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Så blir vi Europas mest
attraktiva storstadsregion

R 2010:5. Antagen av landstingsfullmäktige 2010.

RUFS 2010
RUFS 2010 är vår gemensamma utvecklingsplan
för Stockholmsregionens långsiktiga utveckling.
Med samordning kan vi göra kraftfulla insatser för
att anta de utmaningar som regionen står inför.
Så här ska vi bli Europas mest attraktiva storstadsregion!

Här följer remissinstanser som lämnat formella synpunkter under RUFS-processen (privatpersoner undantagna med hänvisning
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kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Lidingö stad,
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Kommunförbundet Stockholms län, Käppalaförbundet, Norrvatten, Region Gävleborg, Region Skåne/Regionala tillväxtnämnden,
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Sörmlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Migrationsverket, MKB-centrum vid SLU, Mälardalens Högskola, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Polismyndigheten i Stockholms län, Post- och
telestyrelsen AB, Riksantikvarieämbetet, Rikstrafiken, SIKA, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen Stockholms distrikt, SLU, Socialstyrelsen, Statens fastighetsverk, Statens folkhälsoinstitut, Statens historiska museer, Statens maritima museer, Stockholms universitet, Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen, Ståthållarämbetet, Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, Sveriges
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AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, Centrum för Folkhälsa, Hälso- och sjukvårdsnämnden (SLL), Karolinska Universitetssjukhuset, Kulturförvaltningen (SLL), Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Waxholms Ångfartygs AB, AB Fortum Värme, Alternativ stad,
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, BIL Sweden, Centerpartiet Järfälla, Centerpartiet SLL, Coompanion Stockholms län, Cykelfrämjandet i Storstockholm, Djurgården – Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DVL), E-on Sverige AB, Fastighetsägarna Stockholm, Filmpool Stockholm-Mälardalen, Friluftsfrämjandet Norra Järva m.fl., Friluftsfrämjandet, Stockholms Distriktsförbund,
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Fredrik Persson, Scanpix

Till alla
framtidsbyggare
Alla beslut är fattade. Vår gemensamma plan RUFS 2010 har vunnit laga kraft
– så här ska vi bli Europas mest attraktiva storstadsregion! I planen hämtar vi
ledning, inspiration och stöd för inriktning, vägval och samordning. Men enbart
en ritning ger inget bygge.
Nu krävs det vilja, kraft och mod.
Viljan att ta ansvar för regionens utveckling.
Kraften att finansiera och genomföra projekt.
Viljan att våga tänka nytt och modet att gå längre.
Kraften att samarbeta och viljan att söka nya konstellationer.
Och allra tydligast krävs all vilja, samlad kraft och stort mod att möta de stora
utmaningarna på ett konstruktivt sätt.
Vårt framtida klimat.
En växande region med hög befolkningstillväxt.
En integrerad region där människor kan frigöra sina livschanser.
Stockholmsregionen är redan en attraktiv storstadsregion. Men vi vill mer, vi växlar
upp ambitionen – vi kan bli den mest attraktiva storstadsregionen. Det är jag
övert ygad om. Men vårt framtidsbygge kräver den tydligaste projekteringen, de
bästa byggmaterialen, de smartaste arbetsteamen och den klurigaste arkitekturen.
Men framför allt – de mest kompetenta framtidsbyggarna. Nu handlar det om dig
och mig. Vad vi kan åstadkomma tillsammans.
Jag är redo. Är du?
Erik Langby
Ordförande i Regionplanenämnden
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Det här ska vi göra!
Snabbguide till strategier, planeringsmål
och åtaganden
I RUFS 2010 finns sex strategier som ger vägledning för hur regionens utmaningar ska
hanteras som kan leda till att visionen – att bli Europas mest attraktiva storstadsregion
– kan uppnås. Detta uppslag ger en snabbguide till de planeringsmål och åtaganden som
har formulerats för varje strategi. Planeringsmålen konkretiserar de sex strategierna och
kan fungera som styrmedel och en hjälp för uppföljning av planen. Ett åtagande anger vad
som behöver göras för att nå konkreta mål i planeringen. En eller flera aktörer kan vara
ansvariga för att genomföra dessa åtaganden.

strategi: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen,
transporterna och bostadssektorn
planeringsmål:
det här ska vi uppnå till 2030

åtagande:
det här ska vi göra

Inom utbildningssystemet
• Utbildningssystemet är väldimensionerat,
tillgängligt och av högsta kvalitet.

Inom utbildningssystemet
• Säkra en utbildning med hög kvalitet i hela
regionen.
• Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens och individernas efterfrågan.
• Bygga ut och effektivisera den högre
utbildningen i regionen.
• Understödja universitet och högskolor för att
uppnå hög kvalitet.

Inom bostadsförsörjningen
• Bostadsbyggandet sker i en takt så att
utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan.
• Bostäderna har hög kvalitet och är väl
underhållna.
Inom transportsystemet
• Transportsystemet bidrar till en ökad regional
tillgänglighet.
• Kvaliteten i resor och transporter är generellt
god och särskilt hög till och inom regioncentrum och till övriga regionala stadskärnor.

Inom bostadsförsörjningen
• Anpassa byggandet i alla kommuner till
den långsiktiga efterfrågan.
• Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt
för att nå hög kapacitet och kvalitet i bygg
processen.
Inom transportsystemet
• Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark
kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.
• Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt,
samt styra och begränsa efterfrågan.
• Utveckla förbindelser inom och utom landet.
• Stärka förmågan att genomföra investeringar i
infrastruktur.
☛ Se sid: 50–58
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strategi: Utveckla idéer och förnyelseförmåga
planeringsmål:
det här ska vi uppnå till 2030

åtagande:
det här ska vi göra

• Privata och offentliga aktörer samspelar
för att utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen är stark i både privat
och offentlig sektor.
• Stockholmsregionen är attraktiv för kvalifi
cerad arbetskraft.
• Regionen har en stark position som
internationellt centrum för forskning och
huvudkontor.
• Regionen har internationellt framstående
innovationsmiljöer.
• Stockholmsregionen är en av Europas
mest välkända och högklassiga besöks
destinationer.

• Formulera och genomföra en långsiktig
näringspolitik.
• Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte
mellan offentlig sektor och näringsliv.
• Använda offentlig upphandling för att
främja innovationer.
• Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer.
• Låta kreativitet och entreprenörskap prägla
utbildningssystemet.
• Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer.
• Skapa förutsättningar för ett kulturliv i
världsklass.
• Utveckla regionens internationella profil.
• Stärka regionens position i globala nätverk.
• Utveckla Stockholmsregionen som besöks
destination.
• Stärka de tekniska förutsättningarna för digital
kommunikation.
☛ Se sid: 63–70

strategi: Säkra värden för framtida behov
planeringsmål:
det här ska vi uppnå till 2030

åtagande:
det här ska vi göra

För natur-, kultur- och rekreationsvärden
• Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
• Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har god ekologisk status.

För natur-, kultur- och rekreationsvärden
• Säkra och utveckla värdena i mark- och
vattenlandskapet.
• Säkra och utveckla kustens och skärgårdens
natur-, kultur- och rekreationsvärden.
• Skydda Mälaren och Östersjön.  

För klimat, energi och transporter
• Bebyggelsemiljöer och transportsystem är
energieffektiva.
• Regionen påverkar klimatet väsentligt
mindre.
• Betydligt färre invånare är utsatta för
störningar som påverkar hälsan negativt.
• Transporternas risker och negativa effekter
på miljön har minskat.
För resurshushållning och försörjningssystem
• De tekniska systemen för energi, avfall,
vatten, avlopp och massor är effektiva,
robusta och flexibla samtidigt som de har
minimal klimatpåverkan och utgår från ett
kretsloppsperspektiv.
• Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.
• Anläggningar för försörjning, varuhantering
och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma
lägen.

För klimat, energi och transporter
• Sätta sektorsvisa mål för regionens utsläpps
minskning av växthusgaser.
• Anpassa regionen till klimatförändringarna.
• Stimulera mer energi- och resurseffektiva
transporter.
• Begränsa transporternas negativa påverkan.
• Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till
förnybara energikällor.
För resurshushållning och försörjningssystem
• Expandera, förstärk och koppla samman
försörjningssystemen.
• Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten
och avlopp i glesa regiondelar.
• Minska avfallsmängden och använd avfall som
resurs.
• Säkra dricksvattenresurserna.
• Förbättra utvinning och återvinning av ballastmaterial.
• Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt
goda lägen.
☛ Se sid: 76–96
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strategi: utveckla en flerkärnig och tät region
planeringsmål:
det här ska vi uppnå till 2030

åtagande:
det här ska vi göra

För sammanlänkning av östra Mellansverige
• Östra Mellansverige har sammanlänkade
marknader för arbete, bostäder, utbildning
och företagande.
• Bebyggelsen utvecklas i samspel med
kollektivtrafikens utveckling. Människor i
regionen har god tillgång till arbetsplatser,
grönområden, vatten och teknisk försörjning.

För sammanlänkning av östra Mellansverige
• Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige
med spårtrafiken som grund.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
• Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och
tillgängliga näringslivsmiljöer.
• Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och
energieffektiv och bättre anpassad till
kollektivtrafiken.
• Stadslandskapet innehåller fler täta,
attraktiva, promenadvänliga och varierade
stadsmiljöer.
För gröna kilar och stränder
• Människor i regionen har god tillgång till
tätortsnära natur av hög kvalitet.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
• Utveckla regionala stadskärnor i Stockholms
regionen.
• Utveckla transportsystem som stödjer
Stockholmsregionens flerkärnighet.
• Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer
variationsrik.
• Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg,
parker och grönområden.
• Skapa förutsättningar för en dynamisk kvälls
ekonomi i regionens stadskärnor.
För gröna kilar och stränder
• Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna
kilarna.
• Utveckla strändernas värden och tillgänglighet.
☛ Se sid: 100–106

strategi: stärk sammanhållningen
planeringsmål:
det här ska vi uppnå till 2030

åtagande:
det här ska vi göra

• Det finns ett varierat bostadsutbud inom
olika delmarknader.

• Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer
inom regionens delmarknader.
• Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva
och skapa nya mötesplatser som är spridda inom
regionen.
• Utveckla det sociala innehållet i Stockholms
varumärke och marknadsföringen av regionen
inåt och utåt.
• Skapa strategiskt placerade landmärken i
regionens stadskärnor.
• Samverka kring evenemang som stärker regionens
profil inåt och utåt.
• Utveckla tilliten till det offentliga.

• Människor med olika bakgrund i alla delar av
regionen möts ofta och har stark tillit till
varandra.
• Regionens invånare identifierar sig i högre
grad med regionen och alla accepteras som
en del av denna, oavsett bakgrund, kön och
individuella särdrag.

☛ Se sid: 111–116
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strategi: frigör livschanser
planeringsmål:
det här ska vi uppnå till 2030

åtagande:
det här ska vi göra

• Hela regionen präglas av delaktighet och
integration.

• Samverka på strategisk nivå för att förnya
och bredda integrationspolitiken.
• Anta en policy mot diskriminering.
• Göra organisationerna mångfaldsorienterade.
• Följa upp integration och utanförskap i hela
regionen.
• Undanröja hinder för att alla människor tryggt ska
kunna vistas och resa i regionen.

• Alla invånare oavsett bakgrund använder sin
kompetens på en väl fungerande offentlig
och privat arbetsmarknad.

☛ Se sid: 121–124
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Regional struktur 11

1. Stockholmsregionen ska bli
Europas mest attraktiva
storstadsregion!

12 Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion!

En gemensam vision för
Stockholmsregionen: Europas
mest attraktiva storstadsregion
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Regionen ska vara bra att bo och leva i, och den ska vara
lockande att besöka och investera i. Här ska finnas gynnsamma förutsättningar
för många olika slags verksamheter. När vi nått visionen använder vi våra
förutsättningar på bästa sätt. Då ses regionen som intressant, viktig och väl
integrerad i internationella nätverk.

En vision som förenar och utmanar
Visionen för Stockholmsregionen ska vägleda det gemensamma arbetet.
Den förenar och utmanar oss. För att visionen ska fungera som vägledning för
utvecklingsarbetet har den konkretiseras i mål och i strategier som anger vägar
mot målen. Målen en öppen och tillgänglig region, en ledande tillväxtregion,
en region med god livsmiljö och en resurseffektiv region uttrycker sammantaget
de attraktiva värden som behöver känneteckna regionen.
Vi börjar inte från noll. Många aktörer i regionen har formulerat långsiktiga
mål och visioner utifrån den egna verksamheten eller kommunen. Med vision, mål
och strategier för regionen kan vi komma ett steg längre och fånga vad aktörerna
gemensamt vill att Stockholmsregionen ska utvecklas till på lång sikt. Det är en
viktig del i RUFS funktion som paraply för regionens utvecklingsarbete.

Här vill många bo, leva och verka i framtiden
Stockholmsregionen utvecklas genom de människor som bor, lever och verkar här,
och även genom dem som besöker regionen. För människor som bor här är det
viktigt med en god livsmiljö, öppenhet och tillgänglighet. Företagare, forskare
och investerare vill ha en konkurrenskraftig innovationsmiljö, säkra investeringar
och hög tillgänglighet. För besökare är Sverige och Stockholmsregionen sedan
länge en tilltalande destination, i hård konkurrens med många andra storstäder.
Stockholmsregionen upplevs som en vacker region som ligger långt framme på
många områden och som samtidigt har en behändig storlek.
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Regionens aktörer har enats om vad som
är viktigast att hantera: integrationen,
bristerna i bostadssektorn, transporterna,
utbildningen och minskad klimatpåverkan.
Resultat av dialogen i RUFS 2010-arbetet

Stockholm är obestridligen en av de mest
konkurrenskraftiga regionerna i OECD.
Regionen leder utvecklingen mot en kunskapsbaserad ekonomi och konkurrerar framgångsrikt genom hög innovationsförmåga
och kreativitet.
Ur OECD Territorial Reviews Stockholm,
Sverige, 2006

Några centrala begrepp
Utmaningar – När Stockholmsregionens utvecklingsambitioner sätts i relation till förutsättningarna, omvärldens påverkan och bedömningar om framtiden blir ett antal utmaningar
tydliga. Utmaningarna pekar på svårigheter
som måste bemötas i strategierna för regionens
utveckling.

Planeringsmål – Planeringsmålen är konkretiseringar av de sex regionala strategierna. De är
tänkta att fungera som styrmedel och en hjälp
för uppföljning av planeringsarbetet. Tidsperspektivet för planeringsmålen är 20 år. De här
målen bör alltså kunna nås under perioden fram
till 2030.

Vision – Visionen är att Stockholmsregionen ska
vara Europas mest attraktiva storstadsregion.
Visionen markerar riktningen för det samlade
planerings- och utvecklingsarbetet i regionen.
Tidsperspektivet för visionen är 40 år.

Åtaganden – Åtaganden anger vad som ska
göras för att uppnå planeringsmålen. En eller
flera aktörer kan vara ansvariga för att genomföra dessa åtaganden.

Mål – Fyra mål anges i RUFS 2010. Målen är
vägen för att nå visionen. Hur ska vi tillsammans
utveckla en redan attraktiv storstadsregion till
att bli den mest attraktiva i Europa? Tidsperspektivet för målen är 40 år.
Strategier – Hur målen ska nås anges i sex strategier. Strategierna fungerar som riktmärken
för utvecklingsarbetet. De ger vägledning för
hur regionens utmaningar ska hanteras. Till
exempel visar strategin att säkra värden för
framtida behov hur regionen ska hantera utmaningen att minska klimatpåverkan och samtidigt
utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt. Tidsperspektivet för strategierna
är 40 år.

Handlingsprogram – Vissa åtaganden i
planen riskerar att bli hängande i luften, eftersom det inte är tydligt vem som ansvarar för
genomförandet. Många aktörer i regionen
efterfrågar konkreta åtgärder för att tydliggöra
ansvar och genomförande i planen, och där kan
handlingsprogram vara en väg att gå.
Plankarta och målbild – Plankartan med till
hörande planbeskrivning visar huvuddragen
i den fysiska strukturen med sikte på 2030.
Målbilden för östra Mellansverige visar huvuddragen i den rumsliga utvecklingen med sikte
på 2050.
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Det är ytterst viktigt att man nu tar fram en
strategisk plan med tydliga åtgärder för att
hantera tillväxtens effekter. Det är kring
visionen av Stockholm-Mälarregionen som de
berörda aktörerna bör samordna sina insatser
för att få till stånd ett sådant dokument.
Ur OECD Territorial Reviews Stockholm, Sverige, 2006

Östra Mellansverige – Östra Mellansverige
är beteckningen som används för sju län som
deltar i samverkan kring RUFS 2010: Stockholms, Uppsala, Sörmlands, Västmanlands,
Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län.
Formellt gäller regionplanen bara området
Stockholms län.
Region och regionförstoring – Regioner kan
definieras utifrån flera olika utgångspunkter.
Med Stockholmsregionen avses här generellt
sett den administrativa regionen Stockholms
län. Med arbetsmarknadsregion eller funktionell region avses den sammanhållna arbetsmarknadsregion som definieras med utgångspunkt i pendlingsmönster. Den funktionella
regionen utgörs i dag av hela Stockholms län
och Gnesta, Strängnäs och Trosa kommuner i
Sörmlands län, samt hela Uppsala län med
undantag för Älvkarleby kommun. Region
förstoring innebär att arbetsmarknadsregionen vidgas geografiskt. Sedan 1970-talet har
det skett en snabb regionförstoring, och allra
snabbast går det i storstadsregionerna.
Tidsperspektiv – Det finns tre olika tidsperspektiv i planen, ett långt på 40 år, ett medel-

långt på 20 år och ett kortare på 10 år.
Integrerad hållbarhetsbedömning – RUFS
2010 ska bidra till en hållbar utveckling i regionen. De utvecklingsambitioner som ligger till
grund för planeringen har tydliggjorts genom
mål för regionens attraktivitet, vilket ger förutsättningar för att göra avvägningar mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av
utvecklingen. Planen har också analyserats
med utgångspunkt från de fyra övergripande
målen för regionens attraktivitet, med fokus
på långsiktighet och helhetssyn (konflikter
och synergier) samt robusthet och anpassningsförmåga.
Miljöbedömning och miljökonsekvens
beskrivning – En integrerad miljöbedömning
(enligt Miljöbalken) har genomförts under
planeringsprocessen. Resultatet har redovisats i
en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedömningen kompletterar den integrerade håll
barhetsbedömningen. Hur miljöbedömningsarbetet har bedrivits redovisas i en särskild
sammanställning, se kapitel 5.
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RUFS 2010 – en gemensam plan
som gör skillnad
Utvecklingsplaneringen i Stockholmsregionen gör
skillnad. Utan en plan riskerar utvecklingsarbetet att
bli splittrat och lämnar många utmaningar obesvarade. Visionen att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion förenar regionens aktörer och utmanar oss i utvecklingsarbetet.
Stockholmsregionen behöver ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete för att nå visionen. I det
arbetet är en gemensam plan ett mycket betydelsefullt verktyg för långtgående samordning och ett
resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt.
RUFS 2010 fyller många behov i det
regionala utvecklingsarbetet
• RUFS är en gemensam plan som visar på regionens
samlade vilja och som ger vägledning
• RUFS tar sin utgångspunkt i erfarenheter och
kunskap från RUFS 2001 och den delregionala
utvecklingsplanen för kust och skärgård
• RUFS anger strategier och åtaganden som genomförs av och hålls levande av regionens aktörer
• RUFS anger en långtgående samordning och ett
resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt
• RUFS har formell status som både regionplan (PBL)
och regionalt utvecklingsprogram (förordningen
om regionalt tillväxtarbete)
• RUFS ger ledning i det regionala utvecklingsarbetet
genom tydliga åtaganden
• RUFS utgör grunden för olika planer och insatser i
regionen såsom: kommunernas planering, mellankommunal samordning, regionala strukturfondsprogram och statlig infrastrukturplanering
• RUFS fungerar som ett samlande paraply för
operativa insatser, snarare än att ange åtgärder.

En planeringsprocess i flera steg
Arbetet med utvecklingsplanen har pågått sedan
mars 2006 och ett antal olika steg har tagits på vägen
mot en färdig plan.
Politisk behandling
Regionplanenämnden har regelbundet tagit beslut
som väglett planeringsprocessen. Under våren 2010
fattar landstingsfullmäktige det slutgiltiga beslutet
om utvecklingsplanen.
Dialog och samverkan med regionens aktörer
Planeringsarbetet kretsar kring ett antal dialog
omgångar och två formella remissperioder. Till
dialogomgångarna har underlag tagits fram och synpunkterna från dialogen har vägts samman och bearbetats vidare i nästa fas av program- och planarbetet.

RUFS 2010 bygger vidare på
processer i regionen
RUFS 2001
Den regionala utvecklingsplanen 2001 förenade
fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor.
Såväl process som färdig plan markerade ett vikigt
steg framåt genom att utvecklingsplaneringen
etablerades. RUFS 2001 blev ett strategiskt instrument för att förena den fortsatta tillväxten med en
långsiktigt hållbar utveckling.
Aktualitetsrapporten, aktualitetsprövning
av RUFS 2001
Aktualitetsprövningen av RUFS 2001 genomfördes
under 2004–2005. Rapporten innehåller bedömningar av hur aktuell RUFS 2001 är vad gäller planeringsförutsättningar, ekonomiska och sociala frågor,
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miljöfrågor samt fysiska strukturer. Vidare behandlades perspektiven hållbar utveckling, regionens
betydelse för Sverige och Stockholm-Mälardalens
utveckling. Rapporten avslutades med ett antal
rekommendationer inför den fortsatta planeringsprocessen med stor betydelse för hur arbetet med
RUFS 2010 programmerades.
OECD Territorial Reviews Stockholm,
Sverige, 2006
År 2006 gjorde OECD en territoriell rapport över
Stockholmsregionen. Rapporten ingår i OECD:s tematiska serie om storstadsregioner som OECD:s territoriella utvecklingspolitiska kommitté tar fram. Framtagandet av rapporten finansierades i samarbete
mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad,
dåvarande NUTEK, och Näringsdepartementet.
Delregional utvecklingsplan för Stockholms
kust och skärgård, antagen av landstings
fullmäktige 2008
I den delregionala utvecklingsplanen behandlas samlat befolkningsförändringarna, de höga natur-, kulturoch rekreationsvärdena och det exploateringstryck
som finns i kust- och skärgårdsområdet. Inriktningar
och åtgärder anges inom ett antal områden såsom
bebyggelsestruktur, bostadsförsörjning, näringsliv,
transportsystem, marin miljö, landskapet och kulturmiljöerna samt turism. Inriktningar och åtgärder
ingår i strategierna 2.4 och 2.5 samt i kapitel 3 om
regional struktur, där den delregionala plankartan
för kust och skärgård med planbeskrivning redovisas.

Geografi, tid och perspektiv
i planeringen
Geografi
Stockholmsregionen har särskilt starka geografiska
samband med grannlänen. Planen berör därför två
geografiska områden: Stockholms län respektive
östra Mellansverige. Östra Mellansverige utgörs av
de sju län som deltar i samverkan kring RUFS 2010:
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands,
Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län.
Planen har tre tidsperspektiv
Ett långt tidsperspektiv på cirka 40 år – till 2050
Det långa tidsperspektivet är grunden för vision, mål
och strategier och för målbilden för östra Mellansverige. I det långa tidsperspektivet är den grundläggande fysiska strukturen som omfattar bland annat
grönstruktur, bebyggelsestruktur och transportsystem central och anger ramarna för planens inriktning
i det medellånga tidsperspektivet. Klimatfrågan är
en fråga som särskilt motiverar det långa tidsperspektivet.
Ett medellångt tidsperspektiv på cirka 20 år
– fram till 2030
Det medellånga tidsperspektivet ligger till grund för
plankartan, planeringsmålen och åtagandena. Det är
i det här tidsperspektivet som den regionala utvecklingsplanens funktion som formell regionplan är särskilt relevant och tillämplig. Tidsperspektivet relaterar till kommunernas översiktsplanering.

Regional strategi för jämställdhet i
Stockholms län, 2008–2013

Ett kortare perspektiv på cirka 10 år
– fram till 2020

Strategin ger en bred beskrivning av Stockholms län
ur ett jämställdhetsperspektiv och anger mål och
strategier för det länsgemensamma jämställdhetsarbetet fram till 2013. Utgångspunkten i strategin är
att jämställdhet är en drivkraft för regional utveckling. Jämställdhetsstrategin omfattar också nuläge
och trender, vilket har gjort det lättare att integrera
jämställdhetsfrågorna i RUFS 2010. Parterna bakom
strategin är Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting/Regionplanekontoret samt
Kommunförbundet Stockholms län. Flera andra
lokala och regionala aktörer har bidragit med problemformuleringar.

Det kortare perspektivet har fokus på genomförande
och operativ planering. I det här tidsperspektivet
skall planeringsmål och åtaganden omsättas till
exempel i den statliga planeringen av investeringar i
infrastruktur, strukturfondsprogram med mera. Det
kortare tidsperspektivet har en särskilt nära koppling
till den regionala utvecklingsplanens funktion som
regionalt utvecklingsprogram (RUP). Det finns områden som inte ingår i sådan plan- och programverksamhet, men där det är viktigt att aktivt planera för
att genomföra åtgärder. För områden där det inte är
givet vem som har ansvar för genomförande eller hur
det ska gå till kan handlingsprogram initieras. Det är
en fördel om planen börjar genomföras omgående
då startsträckan kan vara kort för många åtaganden.

Stockholmsöverenskommelsen
I november 2006 tillsattes en särskild förhandlingsman, Carl Cederschiöld för att genomföra en förhandling om Stockholms läns infrastruktur. Förhandlingen resulterade i en överenskommelse om en
trafiklösning för Stockholmsregionen fram till 2020
med utblick mot 2030.

