtas kommer det krävas 
prioriteringar, anpassningar och åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet och 
ekologi. Det kräver i sin tur ett avrinningsområdesperspektiv samt 
mellankommunalt samarbete.
Även för luft är förutsättningen att miljökvalitetsnormerna ska följas och 
Länsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att föreslaget delmål 
avseende buller och luftkvalitet har alltför låg ambitionsnivå och kan därmed 
medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft inte följs.


Mellankommunala frågor 
Plankartans redovisade markanvändning bygger på nuvarande bebyggelse och 
RUFS 2010. Inriktningen är fortsatt utbyggnad och utveckling med betoning på 
tät, sammanhållen kollektivtrafiknära bebyggelse, främst i de regionala 
stadskärnorna, i stationsnära lägen och i befintliga stadsområden. Den 
inriktningen står Länsstyrelsen bakom. 
Regionplanen med plankartan, som tillkommit i utställningsförslaget, bör kunna 
utgöra ett stöd vid Länsstyrelsens bedömningar av mellankommunala frågor i 
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översikts- och detaljplaner samt vara ett underlag för kommunernas planering, om 
vissa kompletteringar görs.  
Länsstyrelsen vidhåller därför synpunkten från samrådet att tydligare 
ställningstaganden när det gäller markanvändning behöver göras. Till exempel 
skulle de avvägningar som har gjorts i plankartan mellan olika markanvändning 
behöva beskrivas tydligare. Länsstyrelsen saknar bland annat tydliga 
förhållningssätt kring avvägningar mellan bebyggelsestruktur och grönstruktur 
samt skydd av jordbruksmark i relation till det primära bebyggelseläget. 
Länsstyrelsen instämmer vidare i Boverkets påpekande om vikten av att 
avvägningar mellan allmänna intressen, kommunala, regionala och nationella 
målsättningar görs på den regionala nivån i syfte att stärka dokumentet som 
beslutsstöd och vägvisare för kommunerna i deras fortsatta planering. 
Då en stor del av den tekniska infrastrukturen förläggs under mark instämmer 
Länsstyrelsen med Sveriges geologiska undersökning, SGU, att det är en brist att 
undermarksfrågorna inte har uppmärksammats i RUFS 2050. Även Svenska 
kraftnät understryker detta då markförlagda kraftledningar ställer höga 
säkerhetskrav för skyddsavstånd till bostäder.


Transportinfrastruktur
Samspelet mellan transportinfrastruktur, bebyggelseutveckling och förutsättningar 
att nå klimatmålen beskrivs inte samlat. Ämnena är väl beskrivna var för sig, men 
det saknas en samlad beskrivning av framtidens hållbara samhällsplanering där 
dessa tre områden är tätt sammanflätade.
I Stockholms län behövs fokus läggas på att minska de klimatpåverkande 
utsläppen från vägtrafiken, eftersom de står för en stor andel av de totala 
utsläppen. Avsnittet om transporter, bör ha en beskrivning av klimatområdet och 
framtida omställning så att denna del lättare går att koppla ihop med de föreslagna 
förhållningssätten.  
RUFS 2050 avgränsar den framtida transportplaneringens behov av investeringar 
till beslutade åtgärder. Länsstyrelsen och Trafikverket, efterlyser beskrivningar av 
dessa åtgärder och hur de är sammansatta. Vidare vore det en fördel om det i 
RUFS 2050 kunde föras en tydligare diskussion om behov och inriktning för 
kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafikens stomnät och i övergripande 
vägsystemet. Här behövs scenariobeskrivningar om varför slutsatserna leder till 
att regionen behöver satsa på mer hållbara transporter, och framför allt 
kollektivtrafikinvesteringar. 
De beslutade investeringarna i infrastrukturen kommer att bidra till 
kapacitetsökningar i trafiksystemet. Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att 
det vore önskvärt att den kapacitetsökningen framgår tydligt i planförslaget och 
även på vilket sätt de skilda investeringarna stödjer utvecklingen av den regionala 
strukturen och samband för skilda typer av transporter.
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Tekniska försörjningssystem


Drivmedelsförsörjning
Louddens och Bergs drivmedelsdepåer är de två största av tre aktiva 
drivmedelsdepåer i länet. Mot bakgrund av regeringens uppdrag om återupptagen 
totalförsvarsplanering från december 2015 behöver försörjningen av olja och 
flytande drivmedel i länet vid vardag och vid störda förhållanden ses i ett större 
sammanhang, såväl funktionellt som geografiskt. Om Loudden och Bergs läggs 
ned innan en ny robust struktur för försörjning är etablerad utsätts regionen för 
risker som inte är acceptabla. Tidplaner för avveckling och nyetablering måste 
samordnas och lämpliga markområden måste pekas ut i regionen.
Vatten- och avloppsförsörjning
Länsstyrelsen anser att länets tekniska försörjning tagits väl omhand i planen och 
välkomnar att planen lyfter fram vikten av resilienta och cirkulära system samt att 
dricksvattenförsörjning, tillskottsvatten- och dagvattenhantering är viktiga 
utmaningar i en tätare region. Det är dock en brist att dessa frågor inte pekas ut 
som regionala prioriteringar i planen. Länsstyrelsen vill förtydliga att det som 
uttrycks som en ”ändamålsenlig vatten- och avloppsförsörjning” i 
landsbygdsnoder, serviceorter samt i skärgården ska innefatta tillgång till 
dricksvatten och adekvat hantering av avlopp. Den tekniska lösningen ska vara 
resurseffektiv och så långt möjligt bidra till att näringsämnen från avlopp kan 
återföras till åkermark.
Länsstyrelsen anser, i likhet med det som framförs av Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, samt i konsekvensbeskrivningen, att regionplanen inte 
tillräckligt tydligt tar ställning till att det behövs robusta reservvattensystem. Det 
vidare arbetet behöver lyfta fram behoven av att skydda och utveckla 
dricksvattenförsörjningen. I regionen pågår nu ett samarbete för att ta fram en 
regional vattenförsörjningsplan. En samordning måste ske mellan RUFS 2050 och 
den regionala vattenförsörjningsplanen, samt med angränsande län. 
Masshantering och täkter
Stockholm är den region i Sverige som använder mest naturgrus. Länsstyrelsen 
håller med SGU om att det därför är viktigt att det i RUFS 2050 tydligt anges att 
användningen av naturgrus ska minska väsentligt. SGU anser också att det är 
nödvändigt att det tydliggörs i RUFS att nya bergtäkter behövs för att fylla 
samhällets behov av material.


Grönstruktur
Länsstyrelsen ser positivt på att grönstrukturen beskrivs i RUFS 2050 som en 
viktig mellankommunal fråga. Planen har ett väl utvecklat resonemang om den 
regionala grönstrukturen, men behöver på ett tydligare sätt uttrycka 
förhållningssätt kring den lokala grönstrukturen, och särskilt svaga samband. I 
likhet med konsekvensbedömningen anser Länsstyrelsen att betydelsen av den 
lokala grönstrukturen, i synnerhet i de täta stadsmiljöerna, behöver lyftas då den 
är en förutsättning för god livsmiljö, främjar hälsa, och är en grund för rekreation 
och klimatanpassning. 
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Landsbygd och skärgård
Länsstyrelsen anser inte att det finns anledning att behandla landsbygd och 
skärgård som separata teman, utan menar att dessa ska beskrivas som en 
integrerad del i planen och i nulägesbeskrivningen. Det behöver framgå att många 
förutsättningar skiljer sig från de urbana och mer tätbebyggda delarna av länet. 
För att RUFS 2050 ska utgöra ett fullgott underlag för planering behöver delar 
från Landsbygds- och skärgårdsstrategin ingå, samt att det framgår vilken 
infrastruktur och service som ska finnas i de replipunkter och på de kärnöar som 
pekas ut i planförslaget.  
Det regionala förhållningssättet att bebyggelse ska prioriteras framför 
jordbruksmark i regionalt prioriterade bebyggelselägen behöver nyanseras och 
hänsyn bör tas till förutsättningar för pågående markanvändning. Länsstyrelsen 
anser även att förhållningssättet kring exploatering av åkermark i 
landsbygdsnoderna behöver tydliggöras. 


