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	Stockholms läns landsting

	Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

	Box 22550



	104 22 Stockholm



Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2050 

Statens maritima museer (SMM) lämnade synpunkter på förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen genom ett yttrande som sammanställdes av länsstyrelsen i Stockholm i juni 2016. SMM saknar fortfarande de perspektiv som vi framhöll i vårt tydligare yttrande. Därför följer här en sammanfattning av dessa synpunkter, kompletterat med vad vi nyligen även framfört vad gäller landsbygds- och skärgårdsstrategin. 



SMM anser att man under rubriken Styrkor och förbättringsområden bör framhålla regionens unika maritima kulturarv som finns både i form av välbevarade seglande kulturhistoriska fartyg, intressanta maritima kulturmiljöer och välbevarade vrak. Detta maritima kulturarv är en särskilt betydelsefull resurs för besöksnäringen i regionen, något som kan komplettera förhållningssätten som presenteras endera under rubriken Regionalekonomi, näringsliv och entreprenörskap eller Kulturarv och kulturmiljö. 



Statens maritima museer har valt att särskilt framhålla det maritima kulturarvet med världsattraktionen Vasamuseet och den för oss självklara koppling som det har till utvecklingsplanens rubrik – Europas mest attraktiva storstadsregion. 



Regionens och stadens sjönära läge innebär att både nationella och internationella sjöförbindelser idag är mycket viktiga för både besökare och varuhandel. Detta kan ytterligare komplettera de resonemang som finns under rubriken Flöden och förbindelser med omvärlden. 



SMM:s yttrande till länsstyrelsen daterat 2016-06-23 (SMM Dnr 4.3-2016-407)  bifogas.





Beslut i detta ärende har fattas av överintendent Leif Grundberg efter föredragning av intendent Fredrik Blomqvist. I den slutliga handläggningen har även enhetschefen vid Kulturarvsenheten Fredrik Svanberg deltagit. 







Leif Grundberg

Överintendent			Fredrik Blomqvist

					Intendent
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Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för samhällsplanering

Box 22067



104 22  STOCKHOLM

     

     

     







Samråd om ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – RUFS 2050



Stockholms läns landsting har remitterat sitt förslag till regional utvecklingsplan på samråd. Länsstyrelsen i Stockholm har i sin tur åtagit sig att samordna de statliga myndigheternas synpunkter. Av detta skäl sänder Statens maritima museer (SMM) sina synpunkter till länsstyrelsen. 





Sammanfattning



Statens maritima museer har valt att först framhålla det maritima kulturarvet med t ex världsattraktionen Vasamuseet och den koppling som det har till utvecklingsplanens rubrik – Europas mest attraktiva storstadsregion. Kopplingen mellan det mycket stora antal internationella besökare som kommer till sjöss och välfungerande kommunikationer är central för oss. Därför framhålls bland annat betydelsen av kollektivtrafik till lands och sjöss. I yttrandet beskrivs även kopplingen mellan det pedagogiska arbetet på museerna och utvecklingsplanens mål som omfattar skolans område, samt betydelsen av brett förekommande maritimhistoriskt ideellt engagemang för målen kring delaktighet och sammanhållning. SMM väljer att i anslutning till utvecklingsplanens mål, delmål och prioriterade åtgärder – direkt gå in på hur vår myndighet kan bidra till uppfyllandet av respektive målsättning.  Vad gäller den rumsliga strukturen anser SMM att det viktigaste är att man tar vara på det maritima kulturarvet i samband med planering av ny bebyggelse eller nya funktioner. Hur den ena eller andra rumsliga strukturen då utformas är enligt vår mening mindre väsentligt. 





Unika förutsättningar med den maritima miljön och kulturarvet



Utvecklingsplanens vision att Stockholm ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion förutsätter att utgångspunkt tas i regionens unika förutsättningar. Till dessa hör områdets särpräglade maritima miljö och kulturarv som på ett kraftfullt sätt kan bidra till att uppnå visionen om de lyfts fram tydligare. Det maritima är gränslöst till sin karaktär och kulturarvet tillhör oss alla.



Den maritima miljön och kulturarvet bidrar både till livskvalitet och tillväxt. En av Stockholms absoluta världsattraktioner är Vasamuseet som genom sina fler än 1,3 miljoner besökare per år är Skandinaviens mest besökta museum och rankades 2015 av TripAdvisor som det nionde bästa museet i världen (före sådana som British Museum och Akropolismuseet i Aten). En stor andel av besökarna till museet är turister som kommer med kryssningsfartyg till Stockholm. För att fortsatt kunna vara denna attraktion i världsklass är det avgörande att besöksnäringens infrastruktur vidareutvecklas och att tillgänglighet och kommunikationer fungerar såväl till lands som till sjöss.