Perspektiv i planeringen

I RUFS-arbetet är utgångspunkten att flera perspektiv (jämställdhet, folkhälsa samt olika grupper i samhället) ska vara en integrerad del i planeringen och
inte behandlas vid sidan om.
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Jämställdhet
Jämställdhetsaspekter lyfts exempelvis kopplat till
regionförstoring och könsbundna utbildningsval.
Strategin Frigör livschanser tar också upp könsdiskriminering på arbetsmarknaden. Åtagandena i planen
omfattar också möjligheter att resa och vistas tryggt,
liksom mer jämställda boende- och livsmiljöer.
Folkhälsa
Trygghet behandlas som en bestämningsfaktor för
folkhälsa. Andra faktorer är tillgången till grönområden, att den fysiska miljön är hälsosam och att det
finns goda möjligheter att förflytta sig till fots eller
med cykel.
Skillnader mellan olika grupper
Olika gruppers förutsättningar lyfts fram i nulägesbeskrivningarna och i analysen av vilka faktorer som
främjar respektive hindrar regional utveckling. Vid
mätning av måluppfyllelse ska det vara möjligt att
följa resultaten för de grupper – kvinnor, män,
invandrare, barn och ungdomar, funktionshindrade

och äldre – som lyfts fram i nulägesbeskrivningarna.
Målet bör vara att invånarna ska kunna följas på
samtliga variabler, med kön som övergripande indelningsgrund.
Integrerad bedömning av hållbarhet
och miljöeffekter
Förutsättningarna att nå en hållbar utveckling inom
ekonomi, sociala förhållanden och miljö har löpande
bedömts och möjliga synergier och konflikter har
analyserats. Som en del av planeringsprocessen har
också en miljöbedömning genomförts.
RUFS 2010 kommer på så vis att bidra till en hållbar
utveckling i regionen, vilket innebär att regionen
• förvaltar kapital och resurser för kommande
generationer
• bibehåller och utvecklar önskade och nödvändiga
kvaliteter
• upprätthåller och utvecklar robusthet och
anpassningsförmåga.
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Utmaningar, mål och strategier
för regionens utveckling
Långsiktiga utmaningar för
Stockholmsregionen
När Stockholmsregionens vision och mål sätts i relation till förutsättningarna, omvärldens påverkan och
bedömningar om framtiden, blir ett antal långsiktiga
utmaningar tydliga. Dessa utmaningar är utgångspunkter för planeringen och är centrala för de strategier
och åtaganden som presenteras i utvecklingsplanen.

ter mellan miljö- och hälsofrågor och regionens förväntade expansion, samt att arbeta proaktivt för att
utveckla dagens miljövärden. Exempelvis leder den
ökade befolkningsmängden till att regionen måste
planera för att bygga ut transportsystemet med
vägar och spår, men samtidigt också öka tillgängligheten för cyklister och gående samt värna och
utveckla regionens grönområden och bebyggelsens
stadsmässiga kvaliteter. Det finns här många regionala värden som står mot varandra eller mot lokala
intressen. Värdena kan även samverka och ge en förbättrad situation. Målkonflikter behöver analyseras
och redovisas öppet.

Utmaning 1:
Att möjliggöra befolkningstillväxt och
samtidigt förbättra regionens miljö och
invånarnas hälsa

UTMANING 2:
Att vara en liten storstadsregion och
samtidigt internationellt ledande

En fortsatt befolkningstillväxt i Stockholmsregionen
ger möjligheter till resurseffektiva lösningar som inte
är möjliga i glesa regioner. Men fler människor kan
innebära ökad markexploatering, fler transporter
och större energianvändning. Utmaningen är att förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa även
med en hög befolkningstillväxt.
Stockholms stjärnstruktur med stråk, knutpunkter
och mellanrum ger goda förutsättningar för storskaliga, miljövänliga lösningar för kollektivtrafik och
energiförsörjning, liksom för närhet till natur, rent
vatten och frisk luft.
Utmaningen innebär konkret att hantera konflik-

Stockholmsregionen är en befolkningsmässigt liten
storstadsregion i ett internationellt perspektiv, med
begränsade möjligheter att vara framstående inom
många fält. För att nå ledande positioner måste regionen därför hålla mycket hög kvalitet. Utmaningen
ligger i att skapa goda förutsättningar för kunskapsförsörjning och goda förhållanden på arbetsmark
naden.
Det är nödvändigt att förbättra vissa områden för
att möta den globala konkurrensen. Utmaningen ligger i att höja kvalitet och effektivitet inom utbildningen, ha goda förhållanden på arbetsmarknaden
och bra livsvillkor för inflyttare från utlandet. Arbets-
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livets organisering och attityder måste förändras så
att rörligheten bland både kvinnor och män ökar, de
som står utanför arbetsmarknaden får arbete och
fler med bra utbildning vill flytta hit från utlandet.

UTMANING 3:
Att öka tryggheten i regionen samtidigt
som omvärlden upplevs som mer osäker
Regionens större kontaktytor mot omvärlden leder
till att nya risker snabbt når oss, men den verkliga
utmaningen kring trygghet är att få invånarna att
känna större tillit till varandra och till samhällets institutioner. Det finns stora skillnader i mellan olika
delar av regionen i hur trygga människor känner sig,
liksom mellan män och kvinnor. I en öppen och sammanhållen region måste de här skillnaderna minska
kraftigt och helst elimineras helt.
Hur trygga människor känner sig är en viktig faktor
för hur attraktiv regionen är. När människor som är
trygga möts och har tillit till varandra, blir regionen
mer kreativ och innovativ. Då ökar också det sociala
kapitalet, som kan vara både individuellt och kollektivt.
Att känna tillit och trygghet bidrar givetvis också
till hög livskvalitet för den enskilda människan. För
att människor ska kunna förverkliga sina livschanser i
en dynamisk storstadsregion måste de känna sig
trygga. Det förutsätter tilltro till samhällets institutioner: att man kan lita på att man får en rättvis
behandling och en plats på arbetsmarknaden, och
därmed får del av välfärden.

UTMANING 4:
Att minska klimatpåverkan och samtidigt
utveckla en tillgänglighet som möjliggör
ekonomisk tillväxt
Stockholmsregionen ligger i utkanten av Europa, en
bra bit ifrån andra stora städer och marknader. Inom
regionen finns problem med trängsel, samtidigt som
det fysiska rummet och skärpta miljökrav begränsar
handlingsmöjligheterna. Utmaningen är att skapa en
god tillgänglighet med mindre klimatpåverkan, såväl
regionalt som globalt, som också gynnar en ekonomisk tillväxt.
Hotet om framtida klimatförändringar och behovet att minska klimatpåverkan är centrala för vår
utveckling. Både befintlig och planerad bebyggelse
och infrastruktur måste anpassas till kommande
klimatförhållanden. Fördelningen av kostnader och
uppoffringar för att reducera utsläpp av växthus
gaser kommer sannolikt att bli en avgörande fråga i
framtiden.
En faktor som bidrar till ekonomisk tillväxt är den
pågående regionförstoringen, som innebär ett allt

större upptagnings- och avsättningsområde. Men en
större region kräver också fler transporter. För att
klara utmaningen att samtidigt minska vår miljöpåverkan behöver vi förändra våra resvanor, vårt sätt
att transportera varor och gods och i vissa avseenden
också vår livsstil.

UTMANING 5:
Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt
som behoven fortsätter att växa
Transportinfrastrukturen, bostadsbeståndet och
utbildningssystemets kapacitet har inte utvecklats i
takt med befolkningsökningen. Utmaningen är att
åtgärda kapacitetsbristerna samtidigt som behoven
ökar. De finansiella och personella resurserna för de
stora investeringar som krävs riskerar att bli hårt
ansträngda.
Kapaciteten inom den högre utbildningen i regionen behöver öka för att regionen ska kunna behålla
sin ställning som kunskapsregion. Viktigt är också att
kollektivtrafiken byggs ut för att avlasta vägnätet. I
dag finns tendenser till att regionen delas i en nordlig och en sydlig del, vilket begränsar bostads- och
arbetsmarknaden samt hämmar näringslivets tillväxt.
Det krävs därför en ökad kapacitet för trafik mellan
norra och södra regionhalvan.
Om man inte investerar i vägnätet och kollektivtrafikssystemet försämras förutsättningarna för både
arbets- och bostadsmarknaden. Nya finansieringsformer kan vara ett sätt att stimulera utvecklingen, men
den frågan måste lösas av regionen tillsammans med
den statliga nivån.

UTMANING 6:
Att öppna regionen och samtidigt
minska utanförskapet
Stockholmsregionen ska vara en öppen region, där
människor oavsett kön och bakgrund ska kunna tillvarata sina livschanser. Så är det inte i dag på arbetsoch bostadsmarknaden. Utmaningen är att göra
regionen öppen och tillgänglig, samtidigt som den är
sammanhållen och erbjuder alla att ta del av regionens värden och tillgångar.
Den öppenhet som lockar inflyttare, investerare
och besökare är samma öppenhet som skapar ett
samhälle med rörlighet, dynamik och förverkligade
ambitioner. Öppenhet och lyhördhet hos institutioner, liksom tolerans bland människor, är viktiga delar
i att motverka utanförskap. I en öppen region som
präglas av delaktighet finns det inget tvingande samband mellan härkomst och yrkesval. Om det här förverkligades skulle alla typer av människor arbeta
inom alla typer av näringar och ha alla typer av
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samhällspositioner i Stockholmsregionen.
Den diskriminering och slutenhet som fortfarande
råder på delar av arbetsmarknaden begränsar individens livschanser, samtidigt som det gör regionen
mindre attraktiv. Diskrimineringen och intoleransen
visar sig inte bara mot människor som har invandrat
till regionen, utan också mot turister, affärsresenärer, investerare och diplomater.
Regionförstoringen med förbättrade möjligheter
att pendla långa sträckor mellan bostad och arbete
inom östra Mellansverige innebär en radikalt förbättrad arbetsmarknad för många invånare i regionen. I
dag finns dock samhällsstrukturer som försvårar för
kvinnor att dra fördel av den positiva individuella
karriärutveckling som ökad regionförstoring ger
möjlighet till.
Tillit mellan människor är både en förutsättning
för och en väg till öppenhet. En öppen region präglas
av en hög grad av kontakt över rumsliga och kulturella gränser. Den öppna regionen saknar diskriminering och har starkt fokus på jämlikhet och jämställdhet. Infrastruktur och kommunikationer skapar
mötesplatser för personer från olika delar av samhället. En öppen Stockholmsregion har en befolkning
med kontakter och nätverk över hela världen.

Mål för regionens attraktivitet
Det är många värden och egenskaper som gör Stockholmsregionen attraktiv. Fyra mål uttrycker sammantaget de attraktiva värden som behöver känneteckna
regionen. Nedan presenteras målen tillsammans med
några indikationer på hur långt regionen har kommit
på respektive område 2009.

med de flesta storstadsregioner i Europa har regionen ett högt deltagande på arbetsmarknaden bland
både kvinnor och män, men arbetsmarknaden är
kraftigt könsuppdelad. Andelen sysselsatta kommer
– liksom i andra regioner – att minska år 2009 till följd
av den globala ekonomiska krisen. Även på utbildningsområdet är könssegregationen stor. Utrikes
födda förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än den
övriga befolkningen, och de har lägre löner. Den
etniska och sociala segregeringen finns även på
bostadsmarknaden.
Regionens transportsystem har inte utvecklats i
takt med tillväxten i befolkning och ekonomi. Investeringar i infrastruktur för transporter ligger på en
låg nivå i ett internationellt perspektiv. Den internationella tillgängligheten är sämre än för ett antal
andra storstadsregioner, eftersom regionen ligger
långt från de stora marknaderna och inte är en av de
mer betydelsefulla knutpunkterna i Europas flygplatssystem.

MÅL:
En ledande tillväxtregion
Stockholmsregionen ska vara en dynamisk region
som främjar innovationer och inspirerar människor
att starta och utveckla verksamheter. Regionen ska
ha hög sysselsättning, hög kunskapsintensitet och
starkt entreprenörskap. Det innebär både utvecklande arbeten för invånarna och goda förutsättningar för framstående aktörer inom forskning,
näringsliv, kultur och samhälle att driva sina verksamheter här.
Läget i regionen

MÅL:
En öppen och tillgänglig region
Stockholmsregionen ska kännetecknas av öppenhet
för nya tankar och social mångfald, och vara väl sammanhållen och integrerad. Invånarna ska ha lika möjligheter till utveckling oavsett social bakgrund, kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder (d.v.s. sådana begränsningar
som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen), sexuell läggning, ålder och
könsöverskridande identitet och uttryck. Tillgänglig-
heten ska vara hög, såväl inom regionen som till och
från andra regioner, inom och utom landet.
Läget i regionen
Stockholmsregionen har i ett europeiskt perspektiv
en mycket hög internationell mångfald, mätt som
andelen invånare med utländsk bakgrund, olika
språk, religioner och etniska tillhörigheter. Jämfört

Stockholmsregionen är en mycket konkurrenskraftig
region, internationellt sett. Regionen presterar väl
enligt de så kallade Lissabonindikatorerna för den
ekonomiska utvecklingen, till stor del tack vare den
höga sysselsättningsnivån. Stockholmsregionen är
den tjugonde rikaste storstadsregionen i EU, mätt
som bruttoregionprodukt per invånare. Tillväxten
försvagades dock 2008 och kom att bli mycket svag
eller negativ 2009, eftersom regionen i likhet med
andra storstadsregioner drabbades av den pågående
ekonomiska krisen.
Den satsning som görs på forskning och utveckling
är en av de största bland storstadsregionerna i
Europa. Stockholmsregionen har också, jämfört med
andra regioner, en av de högsta andelarna av arbetskraften i branscher med hög teknikintensitet. Vidare
är regionen en av de regioner där störst andel av
befolkningen har högskoleutbildning, medan den
ligger längre ned när det gäller utbudet av högskoleutbildningar. Stockholmsregionen ligger i topp i
antalet patentansökningar, men är sämre än flera
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andra storstadsregioner på att kommersialisera den
omfattande kunskap som finns.
Stockholmsregionen räknas som ett viktigt kunskapscentrum i Europa, vid sidan av städer som
Frankfurt am Main, Hamburg, München, Amsterdam
och London. Dessa kunskapscentrum har central
betydelse i den globala ekonomin, eftersom de ligger i framkant när det gäller internationell industri
och näringsliv samt kompetens. Stockholmsregionen
utmärker sig också genom att vara den enda stads
regionen i utkanten av Europa som är ett viktigt säte
för internationella huvudkontor. Men när företagen
år 2008 i European Cities Monitor själva rankar bästa
stad att etablera företag i, hamnar Stockholm först
på 20:e plats, vilket dock är en något bättre placering
än 2007.

MÅL:
En region med god livsmiljö
Regionens invånare ska ha en hög livskvalitet med
tillgång till ren luft, rent vatten samt en trivsam,
trygg, hälsosam och vacker miljö. Det ska råda en
stark social sammanhållning med tillit och närhet
mellan människor, och förtroendet för samhällsorganen ska vara högt. Alla ska känna sig trygga, och utrikes födda och svenskfödda ska vara väl integrerade.
Jämställdhet ska råda. Det ska finnas ett varierat
utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning och service som väl möter efterfrågan och som passar olika
livsstilar. Utbudet av kultur ska vara stort och av hög
kvalitet. Kulturhistoriska värden ska vara tillgängliga
och tillmätas stor betydelse i samhällsutvecklingen.
Lättillgängliga och natursköna områden med ett
rikt djur- och växtliv ska ge goda friluftsmöjligheter.
Livsmiljön ska även vara anpassad till klimatförändringarna.
Läget i regionen
Stockholm rankas bland de regioner i världen som
möjliggör högst livskvalitet. Regionen kännetecknas
av god folkhälsa, hög utbildningsnivå och låg andel
fattiga människor. Stockholmsregionen har en
mycket låg spädbarnsdödlighet och bland de lägsta
dödstalen för personer under 65 år. Andelen i denna
åldersgrupp som dör av hjärt- och lungsjukdomar är
också lägre än i de flesta andra regioner.
Enligt en internationell undersökning är tre av fyra
stockholmare helt nöjda med att bo i staden. Invånarna tycker också att det är relativt lätt att få jobb,
men det är svårt att hitta en bra bostad till ett rimligt
pris. Stockholmarna anser också att staden är säker,
städad och har ren luft. Företagen rankar Stockholm
högt i bedömningen av livskvaliteten för sina
anställda. Staden uppskattas också för sina grönområden och kulturella institutioner.

Invånarna är mindre nöjda med de allmänna kommunikationerna och är direkt missnöjda med integrationen mellan svenskfödda och utlandsfödda. Bland
undersökta städer har Stockholm den högsta andelen invånare som anser att invandrare inte är välintegrerade i samhället. Allt fler ungdomar står också
utanför både utbildning och arbetsmarknad, och
även i internationell jämförelse är den gruppen stor.
En annan oroande tendens är att hälsan har försämrats bland unga, särskilt bland de unga kvinnorna.

MÅL:
En resurseffektiv region
Stockholmsregionen ska vara en resurseffektiv region
där det är enkelt att leva och verka. Invånarnas behov
ska tillgodoses effektivt, och en stor andel av dem ska
förvärvsarbeta. Regionens rumsliga struktur och system
för transporter, utbildning och teknisk försörjning ska
göra det möjligt att använda natur- och samhällsresurser effektivt. Regionens olika delar ska vara integrerade
och sammanlänkade med varandra, så att den samlade
potentialen tas till vara. Utsläppen av klimatpåverkande gaser och förorenande ämnen ska vara låga.
Läget i regionen
Stockholm är en relativt stor stad, som därför ger
upphov till mycket trafik och stor miljöpåverkan. Jämfört med andra regioner i Europa av motsvarande
storlek har dock Stockholmsregionen relativt låga
utsläpp av miljöstörande ämnen. Regionen har lägre
utsläpp av växthusgaser per invånare än landet i
övrigt, och utsläppen per person minskar något.
Överlag klarar luften i Stockholmsregionen normerna för miljökvalitet, men utmed vissa hårt trafikerade gator överskrids de beroende bland annat på
användningen av dubbdäck.
Stockholmsregionen har en relativt liten andel
hårdgjord yta per invånare jämfört med andra regioner i Europa. Men bebyggelsen är glesare och
stadsbebyggelsen mer utspridd än i andra storstadsregioner. Trots detta är naturen i de flesta andra
storstadsregioner i Europa mer uppsplittrad än i
Stockholm.
Regionen har jämförelsevis hög sysselsättning
bland både kvinnor och män, men arbetsmarknaden
är mycket könssegregerad. Inom flera områden är
det brist på arbetskraft, och den bristen hotar att
öka snabbt när 40-talisterna går i pension.

Strategier – vägar mot målen
Ovanstående utmaningar måste hanteras för att
målen ska nås. Strategierna fungerar som riktmärken
för regionens samlade utvecklingsarbete och ger
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vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras. Strategierna är beroende av varandra och när de
genomförs samordnat är de ömsesidigt förstärkande.
Därför är det viktigt att strategierna ses som en helhet.

STRATEGI:
Öka uthållig kapacitet och kvalitet
inom utbildningen, transporterna och
bostadssektorn
Förvalta och utveckla befintliga resurser.
Förbättra kapacitet och kvalitet.
Den här strategin ska leda till ökad kapacitet och
höjd kvalitet inom främst transport- och utbildningssystemen samt till fler bostäder. Den innebär dels att
förvalta och utveckla det befintliga kapitalet och
resurserna inom de strategiska områdena, dels att
undanröja kapacitetsbrister och kvalitetsproblem.
Utvecklingen av regionen hämmas av att utbildningssystemet, bostadsförsörjningen och transportsystemet inte har hållit jämna steg med befolkningsökningen. Dessutom finns det problem med
bristande kvalitet, som svaga utbildningsresultat i
skolan samt eftersatta och osunda bostadsmiljöer.
Det finns en betydande snedrekrytering inom utbildningssystemet, både vad gäller kön och socioekonomisk bakgrund, vilket bör motverkas för att tillvarata
regionens samlade potential. Det är angeläget att
uppnå en jämnare rekrytering och de stora könsskillnaderna i utbildnings- och yrkesval ska motverkas.
Kvaliteten ska höjas på alla nivåer inom utbildningssystemet. En grundläggande utbildning av hög
kvalitet är av stor betydelse för att barn och ungdomar ska uppmuntras och ges goda förutsättningar till
vidare studier. Yrkes- och vuxenutbildningen behöver
anpassas bättre till arbetsmarknadens och individernas efterfrågan. Om regionens ställning som kunskapsregion ska bestå måste den högre utbildningen
byggas ut, kvaliteten höjas och effektiviteten öka i
form av förbättrad genomströmning.
Inom bostadssektorn ska eftersträvas ett varierat
utbud av bostäder med trygg miljö och anpassning
till olika grupper, till exempel ungdomar, funktionshindrade och äldre. Ur ett näringslivsperspektiv är
det också viktigt att regionen kan erbjuda attraktiva
boendealternativ. Mindre attraktiva områden ska
utvecklas till goda boendemiljöer. Områden ska
också göras mer attraktiva, bland annat genom att
nya bostäder byggs. Om bygg- och planprocessen blir
mer effektiv minskar byggkostnaderna och det går
fortare att genomföra bostadsprojekt. Därför bör en
sådan effektivisering främjas.
Inom transportsystemet ska resurseffektiva lösningar eftersträvas och effektiva kopplingar skapas
mellan olika transportslag. Även transportsystemets
internationella samband ska stärkas. Transporterna
ska också bli mindre beroende av fossila bränslen.

Det är särskilt viktigt att den nationella politiken
tar hänsyn till storstadsregionens särskilda förutsättningar. Det krävs alltså ett samspel med staten för att
få stabila spelregler som ger incitament för satsningar på ökad kapacitet och högre kvalitet. Ett
exempel är regionens mycket stora behov av högt
utbildad arbetskraft. Ett annat rör formerna för att
finansiera och organisera omfattande investeringar i
ökad kapacitet och kvalitet i transportsystemet. Det
bör läggas stor vikt vid att hitta möjligheter för att
driva på teknikutvecklingen för energieffektiva
bostäder och transporter, för effektivare energianvändning och minskade utsläpp. Lika viktigt är att få
till stånd effektiva processer för byggande och att ge
förutsättningar för en bostadsproduktion och
bostadsförnyelse som ger en tillräcklig tillgång på
bostäder över tid.

STRATEGI:
Utveckla idéer och förnyelseförmåga
Skapa generella förutsättningar och
robusta miljöer för förnyelse, innovationer
och entreprenörskap.
Strategin att utveckla idéer och förnyelseförmåga
fokuserar på att förbättra de generella förutsättningarna för förnyelse och innovationer. Dagens
gynnsamma faktorer ska vidareutvecklas, till exempel starka vetenskapliga institutioner, avancerade
marknader, funktionen som internationell mötesplats och den höga kunskapsnivån. Dessutom ska en
stark och livlig kultursektor bidra till en attraktiv och
dynamisk innovationsmiljö.
Stockholmsregionen måste samla sina resurser för
att klara sig i den globala konkurrensen. Ett gott
företagsklimat ska skapas. Entreprenörskap och en
effektiv offentlig förvaltning ska främjas.
Stockholm rankas högt i internationella mätningar
av innovation men det finns brister i innovationsmiljön, bland annat när det gäller att göra nya idéer
kommersiellt gångbara. Stockholmsregionen har
dock goda förutsättningar för att framgångsrikt
genomföra den här strategin, eftersom regionen är
stark inom forskning och utveckling, och befolkningen är välutbildad. Dessutom finns redan flera
framstående multinationella koncerner etablerade
här. Men för att kunna öka förmågan till förnyelse
måste hela regionen vara öppen för nya idéer och
impulser, både från utlandet och från regionens invånare, med och utan utländsk bakgrund.
Strategiska offentliga insatser ska samspela med
den prioritering som andra aktörer gör, och näringspolitiska insatser ska stödja ambitionerna för regionens utveckling på lång sikt. Det kräver ett gemensamt mål och bättre samordning av näringspolitiken
inom regionen. Regionen ska dra nytta av den centrala positionen i Östersjöområdet, som är attraktiv
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för utländska företag vilka ska placera sina huvudkontor eller etablera utvecklingsverksamhet för
marknaden i Östersjöområdet och norra Europa.

STRATEGI:
Säkra värden för framtida behov
Förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och
naturvärden samt värden i den bebyggda miljön.
Utveckla effektiva tekniska försörjnings- och
transportsystem som minskar klimatpåverkan.
Hushålla med naturresurser.
Regionens kultur-, miljö- och skönhetsvärden samt
värden i den bebyggda miljön ska förvaltas och
utvecklas för att skapa en god livsmiljö. De tekniska
systemen för vatten, avlopp, avfall, energi och transporter ska effektiviseras och klimatanpassas. Belastningen på mark, luft och vatten samt på invånarnas
hälsa ska minimeras. Hushållningen med regionens
naturresurser ska förbättras.
När befolkningen ökar i regionen ökar även behovet av resurseffektiva lösningar och hushållning med
regionens resurser. Regionen har goda förutsättningar i form av tät bebyggelse och kommande satsningar kan bygga vidare på de investeringar som
redan gjorts i infrastrukturen.
Vattenförsörjningen ska säkerställas på lång sikt.
Regionens markresurser ska användas effektivt för
att säkra kultur- och miljövärden. Markbehoven för
olika ändamål ska kunna tillgodoses långsiktigt och
effektivt. Omställningen av energiförsörjningen för
uppvärmning ska fortsätta. I stort sett all energiförsörjning bör bestå av förnyelsebara energikällor år
2050 för att klara att minska regionens klimatpåverkan. Regionens goda förutsättningar för fjärrvärmeförsörjning ska utnyttjas ytterligare. De tekniska försörjningssystemen ska anpassas till de pågående
klimatförändringarna och bli mer robusta. Användningen av transportsystemet ska effektiviseras, bland
annat genom olika former av incitament och styrmedel.
Regionen ska samarbeta med andra regioner i Östersjöområdet och få till stånd överenskommelser och åtgärder som leder till betydligt mindre miljöskadliga utsläpp i Östersjön och en förbättring av havets tillstånd.

