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Stockholms läns landsting		

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen





Planförslaget Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 (TRN 2017-0052.).



Ståthållarämbetet avger härmed yttrande rörande rubricerat planförslag. Yttrandet har författats utifrån ämbetets roll att förvalta H.M. Konungens dispositionsrätt.



Allmänt

Ståthållarämbetet förvaltar H.M. Konungens dispositionsrätt till de kungliga slotten med tillhörande park-, trädgårds- och skogsområden. Till denna dispositionsrätt hör betydande delar av de grönstrukturer som behandlas i utvecklingsplanen. Ståthållarämbetet sympatiserar naturligtvis med utvecklingsplanens övergripande vision; att skapa ”Europas mest attraktiva storstadsregion”. För att uppnå en sådan vision är det emellertid viktigt att vara medveten om och värna regionens befintliga kvaliteter. Ståthållarämbetet är, som förvaltare av stora och centralt belägna markområden och byggnader vars natur- och kulturvärden är grundläggande för regionens attraktivitet, en viktig aktör i denna process.



Bebyggelsestruktur

Nationalstadsparken och Lovö liksom andra grönstrukturer inom Stockholmsregionen som helt eller delvis omfattas av H.M. Konungens dispositionsrätt är genom storlek, kvalitet och tillgänglighet en förutsättning för en omkringliggande hög och tät bebyggelse. En sådan utveckling gör det än viktigare att dessa områden skyddas mot buller, som redan idag gör stora delar av dessa områden svårnyttjade. Sett till de trafikökningar som prognostiseras finns det skäl att anta att bullernivåerna istället kommer att öka. En sådan utveckling är inte acceptabel, varför frågan måste bevakas och bemästras.



Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll för regionens framtida attraktivitet. Därför är det nödvändigt att de utfästelser som redan gjorts rörande kollektivtrafiknätets utbyggnad också uppfylls. Den i planen markerade spårvägen mellan innerstaden och Lidingö, genom Norra Djurgårdsstaden, är av särskilt stor betydelse för såväl den nya stadsdelens kollektivtrafikförsörjning samt för att öka tillgängligheten till Nationalstadsparken. Ståthållarämbetet är naturligtvis generellt positiv till satsningar som ökar tillgängligheten och minskar trafiktrycket till och genom parker och andra grönområden inom H.M. Konungens dispositionsrätt. Ståthållarämbetet emotser också med förväntan att planens höga ambitioner följs upp med konkreta beslut och tillförlitliga tidsplaner.

















Grönstruktur

Ståthållarämbetet noterar tacksamt att de gröna kilarnas värden lyfts fram, då såväl Kungliga Nationalstadsparken som Lovö är mycket betydelsefulla i det avseendet. Dessa gröna kilar har, vilket framgår av planen, svaga länkar som om möjligt behöver stärkas. Vidare är det nödvändigt att vidta åtgärder för att sänka de tidigare nämnda bullernivåerna samt öka tillgängligheten genom förstärkningar av kollektivtrafiken. Vidare behöver basstrukturen för promenad- och motionsstråk utredas och utvecklas. Som exempel kan situationen vid Brunnsviken, där en sammanhängande gångstruktur vid Ålkistan ännu saknas, nämnas. Betydelsen av fungerande och ändamålsenliga grönstrukturer kan inte nog understrykas, ur såväl invånar-, turism- som biologiskt perspektiv. Därför är det helt nödvändigt att aktuella områden omfattas av ett starkt juridiskt skydd, och förvaltas av ansvariga aktörer i enlighet med gällande lagstiftning.



Kulturarv och kulturmiljö

Utvecklingsplanen nämner specifikt ambitionen att använda befintliga kulturmiljöer i utvecklingen av regionen som besöksmål. Det lokala kulturarvet, materialiserat genom unika och bevaransvärda miljöer, äger avgörande betydelse för regionens attraktivitet och borde därför tillskrivas än större vikt, inte minst ur ett tillväxtperspektiv. För Ståthållarämbetet är det självklart att de kulturvärden som Ståthållarämbetet förvaltar är en stor tillgång i detta avseende. Liksom för grönstrukturerna är kulturmiljöerna viktiga för regionen som helhet och värnandet av dem kan i vissa fall ställa krav på utformningen av intilliggande bebyggelse och trafiklösningar.



Regionalekonomi, näringsliv och entreprenörskap

Ståthållarämbetet delar planens syn på Stockholm som Sveriges ”ledande tillväxt-, kultur- och kunskapsregion”. Det är dock viktigt att insatser för att främja redan starka områden, såsom t.ex. kommunikations- och informationsteknik, Life Science, kulturella och kreativa näringar, miljöteknik och finansområdet, inte får ske på bekostnad av de växande service- och besöksnäringarna. Turismen har alla förutsättningar att bli en basnäring för regionen, vilket också måste få genomslag i planeringen. 



I detta ärende har ståthållaren Staffan Larsson beslutat. I den slutliga handläggningen har även slottsfogde Magnus Andersson, avdelningschef Morgan Gerle, samt förvaltningsintendent Johan Lundgren (föredragande) deltagit.







Staffan Larsson

Ståthållare



						Johan Lundgren

						Förvaltningsintendent
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