Hälsa, risk och säkerhet
Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om att ny bebyggelse till stor del ska 
tillkomma genom förtätning. Det ger många fördelar för hälsan, då närhet skapar 
förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. I den täta stadsmiljön finns 
dock specifika utmaningar, och en beskrivning av hur dessa ska hanteras efterlyste 
Länsstyrelsen i samrådet. Länsstyrelsens synpunkter kvarstår. Det behövs 
tydligare strategier och stöd för avvägningar på det lokala planet, för att undvika 
negativ hälsopåverkan som ett resultat av ökad exponering för buller och 
luftföroreningar samt av minskad tillgång till grönområden för de boende och inte 
minst för barnen. 
Länsstyrelsen står fast vid att riskfrågorna ska uttryckas tydligt i planen. Det 
behöver presenteras en samlad bild av föreslagna utvecklingslägen för 
bebyggelsestrukturen, viktiga transport- och godsstråk, inklusive olika 
försörjningsanläggningar. Genom vidare analyser kan konfliktområden 
synliggöras i ett tidigt stadium. Mellankommunala frågor såsom vägvalsstyrning, 
energiförsörjning, bränslehantering och lokalisering av bostadsbebyggelse i 
närheten av transportleder för farligt gods, farliga verksamheter etc kan därmed 
hanteras innan intressekonflikter uppstår. Länsstyrelsen anser i likhet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det saknas tydliga 
ställningstaganden, som kan bidra med långsiktighet och robusthet i planering vad 
gäller godsflöden, särskilt farligt gods. Denna fråga behöver omhändertas i det 
påbörjade arbetet med en regional godsstrategi. 
Ett sätt att hantera utmaningar i den fysiska planeringen är att överdäcka 
infrastrukturen och att bebygga denna. Men överdäckningen innebär också andra 
svåra avvägningar bland annat avseende riskhantering. Det behövs en regional 
samsyn kring förutsättningarna för överdäckning.
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Resiliens vid samhällskris 
Länsstyrelsen noterar att det avsnitt om säkerhet och beredskap som fanns i 
samrådshandlingen har tagits bort. I en tid då det behövs vägledning och 
samverkan kring hur man kan förebygga och minimera samhällsstörningar och 
andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser är 
detta olyckligt. 
Delmålen för år 2030 och de regionala prioriteringarna om resiliens innehåller 
inte till någon del åtgärder för att skapa motståndskraft, förmåga att hantera 
störningar eller att återuppbygga samhället, sk resiliens, utifrån perspektiven 
världsoro eller större samhällskris. Det är angeläget att ansvariga planerande 
aktörer i olika delar av samhället har insikt om dessa perspektiv, om samhällets 
krisberedskap och om totalförsvarets samlade behov samt hur dessa påverkar 
användning av mark- och vattenområden. I linje med detta vidhåller Länsstyrelsen 
synpunkten från samrådet att en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är 
avgörande för regionens resiliens.


Länsstyrelsens synpunkter enligt Förordning (2017:583) 
om regionalt tillväxtarbete, Dnr 101-43227-2017


Inledning
I denna del av yttrandet lämnar Länsstyrelsen synpunkter i rollen som 
tillväxtansvarig myndighet, enligt Förordning (2017:583) om regionalt 
tillväxtarbete i Stockholms län.
Ambitionen är att regionplanen ska vara ett underlag för genomförande av den 
regionala tillväxtpolitiken i länet. En del av de synpunkter som Länsstyrelsen 
framförde i samrådet har tillvaratagits, men några kvarvarande synpunkter 
behöver klargöras. Ett kapitel som gäller planens genomförande och uppföljning 
har tillkommit i utställningshandlingen och kommenteras därför i detta yttrande.
I samrådet konstaterade Länsstyrelsen att den regionala tillväxtpolitiken syftar till 
att binda samman flera olika politikområden, med utgångspunkt i EU:s 
tillväxtpolitik och regeringens politik för regional tillväxt. Trots detta är 
igenkänningen i Europa 2020-strategin och En nationell strategi för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (dnr N2015.31) fortfarande svag. 
Detta innebär att RUFS 2050 ger mycket begränsad vägledning om hur statens 
insatser i det regionala tillväxtarbetet kan bidra till att prioriterade åtgärder 
genomförs och att mål uppfylls. 


Tidsperspektiv
Den fysiska planeringen och tillväxtplaneringen verkar i olika tidsperspektiv, 
vilket behöver beskrivas tydligare. I RUFS 2050 ligger fokus på läget 2050 
(planförslagets horisontår) och analyserna har i vissa delar kompletterats med 
resonemang kring tiden 2018–2026 (planens giltighetstid) och 2030 (målår för 
planens delmål). 
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För det regionala tillväxtarbetet är det nödvändigt att vara i fas med den statliga 
tillväxt- och infrastrukturpolitiken, som arbetar med andra tidsperspektiv än den 
fysiska planeringen. Det innebär att vägledande dokument och strategier behöver 
revideras och uppdateras fortlöpande. 


Nulägesbeskrivningar
RUFS 2050 hänvisar till vissa nationella och regionala strategier där Landstinget 
idag samarbetar med andra aktörer (Landsbygd- och skärgårdsstrategi, 
Kulturstrategi och Regional klimatfärdplan). Däremot saknas kopplingar till flera 
andra nationella och europeiska strategier och program av betydelse för det 
regionala tillväxtarbetet. Några exempel på dessa är regeringens satsningar på 
samverkansprogram, exportstrategi och strategi för industriell modernisering. Det 
framgår inte på vilka grunder dessa strategier och satsningar valts bort i 
nulägesbeskrivningarna. 
Länsstyrelsen konstaterar att de tematiska beskrivningarna inom flera områden är 
alltför kortfattat beskrivna för att ge en rättvisande bild av problematik, nuläge 
och de komplexa samband som påverkar det regionala tillväxtarbetet. 
Länsstyrelsen saknar även en mer komplett beskrivning av befintliga strategier, 
samverkansstrukturer/-plattformar och pågående satsningar inom länet. Detta 
resulterar i en otydlighet avseende ansvarsfördelning, behovet av kompletterande 
insatser och möjligheten att på ett dynamiskt sätt utforma och genomföra statens 
insatser för regional tillväxt i enlighet med nya strategier och direktiv. 


Genomförande och uppföljning
I den nytillkomna delen Genomförande och uppföljning presenteras prioriteringar, 
aktiviteter och förslag på ansvarsfördelning inom flera områden med bäring på 
tillväxtarbetet för perioden 2018–2026. Hur dessa valts ut och om förslagen har 
förankrats framgår inte. Länsstyrelsen har, som tillväxtansvarig myndighet, inte 
deltagit. Förslaget överlappar redan befintliga strukturer och kopplar inte samman 
prioriterade åtgärder med redan pågående insatser. Med utgångspunkt i det 
regionala tillväxtarbetet anser Länsstyrelsen därför att delen om Genomförande 
och uppföljning ska lyftas ut.


Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av vikarierande 
landshövding Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 
deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg, miljödirektör Göran Åström, 
landsbygdsdirektör Ulrika Geber, tillväxtdirektör Karina Uddén, tillförordnad 
förvaltningsdirektör Barbro Rohdin, samt utvecklingsledare Maria Lindqvist och 
planchef Tatjana Joksimović, föredragande.
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Bilagor: 


1. Yttrande från Boverket 
2. Yttrande från Jordbruksverket 
3. Yttrande från Luftfartsverket
4. Yttrande från Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
5. Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län 
6. Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
7. Yttrande från Naturvårdsverket 
8. Yttrande från Sjöfartsverket 
9. Yttrande från Statens Fastighetsverk
10. Yttrande från Svenska Kraftnät AB 
11. Yttrande från Statens Geotekniska Institut
12. Yttrande från Sveriges Geologiska Undersökning 
13. Yttrande från Trafikverket, Region Stockholm 


Sändlista via e-post: 
Stockholms läns landsting
Boverket 
Jordbruksverket
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Naturvårdsverket 
Sjöfartsverket 
Statens Fastighetsverk
Svenska Kraftnät AB 
Statens Geotekniska Institut
Sveriges Geologiska Undersökning 
Trafikverket, Region Stockholm 
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Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2050 
Utställningsförslag

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd, TRN, har överlämnat ett förslag till 
”Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050” i samband med 
utställning enligt 3 § lag (1987:147) om regionplanering för kommunerna i 
Stockholms län jämförd med 7 kap. 8 § plan- och bygglagen, (2010:900), PBL. 
Den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050) är en regionplan i plan- och 
bygglagens mening. Ambitionen är också att RUFS 2050 ska vara utgångspunkt 
för det samlade tillväxtarbetet i länet under de kommande åtta åren. Länsstyrelsen 
har den 30 september 2016 avgivit ett samlat samrådsyttrande. 
I första delen av detta dokument lämnar Länsstyrelsen ett granskningsyttrande 
enligt 3 kap. 16 § PBL. I andra delen lämnar Länsstyrelsen som tillväxtansvarig 
myndighet ett yttrande enligt Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete i 
Stockholms län.