STRATEGI:
Vidareutveckla en flerkärnig
och tät region
Eftersträva en koncentration av boende, verk
samheter och funktioner genom en flerkärnig
och tät region, såväl inom Stockholms län som i
östra Mellansverige.
Det pågående arbetet med att utveckla en flerkärnig
och tät bebyggelsestruktur bör fortsätta, eftersom
en flerkärnig struktur ger förutsättningar för resurs-

effektivitet, tillgänglighet och dynamik. Genom att
koncentrera ny bebyggelse till få områden kan värdefulla kultur- och naturmiljöer värnas. Regionen har
redan delvis en tät och flerkärnig bebyggelsestruktur, vilket ger goda möjligheter till att vidareutveckla
en redan effektiv rumslig struktur.
Den här strategin innebär också att förstora regionen och att bättre koordinera utvecklingsarbetet i en
större region. En vidgad funktionell region ger bland
annat en större och mer differentierad arbetsmarknad. Transport-, taxe-, informations- och kommunikationssystem är centrala verktyg för att stödja en
regionförstoring. Kommunikationerna mellan de
större städerna i östra Mellansverige behöver utvecklas så att de i högre utsträckning kan fungera tillsammans i ett nätverk. Den centrala regionkärnan är en
stor resurs för regionen och hela landet. Denna viktiga resurs ska värnas och utvecklas.
Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen och
omgivande län kommer att öka intresset för och önskemålen om mark för bebyggelse, transportinfrastruktur och tekniska system. Dessa önskemål ska
kanaliseras på ett sätt som främjar utvecklingskraft
och sociala värden, utan att hota miljön.
Transportsystemets struktur är avgörande för flerkärnighet och täthet. I skärningspunkter mellan radiella (som löper mellan centrum och ytterområden)
och tvärgående delar av transportnätet ska täta och
tillgängliga områden utvecklas – regionala stadskärnor. Utvecklingen av transportsystemet ska bidra till
en flerkärnig och tät struktur. Planeringen av bebyggelse och kommunikationer ska samordnas. De regionala stadskärnorna ska utvecklas till trygga och stadslika miljöer som är attraktiva för boende och
verksamheter. De regionala stadskärnorna ska också
erbjuda goda förutsättningar för innovativa verksamheter.
Företagsetableringar, utbildningar, kultur, teknisk
infrastruktur, service eller offentlig verksamhet ska
stimuleras att stödja en flerkärnig struktur. Handel,
kultur och kvällsekonomi är förutsättningar för att
stadskärnor utanför regioncentrum ska utvecklas och
bli attraktiva.
En spridd bebyggelse ska motverkas, så att grönområden samt höga natur- och kulturvärden i skärgården kan bevaras. Tätortsnära grönområden och
övriga natur- och kulturmiljöer ska i största möjliga
utsträckning bevaras samt utvecklas för att bidra till
regionens goda miljövärden och invånarnas hälsa.
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STRATEGI:
Stärk sammanhållningen

STRATEGI:
Frigör livschanser

Förstärk processer för en sammanhållen
region med en social och kulturell mångfald
– bryt segregerande processer.

Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata
sin fulla livspotential.

Den här strategin innebär att öka tillgängligheten
mellan regionens olika delar och skapa fler mötesplatser. De strukturer och villkor på bostads-, utbildnings- och arbetsmarknaden som leder till uppdelning av invånarna socialt, etniskt och rumsligt ska
förändras. Både de här marknaderna och olika delar
av regionen behöver få en större social och kulturell
mångfald.
Om människor ur olika grupper lär känna varandra
i arbetslivet och i det offentliga rummet minskar
effekterna av bostadssegregationen. Rörlighet och
tillgänglighet mellan olika regiondelar minskar sannolikheten för delningstendenser och skapar samtidigt förutsättningar för en starkare sammanhållning
i regionen. Det är särskilt viktigt att stärka invandrades ställning på arbetsmarknaden.
Avgörande för att stärka sammanhållningen i regionen är att det finns tillit mellan människor, vilket
ibland kallas socialt kapital. Det sociala kapitalet ska
stärkas genom fler mötesplatser där människor med
olika bakgrund möts och skapar kontakter. Det sociala kapitalet skapas också i överbryggande institutioner som arbetsplatser, frivilligverksamheter och skolor. Processer och sociala arenor som kan bidra till att
öka det sociala kapitalet ska identifieras och stödjas.
Processer på bostadsmarknaden som leder till segregation måste vändas, så att boendet i stället bidrar
till integration. Huvudorsaken till den etniska segregationen i boendet är att majoritetsbefolkningen
undviker att bosätta sig i så kallade invandrartäta
områden. Det bör bli en större bredd i bostadsutbuden i regionens olika delar, så att en större mångfald
av människor väljer att bosätta sig i områden som nu
är relativt segregerade.
Sammanhållningen mellan olika delar av regionen
behöver stärkas. Den befintliga bebyggelse- och
transportinfrastrukturen ger förutsättningar att
hålla ihop regionen genom god tillgänglighet främst
till regionens centrum. Men även infrastrukturen
mellan andra delar av regionen behöver utvecklas, för
att göra olika platser och aktiviteter mer tillgänga och
nåbara. Alla delar i regionen ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Resurserna ska satsas där behoven är störst och där investeringar gör störst nytta.

Barriärer av olika slag hindrar människor från att förverkliga sina livschanser och ta tillvara sin potential.
Barriärerna kan hänga samman med kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller annan
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, och könsöverskridande identitet och uttryck, men kan också bestå
i brister och hinder som påverkar alla människor.
Det är av stort ekonomiskt värde för både den
offentliga sektorn och näringslivet att ta vara på den
kreativa kraft som finns bland personer som i dag i
alltför liten omfattning får delta i samhällslivet. Även
regionens attraktivitet är beroende av att invånarna
har möjligheter att utvecklas. Många invånare i
Stockholmsregionen kan inte delta i samhällslivet på
samma villkor som andra på grund av synliga och
osynliga barriärer. De är utestängda från arbetsmarknaden, har inte lön efter kompetens, får inte
utnyttja sin kompetens eller har få sociala kontakter.
Det finns till exempel stora skillnader mellan svenskfödda och invandrare, liksom mellan kvinnor och
män. Dåliga livschanser kan ge effekter för individen
i form av ohälsa och utanförskap. Dessutom tas inte
potentialen för ekonomisk tillväxt i samhället tillvara
när allas kompetens inte utnyttjas.
En god arbetsmarknad för etniska och andra grupper skapas när verkliga och upplevda barriärer och
hinder tas bort. Det gäller att utforma system som
ser och värderar kompetens oberoende av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, sexuell läggning, ålder och köns
överskridande identitet och uttryck.
Grundskoleutbildning med uppnådda kunskapsmål är en förutsättning för att individen ska kunna ta
tillvara sina livschanser, så om vi lyckas hjälpa fler
elever att klara grundskolan bidrar vi till att fler kan
uppfylla sin potential. Ytterligare utbildning behövs i
många sammanhang för delaktighet i samhällslivet
och på arbetsmarknaden, så om fler utbildar sig på
gymnasie- och högskolenivå bidrar vi ytterligare till
att fler får möjlighet att utvecklas och komma till sin
rätt.
Hinder för att komma in på arbetsmarknaden och
bostadsmarknaden ska minskas. I en öppen region
måste alla former av diskriminering upphöra. Särskilt
utsatta är grupper som riskerar att diskrimineras på
flera grunder, exempelvis på grund av både kön och
etnicitet. Diskriminering kan dels göra det svårare för
individen att finna arbete, dels göra det svårare för
arbetsgivarna i regionen att effektivt hitta lämplig
arbetskraft.
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Planeringsmål och åtaganden ger
resultatinriktat utvecklingsarbete
De sex regionala strategierna behöver konkretise
ras för att tydligare ange vägen mot de fyra målen
och visionen att Stockholmsregionen ska vara den
mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Därför
följer nedan planeringsmål som ska uppnås, samt
åtaganden som ska leda mot målen, uppdelade på
de sex regionala utvecklingsstrategierna. Det finns
dock inga gränser mellan strategierna; alla plane
ringsmål och åtaganden är en helhet.
Planeringsmålen ska användas för att styra och
följa upp planeringsarbetet. Tidsperspektivet för
planeringsmålen är 20 år; resultaten ska alltså
kunna nås till år 2030. I många fall kan det dock
vara relevant med etappmål på kortare sikt. Plane
ringsmålen är formulerade så att de antingen ger en
bild av det färdiga resultatet eller beskriver den för
ändring som ska ske jämfört med nuläget. Plane
ringsmålen är alltså en viktig del i en samlad styr
ning och uppföljning av RUFS 2010.
Åtagandena anger vad som ska göras för att
uppnå planeringsmålen. Vissa åtaganden berör i
huvudsak en enda aktör. Då räcker det med att
denna aktör gör sitt för att åtagandet ska förverkli
gas. Många gånger krävs det dock att flera aktörer
medverkar till att genomföra ett åtagande. På områ
den där det är särskilt angeläget att få till stånd
insatser som involverar flera aktörer är det lämpligt
att ta fram särskilda handlingsprogram för genom
förandet av RUFS. Tankarna bakom handlingspro
grammen beskrivs närmare i kapitel 6.

Plankarta och målbild
Många av planeringsmålen och åtagandena som
redovisas i kapitel 2 återspeglas i en plankarta med
planbeskrivning för Stockholms län år 2030 och en
målbild för östra Mellansverige år 2050. Plankarta
och målbild redovisas i kapitel 3. Dessa bilder visar
en önskvärd utveckling av den fysiska strukturen i
länet på medellång sikt och i storregionen på lång
sikt.

Stockholmsöverenskommelsens
åtgärder ingår
Stockholmsöverenskommelsens åtgärder i trans
portsystemet ingår till allra största del som åtagan
den i utvecklingsplanen och återfinns även på plan
kartan för Stockholms län och målbilden för östra
Mellansverige. Förhandlingen om en utbyggnad av
transportsystemet i regionen, under ledning av
regeringens förhandlingsman Carl Cederschiöld,

ledde till en överenskommelse om en samlad trafik
lösning mellan staten och Stockholmsregionens
aktörer i december 2007. Överenskommelsen var
ett viktigt underlag för riksdagens beslut om infra
struktursatsningar för perioden 2010–2012, liksom
för den särskilda satsningen i närtid för åren 2008–
2009. Överenskommelsen innefattar särskilda mil
jöåtaganden och behandlar även hur trängselskat
ten ska utformas i framtiden och hur överskottet
från trängselskatten ska användas.
I en separat överenskommelse kom staten och
Mälardalslänen utanför Stockholms län, inklusive
Östergötland, överens om finansieringen av City
banan samt statliga åtaganden för åtgärder på
anslutande banor med mera. Stockholms läns
landsting och Stockholms stad har tidigare träffat
avtal med staten om medfinansiering av Citybanan.

Nationella mål och internationella
åtaganden som relaterar till RUFS 2010
Åtgärderna i RUFS 2010 bidrar till att nå flera
nationella mål inom olika områden, till exempel
miljökvalitet och folkhälsa. Nationella mål inom
olika områden har varit en utgångspunkt för utar
betningen av planeringsmål i RUFS 2010. När det
gäller miljömål och folkhälsomål har dessa också
legat till grund för en bedömning av planens konse
kvenser – se kapitel 4 och 5.

Miljökvalitetsmål
RUFS 2010 har en tydlig koppling till de 16 natio
nella miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen med
tillhörande delmål har brutits ned och konkretise
rats i landets samtliga län. Genomförande av RUFS
2010 bedöms ha störst inverkan på att uppnå föl
jande miljökvalitetsmål:
• begränsad klimatpåverkan
• hav i balans samt levande kust och skärgård
• god bebyggd miljö
• frisk luft
• ingen övergödning
• levande sjöar och vattendrag
• grundvatten av god kvalitet
De fem första av dessa är de miljömål som priorite
rats och konkretiserats i Stockholms län. RUFS
2010 anger i det följande åtaganden som har stor
relevans för att nå dessa mål. Även flera av de andra
miljökvalitetsmålen har koppling till utvecklings
planen, men inte lika stark.
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Regional konkurrenskraft, entreprenörskap,
sysselsättning och jämställdhet
Också den nationella strategin för regional konkur
renskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2007–2013 är relevant för RUFS 2010. Strategin
pekar ut fyra prioriterade områden:
• innovation och förnyelse
• kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
• tillgänglighet
• strategiskt gränsöverskridande samarbete.
RUFS 2010 bidrar till en positiv utveckling inom
samtliga prioriterade områden. Särskilt starkt
bidrar RUFS 2010 till områdena innovation och för
nyelse, kompetensförsörjning och ökat arbets
kraftsutbud samt tillgänglighet. Därmed bidrar
RUFS 2010 också till att uppfylla målen i EU:s till
växtstrategi, den så kallade Lissabonstrategin.
Viktiga åtaganden i RUFS 2010 som direkt rela
terar till den nationella strategin är exempelvis att
stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer, att
bygga ut och effektivisera den högre utbildningen i
regionen samt att utveckla en attraktiv och kapaci
tetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.
I arbetet med RUFS 2010 har det även varit rele
vant att beakta det nationella målet att kvinnor och
män ska ha samma makt att forma samhället och
sina egna liv. Ytterligare underlag har utgjorts av
den regionala strategin för jämställdhet i Stock
holms län.

Folkhälsomål
Även de elva nationella folkhälsomålen har kopp
ling till RUFS 2010. Följande folkhälsomål har
bedömts som särskilt relevanta att arbeta med i den
regionala utvecklingsplaneringen:
• delaktighet och inflytande i samhället
• ekonomisk och social trygghet
• ökad fysisk aktivitet.
Viktiga åtaganden i RUFS 2010 som direkt relaterar
till folkhälsomålen är exempelvis att anta en policy
mot diskriminering, att undanröja hinder för att
människor tryggt ska kunna vistas och resa i regio
nen samt att skapa en attraktiv stadsmiljö med torg,
parker och grönområden.

Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande målet för den nationella trans
portpolitiken är att säkerställa en samhällsekono
miskt effektiv och långsiktigt hållbar transport
försörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet. Viktiga aspekter för att uppnå detta mål är
bl.a tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. I RUFS
2010 finns ett antal åtaganden som direkt relaterar
till de nationella transportpolitiska målen och som
ska bidra till måluppfyllelse. Det gäller exempelvis
att utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige
med spårtrafiken som grund, att utveckla förbin
delser inom och utom landet samt att öka vägkapa
citeten i kritiska snitt, samt styra och begränsa
efterfrågan.
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Det är inte möjligt att förutse framtiden på så lång
sikt som 40 år. Därför krävs beredskap för olika
utvecklingsvägar. Det är också viktigt att utveck
lingsplaneringen vilar på kunskaper om föränd
ringar i omvärlden, regionens särskilda förut
sättningar och långsiktiga bedömningar av
utvecklingen.
Som inledning till kapitel 3 ges en överblick över
de planeringsförutsättningar som syftar till att skapa
en gemensam bild för regionens aktörer och som
påverkat de planeringsmål och åtaganden som plan
arbetet resulterat i. För varje strategi följer sedan en
mer detaljerad beskrivning av nuläge och trender.

En värld i förändring – omvärldsfaktorer
En globaliserad ekonomi
Vi lever i en globaliserad värld, men att världen
krymper är egentligen inte unikt för 2000-talet.
Det som däremot utmärker den globalisering vi nu
lever i är att utvecklingen går snabbare och är mer
omfattande än tidigare. Det är framför allt politiska
förändringar och utvecklingen av informationsoch kommunikationsteknologi (IKT) som gjort det
möjligt för företagen att öka takten och omfatt
ningen av internationaliseringen. Den demogra
fiska och politiska utvecklingen medför dessutom
att det tillkommer ny arbetskraft och nya konsu
menter i en helt annan omfattning än tidigare.
Utvecklingen har inneburit stora möjligheter för
företagen att utveckla sina verksamheter. Globali
seringen har också för den enskilde individen med
fört en större rörlighet och valfrihet till exempel vad
gäller val av studieort, omfattning på arbets
marknaden och semesteralternativ.
Världsekonomin befinner sig dock i en turbulent
omstruktureringsperiod till följd av globalise
ringen. Det medför att länders och stadsregioners
konkurrenskraft förändras. En välfärdsstark region
som Stockholm måste agera proaktivt inom en rad
områden för att behålla och stärka sin position.
Utgångsläget för Stockholmsregionen är visser
ligen gott. Regionen har hög sysselsättning och en
historiskt sett relativt god ekonomisk tillväxt. Dess
utom finns följande positiva faktorer:
• En stark och etablerad demokratisk tradition
med okorrumperade myndigheter.
• Regionen präglas av långtgående jämlikhetssträ
vanden.
• Starka globala företag är etablerade i regionen.
• Hög kapacitet att ta emot ny teknologi.
• Invånarna har generellt goda kunskaper i engelska.

Följande faktorer kan dock ha negativa effekter på
utvecklingen.
• En ökad utflyttning av företagens huvudkontor
och FoU-verksamheter.
• Brister i kvaliteten i utbildning och forskning.
• Svagt intresse för naturvetenskap och teknik
bland unga.
• Få välrenommerade universitet.
• Dålig förmåga att ta tillvara invandrades kompetens.
• Otillräckliga internationella förbindelser.
• Stockholmsregionen är relativt okänd i världen.
Den våg av globalisering som pågått sedan slutet av
1980-talet handlar för svensk del i stor utsträckning
om en europeisering. Det är därför mycket som
talar för att Stockholmsregionens position i Europa
bestämmer regionens internationella ställning.
Förändringar i Asien påverkar förutsättningarna
för den globala ekonomin, men det mesta pekar på
att EU och USA kommer att vara de viktigaste
avsättningsmarknaderna för regionen inom den
närmaste framtiden.
Stockholmsregionens ekonomiska betydelse och
roll i Sverige är väl dokumenterad. Det är däremot
svårare att fastställa regionens internationella posi
tion bland andra världsstäder. Det finns ingen eta
blerad metod för att mäta hur väl integrerad en
region är i omvärlden eller hur pass globaliserad
den är. Det är dock tydligt att antalet utlandsägda
företag fortsätter att öka, liksom antalet utländska
studenter, flygpassagerare och invånare födda
utanför Sverige.
Stockholms funktion som huvudstad ger i sig en
ökad internationell uppmärksamhet, eftersom
utländska sändebud och utländsk press alltid finns
på plats. Detta bidrar till att synliggöra Stockholm
internationellt och stärka bilden av regionen.

Stockholm är en betydelsefull
kunskapsregion i Europa
Stockholm bedöms oftast som en stark kunskapsre
gion i kartläggningar av städers internationella
konkurrenskraft, men räknas sällan till de riktigt
betydelsefulla världsstäderna.
Någon megastad kommer Stockholm sannolikt
aldrig att bli. Däremot finns det goda förutsätt
ningar att stärka regionens roll som världsstad i
Europa. Stockholmsregionen är redan internatio
nellt erkänd inom preklinisk forskning, mobil och
trådbunden kommunikation, miljöteknik, modern
dans, mode och formgivning med mera.
Stockholmsregionen hävdar sig mycket väl i den
europeiska konkurrensen inom teknologi, innova
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tionsförutsättningar och näringslivsstruktur.
Stockholm har också en mer fördelaktig ålderspro
fil i befolkningen än det europeiska genomsnittet
och en relativt stark befolkningstillväxt. Däremot
är Stockholms internationella tillgänglighet svag
för att vara en huvudstadsregion, och bebyggelse
strukturen är gles.
Flera mätningar understryker bilden av Stock
holm som en betydande kunskaps- och forsknings
region med ett internationaliserat och tekniskt spe
cialiserat näringsliv. Dessa mätningar identifierar
även livskvalitet, folkhälsa och miljö som starka
tillgångar för regionens attraktivitet.

Ledande storstadsregion i Östersjöområdet
Stockholmsregionen är en naturlig mittpunkt i
Skandinavien och Östersjöområdet – ett ekono
miskt centrum och en tongivande kulturstad. Det
märks bland annat inom besöksnäringarna, finans
sektorn, genom antalet internationella huvudkon
tor och en betydande forskning och utveckling samt
de väl utvecklade direktflygförbindelserna med de
andra storstadsregionerna runt Östersjön.
Östersjöregionens ekonomiska potential är
omfattande. Om Stockholm samverkar effektivt med
andra regioner runt Östersjön kan hela Östersjöom
rådets internationella position stärkas ytterligare.
En ökad sammanlänkning inom Östersjöområ
det gör det också möjligt att samarbeta för att lösa
den gemensamma miljöutmaning som Östersjön
står inför. Östersjön är kraftigt påverkad av utsläpp
och miljögifter, och det rapporteras om en utbredd
bottendöd. Flera av de viktigaste fiskbestånden är
hotade, och bedömare anser att de internationella
fiskekvoterna ligger långt över vad som är uthålligt.

Klimat och energiförsörjning i förändring
De globala klimatförändringarna påverkar livsvillko
ren över hela jorden. Bara några få graders tempera

Världsstaden är ett ekonomiskt centrum
I forskning om urbana miljöer talar man om megastäder och världsstäder. Megastäder är städer med
störst befolkning, som Shanghai och Mexico City.
Världsstäder är städer med stor ekonomisk betydelse.
Världsstäderna är geografiska noder för
avancerad service och tjänsteproduktion. Många
internationella företag har sina huvudkontor i en
världsstad, och en stor del av globala transporter
och kommunikationer sker från och till dessa
städer. Dessutom är de mål för inrikes och utrikes

turhöjning ger stora globala effekter på ekosystem,
jord- och skogsbruk. Detta kommer i sin tur leda till
effekter inom samhällsbyggande och ekonomi. Det
kommer att krävas insatser på alla nivåer för att
minska utsläppen av växthusgaser så att utvecklingen
inte skenar i väg, och anpassa samhället till föränd
rade klimatbetingelser. I flera sektorer krävs helt nya
förhållningssätt eller till och med paradigmskiften.
Den främsta orsaken till klimatförändringarna
är användningen av fossila bränslen. Förbrän
ningen står för mer än hälften av de globala utsläp
pen, och industriländerna svarar i sin tur för den
absolut största delen av dessa utsläpp. I Stock
holmsregionen står transportsektorn och energi
sektorn tillsammans för mer än 80 procent av de
direkta utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Sverige har idag låga koldioxidutsläpp i jäm
förelse med andra industriländer. Det gäller såväl
totalt sett, som per invånare och i relation till brut
tonationalprodukten. Energipolitiken som förts hit
tills har bidragit till att kraftigt minska utsläppen
av koldioxid, med hög andel vattenkraft och kärn
kraft samt en stadigt ökande andel biobränslen
sedan 1990-talet. Knappt hälften av Sveriges energi
produktion baseras i dag på förnybara resurser.
Ett långsiktigt mål för det internationella klima
tarbetet är att stabilisera koncentrationerna av
växthusgaser i atmosfären på en nivå där föränd
ringar av klimatet kan hanteras, det vill säga en glo
bal uppvärmning på högst två grader. EU:s gemen
samma politik är med internationella mått mätt
tämligen ambitiös, och inom ramen för den har
regeringen i klimat- och energipropositionerna satt
som mål att minska utsläppen år 2020 med
40 procent jämfört med 1990 i de sektorer som inte
ingår i utsläppshandeln. Det ska huvudsakligen ske
genom minskade utsläpp inom landets gränser.
Transportsektorn står för en helt dominerande del
av dessa utsläpp och sektorns påverkan på miljön

migration och präglas för det mesta av socialt
polariserade miljöer.
Världsstäderna konkurrerar med varandra, till
exempel om företagens investeringar. Men de
ingår samtidigt i världsomspännande nätverk av
världsstäder med olika inriktning på funktioner.
Därför handlar regional utveckling dels om att
stärka möjligheterna att attrahera kompletterande
investeringar i konkurrens med andra städer, dels
om att utveckla banden till och samarbetet med
andra världsstäder.
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växer. Kraven på långtgående förändringar i trans
port- och energisektorn är alltså höga och kommer
att öka i framtiden. Det svenska inriktningsmålet på
lång sikt är att utsläppen av växthusgaser år 2050
ska vara minst 75–90 procent lägre än år 1990.
Den ökande konkurrens om olja, naturgas och
råvaror som varit tydlig de senaste åren har mattats
av. Det är dock rimligt att anta att fossila bränslen,
trots kortsiktiga prisvariationer, på sikt kommer att
bli dyrare eftersom efterfrågan ökar alltmer samti
digt som utbudet minskar. Sverige är mindre bero
ende av import av primärenergi för sin elproduk
tion än andra EU-länder, men inom industri- och
transportsektorn är beroendet av fossila bränslen
alltjämt stort. Sverige har fortfarande en stor out
nyttjad potential inom vindkraft och biobränslen
från skogar, skogsindustrin, avfallssektorn och
jordbruk, som kan användas till energiproduktion.
I Sverige bedöms klimatförändringen på längre
sikt innebära högre medeltemperaturer, förändrade
nederbördsmängder samt mer extremt väder. I
östra Mellansverige är det troligt att förändringarna
kommer att innebära en ökad risk för översväm
ning av lågt liggande områden, samt även ökad san
nolikhet för torka och låga vattenstånd i Mälaren
som kan leda till saltvatteninträngning. Ökad
nederbörd kommer att medföra ökad tillrinning
och därmed ökad mängd oönskade ämnen i vatten
dragen, vilket påverkar dricksvattenproduktionen
negativt. En ökad temperatur vintertid minskar
antalet dagar med snö, och även byggnadernas upp
värmningsbehov. Alla sektorer i samhället behöver
ta hänsyn till de ändrade förutsättningarna som
klimatförändringarna innebär, och då speciellt
samhällsplaneringen som är påtagligt långsiktig.