Kulturarvet och museerna spelar en självklar roll för regionen, såväl för dess egna invånare som besökande. De bidrar till livskvalitet, rekreation och arbetstillfällen och är de direkta besöksanledningarna för många turister. Till Nationalstadsparken hör både besöksmål som Sjöhistoriska museet och Galärvarvet med museifartyg och bevarade maritima kulturmiljöer. Enbart Djurgården som besöksmål har med sina sjutton museer 15 miljoner besökare. 



Det är angeläget att skapa förutsättningar för alla i storstadsregionen att ta del av dessa värden, oavsett ekonomisk eller social situation.





Kollektivtrafik till sjöss och sjöfart



Stockholmsregionen är särpräglad och välkänd för det nära förhållandet mellan hav, sjö och land. När både Stockholms stad – såväl som orterna både i skärgården och längs Mälarens stränder beskrivs så använder man gärna uttryck som ”staden på vattnet”. SMM menar att denna unika geografiska belägenhet kan utnyttjas även för att förbättra kommunikationer och undvika flaskhalsar i kollektivtrafiken. Likväl som de stora turistströmmar som anlöper Stockholm med kryssningsfartyg kan vattnet i både Saltsjön och Mälaren utnyttjas mer. 



SMM ser möjligheter att underlätta trafikströmmarna både från t ex Värmdö och Vaxholm genom utökade satsningar på pendeltrafik till sjöss av olika slag. Här finns redan förbindelser men detta område har enligt SMM ytterligare utvecklingspotential. T ex har satsningar på en nord/sydlinjen gjorts – en förbindelse med Arholma i norr och Nynäshamn i söder. På detta sätt knyts regionen samman enligt utvecklingsplanens intentioner. SMM hoppas att denna försöksverksamhet kan permanentas. Tvärförbindelser som knyter samman regionen kan även vara lösningen på andra håll. 



Det är i sammanhanget viktigt att betona betydelsen av varvskapacitet både för sjöfartens behov såväl som för de historiska fartygen som är en del av det maritima kulturarvet. Havs- och vattenmyndigheten och flera av landets länsstyrelser för närvarande arbetar med Havsplanering, en process som har flera beröringspunkter med den regionala utvecklingsplanen. 



Att kollektivtrafik till sjöss även i den centrala stadskärnan kan utvecklas och bli en del i den ordinarie kollektivtrafiken visas t ex av båtlinjen som kallas Sjövägen. Andra exempel som SMM anser kan få efterföljd är direktförbindelsen över Riddarfjärden som går under namnet linje 85.  Sedan över hundra år finns förstås Djurgårdsfärjan – som kanske mest kans ses som en del i turistnäringens transportsystem. SMM tror i övrigt att sjötrafik skulle kunna bidra till de tillfälliga lösningar som kommer behövas under ombyggnaden av Slussen.





Utvecklingsplanens mål och delmål



De delmål som ställs upp under Mål 1 En tillgänglig region med god livsmiljö är enligt vår mening både mätbara och tydliga. SMM kan utifrån sitt maritima perspektiv önska att man tydligare fokuserade på de möjligheter som just Stockholmsregionen har när det gäller naturgeografin – något som nämnts ovan. Staden på vattnet har goda möjligheter att bygga ut kollektivtrafik till sjöss som ett viktigt komplement till satsningar på spår och vägtrafik. Här finns enligt SMM:s mening möjlighet att bidra till lösningar för att hindra de flaskhalsar som finns både i spår- och vägtrafiken. 



Mål 2 som handlar om en öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region har bl a delmål som omfattar en heltäckande behörighet för regionens elever till gymnasieskolan. SMM kan konstatera att alla museiinstitutioner deltar i detta arbete, även om huvudansvaret självfallet finns runt om i skolorna. Vid de två av SMM:s museer som ligger i Stockholm; Sjöhistoriska museet och Vasamuseet bedrivs pedagogisk verksamhet som samspelar med läroplanerna för förskola, grundskola och gymnasium. SMM arbetar sedan några år tillbaka utifrån en Barn- och ungdomsstrategi (BUS).  På detta sätt kan SMM bidra till att uppfylla delmålen som sätts i utvecklingsplanen på detta område. 



Vad gäller Mål 3 En ledande tillväxt- och kunskapsregion så anser SMM att det finns flera kopplingar till både den maritima kulturmiljön och maritima kulturarv. Som nämnts ovan är Vasamuseet ett besöksmål som kan ses som ett av skälen till varför många utländska turister över huvud taget väljer just Stockholm för sin semester. Besöksnäringen är även en av de viktigaste näringarna t ex i skärgården. Det är en miljö som inte bara är naturgeografiskt unik – utan där många berikande besöksmål finns i form av anläggningar som Vaxholms fästning, Siaröfortet, Landsorts lots- och fyrsamhälle, Skärgårdsstiftelsens Gålö eller Dalarö med dess kulturhistoria både över och under vatten. Här finns utvecklingsmöjligheter inom restaurang- hotell och upplevelseindustrin. Till detta behövs också förutsättningar som goda allmänna kommunikationer innebär.  SMM vill även under denna rubrik framhålla behovet av varvskompetens vilket idag finns på t ex på Beckholmen, Tenö varv och Kummelnäs varv. Sådan kompetens är en nödvändig förutsättning både för en god allmän sjötrafik som för ideellt engagemang i seglande historiska fartyg. SMM anser att både turistnäringen i skärgården och detta ideella engagemang är ett betydelsefullt bidrag till livskvaliteten i regionen. Ett levande och välanvänt kulturarv har förutsättningar att skapa en social hållbarhet som bygger på samarbeten och gemensamma erfarenheter.  Därför kan det maritima kulturarvet vara en del av den goda livsmiljön och den attraktiva regionen. 