Länsstyrelsens synpunkter enligt 3 kap. 16 § PBL, Dnr 101-
29009-17

Inledning
RUFS 2050 har en viktig och betydelsefull uppgift att som sammanhållande plan 
för länet ge kommunerna vägledning för deras översiktsplanering och 
efterföljande detaljplanering. Planen har ett strategiskt och långsiktigt perspektiv 
samt en hög ambitionsnivå. 
Bostadsförsörjning för alla är en angelägen samhällsplaneringsfråga. För att 
uppfylla de nationella bostadsmålen pekar RUFS 2050 på att det är viktigt att den 
höga bostadsbyggnadstakt som nu råder kan bibehållas och att utbyggnaden kan 
fullföljas i en jämn takt. 
Det är angeläget att regionplanen förhåller sig till regeringens uppdrag om 
återupptagen totalförsvarsplanering och resiliens utifrån perspektiven världsoro 
eller större samhällskris. Det är angeläget att ansvariga planerande aktörer i olika 
delar av samhället har insikt om dessa perspektiv, om samhällets krisberedskap 
och om totalförsvarets samlade behov samt hur dessa påverkar användning av 
mark- och vattenområden.
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Länsstyrelsens roll i granskningen
I enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 8 § jämförd med 3 kap. 16 § PBL ska 
länsstyrelsen under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över 
planförslaget. Av yttrandet ska det framgå bland annat om förslaget inte 
tillgodoser ett riksintresse, om det kan medverka till att en miljökvalitetsnorm inte 
följs, om mellankommunala frågor inte har samordnats på ett lämpligt sätt samt 
om en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. Länsstyrelsen har under utställningstiden samrått med ett flertal statliga 
myndigheter. Granskningsyttrandet redovisar svar från dessa gällande de frågor 
som Länsstyrelsen har att bevaka under utställningen, se även bilagor med 
yttranden. 
I denna del av yttrandet uttalar sig Länsstyrelsen över om planförslaget uppfyller 
de frågor som Länsstyrelsen har att bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § 
PBL. Formuleringarna av mål och förhållningssätt i RUFS 2050 är relativt 
generella. Det innebär att många aktörer kan ställa sig bakom regionplanen, vilket 
är positivt. Dock är det svårt att hitta stöd i planen för avvägningar och 
prioriteringar mellan olika intressen som behöver göras. Till följd av planens 
övergripande inriktning är Länsstyrelsens synpunkter generella och av principiell 
karaktär. 

Sammanfattande bedömning
Sedan samrådet har RUFS 2050 utvecklats och kompletterats avseende bland 
annat strategiska frågor såsom bostadsförsörjning och klimatanpassning. Planen 
har också kompletterats med en plankarta. 

 Länsstyrelsen gör samma bedömning som i samrådet och delar i stort 
bedömningarna i konsekvensbeskrivningen men vill uppmärksamma att 
planens höga ambitioner på miljöområdet måste säkerställas i 
genomförandet av planen. 

 Planförslaget saknar en tydlig redovisning av riksintressen och hur dessa 
har beaktats. Länsstyrelsen kan baserat på nuvarande underlag därmed inte 
uttala sig om huruvida dessa tillgodoses.  

 Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet har för låg 
ambitionsnivå och kan därmed medverka till att miljökvalitetsnormerna 
för luft inte följs. Det är en förutsättning att miljökvalitetsnormerna följs 
vid genomförandet av planen, och att man ska ta hänsyn till vattenmiljön. 

 Planen ska ge vägledning och stöd för kommunerna i mellankommunala 
frågor vid olika typer av markanvändning. Planförslaget ger inte 
nödvändigt stöd för avvägningar och prioriteringar mellan olika intressen. 
En tydlig redogörelse för de ställningstaganden kring markanvändning 
som gjorts i plankartan saknas. 

 Frågor inom områdena hälsa, risk och säkerhet har inte hanterats i 
tillräcklig utsträckning. Tydliga ställningstaganden för planering av 
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godsflöden och en regional samsyn kring förutsättningarna för 
överdäckning saknas. 

 Planförslaget saknar tydliga strategier för hur negativ hälsopåverkan kan 
undvikas i de täta stadsmiljöer som planeras, där närhet till grönytor 
minskar och exponering för buller och luftföroreningar ökar. 

Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken
Länsstyrelsen efterfrågar, som i samrådsyttrandet, en tydligare redovisning av hur 
föreslagen markanvändning förhåller sig till de riksintressen som har betydelse för 
regionen, om dessa berörs och hur de då ska tillgodoses. I planförslaget finns nu 
en mycket allmän beskrivning av riksintressen och en lista på vilka typer av 
riksintressen som förekommer i länet. 
För förståelsen av planeringsförutsättningarna behövs riksintressen redovisas på 
en karta. Uppgift om ifall riksintressen påverkas och i vilken utsträckning de i så 
fall har beaktats saknas, med några få undantag. För att Länsstyrelsen ska kunna 
bedöma om riksintressen beaktas eller tillgodoses av föreslagen markanvändning 
och för att ge god vägledning i kommunernas översiktsplanering bör det tydligare 
framgå vilka överväganden som gjorts gentemot berörda riksintressen. Det gäller 
både i den inledande mer övergripande redovisningen av förhållningssätt för 
bebyggelseutveckling och i efterföljande beskrivningar av förhållningssätt för 
respektive kategori i mark- och vattenanvändningskartan. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken   
När det gäller miljökvalitetsnormer för vatten är det en förutsättning för 
genomförandet av RUFS 2050 att dessa följs och att hänsyn tas till vattenmiljön. 
För att exploatering och vidareutveckling ska kunna tillåtas kommer det krävas 
prioriteringar, anpassningar och åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet och 
ekologi. Det kräver i sin tur ett avrinningsområdesperspektiv samt 
mellankommunalt samarbete.
Även för luft är förutsättningen att miljökvalitetsnormerna ska följas och 
Länsstyrelsen instämmer i Naturvårdsverkets bedömning att föreslaget delmål 
avseende buller och luftkvalitet har alltför låg ambitionsnivå och kan därmed 
medverka till att miljökvalitetsnormerna för luft inte följs.

Mellankommunala frågor 
Plankartans redovisade markanvändning bygger på nuvarande bebyggelse och 
RUFS 2010. Inriktningen är fortsatt utbyggnad och utveckling med betoning på 
tät, sammanhållen kollektivtrafiknära bebyggelse, främst i de regionala 
stadskärnorna, i stationsnära lägen och i befintliga stadsområden. Den 
inriktningen står Länsstyrelsen bakom. 
Regionplanen med plankartan, som tillkommit i utställningsförslaget, bör kunna 
utgöra ett stöd vid Länsstyrelsens bedömningar av mellankommunala frågor i 
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översikts- och detaljplaner samt vara ett underlag för kommunernas planering, om 
vissa kompletteringar görs.  
Länsstyrelsen vidhåller därför synpunkten från samrådet att tydligare 
ställningstaganden när det gäller markanvändning behöver göras. Till exempel 
skulle de avvägningar som har gjorts i plankartan mellan olika markanvändning 
behöva beskrivas tydligare. Länsstyrelsen saknar bland annat tydliga 
förhållningssätt kring avvägningar mellan bebyggelsestruktur och grönstruktur 
samt skydd av jordbruksmark i relation till det primära bebyggelseläget. 
Länsstyrelsen instämmer vidare i Boverkets påpekande om vikten av att 
avvägningar mellan allmänna intressen, kommunala, regionala och nationella 
målsättningar görs på den regionala nivån i syfte att stärka dokumentet som 
beslutsstöd och vägvisare för kommunerna i deras fortsatta planering. 
Då en stor del av den tekniska infrastrukturen förläggs under mark instämmer 
Länsstyrelsen med Sveriges geologiska undersökning, SGU, att det är en brist att 
undermarksfrågorna inte har uppmärksammats i RUFS 2050. Även Svenska 
kraftnät understryker detta då markförlagda kraftledningar ställer höga 
säkerhetskrav för skyddsavstånd till bostäder.