Invånarnas hälsa – pandemier
Storstadsregionens roll som centrum för handel,
näringsliv, kulturliv, med mera gör att förbindelserna
med omvärlden är mer omfattande och diversi
fierade än i övriga landet. Det i sin tur gör att
sannolikheten för att sjukdomar först anländer till
Stockholmsregionen är stor. Den ökning som skett
inom handel och resande driver på uppkomst och
spridning av sjukdomar över världen. Varje år
drabbas människor världen över av en årlig influensa.
Den orsakas av influensavirus och drabbar samhället genom överdödlighet och frånvaro från arbets
platser och skolor. Influensavirus, som finns i många
varianter och vanligtvis når människa från fåglar
och grisar, anses vara den mest troliga pandemismittan. En pandemi är när en infektionssjukdom

Sociala spänningar och förändrade värderingar
Invånarnas upplevelse av förändringar och händel
ser i omvärlden kan påverka samhället och leda till
både ändrade värderingar och sociala spänningar
mellan olika grupper. Hur den sociala utvecklingen
kommer att gestalta sig och var konfliktlinjer och
problem kommer att uppstå är en öppen fråga. Soci
ala spänningar i Stockholmsregionen kan till exem
pel utvecklas mellan olika etniska grupper eller
mellan dem som har arbete och dem som inte har
arbete.
Händelser och förändringar i omvärlden kan
också påverka sammanhållningen och värdering
arna som präglar samhället. Ett exempel på en möj
lig förändring är att globaliseringen mattas av och
att Europa börjar införa handelshinder och högre
murar mot flyktingar från världens oroshärdar.
Denna utveckling skulle vara oattraktiv för flera av
regionens minoriteter och skulle med största säker
het leda till en ekonomisk tillbakagång.
En till synes osäker omvärld behöver dock inte
skapa sociala spänningar. Lyckas Stockholmsregio
nen behålla enigheten runt värderingar som tole
rans, öppenhet och acceptans, tack vare en lyckad
inflyttningspolitik, kan regionens attraktivitet öka.
Arbetskraftsförsörjningen kan säkras genom lämp
liga system för arbetskraftsinvandring, validering,
etablering och uppehållstillstånd. Om samhället
visar sig tillåtande och öppet, kan regionen fort
sätta att vara tillräckligt attraktiv för att människor
ska vilja flytta hit.
Möjligen skulle en hög inflyttning ge upphov till
koncentrationer i bosättningsmönster bland vissa
befolkningsgrupper. Men detta behöver inte vara
ett problem om segregationen inte blir socioekono

sprids över stora delar av världen och drabbar en
stor andel av befolkningen i varje land. En pandemi
kan pågå under flera månader och återkomma i en
eller flera vågor. Tre till fyra influensapandemier
har inträffat under varje århundrade.
Vid stor frånvaro på arbetsplatser blir samhället
snabbt sårbart, vilket i synnerhet gäller samhällsviktig verksamhet. Transportsektorn och sjukvården är
exempel på verksamheter där personalfrånvaro
snabbt blir märkbar. Myndigheter och sjukvård
utvecklar kontinuerligt beredskapen för en
pandemi. Regionala pandemiplaner finns som
inkluderar informationsfrågor, samverkan och
praktiska frågor som hygien, livsmedel, el, finansiella system mm. Även forskning och övningar bidrar
till att förbereda samhället.
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miskt begränsande och om arbetsmarknaden är fri
från diskriminerande strukturer. Sammanhåll
ningen kan således bli bättre om regionen från början
arbetar för minskad social och etnisk segregering.
Livsstilarna bland unga i de stora städerna runt
om i världen är ofta universella. Nya trender i dessa
livsstilar kan påverka utvecklingen i Stockholmsre
gionen genom att många unga invånare ändrar sina
attityder och värderingar kring arbete, fritid och
samhälle. Individualismen kan bli framträdande
och grupptillhörigheter växla snabbt. Samtidigt
tyder mycket på att det skapas en värdegemenskap
kring mångfaldstanken.
Utgångsläget är gott. Stockholmsregionens invå
nare har god tillit till varandra och samhället, och
har attityder som präglas av tolerans, öppenhet och
acceptans av olikheter. Acceptansen av det mång
kulturella ökar år för år enligt undersökningar.
Intresset hos utländska studenter att studera i Sve
rige och Stockholmsregionen är rekordstort samti
digt som regelverken för invandring förenklas. Det
krävs dock ett aktivt arbete för att stärka samman
hållningen, eftersom kriser – ekonomiska och
andra – kommer att innebära sociala påfrestningar
även i framtiden.

Stockholmsregionens särskilda
förutsättningar
Stockholmsregionen har många grundläggande
förutsättningar som är gemensamma med andra
storstäder i västvärlden. Storstäder skiljer sig från

andra städer inte bara genom sin storlek utan också
genom sin täthet, komplexitet och mångfald.

Storstaden är föränderlig, komplex och tät
När många människor lever och arbetar nära var
andra uppstår formella och informella mötesplat
ser, och nätverk skapas. Storstaden är kontaktin
tensiv och därför en jordmån för innovationer och
nya idéer. Storstadsregioner präglas av rörlighet
och förändring – människor och verksamheter flyt
tar in och ut. Med detta följer en kulturell mångfald
som påverkar samhällslivet på alla plan. Storstäder
är knutpunkter i internationella nätverk och blir på
så sätt drivhus för idéer, värderingar och trender.
Storstaden blir en mötesplats och en smältdegel.
Ur miljösynpunkt erbjuder den täta staden för
delar. Här finns bra underlag för kollektivtrafik och
förutsättningar för hög energieffektivitet. Storsta
den erbjuder också rika möjligheter till kontakter
mellan människor med olika bakgrunder.
Storleken och tätheten medför också nackdelar,
som trängsel, buller, risk för segregation, höga
lokal- och boendekostnader samt långa restider.
Det är också dyrt att leva i storstäder; så dyrt att
flera europeiska städer har svårt att rekrytera och
behålla viktiga yrkesgrupper i mellanlönelägen,
som poliser, lärare och vårdpersonal.

Storstadens människor och företag
Storstädernas storlek och täthet ger en större bredd
i näringslivet än i andra regioner. I storstaden finns

Diagram 1. Bruttoregionprodukt (BRP) per bransch 2005. Procent
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Jämfört med övriga riket har Stockholms län en betydligt högre andel av bruttoregionprodukten
inom Företagstjänster och finans, som mätt i BRP dominerar regionens näringsliv. Lägre andelar
jämfört med riket har Stockholms län inom branscherna Tillverkning, Bygg, Hälso- och sjukvård
men även inom Forskning och utveckling, utbildning.
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Även invånarna i östra Mellansverige har en över
vägande positiv bild av regionen, och de flesta är
nöjda med sina liv. De viktigaste framtidsfrågorna
för invånarna är sysselsättning, trygghet, folkhälsa
och miljö. När invånarna ska lyfta fram regionens
styrkor nämner de närheten mellan stadsliv och
natur samt det stora utbudet av aktiviteter, syssel
sättning, nöjen, utbildning och kultur.
Stockholmarna värderar familj, vänner, fritid
och arbete högst i livet och dessa grundvärderingar
förändras relativt lite genom livets olika faser. Det
som framför allt ändras mellan livsfaserna är män
niskors fritidsintressen, inställning till arbete och
företagande samt i viss mån vännernas betydelse.
Det är viktigt att studera skillnaderna mellan
olika generationers värderingar för att förstå vilka
värden som framtidens makthavare och invånare
vill att regionen ska präglas av. På samhällsnivå för
ändras grundvärderingar i allmänhet långsamt och
de kan verka stabila över långa tidsperioder.

Diagram 2. Befolkningsutveckling de senaste 40 åren i Stockholmsregionen
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önskemål om förbättringar och utveckling kan
sammanfattas i följande punkter.
• Bättre företagsklimat på alla nivåer.
• Större förståelse för företagens villkor och bättre
service hos kommuner och myndigheter.
• Högre kompetensnivå hos de anställda, fler
yrkesutbildade.
• Bättre samverkan mellan stora företag och forsk
ningsinstitutioner.
• Bättre framkomlighet på vägarna.
• Bättre samverkan mellan skola, näringsliv och
myndigheter.

marknadsmässiga förutsättningar för att nya verk
samheter med hög specialisering ska kunna uppstå
och utvecklas. En följd av mångfalden är att det i en
storstadsregion finns fler aktörer än i andra regio
ner, men också fler konkurrerande intressen. Det
gör att vissa offentliga beslutsprocesser blir mer
komplicerade.
Sett ur ett europeiskt perspektiv har Stock
holmsregionen under de senaste decennierna
utvecklats väl. Stockholmsregionen har också ett
antal profilområden som sticker ut internationellt.
Här finns en av Europas starkaste innovationsmil
jöer för IKT-verksamheter (Kista). Regionen är
norra Europas främsta inom LifeScience. Bank- och
finansverksamheterna i regionen är också av bety
delse. Samtidigt är besöksnäringarna i Stockholm
mest framgångsrika i Skandinavien på att attrahera
affärsresenärer, turister och shoppare. Miljöteknik,
mode, formgivning, kultur och välfärdsnäringar är
andra starka områden som bidrar till omvärldens
bild av en progressiv, kreativ och miljöinriktad
region.
En stor del av tillväxten och sysselsättningsök
ningen i regionen sker inom kunskapsintensiva
företag. Forskning inom ekonomisk geografi pekar
på betydelsen av att kunna erbjuda dessa företag
närhet och täthet, vilket i sin tur pekar på behovet
av geografiskt avgränsade miljöer för innovativa
företag.
Det finns olika förväntningar på hur regionen
ska utvecklas. Företagen i östra Mellansverige har
överlag en positiv bild av hur regionen fungerar
idag, enligt en undersökning från 2006. Företagens
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En växande region

Regionförstoringens effekter

Befolkningen i Stockholms län har under den
senaste 30-årsperioden ökat med nästan 400 000
personer. Stockholm har framför allt lockat inflyt
tare från utlandet, medan nettoinflyttningen från
övriga Sverige varit liten. En ung befolkning har
medfört ett stadigt födelseöverskott, och födelseö
verskottet och inflyttningen har svarat för ungefär
lika stora delar av befolkningsökningen.
Förbättrade kommunikationer har bidragit till
att den funktionella regionen har vidgats. Karta 1
visar att pendlingen ökat kraftigt i hela östra
Mellansverige under den senaste 20-årsperioden.
Stockholm har en viktig funktion som knutpunkt
för arbete och nöje, och 80–85 procent av all pend
ling över länsgränser inom östra Mellansverige har
Stockholms län som utgångspunkt eller mål. Jäm
fört med pendlingen som sker inom Stockholms län
är pendlingen över länsgräns dock inte särskilt
omfattande. Bara en procent av Stockholms läns
invånare pendlar ut från länet. Det kan jämföras
med Uppsala län där hela 20 procent av de för
värvsarbetande invånarna pendlar ut från länet,
huvudsakligen till Stockholms län. Stockholms
starka dragningskraft beror naturligtvis på att
arbetsmarknaden är betydligt större och mer diver
sifierad än i övriga län i östra Mellansverige.
Tillväxten i Stockholms läns lokala arbets
marknadsregion har sedan 1970 bestått av ungefär
lika delar förtätning i kranskommunerna och geo
grafisk utbredning.
Idag omfattar Stockholms arbetsmarknadsre
gion hela Stockholms län, Uppsala län med undan
tag för Älvkarleby kommun, samt de tre kommu
nerna Strängnäs, Gnesta och Trosa i
Södermanland. Genom Mälarbanan och Svealands
banan har tillgängligheten från Västerås och Eskil
stuna förbättrats betydligt, och särskilt snabbt har
pendlingen från Eskilstuna ökat. Fortfarande är
dock pendlingen störst från Uppsala som också har
den högsta andelen resor med kollektivtrafik.
Pendling med tåg ökar snabbast, men fortfa
rande sker 60 procent av pendlingsresandet över
länsgränser med bil. Under kommande decennier
kommer redan beslutade förbättringar av trans
portsystemet att möjliggöra ytterligare förstoring
och förtätning av storregionen. Med restider på
45–60 minuter, som ses som ett rimligt längsta
dagligt pendlingsavstånd, skulle den funktionella
arbetsmarknadsregionen kunna omfatta kommuner
på cirka 10 mils avstånd från centrala Stockholm,
det vill säga Västerås, Eskilstuna och Nyköping.

Regionförstoringen har både positiva och negativa
effekter. Ett viktigt exempel på en positiv effekt är
att regionförstoringen bidrar till större lokala mark
nader som ger ökade möjligheter till specialisering
och ökad konkurrens. Det gynnar i sin tur den eko
nomiska utvecklingen. Regionförstoringen medför
också att regionens invånare får större valfrihet av
bostadsort och arbetsplats. Orter i utkanten av regi
onen blir mer integrerade och kan genom bättre
pendlingsmöjligheter bli en del av en betydligt
större arbetsmarknad. På så sätt kan de också dra
nytta av storstadens positiva ekonomiska utveckling.
Regionförstoringen kan också innebära effekter
som behöver uppmärksammas eller motverkas. En
viktig fråga handlar om det ökande resandets mil
jökonsekvenser. De arbetsresor som görs från en
pendlingsort följer ofta stråk som är väl försörjda
med kollektivtrafik. Däremot sker övriga resor från
mindre samhällen i hög utsträckning med bil, då
kollektivtrafiken i mindre orter inte erbjuder andra
alternativ.
En annan viktig fråga är hur regionförstoringen
påverkar jämställdheten. För män finns starka
positiva samband mellan regionstorlek och lön per
sysselsatt, medan samma effekt är mycket svag för
kvinnor. Det är också betydligt fler män än kvinnor
som pendlar (se karta 2). En förklaring är att män
har mer specialiserade yrken och jobbar deltid i
mindre utsträckning än kvinnor. Det ger män
större ekonomiska och tidsmässiga incitament att
pendla. Men varken regionförstoringen eller trans
portsystemen är i sig själva grundorsaker till varför
kvinnor och män utnyttjar regionförstoringens
möjligheter olika. Däremot bidrar regionförsto
ringen till att reproducera flera av de samhälls
mönster och beteenden som idag kännetecknar ett
ojämställt samhälle.
Regionförstoringen är således nära kopplad till
flera samhällsområden såsom arbetsmarknad,
transportsystem och klimatpåverkan. Det är därför
viktigt att hitta lösningar och åtgärder som kan
verka i rätt riktning inom samtliga dessa områden.

Långsiktiga bedömningar av utvecklingen
Osäkerheten är mycket stor om hur regionen kom
mer att utvecklas på längre sikt. I planen redovisas
därför två alternativ för hur befolkning och eko
nomi kan komma att utvecklas; ett högre och ett
lägre. I fortsättningen benämns alternativen Hög
respektive Låg. Alternativen bygger på en kombina
tion av Konjunkturinstitutets scenarier och SCB:s
befolkningsprognoser.
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Karta 1. Ökning av
pendling 1985–2006,
i procent

Pendlingen i östra Mellan
sverige har ökat starkt
under den senaste tjugoårsperioden. Den sträcka som
ökat allra mest är inpendlingen från Västmanland till
Stockholm. Störst pendlingsströmmar finns dock
fortfarande mellan Uppsala
och Stockholm.
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Karta 2. Pendling 2006,
andel kvinnor, i procent

Stockholm är en stark målpunkt för pendlare i regionen. Som ses av procentangivelserna är det betydligt
fler män än kvinnor som
pendlar i östra Mellan
sverige, ett mönster som
även återfinns nationellt.

���������

���

���
�������

��������������
�����
�����
�����������

�����

���

������

���
���
���

���

���

���������

���

������

���

���

������������

������������
�

��

�� ��

���
Källa: Regionplanekontoret

Förutsättningar 37

De två alternativa bedömningarna anger en
högre och en lägre utvecklingstakt. Alternativen
anger ett spann inom vilket det är sannolikt att
utvecklingen kommer att ligga. Utvecklingen av
befolkning, sysselsättning och ekonomi har jäm
förts med motsvarande uppgifter i en studie från
ITPS, Regionernas tillstånd från 2007, och Lång
tidsutredningen från 2008. Även utvecklingen i
dessa studier ligger i spannet mellan alternativen
Låg och Hög. I tabell 1 redovisas befolknings- och
sysselsättningsutvecklingen för Stockholms län och
för östra Mellansverige enligt de två alternativen.
Den framtida befolkningen i kommunerna inom
Stockholms län redovisas i tabell 7 på sid 137.

Befolkningstillväxt även framöver
Den viktigaste faktorn för utvecklingen på lång sikt
är Sveriges och Stockholmsregionens anpassning
till globaliseringen. Alternativet Hög utgår från en
god anpassning. Det förutsätter i sin tur att forsk
ning och utbildning håller världsklass, att regionen
har attraktiva miljöer för högförädlad ekonomisk
verksamhet, att företagandet är vitalt och att det
finns en stark privat tjänstesektor. Denna goda
anpassning till globaliseringen medför en stor
inflyttning av högutbildade från utlandet, men
kräver också mer högre utbildning inom regionen.
Produktiviteten blir hög och arbetslösheten låg.
Invandringen är en annan avgörande faktor, och
beror på såväl nationell politik, händelser i omvärl
den som regionens förmåga att anpassa sig till glo
baliseringen. I alternativ Hög får Stockholmsregio
nen ett utrikes flyttnetto om 10 000 personer per
år. Dessutom bygger bedömningen på att invand
rade förvärvsarbetar i samma utsträckning som
svenskar. De naturliga befolkningsförändringarna
innebär en något högre nativitet än idag och mins
kande dödsrisker.
Sammantaget ökar befolkningen i alternativ Hög
med 445 000 personer i Stockholms län och med

570 000 i hela östra Mellansverige (inklusive Stock
holms län) till år 2030. Det innebär en befolkning
på 2,5 miljoner i Stockholms län och 4,5 miljoner i
hela östra Mellansverige. Den högre befolkningsök
ningen i Stockholms län (drygt 20 000 personer per
år) innebär en absolut ökningstakt i nivå med den
på 1960-talet och under åren 2000-2010. I övriga
östra Mellansverige beräknas befolkningen öka
med cirka 6 000 personer per år i alternativ Hög,
vilket är i nivå med utvecklingen under åren 2000–
2010.
En sämre anpassning till globaliseringen ger
lägre produktivitet och därmed sämre konkurrens
förmåga. Detta ger i sin tur lägre sysselsättning,
högre arbetslöshet, lägre reallöner och lägre ekono
misk tillväxt. Nettoinvandringen i alternativ Låg är
i början av perioden bara något lägre än i alternativ
Hög, men faller sedan till omkring 7000 per år. Sys
selsättningen är fortsatt lägre bland invandrade än
bland svenskfödda. Nativitet och dödsrisker är i
detta alternativ desamma som i alternativ Hög.
I alternativ Låg ökar befolkningen med 260 000
i Stockholms län och med 330 000 i östra Mellan
sverige fram till år 2030. Stockholm, liksom Upp
sala, uppvisar en kraftig ökning i flyttnettot i alter
native Hög. Stockholms län förväntas i alternativ
Låg däremot få ett minskande flyttnetto, som resul
terar i en kraftig nettoutflyttning år 2030. Stock
holms län kan således ställas inför såväl betydande
inflyttning som utflyttning.
Stockholms och Uppsala län skiljer sig också
från de andra länen i östra Mellansverige genom att
det är betydligt fler som föds än som avlider. Övriga
län har ett mer jämnt förhållande, och i Örebro och
framför allt Gävleborgs län är dödstalen högre än
födelsetalen. Detta förväntas bestå fram till 2030
och även på längre sikt.
Stockholms län beräknas få en relativt gynnsam
demografisk utveckling. I östra Mellansverige ökar
befolkningen i arbetsför ålder fram till 2030 i alter

Tabell 1: Befolknings- och sysselsättningsutveckling 2010–2030 i alternativen Låg och Hög
Befolkning i tusental
2010

2030 Låg

2030 Hög

Stockholms län

2 050 000

2 312 000

2 495 000

Östra Mellansverige

3 895 000

4 224 000

4 464 000

Sysselsättning i tusental
2010

2030 Låg

2030 Hög

Stockholms län

1 056 000

1 079 000

1 349 000

Östra Mellansverige

1 854 000

1 855 000

2 254 000
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Diagram 3. Befolkningsutveckling i Stockholms län och övriga östra Mellansverige, 1950 –2050
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nativ Hög i samtliga län utom Gävleborgs län. I
alternativ Låg minskar antalet personer i arbetsför
ålder även i Örebro och Östergötlands län.
Försörjningskvoten – antalet barn, ungdomar
och äldre per person i yrkesverksam ålder – ökar
kontinuerligt i alla län under hela perioden, och
snabbast i alternativ Låg. Den ökande försörjnings
kvoten beror på att de stora årskullarna från 1960talet går i pension omkring år 2030 och att de
många 90-talisterna då har barn.
Befolkningsökningen innebär att regionen ställs
inför minst samma kapacitetsproblem som under
de senaste årtiondena. Därtill kommer barn- och
ungdomskullarna att variera kraftigt i storlek, vil
ket ställer krav på flexibel anpassning inom många
sektorer.

Stark utveckling för sysselsättningen
I Stockholms län har sysselsättningen återhämtat
sig efter 1990-talets krisår och har under den
senaste högkonjunkturen efter år 2000 ökat kraf
tigt. I övriga östra Mellansverige har återhämt
ningen inte varit lika god.

Enligt prognosen i alternativ Hög ökar antalet
sysselsatta i östra Mellansverige med cirka 400 000
till år 2030, varav nära 300 000 i Stockholms län.
Östra Mellansverige kommer därmed att svara för
nära två tredjedelar av den beräknade sysselsätt
ningsökningen i hela landet till samma år, och
Stockholms län för hälften.
Sysselsättningsökningen i alternativ Hög beräk
nas bli betydligt högre än i Konjunkturinstitutets
prognoser. Detta beror på högre nettoinvandring
och på att de utlandsfödda yrkesarbetar i betydligt
högre grad än idag. I alternativ Låg ökar sysselsätt
ningen obetydligt i Stockholms län och inte alls i
östra Mellansverige.
Inkomsterna ökar mer i östra Mellansverige än i
riket. Orsaken är att näringslivet är mer kunskaps
intensivt. En förutsättning för att de kunskapsin
tensiva verksamheterna ska kunna expandera som i
alternativ Hög är att andelen högutbildade ökar.
Förändringen påverkar inte bara arbetsmarknad
och näringsliv utan också bostadsefterfrågan, hus
hållens konsumtionsmönster och andra samhälls
områden.
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Utrymme för stora investeringar
Både alternativ Hög och Låg bygger på en region i
tillväxt. I båda alternativen kommer det således att
krävas betydande investeringar i utbildning, bostä
der och transportinfrastruktur. Framför allt gäller
detta alternativ Hög.
Kalkyler över regionens ekonomiska utveckling i
de båda alternativen visar att tillväxten i regionen
kommer att vara hög även i ekonomiska termer. I
alternativ Hög kommer inkomsterna per capita att
stiga med närmare tre procent per år under perio
den 2005-2030. Samtidigt ökar antalet invånare
med sammanlagt drygt en halv miljon. I alternativ
Låg stannar den årliga inkomstökningen per capita
vid drygt två procent.
Den kraftiga ökningen i den regionala produk
tionen innebär att det i båda alternativen kommer
att finnas utrymme för såväl en standardökning i
form av ökad privat och offentlig konsumtion som
för en hög investeringsnivå. De fasta investering
arna i regionen förväntas öka i snabb takt. Detta
tyder på att de reala resurserna kommer att vara
tillräckliga för att den planerade utbyggnaden ska
kunna genomföras.
Beräkningar visar att den höga ekonomiska till
växten i alternativ Hög ger utrymme för en bety
dande standardhöjning för konsumenterna och för
investeringar i näringslivet, men också för nödvän
diga utbyggnader av bostäder och transportinfra
struktur. Det finns alltså tillräckligt med reala
resurser för dessa investeringar. Men för att denna
utveckling ska kunna realiseras måste ett antal krä
vande förutsättningar – i regionen, i riket och i
omvärlden – vara uppfyllda. Alternativ Hög bör
därför ses som ett möjligt, men optimistiskt alter
nativ. Det ska ses som en övre nivå för den framtida
expansionen i regionen som planeringen ska ha
beredskap för.

Betydande investeringar i bostadssektorn
och transportinfrastruktur
Det finns ingen officiell statistik över kostnaderna
för investeringar i länets bostadssektor. En grov
kalkyl tyder på att bostadsinvesteringarna i regio
nen uppgick till närmare 20 miljarder kronor per år
i början av 2000-talet. Det motsvarar 15–20 pro
cent av de totala fasta investeringarna i Stockholms
län. Den snabba befolkningstillväxten som förut
spås i alternativ Hög kommer att leda till ett fortsatt
stort behov av bostadsinvesteringar. Bostadsbyg
gandet i länet har återhämtat sig efter en mycket
stark nedgång i början av 1990-talet och låg år
2006 nära den nivå som i genomsnitt krävs för peri

oden 2005–2030 för att möta befolkningstillväxten
i alternativ Hög. Redan i början av planeringsperio
den skulle de beräknade genomsnittliga bostadsin
vesteringarna med andra ord kunna rymmas inom
den totala investeringsramen.
Transportinvesteringarna tar en väsentligt min
dre andel av investeringsutrymmet än bostadssek
torn. Enligt en bedömning har investeringarna i
landtransporter i Stockholms län under de första
åren av 2000-talet i genomsnitt varit 6–7 miljarder
kronor per år. Det motsvarar cirka 5 procent av de
totala fasta investeringarna i länet. Några av de
största infrastrukturprojekten inom transportsek
torn – Citybanan och Norra Länken – har visserli
gen en totalkostnad som är högre än detta genom
snitt, men de tar i gengäld åtskilliga år att
genomföra. Det finns därför inte anledning att tro
att de planerade satsningarna på transportinfra
strukturen inte skulle rymmas inom den kalkyle
rade investeringsramen.