Under Mål 3 finns även delmål som handlar om ökat antal elever som går ut gymnasiet med avgångsbetyg. Vid SMM:s museer bedrivs pedagogisk verksamhet som anpassats för att passa in i läroplanen även för gymnasieskolan. Genom att erbjuda elever och lärare alternativa sätt att lära menar vi att pedagogiken vid museerna kan bidra till uppfyllandet av dessa målsättningar.



Mål 4. En resurseffektiv och resilient region. Eftersom verksamheten vid SMM:s museer är allmännyttig är i detta sammanhang även den sociala hållbarheten betydelsefull att framhålla. Vid museerna har arbete påbörjats med särskilda satsningar för grupper där risken för utanförskap är större än hos de mer väletablerade museibesökarna. Här finns t ex satsningar på socialt utsatta förortsområden inom Stockholmsregionen. SMM räknar med att kunna ha verksamhet på plats inom en treårsperiod. Därmed anser SMM att inom tidsspannet som utvecklingsplanen omfattar så kommer våra insatser att bidra till de mer målsättningarna utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. 



Nationalstadsparken är en kombinerad grön och blå struktur i stora delar av den centrala staden. Den är betydelsefull för att ge ett konkret miljöperspektiv där ett grönt kulturarv är tillgängligt för en bred allmänhet. Det krävs inga förkunskaper och behöver inte betalas något inträde för att ta del av den rika natur- och kulturmiljö som finns både i Solna och Stockholms kommuner. Rekreationsvärdet med de sjönära miljöerna med t ex tullhus, slott och vattennära strövområden kan kopplas till hållbarhet såväl utifrån ett socialt, ekologiskt som ekonomiskt perspektiv. Vad gäller internt arbete hänvisar vi till SMM:s ovan nämnda miljöarbete och miljöcertifiering.  





Tematiska frågor och förhållningssätt - Landsbygd och skärgård



SMM håller med om den önskvärda framtidsbild som beskrivs under detta tematiska område. Eftersom inte den äldre bebyggelsen omtalas i planen anser SMM att detta tydligare bör betonas. Denna bebyggelse har ofta stora kulturhistoriska värden utan att de skyddas vare sig av Plan- och bygglagen eller Kulturmiljölagen. Det är därför väsentligt att man månar om dessa kulturhistoriska värden. I övrigt anser SMM att utvecklingsplanens förslag är bra. 





Kulturmiljö



SMM håller med om de utgångspunkterför hur kulturmiljön kan utvecklas som beskrivs i utvecklingsplanen. De kan kompletteras med att utvecklingen kan bidra även till kommersiella aktörers verksamhet – ett brett nyttjande av kulturmiljöerna innebär ett stort engagemang för deras bevarande. I samband med utveckling och förändringar av de maritima miljöerna är det angeläget för SMM att lyfta fram kulturmiljölagens skydd även av fornlämningar under vatten. De maritimhistoriska sammanhangen kan, som nämnts ovan i resonemanget om mål 3, användas för att öka attraktiviteten och bidra till utveckling av besöksnäringen lokalt och regionalt. 





Den rumsliga strukturen



När det gäller utvecklingen av områden som haft maritima funktioner anser SMM att det viktigaste är att kulturarvet uppmärksammas och utnyttjas till att berika den omgestaltade miljön. Att människor som flyttar in i en tidigare hamn- eller varvsmiljö genom utformning, namngivning och bevarande av delar av miljön, får en större förståelse för platsens historia skapar enligt oss ett positivt mervärde. 





RUFS som regionens gemensamma kontrakt



SMM anser att de flesta av de frågeställningar som tas upp i den regionala utvecklingsplanen väl korresponderar med aktuella politikområden även på den statliga nivån. Detta innebär att så länge planen hålls aktuell finns goda möjligheter både för SMM och andra statliga myndigheter att arbeta i samma anda som planen. 









I detta ärende har stf överintendent Stefan Lundblad beslutat. Intendent Fredrik Blomqvist har varit föredragande. I den slutliga handläggningen också museichefen vid Sjöhistoriska museet Hans-Lennart Ohlsson deltagit. 











Stefan Lundblad

Stf överintendent			

				Fredrik Blomqvist

				Intendent
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