Transportinfrastruktur
Samspelet mellan transportinfrastruktur, bebyggelseutveckling och förutsättningar 
att nå klimatmålen beskrivs inte samlat. Ämnena är väl beskrivna var för sig, men 
det saknas en samlad beskrivning av framtidens hållbara samhällsplanering där 
dessa tre områden är tätt sammanflätade.
I Stockholms län behövs fokus läggas på att minska de klimatpåverkande 
utsläppen från vägtrafiken, eftersom de står för en stor andel av de totala 
utsläppen. Avsnittet om transporter, bör ha en beskrivning av klimatområdet och 
framtida omställning så att denna del lättare går att koppla ihop med de föreslagna 
förhållningssätten.  
RUFS 2050 avgränsar den framtida transportplaneringens behov av investeringar 
till beslutade åtgärder. Länsstyrelsen och Trafikverket, efterlyser beskrivningar av 
dessa åtgärder och hur de är sammansatta. Vidare vore det en fördel om det i 
RUFS 2050 kunde föras en tydligare diskussion om behov och inriktning för 
kapacitetsförstärkningar i kollektivtrafikens stomnät och i övergripande 
vägsystemet. Här behövs scenariobeskrivningar om varför slutsatserna leder till 
att regionen behöver satsa på mer hållbara transporter, och framför allt 
kollektivtrafikinvesteringar. 
De beslutade investeringarna i infrastrukturen kommer att bidra till 
kapacitetsökningar i trafiksystemet. Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att 
det vore önskvärt att den kapacitetsökningen framgår tydligt i planförslaget och 
även på vilket sätt de skilda investeringarna stödjer utvecklingen av den regionala 
strukturen och samband för skilda typer av transporter.
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Tekniska försörjningssystem

Drivmedelsförsörjning
Louddens och Bergs drivmedelsdepåer är de två största av tre aktiva 
drivmedelsdepåer i länet. Mot bakgrund av regeringens uppdrag om återupptagen 
totalförsvarsplanering från december 2015 behöver försörjningen av olja och 
flytande drivmedel i länet vid vardag och vid störda förhållanden ses i ett större 
sammanhang, såväl funktionellt som geografiskt. Om Loudden och Bergs läggs 
ned innan en ny robust struktur för försörjning är etablerad utsätts regionen för 
risker som inte är acceptabla. Tidplaner för avveckling och nyetablering måste 
samordnas och lämpliga markområden måste pekas ut i regionen.
Vatten- och avloppsförsörjning
Länsstyrelsen anser att länets tekniska försörjning tagits väl omhand i planen och 
välkomnar att planen lyfter fram vikten av resilienta och cirkulära system samt att 
dricksvattenförsörjning, tillskottsvatten- och dagvattenhantering är viktiga 
utmaningar i en tätare region. Det är dock en brist att dessa frågor inte pekas ut 
som regionala prioriteringar i planen. Länsstyrelsen vill förtydliga att det som 
uttrycks som en ”ändamålsenlig vatten- och avloppsförsörjning” i 
landsbygdsnoder, serviceorter samt i skärgården ska innefatta tillgång till 
dricksvatten och adekvat hantering av avlopp. Den tekniska lösningen ska vara 
resurseffektiv och så långt möjligt bidra till att näringsämnen från avlopp kan 
återföras till åkermark.
Länsstyrelsen anser, i likhet med det som framförs av Sveriges geologiska 
undersökning, SGU, samt i konsekvensbeskrivningen, att regionplanen inte 
tillräckligt tydligt tar ställning till att det behövs robusta reservvattensystem. Det 
vidare arbetet behöver lyfta fram behoven av att skydda och utveckla 
dricksvattenförsörjningen. I regionen pågår nu ett samarbete för att ta fram en 
regional vattenförsörjningsplan. En samordning måste ske mellan RUFS 2050 och 
den regionala vattenförsörjningsplanen, samt med angränsande län. 
Masshantering och täkter
Stockholm är den region i Sverige som använder mest naturgrus. Länsstyrelsen 
håller med SGU om att det därför är viktigt att det i RUFS 2050 tydligt anges att 
användningen av naturgrus ska minska väsentligt. SGU anser också att det är 
nödvändigt att det tydliggörs i RUFS att nya bergtäkter behövs för att fylla 
samhällets behov av material.

Grönstruktur
Länsstyrelsen ser positivt på att grönstrukturen beskrivs i RUFS 2050 som en 
viktig mellankommunal fråga. Planen har ett väl utvecklat resonemang om den 
regionala grönstrukturen, men behöver på ett tydligare sätt uttrycka 
förhållningssätt kring den lokala grönstrukturen, och särskilt svaga samband. I 
likhet med konsekvensbedömningen anser Länsstyrelsen att betydelsen av den 
lokala grönstrukturen, i synnerhet i de täta stadsmiljöerna, behöver lyftas då den 
är en förutsättning för god livsmiljö, främjar hälsa, och är en grund för rekreation 
och klimatanpassning. 
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Landsbygd och skärgård
Länsstyrelsen anser inte att det finns anledning att behandla landsbygd och 
skärgård som separata teman, utan menar att dessa ska beskrivas som en 
integrerad del i planen och i nulägesbeskrivningen. Det behöver framgå att många 
förutsättningar skiljer sig från de urbana och mer tätbebyggda delarna av länet. 
För att RUFS 2050 ska utgöra ett fullgott underlag för planering behöver delar 
från Landsbygds- och skärgårdsstrategin ingå, samt att det framgår vilken 
infrastruktur och service som ska finnas i de replipunkter och på de kärnöar som 
pekas ut i planförslaget.  
Det regionala förhållningssättet att bebyggelse ska prioriteras framför 
jordbruksmark i regionalt prioriterade bebyggelselägen behöver nyanseras och 
hänsyn bör tas till förutsättningar för pågående markanvändning. Länsstyrelsen 
anser även att förhållningssättet kring exploatering av åkermark i 
landsbygdsnoderna behöver tydliggöras. 