Båda alternativen förutsätter mer högre
utbildning och fri rörlighet
De kalkyler som gjorts visar alltså att det bör finnas
tillräckligt realekonomiskt utrymme för att genom
föra de investeringar i bostäder och transportinfra
struktur som föreslås i planen. Men det bygger på
ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för
att utvecklingsalternativen ska bli verklighet. Några
av dessa har med de ekonomiska antagandena att
göra, medan andra hänger samman med den för
väntade politiken på olika områden.
I synnerhet alternativ Hög förutsätter att regio
nen får ett stort tillskott av högutbildad arbetskraft.
Det kommer att kräva betydande investeringar i
humankapital. Enligt kalkylerna i alternativ Hög
kommer behovet av högutbildad arbetskraft att mer
än fördubblas fram till 2030. I alternativ Låg ökar
behovet med cirka 40 procent. Båda alternativen
kräver såväl en förstärkning av den högre utbild
ningen inom regionen – med cirka 2 200 examine
rade per år i alternativ Låg och cirka 3 000 i alter
nativ Hög – som en ökad inflyttning av
högutbildade. Detta trots att sysselsättningen bland
invandrade i alternativ Hög förutsätts vara lika hög
som bland svenskfödda.
Globaliseringen är en annan av grundbultarna i
beräkningarna. Alternativ Hög förutsätter en fort
satt stark globalisering och att Stockholmsregionen
kommer att kunna utnyttja dess fördelar fullt ut. Det
innebär att Sverige och regionen lyckas anpassa den
ekonomiska strukturen till de nya villkor som glo
baliseringen medför. En helt avgörande förutsätt
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ning för hela resonemanget är att EU avstår från
protektionistiska åtgärder. Om EU försöker mot
verka globaliseringens effekter skulle Stockholms
regionens möjligheter att expandera försämras.
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Stockholmsregionen står för stigande
andel av den svenska ekonomin
I alternativ Hög kommer investeringsnivån att stiga
snabbt på nationell nivå och ännu snabbare i Stock
holmsregionen. Både i riket och i länet kommer
investeringarna att motsvara en stigande andel av
den totala produktionen av varor och tjänster. Att
regionens investeringar ökar snabbare än rikets
innebär att Stockholmsregionens andel av de totala
nationella investeringarna stiger. Samtidigt ökar
regionens andel av rikets produktion. År 2030
skulle Stockholmsregionen svara för omkring en
tredjedel av den totala produktionen av varor och
tjänster i Sverige.
Att Stockholmsregionen under de kommande
decennierna kommer att svara för en stigande andel

av den svenska ekonomin stämmer väl överens med
den långsiktiga historiska utvecklingen. Exempel
vis svarade Stockholm år 1985 för 22 procent av
bruttonationalprodukten, 10 år senare låg andelen
på 25 procent och efter ytterligare 10 år var andelen
29 procent. Stockholmsregionen har sedan mycket
länge ökat snabbare än övriga riket.

Klimatpolitiken – betydande utsläppsminskning
Klimat- och energipolitiken kommer att spela en
allt större roll under åren fram till 2030. Huvud
dragen i denna politik är tämligen klara – de euro
peiska och svenska utsläppen av växthusgaser ska
minska i betydande omfattning. Det finns dock
fortfarande osäkerhet om hur kostnaderna ska för
delas och hur stor del av problemet som teknikut
vecklingen kan lösa. I prognoserna för de båda
utvecklingsalternativen har därför inte kunnat tas
hänsyn till hur klimatpolitiken kan komma att
påverka den ekonomiska utvecklingen i länet. n
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Karta 3. Befolkningsutvecklingen 1985–2005 samt grundantaganden till 2050
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I alternativ Hög ökar befolkningen i östra Mellansverige med
34 procent. Den största ökningen sker i Stockholms och Uppsala län. I övriga delar av östra Mellansverige är ökningen mindre och i Gävleborgs län förväntas befolkningen minska.
Källa: Regionplanekontoret
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Nuläge och trender
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För att en region ska vara attraktiv måste befintliga
resurser inom strategiska områden förvaltas och
utvecklas på ett långsiktigt och effektivt sätt. De
områden som identifierats som strategiska för
Stockholmsregionen är utbildning, bostäder och
transporter. Inom dessa områden är behovet av
åtgärder särskilt stort.
Brister i utbildningssystemet, bostadsförsörj
ningen och transportapparaten beror till stor del på
att dessa områden inte utvecklats i takt med befolk
ningsökningen. Det finns även problem med bris
tande kvalitet, till exempel svaga utbildningsresul
tat i många skolor, brist på utbildade personer samt
eftersatta och osunda bostadsmiljöer.
Nedan presenteras först nuläge och trender inom
varje område, sedan planeringsmålen och åtagandena.

En stark region men med kapacitetsbrister

kunskapsutveckling, bildning och möten mellan
människor. Utbildning är den främsta vägen för
barn, ungdomar och vuxna att förverkliga sina livs
mål. Med detta perspektiv på utbildningssystemet
blir dess betydelse för att stärka den sociala sam
manhållningen i regionen tydlig.
Folkbildningen och dess organisationer bidrar
till en långsiktigt positiv samhällsutveckling, till
exempel som kulturarrangör, skapare av mötesplat
ser och som komplement till mer traditionella
utbildningar inom universitet och högskola.
Utbildningen måste ses som en helhet där de
olika delarna har starka och tydliga samband.
Grunden läggs i utbildningen för barn och ungdo
mar, och den måste hålla en hög kvalitet. Om det
finns brister i grund- och gymnasieskolans kvalitet
drabbar det barn och ungdomar hårt och kan få
svåra sociala följder.

Kunskap är avgörande för regionens framtid

Hög kvalitet i den grundläggande utbildningen

Stockholmsregionen är en kunskapsregion. Därför
är utbildnings- och forskningssystemens kapacitet,
kvalitet och effektivitet helt avgörande för att regio
nen långsiktigt ska ha en bra ekonomisk utveckling
samt vara attraktiv och internationellt konkurrens
kraftig. Det är också viktigt att utbildningssystemet
är flexibelt i förhållande till de allmänna ekono
miska konjunkturerna.
Människors samlade kunskaper och förmågor,
det så kallade humankapitalet är den viktigaste fak
torn för att skapa ekonomisk tillväxt. Att utgå från
människorna och deras resurser är därför helt
avgörande i ett framsynt regionalt utvecklingsar
bete. Utbildningssystemet fyller i detta samman
hang viktiga samhällsfunktioner som en arena för

Regionen måste ha en bra grundläggande utbild
ning. Hög kvalitet i för-, grund- och gymnasiesko
lan och vuxenutbildningen är avgörande för både
kompetensförsörjningen och de sociala förhållan
dena i regionen. Skolorna i Stockholmsregionen
presterar i genomsnitt ungefär som skolorna i riket
i övrigt, men bakom genomsnittssiffrorna döljer sig
stora variationer inom regionen. Det finns bety
dande skillnader mellan kommunerna i hur stor
andel elever som blir behöriga och hur stor andel
elever som når de nationella målen. Dessa kvalitets
brister behöver åtgärdas om inte utvecklingsmöjlig
heterna ska försämras.
Mycket görs för att bryta den sociala snedrekry
teringen till högre studier inom regionen. Däremot

Vad är humankapital?
Den viktigaste faktorn för en långsiktig ekonomisk
tillväxt är invånarnas samlade kunskaper och
förmågor, alltså humankapitalet. Detta är i dag
vedertaget inom den regionalekonomiska
forskningen.
I praktiken brukar en regions humankapital
likställas med den generella utbildningsnivån i
regionen. Det finns ett tydligt samband mellan
andelen universitetsutbildade och en regions
ekonomiska tillväxt.
Forskningen visar också att företagsetableringar
och nya arbetstillfällen koncentreras till regioner
med en hög andel högutbildade. Särskilt storstäder drar till sig högutbildade, och i förlängningen
även företagsetableringar.

En viktig förklaring till storstädernas attraktionskraft på högutbildade är det stora och
mångfacetterade utbudet av konsumtionsmöjligheter. Det skapar förutsättningar för många
varierande livsstilar, vilket leder till att invånarna
upplever en hög livskvalitet. Därför menar ledande
forskare att en storstadsregions ekonomiska
framgång i hög utsträckning är beroende av hur
den utvecklas som konsumtionscentrum.
En stor del av storstadens attraktionskraft ligger
alltså i dess stora och varierade utbud av konsumtionstjänster, som nöjen, kultur och shopping, även
om mer vedertagna attraktionsfaktorer också är
centrala, som utbildnings- och karriärmöjligheter.
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väljer många fortfarande utbildning utifrån tradi
tionella könsmönster, och den tendensen har till
och med förstärkts. Här återstår mycket att göra.
Konsekvenserna av könsbundna utbildningsval är
en uppdelad arbetsmarknad och att allt fler yrkes
grupper domineras av ett kön. Det begränsar rörlig
heten på arbetsmarknaden, och minskar nytän
kande och förmåga till omorientering.
Det är också en förutsättning för individens och
regionens utveckling att människor yrkesutbildar
sig, på både gymnasial och eftergymnasial nivå.
Även på detta område behövs det förbättringar. Det
behövs yrkesutbildning av olika slag och på olika
nivåer, och den behöver organiseras med flexibili
tet. I dag fattas det ofta praktikplatser för dem som
går yrkesinriktade utbildningar. För att komma till
rätta med det måste utbildningsanordnare och
arbetsgivare samarbeta.
Sedan flera år pågår viktiga regionala samarbe
ten och utvecklingsprojekt inom utbildningsområ
det. Kommunerna i länet har genom KSL (Kom
munförbundet Stockholms län) framgångsrikt
arbetat med att skapa gemensamma gymnasie-,
vuxen- och yrkesutbildningsregioner, där ett viktigt
inslag är att bättre anpassa utbildningarna efter
individernas och arbetsmarknadens behov.

Ökad efterfrågan på högre utbildning
Den högre utbildningen behöver byggas ut, kvalite
ten höjas och genomströmningen av studenter öka,
om utbildningsnivån hos befolkningen ska kunna
vara en drivkraft för regionens utveckling. Det
kommer att bli många fler ungdomar under de kom
mande åren, samtidigt som de högutbildade
40-talisterna går i pension. Allt pekar på att det
kommer att bli stor brist på högutbildad arbets
kraft, även om man tar hänsyn till att det fortsätter
att flytta in högutbildade och att andelen förvärvs
arbetande bland invandrade med hög utbildning
blir mycket högre.
Universiteten och högskolorna är utbildningsan
ordnare och forskningsproducenter, men de har
även andra roller som är betydelsefulla för regionen.
Bland annat är lärosätena viktiga för att attrahera
innovativa företag och få dem att etablera sig i regio
nen. Nätverk och kontakter mellan företag och läro
säten ger förutsättningar för kunskapsspridning och
ett forskningsintensivt näringsliv. Forskning är en
starkt konkurrensutsatt verksamhet, och till regio
nens lärosäten kommer studenter och forskare från
hela världen. Rekryteringen av internationella fors
kare bör dock öka om regionen ska vara konkur
renskraftig på den internationella arenan.

En bostadsmarknad i förändring
Sedan 1980-talet har samhällets inflytande på
bostadsmarknaden successivt trappats ned. Fortfa
rande är dock bostadsmarknaden mer reglerad än
andra marknader. De stora kommunala bostads
företagen finns kvar, hyressättningen är reglerad
och kommunerna har fortfarande planmonopol,
alltså ensamrätt att utforma planer för använd
ningen av mark inom kommungränserna. En väl
fungerande bostadsmarknad bör erbjuda en mång
fald av boendeformer, eftersom hushållen har olika
behov och förutsättningar som skiftar över tiden.
Periodvis har det inte byggts tillräckligt med
lägenheter. Upprepade förändringar av bostads
marknadens villkor har gjort det svårt att tillgodose
den långsiktiga efterfrågan. När bostadssubventio
nerna i huvudsak avskaffades under början av
1990-talet, minskade det årliga bostadsbyggandet i
regionen från cirka 10 000 lägenheter 1990 till
cirka 3 000 lägenheter fem år senare. Sedan 1995
har bostadsbyggandet långsamt ökat igen till en
nivå som åter närmar sig 10 000 per år. Varje år till
förs bostadsmarknaden därutöver omkring 2 400
bostäder genom att lokaler byggs om till lägenheter,
vindar inreds och fritidshus blir permanentbostäder.
En förutsättning för allt bostadsbyggande är att
det finns en lokal marknad, så att de bostäder som
byggs kan säljas eller hyras ut. Långsiktigt finns det
goda marknadsmässiga förutsättningar för bostads
byggande i hela Stockholms län, och även i angräns
ande delar av Södermanlands och Uppsala län, samt
i de större städerna i övriga östra Mellansverige. En
indikator på detta är måttet Tobins q som visar när
det lönar sig att bygga nytt (se diagram 4, sid 46).

Alltmer belastat transportsystem
Tillgängligheten till och från andra regioner, men
också inom Stockholmsområdet, har betydelse för
hela nationen. Särskilt viktiga är Arlanda flygplats
och Stockholms central som nav i de nationella flygoch järnvägsnäten. Hög tillgänglighet gör regionen
mer attraktiv och konkurrenskraftig samt ökar
befolkningens välfärd.
Utbyggnaden av transportsystemet i regionen
har de senaste 20–30 åren inte följt den ökande
efterfrågan på transporter och regionens tillväxt.
Därför har systemens tillgänglighet och tillförlitlig
het blivit alltmer begränsad. De samhällsekono
miska kostnaderna för förseningar på grund av
trängseln i Stockholmsområdet har beräknats till
6–7 miljarder kronor per år. Framöver är kollektiv
trafikens utbyggnad ett väsentligt bidrag till regio
nens minskade klimatpåverkan.
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för funktionshindrade och äldre. Den tillgängligheten
har successivt förbättrats, men det återstår mycket
att göra för att nå de nationella mål som har satts upp.
Kvinnor reser kollektivt i högre grad än män, och
drabbas därför i större utsträckning av kollektivtra
fikens brister. För att tillgängligheten till arbets
marknaden ska bli mer jämställd är det viktigt att
regionen har en attraktiv och snabb kollektivtrafik
som kan konkurrera med bilen.
Biltrafiken växer stadigt till följd av befolknings

Stockholmsregionen har landets i särklass hög
sta kollektivtrafikandel och mer än hälften av lan
dets samtliga kollektivtrafikresor görs inom länet.
Under lång tid har kollektivtrafikandelen sjunkit,
men de senaste åren har den ökat, delvis som en
följd av trängselskatten. Även om andelen i ett
längre tidsperspektiv har sjunkit är det totalt sett
allt fler som reser kollektivt, eftersom befolkningen
har ökat. Det innebär trängsel både i vagnar och på
spåren. Kollektivtrafiken ska också vara tillgänglig

Diagram 4. Tobins q för regiondelar, större städer och län, småhus
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Tobins q för regiondelar (RC= regioncentrum, IF= inre förortskommuner, YF= yttre förortskommuner)
i Stockholms län (ljusgrön), större städer i östra Mellansverige (mörkgrön) och län exklusive större städer (svart) år 2006.
Ett mått på den lokala bostadsmarknadens attraktivitet är kvoten mellan marknadsvärdet
och produktionskostnaden (Tobins q). Ett tal över 1,0 visar att det lönar sig att bygga nytt i området,
värden under 1,0 visar att det lönar sig att köpa ett beﬁntligt småhus.
Källa: Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet.

Diagram 5. Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län per år 1961–2008
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Bostadsbyggandet var rekordhögt i regionen under 1960-talet och början av 1970-talet.
Därefter har bostadsbyggandet stadigt understigit 10 000 lägenheter per år.
Samvariationen med befolkningsökningen var god fram till början av 1990-talet.
Källa: SCB och Regionplanekontoret
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Varutransporterna ökar
Män och kvinnor reser olika
Det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resande. I Stockholms län gör männen fler
resor per person än kvinnor. Men kvinnor reser
i större utsträckning med kollektiva färdmedel.
Av alla kollektivtrafikresor i Stockholms län
görs nära 60 procent av kvinnor. Kvinnor gör
fler inköpsresor och något färre arbets- och
tjänsteresor än män. Kvinnors och mäns resor
tar lika lång tid, men männens resor är längre.
Kvinnor gör fler korta, inomkommunala resor
än män. Kvinnor reser också mer oregelbundet
och gör fler uppehåll på resorna för att uträtta
ärenden. Kvinnor väljer också oftare att inte
resa på kvällen eller natten eftersom de upplever att de är otrygga i kollektivtrafiksystemet.

tillväxt och ekonomisk utveckling. Även den pågå
ende regionförstoringen har inneburit en ökad
bilism. Det behöver successivt utvecklas styrmedel
och incitament för att ge bättre framkomlighet
generellt och särskilt i regionens centrala delar. Det
är en stor utmaning att utveckla transportsystemet
samtidigt som man minskar dess klimatpåverkan.

Stockholm är landets största konsumentmarknad
och kräver omfattande transporter. Stockholms län
är också Sveriges största varuproducerande region,
tillsammans med Västra Götaland. Varuproduktio
nen domineras av varor med högt varuvärde, vilket
innebär krav på frekvens och framkomlighet. Mer
parten av transporterna sker därför med lastbil.
Tillväxten i regionen har gjort att antalet varu
transporter har ökat kraftigt. Globalisering av han
del och centralisering av lagerstrukturer har lett till
en tillväxt av varuhantering i goda transportlägen i
östra Mellansverige. De storregionala distribu
tionsnätverken ställer särskilda krav på väg- och
järnvägsinfrastrukturen, och olika godsflöden
skulle behöva samordnas, så att aktörerna kan
utveckla mer kostnadseffektiva och miljövänliga
logistikprocesser.
Utrikeshandeln förväntas öka snabbare än BNP
och handeln med Östeuropa förväntas öka i betyd
ligt snabbare takt än den med andra handelspart
ner. Det innebär att godstransporter på trailer och
containertransporter via länets färjehamnar ökar i
snabb takt. Godstransporter på järnväg har också
ökat kraftigt under 2000-talet och prognoser tyder
på en fortsatt stark utveckling.

Trångt över Saltsjö-Mälarsnittet
Både spår- och vägnäten över Saltsjö-Mälarsnittet
är nu mycket hårt belastade. Sedan Essingeleden
öppnades 1967 har ingen ny vägkapacitet tillkom
mit över Saltsjö-Mälarsnittet, trots att regionen
vuxit med över 500 000 invånare och 440 000 bilar
tillkommit sedan dess. Spårsystemet med linjer
som löper utåt från centrala Stockholm är stommen
i regionens kollektivtrafiksystem. Både det här sys
temet och en stor del av den nationella tågtrafiken
är beroende av kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet.
Antalet bilresor norrut i maxtimmen har sedan
början av 1990-talet legat på en nivå som motsvarar
maxkapacitet. När stora delar av vägtrafiksystemet
har nått sin kapacitetsgräns är det stor risk för stör
ningar, som kan fortplanta sig och påverka trafik
också till andra resmål än den centrala regionkärnan.
Risken för återkommande trafikinfarkter på väg
systemet ökar alltmer. Hårdast belastad är Essinge
leden, som i dag har hälften av de dagliga fordons
rörelserna över Saltsjö-Mälarsnittet.
Trängselskatten har medfört att antalet bilresor
mot innerstaden under morgonens högtrafik har
minskat med cirka 10 000. Samtidigt har antalet
kollektivtrafikresor ökat med cirka 8 000, vilket
har medfört att framför allt Essingeleden och spår
förbindelserna söderifrån belastas ännu hårdare.

Diagram 6. Varuvärde, Mkr
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Stockholms län är i första hand en konsumtionsmarknad
för varor, energi och byggmaterial men har också en betydande tillverkningsindustri, mätt i värde. I länets tillverkningsindustri dominerar branscher med produktion av
varor med högt värde. För länets tillverkningsindustri är
därför transportkvalitet mätt i frekvens, transporttid och
störningskänslighet av största betydelse.
Källa: SCB
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Karta 4. Trafikflöden med
lastbilar och godståg

2:2

Ökad utrikes flygtrafik
Enligt utredningen Framtidens flygplatser, SOU
2007:70, förväntas inrikesresorna med flyg minska
med 2,2 procent per år fram till 2020, medan utri
kesresorna med flyg förväntas öka med 3,8 procent
per år. En viktig faktor som påverkar främst inri
kesflygets framtida omfattning är hur stor andel av
resorna som i stället kan ske med tåg. Förutsätt
ningarna för att öka tågtrafiken beror till stor del på
framtida järnvägsinvesteringar för att möjliggöra
snabbtåg. Flygfrakten i Europa väntas också öka
med omkring 6 procent per år fram till 2020.
Arlanda flygplats hade 18,1 miljoner passagerare
2008, och med nuvarande utvecklingstakt förvän
tas antalet öka till 30 miljoner till 2030. Det linjeut
bud som regionen kan attrahera är beroende av den
marknad som regionen kan erbjuda och flygbola
gens värdering av denna. Stockholmsregionen är en
tydlig utresemarknad, det är hemmamarknaden
som genererar huvuddelen av flygresorna.
Även andra flygplatser i östra Mellansverige för
väntas öka sin verksamhet. Utvecklingen kan dock
komma att bromsas av åtgärder som syftar till att
begränsa koldioxidutsläppen.
Luftfartsverket och Stockholms stad har ingått
ett nytt avtal om Bromma flygplats, vilket innebär
att affärsflyget blir kvar på Bromma till åtminstone
år 2038.

Tabell 2: Antal passagerare vid Stockholmsregionens flygplatser. Linjetrafik och ej regelbunden
trafik, in- och utrikes, år 2008. Miljoner passagerare
Miljoner passagerare 2008
Stockholm-Arlanda

1,85

Stockholm-Skavsta

2,48

Stockholm-Västerås

0,19

Totalt Stockholmsregionen
Kartorna visar årsmedelvärden per dygn för trafik
flöden med lastbilar och godståg. För att göra
bandbredden i de båda kartorna jämförbara i
volymhänseende har ett godståg beräknats motsvara 50 lastbilar. En jämförelse mellan de båda
kartorna visar dominansen av godstågtrafiken i
regionens västra delar med ett maximum i Hallsberg där mer än 80 godståg per dygn passerar.
Godsflödet på lastbil är däremot störst i regionens
östra delar på E4 mellan Uppsala och Nyköping,
med ett maximum mellan Södertälje och Stockholm samt på E18 norr om Mälaren.
Källa: Sveriges Nationalatlas, Stockholm-Mälarregionen.

18,11

Stockholm-Bromma

Källa: Luftfartsstyrelsen

22,63
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Karta 5. Befintliga trafikflygplatser och allmänflygplatser i östra Mellansverige
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Finansiering av infrastruktur
Statens investeringar i Stockholmsregionens trans
portsystem har varit otillräckliga i flera decennier,
och statens andel av investeringarna är lägre här än
i övriga Sverige. Landstinget har ett stort åtagande
för kollektivtrafikens infrastruktur i Stockholms
län, och detta är en stor del av den regionala insatsen.
I Stockholmsöverenskommelsen mellan staten
och regionen om finansieringen av åtgärder fram
till 2020, åtar sig staten att behålla de nationella
väg- och spårinvesteringarna på nuvarande nivå
och samtidigt göra en betydande satsning på den
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regionala kollektivtrafiken genom 50-procentiga
statsbidrag. I överenskommelsen gör också regio
nen ett betydande åtagande. Trots en historiskt sett
mycket hög investeringsnivå i överenskommelsen,
kommer den inte att räcka till alla angelägna inves
teringar. I överenskommelsen förutsätts därför att
vissa investeringar ska genomföras med stöd av
statliga lån eller alternativt genom samverkan mel
lan offentliga och privata aktörer. Dessutom ska
överskottet från trängselskatten under en längre tid
bidra till finansieringen av Förbifart Stockholm.

Trafikflygplatser
Allmän flygplats, gräs
Allmän flygplats, asfalt
Militärflygplats
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strategi: Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen,
transporterna och bostadssektorn
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Planeringsmål – det här
ska vi uppnå till 2030

Åtaganden – det här ska vi göra
för att nå målen

Inom utbildningssystemet
• Utbildningssystemet är väldimensionerat,
tillgängligt och av högsta kvalitet.

Inom utbildningssystemet
• Säkra en utbildning med hög kvalitet i hela
regionen.
• Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens
och individernas efterfrågan.
• Bygga ut och effektivisera den högre
utbildningen i regionen.
• Understödja universitet och högskolor för att
uppnå hög kvalitet.

Inom bostadsförsörjningen
• Bostadsbyggandet sker i en takt så att
utbudet långsiktigt motsvarar efterfrågan.
• Bostäderna har hög kvalitet och är väl
underhållna.
Inom transportsystemet
• Transportsystemet bidrar till en ökad
regional tillgänglighet.
• Kvaliteten i resor och transporter är
generellt god och särskilt hög till och inom
regioncentrum och till övriga regionala
stadskärnor.

!

Åtagande

Säkra en utbildning med hög
kvalitet i hela regionen
Kvaliteten i utbildningen för barn, unga och vuxna
ska vara hög. För att åstadkomma detta krävs större
insatser av huvudmännen. De måste kvalitetssäkra
innehåll, måluppfyllelse och resultat, för att ha för
utsättningar för att förbättra och utveckla sin verk
samhet. Det är också viktigt att jämföra olika
huvudmän och utbildningsanordnare, för att skapa
incitament till förbättring.
Elever och studerande behöver få bättre studieoch yrkesvägledning och större kunskaper om
arbetslivet. För att möta dessa behov pågår ett lång
siktigt arbete för att skapa gemensamma gymna
sie-, vuxen- och yrkesutbildningsregioner. Det är
också viktigt att alla utbildningsverksamheter från
förskolan och uppåt bidrar till frigörelse från tradi
tionella och hämmande könsroller. På så sätt kan
både flickor och pojkar få ökade framtidsmöjligheter.
Även utbildningen för vuxna måste bli mer effek
tiv, tillgänglig och flexibel. Vuxenutbildningen ska
minska risken för att människor fastnar i arbetsli
vet, blir arbetslösa, har hög sjukfrånvaro eller lever

Inom bostadsförsörjningen
• Anpassa byggandet i alla kommuner till den
långsiktiga efterfrågan.
• Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt för
att nå hög kapacitet och kvalitet i byggprocessen.
Inom transportsystemet
• Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark
kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.
• Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt, samt styra
och begränsa efterfrågan.
• Utveckla förbindelser inom och utom landet.
• Stärka förmågan att genomföra investeringar i
infrastruktur.

segregerat. Utbildning i arbetslivet är väsentlig för
att människor ska ha kraft att utvecklas och vara
anställningsbara hela sitt yrkesliv. För att få till
stånd en välfungerande vuxenutbildning måste
flera aktörer samverka och samordna sitt arbete.
Ökad samverkan krävs såväl mellan kommunerna
som med aktörerna på arbetsmarknaden. Utbild
ningssystemet kan därmed spela en viktig roll för
att stödja hela regionens ekonomiska omvandling.
De resurser som Europeiska socialfonden förfo
gar över ger här goda möjligheter till omställning av
arbetskraft och till ett ökat arbetskraftsutbud. Soci
alfonden ska bidra till genomförandet av Lissabon
strategin och Sveriges nationella handlingsplan för
tillväxt och sysselsättning.
I en så stor region som Stockholmsregionen kan
man erbjuda ett rikt utbud av utbildningar och till
godose såväl breda som smala inriktningar. Storle
ken ger också mycket goda förutsättningar för att
arbeta med kvalitet och att utnyttja resurser effek
tivt, förutsatt att det görs utifrån gemensamma
utgångspunkter och målsättningar. Ett exempel på
hur utbudet av skolor hänger samman med den eko
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Karta 6. Övergång till högskola
Ungdomars (upp till 25 år) faktiska övergångar från
gymnasieskola till högre utbildning skiljer sig åt
mycket mellan kommunerna i Stockholmsregionen.
Tre kommuner (Danderyd, Lidingö och Täby) tillhör
tätskiktet i riket medan regionen som helhet ligger
strax över det nationella genomsnittet.

2:2

Övergång till högskola (procent)
< 40%
41– 45%
46–63%
> 64%

Källa: SCB
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nomiska utvecklingen är när utländska experter
kommer till regionen. Men för att de ska vilja verka
här behövs det internationella skolor för deras
barn, inte bara i Stockholms innerstad utan även i
andra delar av regionen.

!

Åtagande

Anpassa yrkesutbildningen till arbets
marknadens och individernas efterfrågan
Yrkesutbildningen i regionen har under de senaste
två decennierna minskat i såväl volym som bredd.
Samtidigt finns det ett stort behov av yrkesutbildad
arbetskraft. Utbudet av yrkesutbildning finns på
flera nivåer och med olika huvudmän. Under 2009
infördes en ny utbildningsform i Sverige, yrkeshög
skola. Inom yrkeshögskolan samlas bland annat
KY-utbildningar, påbyggnadsutbildningar och vissa
lärlingsutbildningar för vuxna. Med yrkesskolans
införande finns det bättre förutsättningar för en
effektivare yrkesutbildning.
Det kommer att krävas omfattande insatser från
regionala aktörer för att skapa den nödvändiga
samordningen och ett långsiktigt ansvarstagande.
Kommuner, utbildningsanordnare, Arbetsförmed
lingen, det privata näringslivet och andra arbetsgi
vare måste tillsammans skapa en gemensam struk
tur som säkrar ett brett utbud av både utbildning
och praktikplatser.
Både gymnasial och eftergymnasial yrkesutbild
ning kan och bör lokaliseras utifrån arbetsmarkna
dens behov och de inomregionala förutsättningarna.
I Stockholmsregionen finns det goda förutsättningar
för att erbjuda olika typer av yrkesutbildningar i de
regionala stadskärnorna. Utbildningarna kan då
anpassas till varje kärnas specifika behov. Även här
krävs samverkan mellan aktörer i regionen, främst
utbildningsanordnare och näringsliv, men även
andra regionala aktörer, exempelvis de som har
ansvar för den fysiska planeringen. Etablerandet av
centrum för yrkesutbildning kan stärka ett områ
des profil och sådana centrum kan ge det lokala och
regionala näringslivet kraft att utvecklas.

2:2
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Åtagande

Bygga ut och effektivisera den
högre utbildningen i regionen
Den högre utbildningen behöver byggas ut samti
digt som studentgenomströmningen måste öka, om
utbildningsnivån hos befolkningen ska kunna mäta
sig med andra framstående storstadsregioner i
Europa. Antalet högutbildade beräknas inte vara
tillräckligt för att klara kompetensförsörjningen,
utifrån prognoser för nettoinflyttningen av utbildad
arbetskraft, en mycket högre sysselsättning bland
invandrare och dagens dimensionering av högre

utbildning. Ungdomarnas studieintresse behöver
också öka och fler behöver gå vidare till högre
utbildning. Det krävs fortsatta insatser för att få fler
att studera vidare, och både ungdomar och arbets
givare ska känna till vilket mervärde olika utbild
ningar ger.
Vidare behöver gymnasieutbildningen vara av
sådan kvalitet att rekryteringen till den högre
utbildningen tillgodoses och att studenterna har
goda förutsättningar att vara framgångsrika i sina
studier.
Kön och social eller etnisk bakgrund ska inte
prägla utbildningsval, och det krävs också
fortsatta insatser för att utbildningsval i större
utsträckning ska utgå från individens egna förut
sättningar och ambitioner.
En mycket stor del av de potentiella studenterna
bor i den södra regiondelen, medan de stora och
internationellt högpresterande lärosätena har
huvuddelen av sin verksamhet i eller strax norr om
den centrala regionkärnan. Där finns också en av
de största samlade forskningsmiljöerna i Europa.
Ur ett långsiktigt region- och studentperspektiv
är det angeläget att det finns goda förutsättningar
för den starka utbildnings- och forskningsmiljön i

Diagram 7. Årligt behov av tillskott fram till 2030
av högutbildade, alternativ Hög och Låg
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Behov av ytterligare tillskott av högutbildade (underskott)
Beräknat tillskott av högutbildade vid beﬁntlig kapacitet
Beräknat tillskott av högutbildade består av nettoinflyttningen av högutbildade och antalet examinerade inom
ramen för befintlig kapacitet med avdrag för pensions
avgångar och dödsfall under 2005–2030 för de som är
högutbildade i den befintliga populationen 2005.
Underskottet/behovet av ytterligare tillskott av hög
utbildade kan täckas genom en ökad examination (ökad
kapacitet och/eller genomströmning) i länets utbildningssystem för högre utbildning. En ökad inpendling av hög
utbildade, högre förvärvsfrekvens och förvärvsarbete i
högre utsträckning än tidigare i åldrar över 65 år kan till
viss del minska behovet att öka utbildningskapaciteten.
Källa: Regionplanekontoret
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den centrala stadskärnan. Det är lika angeläget att
rekryteringspotentialen i den södra regionhalvan
tas till vara. Södertörns högskola har ur flera per
spektiv en särskilt viktig roll, framför allt för den
södra regiondelen. Högskolan har under sin relativt
korta existens utvecklats till en framstående utbild
ningsmiljö och har till exempel varit mycket fram
gångsrik med att rekrytera studenter från studie
ovana miljöer. Södertörns högskola behöver därför
få bättre generella villkor för att fortsätta expan
dera och utvecklas.
En utvidgad distansutbildning bör prövas för att
öka antalet studenter. En skillnad mellan högskole
utbildningen i Stockholmsregionen och i övriga riket
är att Stockholmsregionens lärosäten, undantaget
lärarutbildningen, endast tillhandahåller en mycket
liten del av utbildningsutbudet på distans. Den geo
grafiska tillgängligheten till utbildning är inte alltid
god inom regionen, och högre utbildning på distans
vid lärocentrum har på andra ställen visat sig
kunna bredda rekryteringen och nå nya grupper.
Parallellt med att utbildningen expanderar
behöver också förutsättningarna för studenterna
att fullfölja utbildningarna förbättras.

!

Åtagande

Understödja universitet och högskolor
för att uppnå hög kvalitet
Lärosätena är viktiga för att få företag att etablera
sig i regionen och för att göra regionen attraktiv.
Regionens aktörer bör gemensamt och samordnat
understödja lärosätena inom sina respektive
ansvarsområden. Aktörer i regionen kan exempel
vis stödja högskolorna och universiteten genom
fysisk planering, kommunikationer och bostäder,
men också genom marknadsföring. Goda miljöer
för utbildning och forskning kräver ett helhets
perspektiv där kommuner, fastighetsägare, lärosäten
och näringsliv samordnar sina strategiska satsningar.
Utbildning och forskning sker i en snabbt ökande
internationell konkurrens. Lärosätena bör sträva
efter att öka samverkan och fokusera på långsiktiga
strategiska forskningssatsningar för att attrahera
såväl forsknings- och investeringsmedel som stu
denter och forskare till regionen. Det krävs en bre
dare regional samling för att ta tillvara och mark
nadsföra den forskning som bedrivs i regionen, och
därigenom stärka Stockholmsregionens profil som
kunskapsregion i den internationella konkurren
sen. Det är också viktigt att det storregionala sam
arbetet förstärks. Stockholms lärosäten utgör till
sammans med universiteten och högskolorna i
övriga östra Mellansverige en mycket viktig resurs
för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Där

för bör redan aktiva nätverk mellan regionens läro
säten ytterligare förstärkas och fördjupas.

Anpassa byggandet i alla kommuner
till den långsiktiga efterfrågan
Planera för det bostadsbyggande som behövs
till 2020 och ha beredskap inför 2030
Det framtida behovet av bostäder är beroende av
befolkningsutvecklingen och det framtida antalet
hushåll. Utvecklingen kommer sannolikt att ligga
någonstans i spannet mellan den här utvecklings
planens två alternativ för befolkningens och ekono
mins utveckling – Hög respektive Låg. Antalet hus
håll i länet beräknas öka med mellan 175 000 och
260 000 under åren 2010–2030. Det motsvarar ett
tillskott på 8 700 lägenheter per år vid alternativ
Låg och 13 000 lägenheter per år vid alternativ Hög.
Kommunerna behöver planera för att möjliggöra
bostadstillskottet enligt alternativ Låg och ha
beredskap för alternativ Hög till år 2030. I kapitel 3
redovisas hur bostadstillskottet bör fördelas mellan
kommunerna i länet för att det tillsammans ska
motsvara det regionala behovet.
Antalet nya bostäder som behövs påverkas även
av att bostadsbeståndet förändras genom ombygg
nad samt genom att fritidshus görs om till perma
nentboende. Behovet av nyproduktion är med
nuvarande nivå på ombyggnad och permanentning
omkring 6 200 lägenheter per år vid alternativ Låg
och 10 500 lägenheter per år vid alternativ Hög.

Planera för ett expansivt näringsliv
En växande befolkning ställer också ökade krav
på lokaler för näringsliv och service. Det behövs
beredskap för att tillgodose det långsiktiga lokal
behovet. Fram till 2030 beräknas sysselsättningen i
länet öka med upp till 300 000 sysselsatta. År 2008
fanns cirka 48 miljoner kvadratmeter lokalyta i
länet. Den högre sysselsättningsnivån motsvarar
ett tillskott av drygt 10 miljoner kvadratmeter
lokalyta, varav en miljon kvadratmeter för detalj
handel.

Planera för ett tillräckligt bostadsbyggande även
i östra Mellansverige utanför Stockholms län
I östra Mellansverige utanför Stockholms län
bedöms cirka 3 000 lägenheter per år behöva
tillkomma, huvudsakligen i de större städerna
Uppsala, Västerås, Örebro, Gävle, Eskilstuna,
Nyköping, Norrköping och Linköping, men även i
mindre städer och kommuner nära Stockholms län,
som Enköping, Strängnäs, Trosa, Gnesta, Håbo och
Knivsta.
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Anpassa bostadsmarknadens
funktionssätt för att nå hög kapacitet
och kvalitet i byggprocessen
Nybyggandet av bostäder behöver ligga på en fort
satt hög nivå samtidigt som det krävs mer resurser
för att klara det växande underhållsbehovet och
förbättra energihushållningen. Därför behöver
incitament, villkor, regler och styrmedel för
bostadsbyggande ses över. Spelreglerna på bostads
marknaden måste vara stabila och långsiktiga,
eftersom det tar lång tid att förbereda och genom
föra byggprojekt.

Balanserade villkor för olika upplåtelseformer
Det framtida bostadsbyggandet sker idag på mark
nadens villkor i betydligt högre grad än tidigare.
Även inom hyressättningssystemet ökar marknads
inslagen. En väl fungerande bostadsmarknad förut
sätter att det finns ett utbud av olika typer av bostä
der och upplåtelseformer i regionens olika delar.
För att produktionen av lägenheter med olika upp
låtelseformer ska komma till stånd behöver de eko
nomiska och skattemässiga förutsättningarna vara
balanserade.
Under de närmaste åren kommer efterfrågan på
bostäder för nybildade hushåll att öka eftersom en
stor grupp av ungdomar mellan 18 och 25 år kom
mer ut på bostadsmarknaden. Det är dock osäkert
om det kommer att byggas tillräckligt med hyreslä
genheter sedan de statliga stöden avvecklats, samti
digt som skattereglerna för villor och bostadsrätter
ändrats. I attraktiva lägen kommer byggandet av
hyreslägenheter sannolikt att fortsätta, medan det
kan komma att minska i andra delar av länet. En
tillräcklig tillgång på studentlägenheter är av bety
delse för regionens möjligheter att utbilda tillräck
ligt många för den växande arbetsmarknaden. En
förändring av incitamentsstrukturen kan behövas
för att en tillräcklig produktion av hyresrätter eller
bostäder för särskilda grupper, till exempel stu
dentbostäder, ska komma till stånd.

Effektivisera planprocessen
Den fysiska planeringen bedrivs av många parter och
styrs av flera olika lagar. Projekt i storstadsmiljö är
ofta komplicerade och har stor påverkan på omgiv
ningen. Då måste processerna få ta viss tid, men de
kan ändå effektiviseras. Det som framför allt gör pla
neringen svåröverskådlig är de dubbla beslutsproces
serna utifrån dels miljöbalken, dels plan- och byggla
gen. Därför behöver lagstiftningen förändras.
De regionala aktörerna bör gemensamt arbeta för
att mer systematiskt underlätta olika planprocesser

och pröva organisatoriska förändringar för att
effektivisera planeringen. För att kunna göra det
måste de offentliga aktörerna utveckla en god plane
ringskompetens och ett nära samspel sinsemellan.

Samordna planprocesserna för bostadsbyggande och infrastruktur
För att det ska byggas så mycket bostäder som krävs
för regionens tillväxt måste investeringarna i ny
infrastruktur öka, och förbindelserna till de region
delar som växer snabbt måste byggas ut. I vissa fall
är ny infrastruktur helt avgörande för att nya
bostadsområden ska byggas. Planeringen av trans
portinfrastrukturen respektive bostadsbyggandet
sker i separata processer och av olika huvudmän
med olika tidshorisonter, vilket försvårar sampla
neringen. Det är viktigt att kopplingen mellan
infrastruktur och bostäder blir tydlig. Det är också
viktigt att genomförandet samordnas, så det behövs
utvecklade samverkansformer och civilrättsliga
bindande överenskommelser.

Ta sociala hänsyn vid förändring
av allmännyttan
Den svenska modellen med allmännyttiga bostads
företag som konkurrerar på samma marknader och
på i stort sett samma villkor som privata fastighets
ägare, skiljer sig från vad som är vanligt i många
andra länder. Vid förändringar av systemet med all
männyttiga bostadsföretag måste hänsyn tas till
svaga gruppers tillgång till bostadsmarknaden.

Öka kapaciteten i byggsektorn genom
fler aktörer och utbildning
Konkurrensen inom olika delar av byggsektorn
behöver öka genom att fler mindre eller utländska
företag deltar. Tillgången till yrkeskunnig byggar
betskraft måste öka, eftersom ambitionen är att
hålla bostadsbyggandet på en hög nivå samtidigt
som ombyggnaderna ökar, nya infrastrukturpro
jekt kommer igång och byggandet av kontor och
köpcentrum fortsätter.

Utveckla en attraktiv och
kapacitetsstark kollektivtrafik
som är tillgänglig för alla
Stockholmsregionen behöver en kollektivtrafik,
både på land och till sjöss, som är attraktiv och till
gänglig för alla. Den måste utvecklas för att kunna
hantera stora resandeflöden och ta marknadsande
lar från bilen, så att trängseln minskar i vägtrafiken
och klimatkraven klaras.
Kollektivtrafiken kan bli mer attraktiv och till
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gänglig om man utgår från de värden som är viktiga
för resenärerna. Kollektivtrafikens utveckling ska
bygga på enkelhet, pålitlighet och helhetssyn. Det
förutsätter ett perspektiv där hela resan ingår från
dörr till dörr, inklusive vägen till och från kollektiv
trafiken. Viktiga faktorer för en attraktiv kollektiv
trafik är tydlig information, bra och säkra gångvä
gar samt välskötta stationer. Kollektivtrafiken ska
upplevas som trygg och tillförlitlig med hög kom
fort. Genom att utgå från barnens, de äldres och
funktionshindrades förutsättningar blir kollektiv
trafiken tillgänglig för alla.
Det ska vara lätt, bekvämt och tidseffektivt att
åka med kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska ha
hög turtäthet och vara prisvärd jämfört med resor
med bil. Den geografiska tillgängligheten måste
också vara god. Fler infartsparkeringar för såväl bil
som cykel förbättrar tillgängligheten till kollektiv
trafiken. Man kan också öka kombinationsmöjlig
heterna genom att låta resenärer ta med cykeln på
resan under lågtrafik.
Spårkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet behö
ver byggas ut och pendeltågen behöver på sikt få
egna spår. Turtätheten behöver öka och det behöver
införas en regelbunden tidtabell även i regional
tågstrafiken. Även tunnelbanans kapacitet över
Saltsjö-Mälarsnittet måste höjas för att klara fram
tida resandevolymer. Nya länkar ska läggas till,
som ökar kapaciteten och gör systemet robustare.
På sikt förutsätts att tunnelbanetrafiken automati
seras med förarlösa system, så att det kan vara kor
tare tidsavstånd mellan tågen.
Flera regiondelar har i dag spårtrafik med hög
kapacitet som stomme i sitt kollektivtrafiksystem.
Det saknas dock i de kraftigt expanderande nord
ost- och ostsektorerna, så det behöver byggas ut
kapacitetsstark spårtrafik dit.
I och med att regionen växer krävs det fler för
bindelser i tvär- och diagonalled för att erbjuda
alternativ till bilen. Eftersom tvärresandet mellan
många olika platser är för litet för att motivera
spårtrafik behövs det ett kompletterande bussnät
som samlar busstrafiken i stråk, underlättar byten
och möjliggör hög turtäthet. Framkomligheten för
bussarna bör förbättras genom fler bussfiler och att
busstrafiken prioriteras i vägnätet.

Båttrafik på Stockholms inre vattenvägar
Det bedrivs viss kollektivtrafik med båt på Stock
holms inre vattenvägar. Båttrafiken utnyttjas
främst under vår och sommar och är till stor del
beroende av fritidsresor och besöksnäringen. I takt
med att bebyggelse tillkommer i strandnära lägen,

framförallt i Stockholm, Solna, Nacka och Lidingö
men också på Ekeröarna, ökar underlaget för pend
lingsresor med båt. Båttrafik på de inre vattenvä
garna bidrar till att öka Stockholmsregionens att
raktionskraft. Det finns därför skäl att utnyttja de
möjligheter till utökad båttrafik som uppkommer i
takt med att bebyggelsen och näringslivet utvecklas
och transportbehoven förändras, liksom att upp
muntra initiativ från kommuner och andra aktörer
att utveckla trafiken på Stockholms inre vatten.
Med en sådan utvecklad båttrafik på de inre vatten
vägarna följer ökade krav på effektiva och bekväma
byten mellan olika transportslag.

Utveckla bastrafik för skärgården
Transportsystemet i kust- och skärgårdsområdet
har delvis andra förutsättningar än i övriga länet.
Det vidsträckta, vattenpräglade landskapet är ofta
glest befolkat. För att ge förutsättningar för en
balanserad befolkningsutveckling och en stabil
utveckling av näringsliv och service, behövs en tyd
ligt strukturerad bastrafik året runt baserad på
replipunkter och kärnöar. Totalt bör nio replipunk
ter och tretton kärnöar prioriteras. Kärnöarna
fungerar som bytespunkter för kringliggande öar.
Bastrafiken mellan replipunkt och kärnö ska möj
liggöra dagliga arbets- och skolresor samt resor
över dagen till och från kommuncentrum året runt
under vardagarna.
Kärnöarna har bedömts kunna erbjuda sam
hällsservice och infrastruktur. Varje kärnö förutses
få allmän trafik året runt genom båtförbindelser till
en replipunkt på fastlandet. Denna replipunkt ska
vara en väl fungerande knutpunkt för resande och
godstransporter.

Replipunkter och kärnöar
Replipunkter
Simpnäs
Räfsnäs
Åsättra
Vaxholm
Boda
Sollenkroka
Stavsnäs
Dalarö
Årsta

Se vidare karta 34, sid 187

Kärnöar
Arholma
Tjockö
Ingmarsö
Tynningö
Ramsö
Svartsö
Gällnö
Stora Möja
Runmarö
Sandön
Nämdö
Ornö
Utö
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Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt,
samt styra och begränsa efterfrågan
Trängseln i vägnätet i Stockholmsregionen leder till
långa restider och ineffektiva transporter, och hin
drar i många fall även busstrafiken. Körmönstret i
köerna leder också till betydligt större koldioxidut
släpp. Vidare har många vägar på tvären mellan
regiondelarna låg trafiksäkerhet. Det krävs därför
åtgärder för att öka trafiksäkerheten, höja kapacite
ten i kritiska snitt men också för att ge möjligheter
till bättre busstrafik.
Den otillräckliga vägkapaciteten över SaltsjöMälarsnittet är särskilt allvarlig och försämrar
sambanden mellan den norra och södra länsdelen.
Den förväntade befolkningsökningen gör att
transportbehovet ökar, vilket betyder att det även
behöver byggas avlastande vägtrafikleder. Vägut
byggnader måste dock avvägas mot en kombination
av styråtgärder och ökat kollektivtrafikutbud, där
man väger in åtgärdernas effekter på hälsa, miljö
och klimat. Förutom bättre nord–sydliga förbindel
ser behövs förbättrade tvärförbindelser och åtgär
der på flera av de större infarterna. Gatunätet och
parkeringarna i innerstaden ska utformas så att
kollektiv- och yrkestrafikens krav prioriteras.
Det är dock inte möjligt – eller önskvärt med hän
syn till klimatfrågan – att helt eliminera trängseln i
vägtrafiken. Vägutbyggnader måste kombineras
med effektiviseringsåtgärder, satsningar på kollek
tivtrafik samt ekonomiska incitament och andra
styrmedel. Trängselskatten har visat sig vara effektiv
för att förbättra framkomligheten i centrum och över
tullsnitten. Det behövs utredningar av dels en
utveckling av det nuvarande systemet, dels komplet
terande avgiftsformer, till exempel kilometerskatt. I
de analyser som gjorts av transportsystemet har en
kombination av olika ekonomiska styrmedel som
dämpar trafikutvecklingen och minskar trängseln
förutsatts. Utveckling och användning av intelli
genta transportsystem (ITS) är ett annat sätt att
minimera transporternas negativa effekter och ett
sätt att effektivisera utnyttjandet av transportnätet i
regionen. Rutter för transporter och distribution kan
planeras och effektiviseras med IT-stöd. Med aktuell
och kvalitetssäkrad trafikinformation kan trafikan
terna planera sina resor och få uppdaterad informa
tion via skyltar längs vägen eller direkt in i bilen via
radio, mobil eller GPS. Med aktuell trafikinforma
tion minskar risken för stopp och köer. Styrmedlen
är nödvändiga för att upprätthålla framkomligheten
i vägtrafiksystemet och åstadkomma nödvändiga
utsläppsminskningar. Styrmedlen kan utformas på

olika sätt, men det är för tidigt att peka ut hur de ska
vara konstruerade. Analyser visar att även med kraf
tigt utvecklade styrmedel behövs det förstärkt väg
kapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet.