Hälsa, risk och säkerhet
Länsstyrelsen ställer sig positiv till förslaget om att ny bebyggelse till stor del ska 
tillkomma genom förtätning. Det ger många fördelar för hälsan, då närhet skapar 
förutsättningar för att gå, cykla och åka kollektivt. I den täta stadsmiljön finns 
dock specifika utmaningar, och en beskrivning av hur dessa ska hanteras efterlyste 
Länsstyrelsen i samrådet. Länsstyrelsens synpunkter kvarstår. Det behövs 
tydligare strategier och stöd för avvägningar på det lokala planet, för att undvika 
negativ hälsopåverkan som ett resultat av ökad exponering för buller och 
luftföroreningar samt av minskad tillgång till grönområden för de boende och inte 
minst för barnen. 
Länsstyrelsen står fast vid att riskfrågorna ska uttryckas tydligt i planen. Det 
behöver presenteras en samlad bild av föreslagna utvecklingslägen för 
bebyggelsestrukturen, viktiga transport- och godsstråk, inklusive olika 
försörjningsanläggningar. Genom vidare analyser kan konfliktområden 
synliggöras i ett tidigt stadium. Mellankommunala frågor såsom vägvalsstyrning, 
energiförsörjning, bränslehantering och lokalisering av bostadsbebyggelse i 
närheten av transportleder för farligt gods, farliga verksamheter etc kan därmed 
hanteras innan intressekonflikter uppstår. Länsstyrelsen anser i likhet med 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att det saknas tydliga 
ställningstaganden, som kan bidra med långsiktighet och robusthet i planering vad 
gäller godsflöden, särskilt farligt gods. Denna fråga behöver omhändertas i det 
påbörjade arbetet med en regional godsstrategi. 
Ett sätt att hantera utmaningar i den fysiska planeringen är att överdäcka 
infrastrukturen och att bebygga denna. Men överdäckningen innebär också andra 
svåra avvägningar bland annat avseende riskhantering. Det behövs en regional 
samsyn kring förutsättningarna för överdäckning.
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Resiliens vid samhällskris 
Länsstyrelsen noterar att det avsnitt om säkerhet och beredskap som fanns i 
samrådshandlingen har tagits bort. I en tid då det behövs vägledning och 
samverkan kring hur man kan förebygga och minimera samhällsstörningar och 
andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser är 
detta olyckligt. 
Delmålen för år 2030 och de regionala prioriteringarna om resiliens innehåller 
inte till någon del åtgärder för att skapa motståndskraft, förmåga att hantera 
störningar eller att återuppbygga samhället, sk resiliens, utifrån perspektiven 
världsoro eller större samhällskris. Det är angeläget att ansvariga planerande 
aktörer i olika delar av samhället har insikt om dessa perspektiv, om samhällets 
krisberedskap och om totalförsvarets samlade behov samt hur dessa påverkar 
användning av mark- och vattenområden. I linje med detta vidhåller Länsstyrelsen 
synpunkten från samrådet att en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning är 
avgörande för regionens resiliens.

Länsstyrelsens synpunkter enligt Förordning (2017:583) 
om regionalt tillväxtarbete, Dnr 101-43227-2017

Inledning
I denna del av yttrandet lämnar Länsstyrelsen synpunkter i rollen som 
tillväxtansvarig myndighet, enligt Förordning (2017:583) om regionalt 
tillväxtarbete i Stockholms län.
Ambitionen är att regionplanen ska vara ett underlag för genomförande av den 
regionala tillväxtpolitiken i länet. En del av de synpunkter som Länsstyrelsen 
framförde i samrådet har tillvaratagits, men några kvarvarande synpunkter 
behöver klargöras. Ett kapitel som gäller planens genomförande och uppföljning 
har tillkommit i utställningshandlingen och kommenteras därför i detta yttrande.
I samrådet konstaterade Länsstyrelsen att den regionala tillväxtpolitiken syftar till 
att binda samman flera olika politikområden, med utgångspunkt i EU:s 
tillväxtpolitik och regeringens politik för regional tillväxt. Trots detta är 
igenkänningen i Europa 2020-strategin och En nationell strategi för hållbar 
regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020 (dnr N2015.31) fortfarande svag. 
Detta innebär att RUFS 2050 ger mycket begränsad vägledning om hur statens 
insatser i det regionala tillväxtarbetet kan bidra till att prioriterade åtgärder 
genomförs och att mål uppfylls. 

Tidsperspektiv
Den fysiska planeringen och tillväxtplaneringen verkar i olika tidsperspektiv, 
vilket behöver beskrivas tydligare. I RUFS 2050 ligger fokus på läget 2050 
(planförslagets horisontår) och analyserna har i vissa delar kompletterats med 
resonemang kring tiden 2018–2026 (planens giltighetstid) och 2030 (målår för 
planens delmål). 
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För det regionala tillväxtarbetet är det nödvändigt att vara i fas med den statliga 
tillväxt- och infrastrukturpolitiken, som arbetar med andra tidsperspektiv än den 
fysiska planeringen. Det innebär att vägledande dokument och strategier behöver 
revideras och uppdateras fortlöpande. 

Nulägesbeskrivningar
RUFS 2050 hänvisar till vissa nationella och regionala strategier där Landstinget 
idag samarbetar med andra aktörer (Landsbygd- och skärgårdsstrategi, 
Kulturstrategi och Regional klimatfärdplan). Däremot saknas kopplingar till flera 
andra nationella och europeiska strategier och program av betydelse för det 
regionala tillväxtarbetet. Några exempel på dessa är regeringens satsningar på 
samverkansprogram, exportstrategi och strategi för industriell modernisering. Det 
framgår inte på vilka grunder dessa strategier och satsningar valts bort i 
nulägesbeskrivningarna. 
Länsstyrelsen konstaterar att de tematiska beskrivningarna inom flera områden är 
alltför kortfattat beskrivna för att ge en rättvisande bild av problematik, nuläge 
och de komplexa samband som påverkar det regionala tillväxtarbetet. 
Länsstyrelsen saknar även en mer komplett beskrivning av befintliga strategier, 
samverkansstrukturer/-plattformar och pågående satsningar inom länet. Detta 
resulterar i en otydlighet avseende ansvarsfördelning, behovet av kompletterande 
insatser och möjligheten att på ett dynamiskt sätt utforma och genomföra statens 
insatser för regional tillväxt i enlighet med nya strategier och direktiv. 

Genomförande och uppföljning
I den nytillkomna delen Genomförande och uppföljning presenteras prioriteringar, 
aktiviteter och förslag på ansvarsfördelning inom flera områden med bäring på 
tillväxtarbetet för perioden 2018–2026. Hur dessa valts ut och om förslagen har 
förankrats framgår inte. Länsstyrelsen har, som tillväxtansvarig myndighet, inte 
deltagit. Förslaget överlappar redan befintliga strukturer och kopplar inte samman 
prioriterade åtgärder med redan pågående insatser. Med utgångspunkt i det 
regionala tillväxtarbetet anser Länsstyrelsen därför att delen om Genomförande 
och uppföljning ska lyftas ut.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av vikarierande 
landshövding Åsa Ryding. I den slutliga handläggningen av ärendet har även 
deltagit samhällsbyggnadsdirektör Patrik Åhnberg, miljödirektör Göran Åström, 
landsbygdsdirektör Ulrika Geber, tillväxtdirektör Karina Uddén, tillförordnad 
förvaltningsdirektör Barbro Rohdin, samt utvecklingsledare Maria Lindqvist och 
planchef Tatjana Joksimović, föredragande.
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Bilagor: 

1. Yttrande från Boverket 
2. Yttrande från Jordbruksverket 
3. Yttrande från Luftfartsverket
4. Yttrande från Länsstyrelsen i Gävleborgs län 
5. Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala län 
6. Yttrande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
7. Yttrande från Naturvårdsverket 
8. Yttrande från Sjöfartsverket 
9. Yttrande från Statens Fastighetsverk
10. Yttrande från Svenska Kraftnät AB 
11. Yttrande från Statens Geotekniska Institut
12. Yttrande från Sveriges Geologiska Undersökning 
13. Yttrande från Trafikverket, Region Stockholm 
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Landsbygdsavdelningen
Stockholms läns landsting

Yttrande Remiss – Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen
Jordbruksverket har beretts tillfälle att lämna synpunkter på Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Synpunkterna sammanställs i ett för 
staten gemensamt yttrande av länsstyrelsen i Stockholms län.
Jordbruksverket har inga synpunkter på remissen.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Niclas Purfürst. 
Föredragande har varit samordnare Viktor Johnsson.

Niclas Purfürst
Avdelningschef

Viktor Johnsson
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LFV:s yttrande angående ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, 

RUFS 2050. 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 
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Remissvar:  
 
LFV vill som sakägare av CNS-utrustning avge följande yttrande: 
 
LFV har inget att erinra mot RUFS 2050 men vill upplysa om följande vad gäller 
LFVs CNS-infrastruktur i Stockholms län: 
 
LFV har en radarstation i Bällsta vid Bromma vars skyddsområde sträcker sig 15 
km ut från radarstationen. Inom skyddsområdet råder begränsningar i 
byggnadshöjd. Detta innebär att hela Danderyds kommun, Sollentuna kommun, 
Solna kommun samt Sundbybergs kommun ligger inom skyddsområdet. Vidare 
ligger stora delar av Ekerö kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Lidingö 
kommun, Stockholms kommun samt Täby kommun inom skyddsområdet. Mindre 
delar av Botkyrka kommun, Nacka kommun, Vaxholms kommun, Upplands-Bro 
kommun och Upplands-Väsby kommun ligger även de inom skyddsområdet. Den 
allra sydvästligaste delen av Österåkers kommun hamnar också inom 
skyddsområdet. 
 
LFV kan i nuläget inte säga när en planerad ny radarstation i Uppsalatrakten kan 
tas i drift då inga politiska beslut är fattade när detta skrivs. När denna station 
kommer igång måste tekniska utredningar göras för att LFV skall kunna avgöra 
var, hur och i vilken omfattning undantag från gällande regelverk kan medges 
avseende byggnadshöjd inom det ovan beskrivna skyddsområdet.  
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras. 
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Utställning av förslag till regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2050, TRN 2017-0052

Redogörelse för ärendet
Stockholms läns landsting, tillväxt och regionplaneförvaltningen, har bearbetat 
inkomna samrådssynpunkter och ställt ut regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 för granskning Planen är framtagen med stöd av 
PBL. Länsstyrelsen i Uppsala län (Länsstyrelsen) redovisar sina synpunkter under 
utställningen till Länsstyrelsen i Stockholms län som sammanställer statens 
samlade synpunkter. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har avgränsat till yttrande till de synpunkter som är relevanta med 
utgångspunkt i Uppsala län samt som har betydelse för genomförandet av planen i 
samverkan med bl.a. aktörer i Uppsala län. 

Länsstyrelsen har inga invändningar mot de stora dragen i den regionala 
utvecklingsstrategin, men vill även i detta skede lyfta fram att samverkan på alla 
nivåer, mellan regioner, länsstyrelser, även Uppsala län, samt angränsande 
kommuner i Uppsala län, är en förutsättning för genomförandet. Även några av de 
olika parallella processerna kan kräva samverkan även med Uppsala län. Några 
sådana frågor är utvecklingen av Arlanda, transportinfrastrukturen samt 
utvecklingen av bostäder och arbetsplatser längs Ostkustbanan. Även 
dricksvattenfrågan kräver samverkan över regiongränsen för att skapa en resilient 
och robust försörjning i en växande region. 

Sedan samrådet har Region Uppsala beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi 
som pekar ut Ostkustbanan som ett viktigt stråk. Dessutom har det presenterats ett 
nytt förslag till regional utvecklingsstrategi. Länsstyrelsen välkomnar förslaget, 
med en utbyggnad av Ostkustbanan med fyra spår till Uppsala. Denna utbyggnad 
kan få en betydelse för utvecklingen av bostäder och arbetsplatser i stråket mellan 
Uppsala och Stockholm samt resemönster till och från Arlanda. Länsstyrelsen är 
mycket positiv till förslaget och anser att det är en förutsättning för att få till en 
funktionell region med både arbetsplatser och bostäder. 

mailto:stockholm@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.trf@sll.se
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POSTADRESS 751 86 Uppsala  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEB www.lansstyrelsen.se/uppsala

Deltagare
Chef för Plan- och bostadsenheten Annika Israelsson har beslutat i detta ärende. 
Planhandläggare Åsa Blomster har varit föredragande. 

Ärendet har hanterats med digital signering och har därför inga underskrifter.

Annika Israelsson

Åsa Blomster
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BESÖK :  STOCKHOLM –  VALHALLAVÄGEN 195
ÖSTERSUND –  FORSKARENS VÄG 5,  HUS UB

POST :  106  48  STOCKHOLM

TEL :  010-698  10  00
FAX :  010-698  16  00
E -POST :  REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET .SE

INTERNET :  WWW .NATURVARDSVERKET .SE

YTTRANDEWisén, Åsa
Tel: 010-698 11 09
asa.wisen@naturvardsverket.se

2017-09-28 Ärendenr:
NV-05075-17

Länsstyrelsen i Stockholms län
stockholm@lansstyrelsen.se 

Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
– RUFS 2050 (101-29009-17)
Naturvårdsverket har fått förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen – RUFS 2050 på remiss. Regionplan för Stockholmsregionen regleras 
genom bland annat plan- och bygglagen kap. 7 samt lag om regionplanering för 
kommunerna i Stockholms län1. Vårt yttrande avgränsas till frågor som 
länsstyrelsen under utställning av en regionplan särskilt ska granska enligt plan- 
och bygglagen 3 kap. 16 §. 

Naturvårdsverkets ställningstagande 
En sammanhållen regional planering är värdefull för att skapa förutsättningar för 
en hållbar samhällsutveckling. När mark- och vattenanvändningen planeras på 
den regionala nivån, som i RUFS 2050, ökar möjligheterna att lokalisera 
bebyggelse inklusive verksamheter till de områden som är mest lämpade i ett 
långsiktigt perspektiv. Det är positivt att planen, jämfört med tidigare regionala 
utvecklingsplaner för Stockholmsregionen, är mer genomförandeinriktad med 
kvantifierade delmål och prioriterade åtgärder. För att planen ska fungera 
vägledande för efterföljande planläggning och regional samordning av mark- 
och vattenanvändningen behöver planen kompletteras avseende delmål för 
grönstruktur och transportinfrastruktur samt avseende förhållningssätt för 
teknisk försörjning. Planförslagets delmål avseende buller och luftkvalitet2 har 
för låg ambitionsnivå för att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Planen 
innehåller också ett förhållningssätt som är otydligt med avseende på 
strandskyddets syfte, varför Naturvårdsverket föreslår en justering.

1 SFS 1987:147
2 Delmål 3 för år 2030: ”Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och 
dålig luftkvalitet ska inte öka.” (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.)
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Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande

RUFS 2050 som beslutsunderlag i mellankommunala frågor

Grönstruktur
Förvaltning och utveckling av grönstrukturen är en central mellankommunal 
fråga i Stockholmsregionen där samordningsbehovet ökar i takt med 
befolkningsökningen och exploateringstrycket. Funktionell grönstruktur är en av 
grundpelarna i en resilient region och en förutsättning för en god livsmiljö för 
regionens befolkning. Trots detta saknas delmål rörande grönstruktur helt i 
planen och den regionala prioriteringen ”Öka bostadsbyggandet och skapa 
attraktiva livsmiljöer” missar att omnämna grönstrukturen som en förutsättning 
för attraktiva livsmiljöer. RUFS 2050 innehåller goda förhållningssätt rörande 
grönstruktur och grön infrastruktur, men avsaknaden av grönstrukturfrågorna i 
delmål och prioriteringar riskerar ändå bidra till att behovet av att säkerställa en 
fungerande grön infrastruktur inte får tillräckligt genomslag i planeringen. Mot 
bakgrund av detta behöver planen, för att vara vägledande för efterföljande 
planläggning och samordning, kompletteras med ett delmål för grön 
infrastruktur. Målet bör ta utgångspunkt i de kvalitéer som i regionen bedöms 
vara viktigast för biologisk mångfald, ekosystemtjänster och resiliens.

Transportinfrastruktur
När det gäller klimatpåverkan är det problematiskt att planen inte är mer konkret 
rörande vilka åtgärder som krävs i den fysiska planeringen för att nå de 
föreslagna regionala målen. Hänvisning görs till Klimatfärdplan för 
Stockholmsregionen men också den är diffus och brister i konkretisering för att 
kunna ge tillräcklig vägledning för efterföljande planläggning (Naturvårdsverket 
lämnar separat yttrande över Klimatfärdplanen3). Till exempel skulle RUFS 
2050 behöva redovisa hur regionens utvecklingsplanering kan bidra till att det 
totala vägtrafikarbetet utvecklas inom ramen för nationella klimatmål och 
klimatmål som formulerats i RUFS 20504. Omfördelning av befintlig 
väginfrastruktur från bil till mer hållbara trafikslag är vidare ett förhållningssätt 
som saknas i planen. Sådan omfördelning är en kostnadseffektiv åtgärd för att i 
närtid öka kapaciteten och minska restidskvoterna5 för cykel- och kollektivtrafik 
jämfört med bil. Planens delmål avseende trafikarbete med bil per capita 
behöver specificeras som ett absolut mål, det vill säga en nivå som inte höjs när 
befolkningen växer.