Utveckla förbindelser inom
och utom landet
Arlandas roll som internationellt flygplatsnav är
central för regionens och även för landets utveck
ling. Det behövs fler internationella flyglinjer, sär
skilt interkontinentala. Flygfrakt har stor betydelse
för att finansiera långdistansflyg, och det finns stor
potential att stärka Arlandas funktion som flyg
fraktterminal. Dessutom måste möjligheterna att
ta sig till Arlanda med kollektivtrafik förbättras
för stora delar av regionen, och flygplatsen måste
integreras bättre i det regionala och nationella
järnvägssystemet. För den internationella tillgäng
ligheten spelar även övriga trafikflygplatser i östra
Mellansverige en viktig roll.
De centrala hamnarna har betydelse för hur
attraktivt det är att besöka Stockholm. Kryssnings
terminalerna bör därför utvecklas, liksom passa
gerartrafiken med båt till norra Östersjöområdet.
Förutsättningarna för snabba tågförbindelser bör
förbättras som alternativ till inrikesflyget, vilket
också bidrar till att klimatmålen uppnås. Utveck
ling av sådana höghastighetsförbindelser kräver
investeringar i nya banor, vilket i sin tur frigör
kapacitet för regionaltåg och godstransporter på
befintliga spår. En förutsättning för att uppnå en
sådan önskad effekt torde vara ett separat system
för höghastighetståg även inom den centrala delen
av Stockholms län och förbättrad kapacitet för järn
väg inom hela Stockholms län.
Från ett miljöperspektiv bör godstransporter i
första hand ske via sjöfart och järnväg. En viktig del
i varuförsörjningen för regionen är regionens ham
nar, som får ökad betydelse med ökande handel i
Östersjöområdet. Med ett ökat biobränslebehov
växer behoven av hamnar och andra terminaler för
energihantering, där det också är viktigt med väl
fungerande järnvägsförbindelser. Näringslivet stäl
ler krav på företagsekonomisk effektivitet, där
transporter och logistik ingår som delar i produk
tionsprocessen. Dessa krav behöver tillgodoses
med en funktionell infrastruktur och strategiskt
lokaliserade terminaler. Regionen behöver därför
utbyggd kapacitet i hamnar och terminaler samt
förbättrade förbindelser mellan dessa. Väg
transporterna bör ledas förbi de mest belastade
delarna av vägnätet, och kapaciteten för godstran
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sporter på järnväg behöver byggas ut både i östra
Mellansverige och i landet i övrigt. I Norvik plane
ras t.ex. utbyggnad av hamn för container och rul
lande gods och i hamnens omedelbara närhet finns
goda expansionsmöjligheter för hamnanknutna
verksamheter som även har betydelse för den fram
tida utvecklingen i kommunen.
På kortare sikt kan man öka kapaciteten genom
att möjliggöra längre tåg till hamnar och strate
giska terminaler. Konflikten om utrymme mellan
person- och godståg kan minskas med hjälp av så
kallade förbigångsspår. Inom Stockholms län kom
mer gods- och persontåg även i framtiden att
behöva samsas om samma spår. Vid utbyggnader av
järnvägssystemet bör inriktningen vara att sepa
rera snabba tåg från långsamma, för att möjliggöra
en ökad och pålitligare trafik.
Satsningar behövs också för att öka säkerheten
och framkomligheten på regionalt viktiga vägar och
på vägsträckor som har särskilt dålig kvalitet. Flera
av dessa vägar är viktiga länkar för tung lastbils
trafik och är svårt olycksdrabbade.
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Stärka förmågan att genomföra
investeringar i infrastruktur
Med nuvarande investeringsnivåer kommer kapaci
tetsbristen i regionen att förvärras och hämma den
ekonomiska utvecklingen. Stockholmsöverenskom
melsen, som omfattar prioritering av insatser fram
till 2020 och en utblick mot 2030, måste följas av
betydligt högre ramar i de statliga investeringspla
nerna. Även för perioden efter 2020 krävs ökade
ramar för att kapaciteten och kvaliteten ska kunna
förbättras så mycket som är nödvändigt.

Vidgad finansieringsbas och bättre
kostnadskontroll
Regionen bör även fortsättningsvis ha beredskap
för att medverka till att vidga finansieringsbasen
för infrastrukturinvesteringar. Det behövs en tydli
gare ansvarsfördelning mellan stat och region kring
planering och finansiering av trafikinfrastruktu
ren. Erfarenheter från andra europeiska länder,
som exempelvis Tyskland, bör tas till vara.
Trängselskatten ska både styra trafiken och

finansiera ny infrastruktur. Om lagstiftningen änd
ras till förmån för en regionalt beslutad trängsel
avgift, ökar möjligheterna för regionen att styra
användningen av intäkterna. Det kan även öka
acceptansen för avgiften. Möjligheten att införa
mer renodlat finansierande avgifter i delar av syste
met bör också undersökas.
Öronmärkta avgifter, som exploateringsavgifter
och lokal fastighetsskatt, ökar intäkterna genom att
de aktörer som tjänar på infrastrukturinvestering
arna betalar en större del av dem. Lån ger möjlighet
att snabbare komma igång med särskilt angelägna
investeringar. Återbetalningen av lånen ger dock
minskat utrymme för framtida investeringar.
För att effektivisera genomförandet bör aktö
rerna i högre grad pröva upphandlingsformer med
funktionskrav och långsiktiga åtaganden om drift
och underhåll. Det kan även bli aktuellt med inslag
av privat finansiering.
En bättre kostnadskontroll krävs under hela pla
neringsprocessen. Att effektivisera planprocessen
i enlighet med det som nämns under åtagandet
om att anpassa bostadsmarknadens funktionssätt
är även angeläget för att förbättra genomförandet
av ny infrastruktur.

Ta hänsyn till alla nyttor i
samhällsekonomiska kalkyler
Samhällsekonomiska kalkyler är viktiga beslutsun
derlag inom transportsektorn. Metoderna utveck
las kontinuerligt för att värderingar och effektsam
band ska bli mer tillförlitliga och heltäckande, men
det finns fortfarande brister. Bland annat under
skattas viktiga samhällsekonomiska nyttor, som
minskad osäkerhet kring restider, mer välfunge
rande arbetsmarknad och bättre exploaterings
möjligheter.
Nyttor som är svåra att värdera ekonomiskt bör
beskrivas i beslutsunderlaget. Det gäller även nega
tiva faktorer, som intrång i bostads- och naturmiljö
eller trafik- och intrångseffekter under byggtiden.
Sådana negativa faktorer kan innebära att man
överskattar nyttan av en investering. n
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2:3 Utveckla idéer och förnyelseförmåga
Skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse,
innovationer och entreprenörskap.
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Stockholmsregionen har avgörande betydelse för
hela Sveriges tillväxt. Såväl innovationsklimat, eko
nomisk förnyelseförmåga som andra ekonomiska
indikatorer rankas högt i internationella jämförel
ser. Regionen är med svenska mått mätt unikt stor
och rik, men förhållandevis liten i ett europeiskt
och globalt perspektiv. Trots det är regionen i dag
en viktig knutpunkt i den globala ekonomin, fram
för allt på grund av det kunskapsintensiva och kon
kurrenskraftiga näringslivet.
För att regionen ska kunna fortsätta att hävda sig
i en allt hårdare global konkurrens måste förutsätt
ningarna för förnyelse och innovation ständigt för
bättras. Det starka vetenskapliga systemet med ett
utbrett samarbete mellan universitet och närings
liv, de avancerade marknaderna med en hög grad av
specialisering, invånarnas höga kunskapsnivå och
Stockholms funktion som internationell mötesplats
måste ständigt förbättras.

Stark position i den globala
kunskapsekonomin
Den regionala marknadens storlek och bransch
bredd innebär en riskspridning som kan hantera
kriser och ger möjlighet till snabb återhämtning
efter en nedgång i ekonomin. Lika viktigt är att
regionen präglas av internationell öppenhet, fram
stående forskning och hög kompetens hos arbets
kraften.
Stockholmsregionens förmåga till kontinuerlig
förnyelse baseras på att såväl offentliga organisatio
ner som privata företag är mottagliga för nya ten
denser i samhället. Gammalt ersätts med nytt och
regionens organisationer och företag tar till sig ny
kunskap, ny teknik och nya organisationsformer.
Denna förmåga sätts på allt svårare prov när globa
liseringen ökar i allt snabbare takt. Ett område där
förnyelseförmåga och nytänkande kommer att vara
särskilt avgörande är vid omställningen till ett kli
matneutralt samhälle.
Samtidigt går det inte att planera sådant som
utveckling, innovation och förnyelse. Uppgiften är
snarare att ge stöd och förstärka de marknads
drivna förnyelse- och omvandlingsimpulser som
uppstår i en väl fungerande marknadsekonomi. Det
offentligas roll i ekonomin måste vara att stärka och
främja marknadsdrivna processer, så att de inte
motarbetas eller kvävs i sin linda. Däremot bör man
inte förekomma marknadens logik, exempelvis
genom att peka ut vilka branscher eller specifika
innovativa miljöer som kommer att växa eller stag
nera i framtiden. Risken är då att man låser resur

ser i konserverande miljöer och processer som mot
verkar regionens ekonomiska förnyelseförmåga,
snarare än främjar den.

En stark ekonomisk utveckling i regionen
Globaliseringen leder till ökad ekonomisk tillväxt i
världen, men tillväxten är ojämnt fördelad. Vissa
regioner drar ifrån, medan andra hamnar på efter
kälken. I kunskapsekonomin är det framför allt
storstadsregioner som hittills har varit vinnare.
Stockholmsregionen är ett gott exempel. I Sverige
har Stockholmsregionen i flera decennier ökat mest
i tillväxt, produktivitet och sysselsättning. Att
Stockholmsregionen har en fortsatt stark utveck
ling är av stor betydelse för hela Sveriges ekonomi.
Regionen går mot en större funktionell integra
tion, vilket innebär ökade möjligheter både för indi
vider och för ekonomiska verksamheter. Regionen
växer, vilket innebär att marknaderna för arbets
kraft, varor och tjänster stimuleras. För att Stock
holmsregionens allt mer kunskapsintensiva
näringsliv ska fortsätta att utvecklas måste arbets
marknaden vara rörlig och bidra till spridning av
kunskap i regionen.
Det är centralt för regionens ekonomiska utveck
ling att ha en hög andel högutbildade invånare. Den
kompetens som finns tillgänglig måste tas bättre
tillvara, oavsett människornas kön och etniska här
komst. I dag finns en stor outnyttjad resurs bland
de många högutbildade invandrare som inte kom
mer in på arbetsmarknaden. Mångfald, kreativitet
och ekonomi hänger ihop på ett positivt sätt. Ett
mångkulturellt företag har till exempel större
möjligheter att vara mottagligt för impulser från
omvärlden.

Sveriges starkaste forskningsregion
Stockholmsregionen är Sveriges starkaste forsk
ningsregion, men regionens relativa andel av de
nationella medlen för forskning och utbildning har
krympt under de senaste åren. Omkring fyra femte
delar av Stockholmsregionens forskning och utbild
ning är företagsfinansierad och bedrivs internt i
företagen, främst inom ett litet antal multinatio
nella koncerner. Det gör regionen sårbar och starkt
beroende av var en begränsad grupp företag väljer
att placera sina forskningsanläggningar. Även den
forskning och utveckling som utförs av små och
medelstora företag i Sverige är starkt koncentrerad
till Stockholmsregionen, och ungefär hälften av
denna forskning och utveckling sker i regionen.
Den offentligt finansierade forskningsvolymen i
Sverige utmärker sig inte heller i internationella
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jöer av högsta internationell klass. Också branscher
som finans, miljöteknik, design, kultur och besöks
näring är delar av en stark tjänstesektor i länet.

Diagram 8. Årlig sysselsättningsförändring
1985–2007, Stockholms län. Procent
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Den årliga sysselsättningsförändringen var mellan åren
1985–2007 särskilt stark inom branscherna företagstjänster och
Källa:
SCBfinans, forskning och utveckling, utbildning samt
personliga och kulturella tjänster. Starkt negativ syssel
sättningsförändring kan dock ses inom tillverkning och
myndigheter, försvar.
Källa: SCB

sammanhang. Globaliseringen innebär att kon
kurrensen inom forskning och utveckling ökar.
I praktiken konkurrerar forskare och innovatörer i
Stockholmsregionen med kollegor i andra regioner
runt om i världen.

En växande tjänstesektor
Under de senaste 20 åren har framför allt regionens
kunskapsintensiva företag med högt utbildad
arbetskraft vuxit, medan tillverkningsindustrin får
en relativt sett allt mindre betydelse för sysselsätt
ningen. Samma utveckling kan ses i hela landet,
men den har kommit längst i Stockholmsregionen.
Den här utvecklingen beror dels på försämrad kon
kurrenskraft, dels på automatisering och produkti
vitetstillväxt i tillverkningsindustrin. Dessutom
blir traditionella industriföretag alltmer tjänstein
riktade. Ericsson betecknar sig exempelvis inte
längre som ett tillverkande företag utan som ett
tjänsteföretag.
En sektor som har vuxit särskilt snabbt under de
senaste åren är avancerade företagstjänster, det vill
säga företag som levererar tjänster och produkter
till andra företag. Stockholms läns betydelse inom
denna sektor är mycket stor. Inom IKT (informationsoch kommunikationsteknologi) och Life Science är
regionens profil särskilt stark, med innovationsmil

Kultursektorn har i sig en utvecklingskraft som
under gynnsamma omständigheter kan bli dri
vande för den lokala ekonomiska tillväxten. Den
här effekten är särskilt tydlig inom evenemangsoch besöksnäringen, liksom för kreativa näringar
som här definieras brett och som bl.a. omfattar
filmindustri, förlag och musikproduktion. Kultur är
en viktig faktor som gör regionen attraktiv för den
växande kunskapsekonomins internationellt rörliga
experter. De lockas av upplevelser, ett rikt kulturut
bud och storstadspuls. Ett rikt kulturliv skapar
även en öppenhet och en tolerans som är viktig för
hela det lokala näringslivet, eftersom innovativa
miljöer oftast baseras på just mångfald, öppenhet
och idéer.
Stockholm är ett betydande kulturcentrum i
Skandinavien och svarar för omkring hälften av
kulturutbudet i Sverige. Kultursektorn i Stockholm
sysselsatte år 2005 cirka 33 000 personer, vilket
kan jämföras med den offentliga förvaltningen som
sysselsatte cirka 56 000 personer.

Närhet och täthet viktigt för
kunskapsintensiva företag
I dag finns ett antal konkurrenskraftiga innova
tionsmiljöer i regionen där Stockholms innerstad
är den mest dominerande. Andra viktiga områden
finns kring de stora lärosätena som KI, KTH och
Stockholms universitet, till exempel det framväxande
Albanoområdet och områden utanför den centrala
regionkärnan, som bland annat Kista och Flemings
berg. Ur ett internationellt konkurrensperspektiv är
den höga koncentrationen av högre utbildning och
högkvalitativ forskning i dessa områden en stor
tillgång för såväl regionen som hela Sverige.
För att kunna konkurrera med andra storstads
regioner behövs kunskap baserad på vetenskaplig
forskning, men också förmåga att omsätta teoretisk
kunskap och forskning i kommersiella varor och
tjänster. Denna form av entreprenörskap är avgö
rande för regionens konkurrensförmåga. Det finns
tecken på att denna förmåga är svagt utvecklad i
Stockholmsregionen. Stockholm ligger i topp på
antalet uttagna patent, men regionen är dålig på att
göra verklighet av goda idéer och exploatera dem
för kommersiella syften. Även innovativa former av
organisation och marknadsföring kan vara lika
betydelsefulla för den ekonomiska tillväxten som
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Diagram 9. Stockholms län i ett Europaperspektiv,
EU 27 = index 100
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Med utgångspunkt i erfarenheterna från regionalt
utvecklingsarbete runtom i världen kan tre avgö
rande faktorer för långsiktig regional framgång
identifieras.
Det första villkoret är kunskap som konkurrensoch tillväxtfaktor. Regionens kompetens- och kun
skapsförsörjning kan säkras genom att regionen
har konkurrenskraftiga innovationsmiljöer med
hög täthet, en stark position som internationellt
centrum för forskning och beslutsfattande samt
förmåga att attrahera både utländsk kvalificerad
arbetskraft och tillfälliga besökare.
Det andra villkoret för en långsiktigt positiv
utveckling är kreativitet och förnyelseförmåga
inom såväl offentlig som privat sektor. Ett mer
effektivt samspel mellan det privata och det offent
liga kan stödja regionens förmåga till innovation
och förnyelse. Offentlig upphandling kan fungera
som en kraftfull motor för näringslivets utveckling,
om den används på rätt sätt. Också näringspoliti
ken inom regionen måste effektiviseras genom ett
betydligt större inslag av samverkan och samför
stånd, och en tydligare och därmed mer slagkraftig
organisation. Lokala, regionala och nationella aktö
rer måste uppnå samsyn kring näringspolitiska
riktlinjer, som tar hänsyn till storstadsregionens
unika förutsättningar och möjligheter.
Det tredje villkoret är att det finns en uttalad
vilja och ambition till ständig förnyelse i regionen,
kombinerat med regler och incitament som tillåter
och uppmuntrar nytänkande, livslångt lärande och
entreprenörskap. Ekonomins förändring innebär
att offentlig sektor och privat näringsliv i allt högre
utsträckning blir delar av internationella system,
där rörlighet över både verksamheter och nations
gränser tillhör vardagen. För att regionen ska
kunna utnyttja denna förändring krävs positiva
attityder till kreativitet och entreprenörskap. En
positiv entreprenörskultur kan formas tidigt i sko
lan och sedan följa med i hela utbildnings- och kom
petensutvecklingssystemet. Den offentliga sektorn i
regionen har goda förutsättningar att bidra till att
utveckla ett starkt innovationsklimat i Stockholms
regionen, inom ramen för sina uppdrag.
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nåddes tack vare ett teknikintresserat folk, statliga
satsningar, avregleringar av telekommarknaden
samt bredbandssatsningar. Stockholmsregionen
har fortfarande många styrkor inom detta område,
men i flera avseenden har andra regioner både kom
mit ikapp och gått förbi.
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I jämförelse med andra storstadsregionen inom EU har
Stockholms län en hög bruttoregionprodukt per invånare.
Även andelen sysselsatta totalt och i servicesektorn är hög.
Däremot är andelen högutbildade nära genomsnittet.
Källa: Eurostat

produktutveckling och tekniska innovationer.
Denna typ av ”mjuka innovationer” ökar i betydelse
i en alltmer tjänstebaserad ekonomi. Det är också
avgörande för det regionala entreprenörskapet att
den offentliga sektorn kan skapa goda förutsätt
ningar för innovation och förnyelse.

Stockholmsregionen som besöksdestination
Stockholmsregionen är den region som lockar flest
besökare i hela Skandinavien. Regionen är även det
i särklass största affärsresemålet i Sverige. Andelen
icke-nordiska och utomeuropeiska besökare är
också mycket större, och ökar snabbare, än i resten
av landet. Stockholm räknas bland de tio världsle
dande städerna för internationella kongresser.
Många närliggande storstadsregioner gör i dag
kraftsamlingar kring sitt besökserbjudande. Jäm
fört med dem har Stockholmsregionen halkat efter i
det strategiska utvecklingsarbetet. I Stockholmsre
gionen saknas i dag fungerande samtalsarenor och
etablerade strategier för det långsiktiga och struk
turella samarbetet mellan offentliga aktörer och
näringslivet inom besökssektorn.

Digital kommunikation med många styrkor
Internetuppkoppling med hög överföringskapacitet
är en nödvändig bas i samhällets infrastruktur och
en drivkraft för utvecklingen av offentlig och privat
sektor. Under 1990-talet var Sverige och Stock
holmsregionen ledande inom IT. Den positionen
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Ömsesidigt beroende mellan offentlig
och privat sektor
Som beställare av tjänster och produkter har den
offentliga sektorn varit en viktig drivkraft till
innovation och förnyelse inom det privata
näringslivet. Många av de svenska storföretag som
i dag är allra mest framgångsrika på de globala
marknaderna, har varit beroende av den offentliga
sektorn för sin utveckling.
Genom det offentligas höga krav på kvalitet och
prestanda har svenska företag kunnat utveckla en
produktportfölj som varit internationellt konkurrenskraftig. Näringslivets framgångar har i sin tur
varit en förutsättning för det välfärdssamhälle som
vuxit fram i Sverige under efterkrigstiden. Det

ömsesidiga beroendet mellan det offentliga och
det privata kommer att fortsätta att vara viktigt
för regionens långsiktiga utveckling.
Stabila och förutsägbara regelverk för marknadens aktörer bidrar starkt till tillväxt. Forskningen
ger inget stöd för tanken om att marknader
utvecklas bäst utan inblandning från det offentliga, med fri och fullständig information. Tvärtom.
Det är mycket betydelsefullt med kontinuerlig
interaktion och öppen kommunikation mellan dem
som utformar regelverken och marknadens
aktörer, utifrån ett institutionellt perspektiv på
långsiktig tillväxt. Endast då skapas den dynamik
och den anpassningsförmåga som måste prägla de
institutionella ramverken.

strategi: Utveckla idéer och förnyelseförmåga
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Åtagande

Planeringsmål – det här
ska vi uppnå till 2030

Åtaganden – det här ska vi göra
för att nå målen

• Privata och offentliga aktörer samspelar
för att utveckla regionens näringsliv.
• Entreprenörskulturen är stark i både privat
och offentlig sektor.
• Stockholmsregionen är attraktiv för kvalifi
cerad arbetskraft.
• Regionen har en stark position som
internationellt centrum för forskning och
huvudkontor.
• Regionen har internationellt framstående
innovationsmiljöer.
• Stockholmsregionen är en av Europas
mest välkända och högklassiga besöks
destinationer.

• Formulera och genomföra en långsiktig
näringspolitik.
• Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte
mellan offentlig sektor och näringsliv.
• Använda offentlig upphandling för att främja
innovationer.
• Uppmuntra nytänkande i offentliga
organisationer.
• Låta kreativitet och entreprenörskap prägla
utbildningssystemet.
• Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer.
• Skapa förutsättningar för ett kulturliv i
världsklass.
• Utveckla regionens internationella profil.
• Stärka regionens position i globala nätverk.
• Utveckla Stockholmsregionen som besöks
destination.
• Stärka de tekniska förutsättningarna för
digital kommunikation.

Formulera och genomföra en
långsiktig näringspolitik
Offentliga organ på olika nivåer kan spela en viktig
roll för att stödja näringslivets utveckling, till exem
pel genom att undanröja tillväxthinder för företag,
branscher och aktörer i kluster som växer på mark
nadens villkor. Men bristen på en gemensamt for
mulerad och genomförd näringspolitik är ett hot
mot Stockholmsregionens långsiktiga ekonomiska
utveckling.

En förnyelse av näringspolitiken handlar i grund
och botten om ett mer effektivt resursutnyttjande
genom överblick och kontinuerlig uppföljning. I
regionen satsar lokala, regionala och nationella
myndigheter, högskolor och intresseorganisationer
tillsammans årligen stora resurser för att utveckla
regionen och dess näringsliv. Vi vet dock väldigt lite
om resultatet av dessa satsningar, särskilt när det
gäller helheten och de långsiktiga effekterna på
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näringslivet. Det gäller både i Stockholmsregionen
och för de flesta andra regioner i Europa.
Det finns många aktörer, såväl privata som
offentliga, som på olika sätt och i olika omfattning
arbetar med finansiering, rådgivning, information,
utveckling av kluster- och innovationssystem samt
andra selektiva näringspolitiska insatser. Dessa
insatser fokuserar framför allt på att utveckla nya
och små företag. Insatser görs också för att främja
icke vinstdrivande verksamheter som kooperativ,
ideella föreningar och lokala utvecklingsgrupper,
den så kallade sociala ekonomin. Aktörerna och
deras åtgärder är inte samordnade och har inte en
gemensam målsättning. Merparten av näringspoli
tiken inom regionen präglas med andra ord av
många olika perspektiv och intressen, men också av
kortsiktighet.
Ett viktigt steg mot en bättre samordning och en
högre effektivitet är samarbetet inom Stockholm
Business Alliance (SBA), som också sträcker sig
över länsgränserna.

Ta fram gemensam målsättning
och modell för näringspolitiken
Ett första steg mot en långsiktig och effektiv
näringspolitik är att formulera en målsättning för
alla insatser gentemot näringslivet. Insatserna
måste stödja ambitionerna i utvecklingsplanen,
exempelvis utvecklingen av de regionala stadskär
norna. Insatserna måste också stödja den pågående
omvandlingen mot ett allt mer kunskaps- och tjäns
tebaserat näringsliv.
Det behövs bättre kunskap om hur olika typer av
insatser långsiktigt påverkar regionens näringsliv.
Det är en förutsättning om viktiga offentliga aktö
rer som kommuner, länsstyrelsen och landstinget
vill bidra till – men också dra fördel av – närings
politiken inom regionen. Flera frågor måste utredas
och diskuteras i regionen, men också på nationell
nivå, innan en gemensam målsättning formuleras.
En sådan fråga är hur det stora antalet aktörer
påverkar möjligheten till samordning och långsik
tighet, en annan hur regionen kan skapa tydligare
strukturer för samverkan och en tredje hur insat
serna kan effektiviseras.
I ett andra steg ska aktörerna gemensamt
utveckla en modell eller ett system för samordning,
som prioriterar långsiktighet och som sätter
utvecklingen av regionens näringsliv i centrum, i
stället för den egna organisationen, företaget eller
myndigheten. Sammantaget kan näringspolitikens
olika komponenter bli ett mycket kraftfullt instru
ment för regional utveckling.

Säkra ett långsiktigt och systematiskt
utbyte mellan offentlig sektor och
näringsliv

!