3 Naturvårdsverket har tagit del av remiss TRN 2016-0082 Klimatfärdplan för 
Stockholmsregionen och lämnar separat yttrande över den till landstinget.
4 Enligt Trafikverkets scenarier och klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i 
Stockholmsregionen år 2030 med i storleksordningen 10 % jämfört med år 2010.
5 Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafik/cykel jämfört 
med bil.
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RUFS 2050 brister i att inte närmare problematisera konflikten mellan Sveriges 
åtaganden på klimatområdet och planens inriktning att öka flygkapaciteten på 
Arlanda och främja flygplatsens roll som ledande flygplatsnav i Skandinavien. 
Planen saknar beskrivning av åtgärder för att kompensera för den ökade 
klimatpåverkan, till följd av mer tjänste- och privatflygresor. Planen behöver 
kompletteras med förhållningssätt som siktar mot att utveckla näringslivets 
tillgänglighet på alternativa sätt som inte innebär ökat, utan minskat flygresande, 
till exempel genom satsningar på utveckling av digitala kommunikationsformer.

Tekniska försörjningssystem
När det gäller tematiska områdena landsbygd respektive skärgården bör de 
beskrivna regionala förhållningsätten även omfatta en ändamålsenlig 
avfallshantering.

Målbeskrivningar eller förhållningssätt saknar aspekten en giftfri region, vilket 
är en brist. Naturvårdsverket har tidigare påpekat att det är väsentligt att följa 
upp om regionen utvecklas mot en mer giftfri region i enlighet med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Denna utvärdering är en förutsättning för 
uppföljningen av kvaliteterna som ingår i målbeskrivningen för mål 4, En 
resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande utsläpp.  

Miljökvalitetsnormer
Föreslaget delmål avseende buller och luftkvalitet6 har för låg ambitionsnivå för 
att kunna följa miljökvalitetsnormerna. Med växande befolkning innebär 
planförslagets delmål att antalet exponerade kommer att öka. När det gäller 
luftföroreningar är det olämpligt att använda upplevelse av besvär som indikator 
eftersom att det finns flera luftföroreningar som inte märks (osynliga och 
luktfria) men som kan ha betydande negativ hälsopåverkan. Följande 
målformulering är lämpligare: Antal invånare i länet, som upplever besvär av 
trafikbuller eller som exponeras för skadliga halter luftföroreningar, ska minska. 
Förslagsvis kan preciseringen av skadliga halter luftföroreningar vara desamma 
som miljökvalitetsmålet Frisk lufts preciseringar för olika föroreningar.

Strandskydd
Planen har goda skrivningar om att göra naturen mer tillgänglig för regionens 
invånare och besökare. Det förhållningssätt som planen föreslår7 är dock otydligt 

6 Delmål 3 för år 2030: Andelen av länets invånare som upplever besvär av trafikbuller och dålig 
luftkvalitet ska inte öka. (Sida 33 i RUFS 2050 utställningsversion.)
7 Regionalt förhållningssätt för naturmiljöer och grönområden: Strändernas värden och 
tillgänglighet behöver utvecklas så att de kommer regionens invånare och besökare till nytta. 
(Sida 145 i RUFS 2050 utställningsversion.)
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och riskerar att urholka strandskyddet. Följande formulering vore mer lämpligt: 
Strändernas värden och tillgänglighet behöver utvecklas på ett hållbart sätt med 
hänsyn till natur- och friluftsvärden så att de kommer regionens invånare och 
besökare till nytta.

_______

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektören 
Kerstin Cederlöf.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit biträdande avdelnings-
chefen Ingela Hiltula, föredragande, enhetschefen Christian Haglund och 
handläggaren Åsa Wisén.

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kerstin Cederlöf 

Ingela Hiltula 

Kopia till:
Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län 
Stockholms läns landsting, Tillväxt och regionplaneförvaltningen, 
registratortrf@sll.se



From:                                 sjofartsverket@sjofartsverket.se
Sent:                                  12 Jul 2017 15:51:57 +0000
To:                                      registrator.trf@sll.se;Länsstyrelsen i Stockholms län
Cc:                                      
trafikverket@trafikverket.se;Per.Stenhammar@Sjofartsverket.se;Susann.Tolppola@Sjofartsverket.se;Nic
klas.Liljegren@Sjofartsverket.se
Subject:                             Svar 16-00940 - TRN 2017-0052 Utställning av Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050; Svar 16-00940 - 101-29009-17 Utställningsförslag av Regional 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska farleder och farvatten. 
Verksamheten bedrivs med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten. 
Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas.
Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional utveckling och ett jämställt 
transportsystem. 
I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive dess 
anslutningar till landbaserad infrastruktur.

 

Sjöfartsverket har tagit del av ”Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 
2050” och ”Utställningsförslag av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050” och ser 
positivt på att förslaget omfattar sjöfarten i stort, som är en förutsättning för att Stockholms-regionen 
ska nå visionen i RUFS 2050 – att vara Europas mest attraktiva storstadsregion, men har därtill nedan 
information och synpunkter.
 
 
Sjöfartsverket noterade att framtida sjöfart och farleder har tagits i beaktande, men vill härmed också 
tillägga farleden till Norvik samt att eventuella förbättringar av befintliga farleder inklusive underhåll är 
väsentligt att ta med i planeringen, att farlederna förvaltas på ett sätt så att de uppfyller kraven för att 
trafikera området.

Arbetet har påbörjats angående ”Södertälje kanal behöver breddas och muddras, slussen byggas om och 
förlängas och farlederna i Mälaren muddras så att hamnarna i Södertälje och i Mälaren kan ta emot 
längre och bredare fartyg”.

 
Ärendet har handlagts av nautisk handläggare vid Infrastrukturenheten, Jennifer Ferccaine i samråd med 
nautisk handläggare vid Infrastrukturenheten, Robert Berg, lotsområdeschef Södertälje, Susann 
Tolppola, tjf lotsområdeschef Södertälje, Nicklas Liljegren och tjf lotsområdeschef Stockholm Per 
Stenhammar.

 

Sjöfartsverkets dnr: 16-00940
 
 
Jennifer Ferccaine

http://prd-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=660164&VerID=656967
http://prd-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=660164&VerID=656967
http://prd-p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Document&subtype=2&recno=660626&VerID=657421


SJÖFARTSVERKET
Styrning och planering
Infrastruktursamordnare

af Pontins väg 6
115 21  STOCKHOLM
Tel: +46 (0)10-478 52 39
Mobil: +46 (0)72-141 34 08

jennifer.ferccaine@sjofartsverket.se
www.sjofartsverket.se

 Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande

 

mailto:jennifer.ferccaine@sjofartsverket.se
http://www.sjofartsverket.se/
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SVENSKA 
— KRAFTNÄT

Länsstyrelsen Stockholms län 
karin.willis@lansstyrelsen.se 
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se

2017-09-26 2016/837 YTTRANDE
2016/798
2017/1790
2017/1792

Yttrande angående utställning av Regional utvecklingsplan för Stock
holmsregionen, RUFS 2050 samt angående Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen och Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stock
holmsregionen
Era diarienummer: 101-29009-17, TRN 2017-0052, TRN 2016-0082, TRN 2016- 
0127

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:

Koncessioner och kommunikation
Planhandläggare
Mats Borrie
010 475 87 82
samhallsplanering@svk.se

Markbehov
Det är positivt att RUFS 2050 lyfter vikten av att säkerställa den framtida kapa
citeten i stamnätet och att frågan om markbehov för tekniska försörjningssystem 
måste säkerställas för att kunna främja robusthet och effektivitet i dessa system. 
För stamnätet innebär markbehovet att ledningsgator kan komma att behöva bred
das i samband med spänningshöjning men också att ny mark kan behövas tas i 
anspråk vid byggnation av nya ledningar med tillhörande stationer och terminal
platser. Svenska kraftnät vill också här understryka att markbehovet för markför- 
lagda kraftledningar är större än för många andra ledningsslag på grund av elsä- 
kerhetskrav. Detta innebär att möjligheten till samförläggning med andra lednings
slag är begränsad. Likaså begränsar skyddsavstånd till exempelvis bostäder möjlig
heten att finna nya framkomliga vägar i tät stadsmiljö. För att planera långsiktigt i 
såväl relativ närtid som i ett framtidsperspektiv måste markbehovet vara tillgodo
sett i ett tidigt skede.

Planerad stamnätsutbyggnad i Stockholms
regionen: Stockholms Ström och Storstock
holm Väst
Svenska kraftnät ser också positivt på att RUFS 2050 ämnar säkerställa fullbor
dandet av projekten Stockholms Ström samt Storstockholm Väst. Projekten syftar 
till att, helt i linje med den regionala utvecklingsplanen, möta framtida krav på 
överföringsförmåga, tillgänglighet, driftsäkerhet och god miljö.

box 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE

mailto:karin.willis@lansstyrelsen.se
mailto:registrator.trf@sll.se
mailto:samhallsplanering@svk.se
mailto:REGISTRATOR@SVK.SE
http://WWW.SVK.SE


Framtida energianvändning
De bakomliggande drivkrafterna till varför nätstrukturen i Stockholmsregionen 
förstärks och kommer behöva ytterligare förstärkningar i framtiden är bland annat 
en kraftig befolkningstillväxt, en utbyggnad av kollektivtrafiken, etablering av en- 
regiintensiva verksamheter likt serverhallar och en elektrifiering av fordonsflottan. 
Detta i kombination med att energieffektivisering historiskt inneburit en ökad 
elanvändning tyder på en markant ökning av användningen av den mest högvär
diga energibäraren el. Med bakgrund av detta vill Svenska kraftnät återigen påpeka 
att det är olyckligt att detta inte återspeglas i RUFS 2050. Svenska kraftnäts syn
punkt från den tidigare remissrundan kvarstår därmed; det är vår bestämda upp
fattning att målsättningen att minska den totala energianvändningen i Stock
holmsområdet år 2030 till högst 40 TWh jämfört med dagens 49 TWh inte är real
istisk.

Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Malin Werner efter föredrag
ning av samhällsplanerare Mats Borrie. Vid ärendets handläggning har även Mar
tin Ranlöf, Maria Karlsson och Christina Schröder deltagit.

Med vänliga hälsningar

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från stamnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med 
Svenska kraftnät går till finns på vår webbplats: 
http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av 
shape- eller dwg-filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem 
de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskor- 
ridorer. Samråd skickas till: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg

Mats Borrie

http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering
mailto:registrator@svk.se


SGi
Datum Beteckning

2017-09-06 5.1-1604-0272

y
Ert datum Er beteckning

2017-06-29 101-29009-17

Vår referens Länsstyrelsen Stockholms län

Christoffer With stockholm ^länsstyrelsen, se

Kopia:
karin.willis/£'lansstvrelsen.se

Samråd om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen -
RUFS 2050

Yttrande över samrådshandling
Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen Stockholms län erhållit rubricerat ärende med

begäran om yttrande.

SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. SGI har inte granskat

frågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller markmiljö inkl. markradon.

Underlag
l. Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2050, utställningshandling daterad

2017-06-30, Stockholms läns landsting.

2. Yttrande över samrådshandling, Samrådsförslag 8 april-30 september 2016, SGI diarienummer

5.1-1604-0272.

SGIs ställningstagande
SGI rekommenderar att första meningen i fjärde stycket under "Centrala stälhingstaganden" sida 117

förtydligas enligt följande "Enligt plan- och bygglagen ska kommunerna planera bebyggelsen så att den
är lämplig med hänsyn till risken för översvämning och de geotekniska säkerhetsfrågorna så som ras,

skred och erosion"

I övrigt har vi inga ytterligare synpunkter på handlingen.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT

Myndighetsfunktionen

^ ^%^-, 6".; /::/.
Christoffer W.ifh

Enligt uppdrag

Statens geotekniska institut
Huvudkontor Regionkonfor Göteborg
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 Besöksadress: Hugo Grauers gata 5B Bankgiro 5211-0053
581 93 LINKÖPING Postadress: 412 96 GÖTEBORG Org nr 20 21 00-0712
Tel 013-201800 Tel 031-7786560 E-post sgi@swedgeo.se
Fax 013-201914 Fax 031-7785940
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Huvudkontor / Head office: 
Box 670 
SW-751 28  Uppsala, Sweden 
Besök / Visit: Villavägen 18 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10 
E-mail: sgu@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
Guldhedsgatan 5A 
SE-413 81 Göteborg, Sweden 
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50 
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75 
E-mail: gbg@sgu.se 

 
Filial / Regional office: 
Kiliansgatan 10 
SE-223 50 Lund, Sweden 
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70 
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99 
E-mail: lund@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
Mineralinformationskontoret 
Skolgatan 11 
SE-930 70  Malå, Sweden 
Tel: 0953  346 00 / +46 953  346 00 
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86 
E-mail: minko@sgu.se 

 
Filial / Regional Office: 
Box 803 
SE-101 36  Stockholm, Sweden 
Besök / Visit: Blekholmstorget 30, uppg. F 
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00 
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14 
E-mail: stockholm@sgu.se 

 

    
 

Utställning av ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050 

    
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 29 Juni erhållit rubricerat ärende 
för yttrande. Med anledning härav framför SGU följande: 
 
GrundvattenGrundvattenGrundvattenGrundvatten    
Dricksvattenfrågorna är centrala för regionens utveckling. Redan med dagens 
invånarantal är tillgången på reservvatten helt otillräcklig. I skärgårdsområdena finns 
på många håll stora problem med vattenbrist eller dålig vattenkvalitet. Även om 
vattenfrågorna tas upp på flera ställen i RUFS är det otydligt om dricksvatten-
frågorna kommer att prioriteras, vilka åtgärder som krävs och vem som ska vidta 
dem. SGU påpekade vid samrådsomgången att behovet av en planering av regionens 
undermark behöver utföras. Eftersom en stor del av infrastrukturen förläggs under 
mark ser SGU det som en brist att undermarksfrågorna inte uppmärksammats i 
RUFS. 
 
MMMMaterialförsörjningaterialförsörjningaterialförsörjningaterialförsörjning 
 
En väl fungerande materialförsörjning är en förutsättning för att möta 
Stockholmsregionens stora behov av byggande. Strategiskt placerade täkter, 
terminalplatser och en bra transportsektor krävs för att undvika ökade kostnader och 
minska transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan. Befintliga 
massahanteringsplatser och täkter finns fördömligt redovisade i handlingarna på sidan 
180 (Karta 34). Täkter redovisas även i en figur på sidan 172 (Karta 27). 
 
Ambitionen som uttrycks i RUFS 2050, att den största delen av ballastmaterialet ska 
komma från entreprenadberg och andra schaktmassor, och att material endast ska tas 
från täkter när detta material inte räcker till, är god. Här måste man dock vara 
medveten om att det inte finns möjlighet att tillgodose samhällets hela behov av 
material med det bergmaterial man kan tillgodogöra sig vid entreprenadverksamhet. 
Täkter är alltså nödvändiga för samhällsutvecklingen. SGU anser att det är 
nödvändigt att det tydliggörs i RUFS att nya bergtäkter behövs för att fylla 
samhällets behov av material. 
 
Vad gäller RUFS resonemang angående strategiska täkter anser SGU att man även 
måste kunna öppna nya täkter för att uppnå en hållbar materialförsörjning. 
Befintliga eller nya täkter där berget har en god användbarhet för flera 
användningsområden bör ses som viktiga källor för produktionen av byggprodukter. 
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SGU saknar i RUFS 2050 en tydligare ambition om den framtida användningen av 
naturgrus. Stockholm är den region i Sverige som använder mest naturgrus och SGU 
ser det därför som mycket viktigt att det i RUFS tydligt anges att användningen av 
naturgrus ska minska väsentligt. SGU anser därför att man i RUFS 2050 tydligt 
uttrycker att den huvudsakliga resursen för ballast ska uppnås genom användning av 
krossat berg från täkter och entreprenadberg samt att användning naturgrus ska fasas 
ut på sikt. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Lars Rodhe. 
 
 
I den slutliga handläggningen av ärendet har även Kristian Schoning, Lena Maxe och 
Mattias Göransson, den senare föredragande, deltagit. 
 
 
 
 
Lars Rodhe 
                                                                         Mattias Göransson 
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