Åtagande

Stockholmsregionens långsiktiga utveckling är i
hög grad beroende av det privata näringslivets
utveckling och förmåga till anpassning och förny
else. I näringslivet skapas många av framtidens
arbetstillfällen och där läggs grunden till en stark
skattebas. Det är därför avgörande för hela regio
nens långsiktiga utveckling att offentliga organisa
tioner på kommunal och regional nivå och det pri
vata näringslivet kan samspela, ömsesidigt och
effektivt. Företagen rör sig över kommungränserna,
precis som invånarna, och är beroende av verksam
heter i många kommuner samt planering och insat
ser av regionala organ.
Regionens kommuner har kontinuerlig kontakt
med näringslivet och dess aktörer, genom närings
livsråd och näringslivsenheter. Företag och potenti
ella nyföretagare å sin sida möter företrädare för
offentliga organisationer i regionen när det gäller
planfrågor, bygglov, kollektivtrafik, förutsättningar
för rekryteringar, näringspolitik och offentliga upp
handlingar.
Kommunerna har de mest intensiva kontakterna
med näringslivets aktörer, och därför är de bäst läm
pade för att gemensamt ta fram förslag om föränd
ringar och förbättringar av det institutionella ram
verket – inte bara det kommunala – som kan leda till
ökad transparens och likabehandling, och därmed
också till goda förutsättningar för näringslivet.
I Stockholmsregionen finns också ett behov av
en systematisk och samlad dialog mellan kommu
ner och andra myndigheter och företrädare för det
privata näringslivet. Ett gemensamt forum för dis
kussion, analys och genomförande innebär att kom
munala insatser i frågor som berör näringslivet i
större utsträckning kan avgöras gemensamt.
Vidare kräver Stockholmsregionens ambitioner
att minska klimatpåverkan en bred och djup dialog
mellan den offentliga och privata sektorn. Det är
endast i sådan samverkan och med ett brett sam
förstånd som det går att nå effektiva resultat på
detta område.

Använda offentlig upphandling
för att främja innovationer
Den offentliga sektorn köper varje år varor och
tjänster för mångmiljardbelopp från regionens pri
vata företag. Det innebär att den offentliga sektorn
är näringslivets enskilt viktigaste kund. Effekterna
på näringslivet kan variera beroende på vilka krav
som formuleras i upphandlingsprocessen.

!

Åtagande
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Upphandlingsprocessen kan bli en drivkraft för
innovation och förnyelse, men den kan också verka
konserverande och hämma innovation och förnyelse.
Den offentliga sektorn måste därför hela tiden
medvetet arbeta med att förbättra upphandling
arna, för att bidra till ekonomisk förnyelse och
innovation.
Genom att offentliga organisationer ställer höga
prestandakrav inom utvalda områden kan ett sam
spel utvecklas mellan offentliga organisationer och
det privata näringslivet, som stärker Stockholmsre
gionens internationella konkurrenskraft och bidrar
till en ekonomisk utveckling. Kraven måste formu
leras så att de inte hämmar internationell konkur
rens, utan öppnar för såväl inhemska företag som
företag på en global marknad. Transparens och
konkurrens på marknaden är en förutsättning för
en attraktiv region.
Riktlinjer för offentliga organisationers upp
handling av varor och tjänster bör formuleras och
tillämpas så att de skapar förutsättningar och inci
tament för innovation i näringslivet. Man bör exem
pelvis regelmässigt ställa höga krav på miljö-,
energi- och hälsoaspekter i upphandling av varor
och tjänster. Den offentliga sektorn bör också for
mulera sina krav så att de driver fram innovation
genom efterfrågan på varor och tjänster som ännu
inte finns på marknaden, eller främjar jämställdhet
och etnisk mångfald. Det är också viktigt att upp
märksamma att det faktiskt finns utrymme inom
dagens regelverk för att formulera klimatvänliga
upphandlingskriterier. På så sätt bidrar offentlig
upphandling till att skapa ett positivt omvandlings
tryck, som i sin tur leder till utveckling av nya och
mer klimatsmarta produkter och tjänster.
Det är viktigt att också små företag kan vara med
och konkurrera. Partiella lösningar är ett alternativ
eller komplement till generella riktlinjer. Till exem
pel kan en offentlig organisation avsätta en viss
andel av upphandlingsbeloppet till särskilda forsk
ningsinsatser för småföretag. Sådana riktade upp
handlingar och liknande satsningar har med fram
gång prövats i andra länder.
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Uppmuntra nytänkande i
offentliga organisationer
Landstinget och kommunerna svarar för ungefär
en fjärdedel av regionens sysselsättning, och ansva
rar för centrala uppgifter som vård, skola och
omsorg samt en lång rad myndighets- och service
funktioner. Det är avgörande för hela regionens
ekonomiska utveckling att den offentliga sektorn
arbetar så kostnadseffektivt som möjligt och är

öppen för nytänkande och entreprenörskap inom
sina egna organisationer. Alla individer, oavsett var
de är anställda, ska ha möjlighet och uppmuntras till
livslångt lärande. Det är grundläggande för regionens
målsättning att vara en ledande tillväxtregion.
De offentliga organisationerna är stora arbets
givare och deras ställningstaganden och agerande
har inte bara betydelse för effektiviteten på kort och
lång sikt, utan har också ett stort signalvärde. Det
är viktigt att den offentliga sektorn uppfattas
främja innovation och entreprenörskap, på både
kommunal och regional nivå. Särskilt stort ansvar
har ledningarna för de enskilda verksamheterna för
att få till stånd en förändring av såväl formella reg
ler som attityder och värderingar. Om en hel orga
nisation präglas av en öppen och uppmuntrande
attityd till nytänkande finns det förutsättningar
för anställda på lägre nivåer att kunna och vilja
utöva internt entreprenörskap – så kallat intrapre
nörskap.
Ett ökat utbyte och en ökad samverkan mellan
privat och offentlig sektor bör också uppmuntras,
bland annat genom praktikplatser och bättre möj
ligheter till rörlighet för personal.

Låta kreativitet och entreprenörskap
prägla utbildningssystemet
Invånarna i Stockholmsregionen har i allmänhet en
positiv inställning till företagande och entreprenör
skap. Nyföretagandet i regionen är också markant
högre än i övriga landet. Det som delvis saknas i
regionen är betoningen av entreprenörskap som en
av de grundläggande kompetenserna i regionens
framtida ekonomi.
Kunskap om och praktisk erfarenhet av entre
prenörskap och kreativitet ska därför genomsyra
hela utbildningssystemet och vara en synlig och
integrerad del i undervisningen. Fokus bör ligga på
att utveckla individers möjligheter, initiativkraft
och självständighet, för att därmed motverka den
ovilja att ta risker som traditionellt har hämmat
entreprenörskap och kreativitet. Från grundsko
lans årskurs 6–9 och uppåt bör kunskap om att
starta, driva och utveckla företag betraktas som en
grundkompetens, särskilt inom sådana utbild
ningar där de långsiktiga utsikterna till fast anställ
ning bedöms som små.
En stark entreprenörskapskultur skapar förut
sättningar för förnyelse- och innovationskraft, och
ger god beredskap inför strukturomvandlingar i
näringslivet, exempelvis om och när storföretag
lämnar regionen eller drar ned kraftigt på sin verk
samhet. Många entreprenörer, en mångsidig före
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tagsstruktur och en förmåga till förändring bidrar
till att göra det ekonomiska systemet mer robust.
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Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer
En fortsatt ekonomisk utveckling i Stockholmsregi
onen och Sverige kräver att regionens näringsliv
bibehåller en hög specialisering och internationell
konkurrenskraft. Stockholmsregionen måste där
för kunna erbjuda goda förutsättningar för lokalise
ring av kunskapsintensiva företag och för utbild
ning och forskning av hög klass. Det sker genom att
stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer, där
internationellt konkurrenskraftiga innovationer
och förnyelse kan skapas.
Ekonomiska verksamheter har en tendens att
samlas i närheten av varandra. Det gäller särskilt
kunskapsintensiva företag som har ett stort kon
taktbehov. En viktig anledning till att de placerar
sina verksamheter nära varandra är att det då blir
lättare att överföra kunskap och information mel
lan olika verksamheter. Det krävs dock ett relativt
stort antal verksamheter innan dessa fördelar upp
nås, och det måste finnas mötesplatser och kon
taktytor där kunskapsöverföring kan ske.
Särskilt viktigt är att aktörer med olika roller och
med olika kunskap möts. Därför är det betydelsefullt
med samverkan mellan universitet och näringsliv
och olika typer av branschöverskridande samarbe
ten. Kunskapsintensiva miljöer måste också präglas
av en god stadsmiljö som lockar till kreativitet. Det
innebär funktionsblandade miljöer som är levande
och inbjuder till besök även utanför kontorstid.
En förbättrad infrastruktur underlättar flödena i
regionen och gör kunskapsintensiva miljöer mer
tillgängliga. Transportinfrastrukturen bör därför
utformas så att innovativa knutpunkter både i regi
onen och i andra regioner och länder knyts till var
andra. De kunskapsintensiva miljöerna är också
beroende av inflöde av kunskap. Internationell
öppenhet och goda flygförbindelser till regionen är
därför en förutsättning för tillväxt och utveckling.

Stöd till innovativa miljöer
För att stärka innovativa miljöer krävs långsiktiga
insatser. Planeringen ska inriktas på att skapa för
utsättningar för framväxande och befintliga miljöer
som visar konkurrenskraft. Offentliga planerings
organ måste uppmärksamma var nya innovativa
områden växer fram och stödja de marknadsdrivna
processerna. Stödet kan handla om offentlig sam
hällsservice, effektiva planprocesser, gemensam
marknadsföring och att stärka kopplingar till andra

starka innovationsmiljöer. Offentliga aktörer kan
också bidra genom att främja goda stadsmiljöer
med funktionsblandning.
Nya och mindre företag har ofta andra lokalise
ringspreferenser än större och mer etablerade före
tag. Personliga nätverk och strategiska kontakter är
ofta avgörande. Det gäller särskilt företag inom
framväxande branscher med högt förädlingsvärde
och stora krav på högt utbildad arbetskraft. Nät
verks- eller klusterinitiativ blir då särskilt viktiga
som mötesplatser och kontaktytor.
Utbildningsinstitutioner, forskningsinstitut,
forskningsintensiva företag och finansiärer har vik
tiga funktioner i kunskapsintensiva miljöer. Därut
över har regionala och kommunala aktörer samt
nationella myndigheter betydelsefulla roller för
dessa miljöers förutsättningar och ramvillkor.
Fastighetsägarna är ytterligare en aktör i de kun
skapsintensiva miljöerna. De tillhandahåller och
förmedlar lokaler och kan påverka bland annat
hyresnivåer och vilka hyresgäster som accepteras.
Vissa fastighetsägare är även delaktiga i att skapa
mötesplatser och formulerar långsiktiga visioner för
områdena de verkar i. Offentliga aktörer behöver
därför utveckla samarbetet med fastighetsägarna
för att ta fram visioner och utvecklingsplaner.

Skapa förutsättningar för ett
kulturliv i världsklass
Stockholmsregionen behöver bättre ekonomiska
och organisatoriska förutsättningar för kulturlivet.
Det behövs former för att ta tillvara kultursektorns
potential som regional utvecklingsfaktor.
Ett levande och aktivt kulturliv är ett av de främ
sta kännetecknen för en dynamisk region, och är på
många sätt en grundbult i det öppna, demokratiska
samhället. En regions kulturliv är också en viktig
attraktionsfaktor.
Kvaliteten och bredden på regionens kulturliv
påverkar särskilt besökares och invånares bedöm
ning av hur attraktiv en storstadsregion är. Stock
holmsregionen har redan ett kulturutbud av hög
europeisk klass. Större delen av de stora nationella
kulturinstitutionerna finns här, liksom många
nationellt och internationellt välkända scener och
kulturprojekt. Även flertalet konstnärliga högskolor
är lokaliserade till regionen, vilket ytterligare
befäster positionen som kulturstad.
Samtidigt är Stockholmsregionen inte särskilt
välkänd utomlands som kulturellt centrum. Om
regionen etableras internationellt som det kultur
centrum den är kan det ge stora vinster i framtiden,
framför allt i form av en tydligare och mer välkänd
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internationell profil som i sin tur ökar intresset
för regionen, med fler besökare och investeringar
som följd.
Kultursektorn bidrar även till den kreativa mil
jön i regionen och därmed innovationsklimatet. Det
gäller särskilt för de nya och framväxande kreativa
och upplevelsebaserade näringarna. För dem är ett
dynamiskt kulturliv i sig en typ av forsknings- och
utvecklingsverksamhet. Särskilt den experimen
tella, framåtblickande och unga kulturen behöver
mycket bättre förutsättningar. Regionens unga
befolkning, med ett stort intresse för mode, design
och andra kreativa näringar, är tillsammans med
de konstnärliga högskolornas studenter en stor till
gång. Med rätt stöd kan dessa grupper bidra till att
stärka regionens idé- och förnyelseförmåga och
göra Stockholmsregionen till en globalt intressant
och konkurrenskraftig region.
Eftersom nya kulturyttringar ofta har sitt
ursprung i befolkningsgrupper som ibland betrak
tas som avvikande eller marginella är det mycket
viktigt att utgå ifrån ett brett och inkluderande
mångfaldstänkande. Detta är självklart ur ett
demokrati- och rättighetsperspektiv, men är även
viktigt ur ett ekonomiskt utvecklingsperspektiv.
I regionen finns ett mycket levande och dyna
miskt kulturliv även utanför innerstadens täta kon
centration av kulturverksamheter. Det finns en stor
potential i de yttre regionala kärnorna att ta till
vara, stödja och utveckla kulturella aktiviteter,
institutioner och evenemang. Här kan ett stärkt
kulturliv fungera som en viktig faktor för att
omvandla dessa områden till urbana miljöer med
känsla av dynamisk storstadskaraktär. Kulturlivet
har sammantaget en bred betydelse som behöver
utvecklas vidare i genomförandet av RUFS 2010.

Pröva fler sätt att finansiera ny kultur
Regionens kulturliv behöver fler finansieringsfor
mer, särskilt när det gäller nya och experimentella
kulturyttringar. I det arbetet behöver man ta hän
syn till kultursfärens och de kulturella näringarnas
speciella förutsättningar, och snarare välja finan
sieringsformer som främjar kreativ frihet än snä
vare nyttoinriktade former.
Kommuner och landsting bör stödja nyskapande
kulturyttringar som inte ryms inom ramarna för
den traditionella kulturpolitiken eller de etablerade
kulturinstitutionerna och organisationerna. Nya
nationella regler för privat finansiering av kultur
projekt bör också uppmuntras och stödjas. Samti
digt bör formerna för stödet ses över. Det behöver
utvecklas finansieringsformer som främjar dyna

mik och kreativitet, men som inte lägger en alltför
tung administrativ börda på kulturutövarna. Sam
tidigt är det viktigt att inte satsa på spetsutveckling
och nytänkande på bekostnad av en högkvalitativ
och tillgänglig allmänfinansierad breddverksamhet
på kulturområdet. Utgångspunkten måste här vara
att bredd skapar spets.

Utveckla regionens internationella profil
Regionens aktörer bör verka för internationell
marknadsföring av Stockholmsregionen som
bostadsort och aktivt arbeta för att attrahera
utländsk spetskompetens. Det är också viktigt att
det blir enklare för utländska studenter och arbets
kraft att etablera sig långsiktigt på den regionala
arbetsmarknaden.
Det väntade underskottet på högutbildade i
regionen är ett stort orosmoln för den långsiktiga
ekonomiska utvecklingen. Om regionen inte kan
tillgodose näringslivets efterfrågan på kvalificerad
arbetskraft sätts den långsiktiga ekonomiska
utvecklingen på spel. Regionens starka kunskaps
profil kan gå förlorad och en tilltagande brist på
arbetskraft leder till stigande kostnader för företa
gen. Det sänker i sin tur den internationella kon
kurrenskraften och riskerar att skapa en nedåtgå
ende ekonomisk spiral som kan bli svår att bryta.
Det räcker inte med varken inflyttning av högut
bildade från övriga landet eller högre sysselsättning
bland invandrare för att täcka de framtida behoven
av humankapital. Stockholmsregionens arbets
marknad kommer därför att vara beroende av ett
växande internationellt inflöde av människor, för
att säkerställa en långsiktig ekonomisk utveckling.
Det betyder en ökad inflyttning av högutbildade
utländska medborgare, som är beredda att omedel
bart gå in på den regionala arbetsmarknaden.
I dag finns ett antal faktorer som försvagar regi
onens internationella konkurrenskraft på området,
men dessa negativa faktorer är till största del svåra
att påverka direkt genom regional utvecklingspla
nering. Regionen måste därför fokusera på att
stärka den internationella medvetenheten om regi
onens starka sidor, framför allt den mycket höga
livskvalitetsnivån här i förhållande till de flesta
andra europeiska storstäder. I dag är regionens
internationella profil mycket svag, förutom i de
närmaste grannländerna.
Varumärket Capital of Scandinavia är här en
mycket bra grund att bygga på. En annan viktig
komponent för att stärka den internationella profi
len är att ytterligare utveckla och betona regionens
öppenhet och mångfald. Om Stockholmsregionen
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inte lyckas stärka sin internationella profil riskerar
vi att hamna i skuggan av andra etablerade eller väx
ande kunskapsregioner, som kan locka med bland
annat större tillgänglighet till det kontinentala
Europa och högre löner för högutbildade människor.

Underlätta etablering för utländsk
arbetskraft och studenter
Det måste bli lättare för den kvalificerade arbets
kraft som intresserar sig för regionen att ta sig hit
och etablera sig här. Den som är intresserad av att
bosätta sig i regionen måste snabbt kunna förverk
liga det, annars riskerar intresset att gå förlorat.
Därför är det viktigt att arbeta för att avlägsna de
hinder som i dag finns på området.
Kommuner och lärosäten måste tillsammans
arbeta för att underlätta och uppmuntra fler utländ
ska studenter och utländsk arbetskraft att bosätta
sig här. Man kan stärka studenternas vilja och möj
ligheter att etablera sig här långsiktigt genom rik
tade åtgärder under studietiden, till exempel olika
former av introduktioner till regionens näringsliv.
Det handlar också om att kunna erbjuda boende,
barnomsorg och annan service till rimliga och
konkurrenskraftiga villkor. Därför måste kommu
nala och regionala aktörer samverka för att sänka
trösklarna för en ökad etablering av utländsk
arbetskraft.
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Stärka regionens position
i globala nätverk
Stockholmsregionen behöver samla sina krafter för
att stärka sin position i globala kunskapsnätverk. I
detta arbete måste regionens kunskapsprofil stär
kas ytterligare genom satsningar på internationellt
samarbete och utbyte.
Om Stockholmsregionen ska bli Europas mest
attraktiva kunskapsregion räcker det inte med att
bara se till den egna regionen, eller det egna landet.
Det krävs också tillgång till globala kunskaps- och
produktionsnätverk för att få del av det ständigt
växande utbytet av information och kunskap. Det är
en förutsättning för fortsatt utveckling av regionens
näringsliv. Utan tillgång till internationella kun
skapsflöden riskerar regionen att bli ekonomiskt
marginaliserad. Regionen bör därför fokusera på
att utveckla den offentliga kunskapsinfrastruktu
ren, attrahera huvudkontor och internationella
organisationer, samt stödja student- och forskar
utbyten.
Stockholmsregionen måste ytterligare stärka
den kunskapsprofil som byggts upp under de
senaste decennierna. Regionens relativa andel av de

nationella satsningarna på forskning och utveck
ling har under de senaste åren krympt och stora
delar av regionens forskning och utveckling sker
inom ett mindre antal stora företag. Storföretagens
investeringar är viktiga, men behöver balanseras
med forskning och utveckling i små och medelstora
företag och i offentlig sektor, vilket skulle göra regi
onens kunskapsutveckling mer robust. Regionen
måste därför utveckla den offentliga kunskapsin
frastrukturen, framför allt genom att stärka offent
ligt finansierade högskolor och forskningsinstitut,
för att ytterligare befästa ställningen som världs
ledande inom forskning och utveckling.

Attrahera huvudkontor och
internationella organisationer
Stockholm har i dag en mycket hög koncentration
av huvudkontor och beslutsfattande organ. De är
betydelsefulla i sig och ger tillträde till viktiga kun
skapsnätverk, men de bidrar också till att generera
en marknad för avancerade, kunskapsintensiva
företagstjänster. Stockholm måste fortsätta att vara
ett intressant alternativ för lokalisering av interna
tionella huvudkontor och Europakontor. Också
internationella organisationer och organ är betydel
sefulla aktörer i kunskapsintensiva globala nätverk.
Några internationella organisationer finns redan i

Diagram 10. Geograﬁsk fördelning av näringslivets
FoU-verksamhet, andel av totala FoU-utgifter i riket år
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Stockholmsregionen har under de senaste åren förstärkt
sin position som landets viktigaste FoU-region. Den
rådande krisen inom fordonsindustrin i Västra Götaland
kan innebära att Stockholms läns andel ökar ytterligare.
Näringslivets FoU-verksamhet är starkt beroende av ett
fåtal storföretag.
Källa: SCB
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Stockholmsregionen, till exempel Europeiska
smittskyddsinstitutet. Men regionen måste agera
samlat och tillsammans arbeta aktivt för att fler
internationella organisationer ska etablera sig här.
Bara då kan regionen vara en aktiv spelare på den
globala arenan.
Ett viktigt nätverksbyggande med andra regio
ner i världen sker genom studentutbyten. Antalet
utländska studenter vid svenska universitet har
ökat dramatiskt under de senaste åren. Det är
mycket viktigt att Stockholmsregionen även i fram
tiden kan erbjuda attraktiva utbildningsalternativ
för utländska studenter. Det är också viktigt att
svenska studenter och doktorander uppmuntras att
delta i internationella utbyten.
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Utveckla Stockholmsregionen som
besöksdestination
En grundläggande förutsättning för att en region
med Stockholms geografiska läge ska kunna hysa
ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv är
en stark ställning som besöksdestination av inter
nationell toppklass. Dagens globala näringsliv är
beroende av personliga möten, ofta med kort varsel
och på hög beslutsfattningsnivå. Som en storstads
region i utkanten av Europa är det av yttersta vikt
att vara väl känd internationellt och betraktas som
en attraktiv och tillgänglig plats.
Regionens erbjudande till besökare måste
utvecklas och den regionala infrastrukturen och
organisationen för besökare måste förbättras. Med
vetenheten bör höjas om vilken central roll besöks
näringen har för regionens långsiktiga ekonomiska
utveckling.
För att regionen ska ses som en attraktiv etable
ringsort för det internationella näringslivet är det
nödvändigt att det är lätt och smidigt att ta sig hit
och att vistelsen här uppfattas som positiv. Vidare
är det viktigt att utveckla den internationella med
vetenheten om att regionen är attraktiv som etable
ringsort för företag, institutioner och hushåll. Detta
görs bäst genom att ge människor möjlighet att upp
leva regionen och ta till sig dess värden på plats,
som kongressdeltagare, mötesdeltagare, mässbesö
kare eller privata turister. Det är därför avgörande
att utveckla regionen till en besöksdestination av
högsta europeiska klass för att kunna behålla och
utveckla Stockholms position som en internatio
nellt konkurrenskraftig kunskapsregion.
Det behövs en bredare regional dialog om regio
nens strategiska utveckling som besöksdestination.
I den dialogen är det viktigt att behandla de långsik
tiga infrastrukturella frågorna, men också hur regi

onen kan utveckla de värden vi vill erbjuda våra
besökare. Hela storregionen måste kunna samverka
för att på bästa sätt utnyttja potentialen i större
internationella evenemang, oavsett var i regionen de
arrangeras. Här finns möjligheter att ta tillvara ett
brett spektrum av unika resurser, exempelvis i form
av närheten mellan storstad, vildmark och skärgård,
det nordiska klimatet som upplevs som exotiskt i
många andra länder, ställningen som kunskapsre
gion och som ”gateway” mot Östersjöområdet. Även
de attraktiva kulturmiljöerna är av stort värde för
besökare.

Stärka de tekniska förutsättningarna
för digital kommunikation
Effektiv digital kommunikation är en grundförut
sättning för en ledande tillväxtregion. En ökande
andel digital kommunikation ger även positiva
effekter på klimatet, genom att påverka såväl res
mönster som logistiklösningar i en klimatvänligare
riktning. Det är därför viktigt att alla företag och
hushåll har möjlighet att kommunicera digitalt
utan begränsningar i tid och rum. Det behövs även
en mer offensiv strategi för att utveckla digital kom
munikation i regionen, med utgångspunkt från
regionens klimatomställning.
Regionens aktörer behöver ha fasta former för
att löpande följa den snabba tekniska utvecklingen,
analysera dess regionala konsekvenser och gemen

Diagram 11. Sysselsatta uppdelade på större
branschgrupper år 2007, procent
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Flest antal sysselsatta finns i Stockholms län inom
branschen företagstjänster och finans. Nästan lika
många personer sysselsätts inom handel. Det tredje
största branschen är hälso- och sjukvård.
Källa: SCB
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samt vidta åtgärder. De tekniska förutsättningarna
handlar både om en stomstruktur och ett väl funge
rande accessnät (de nät som förbinder hushåll och
företag med stomnät), som ger alla möjligheter att
kommunicera digitalt. Dagens teknik kommer inte
att räcka för framtida behov, men det är osäkert
vilka tillämpningar och vilka tekniska förutsätt
ningar som kommer att krävas. Aktörerna inom
området behöver vara uppdaterade, flexibla och
snabba, vilket kräver samverkan.
Inom regionen råder i många avseenden god

konkurrens inom digitala kommunikationer. Flera
stomstrukturer överlappar varandra (fiber, telenät
och mobilnät) i de urbana delarna av regionen. I de
yttre delarna av regionen finns det dock fortfarande
områden där konkurrensen är svag eller näst intill
obefintlig. Det behövs därför en löpande bevakning
av möjligheterna att välja leverantör av åtkomst till
den digitala stomstrukturen. Jämförelser med de
andra nordiska ländernas pekar på att konkurre
rande strukturer även är viktiga för prisbilden för
användarna. n

2:3
Karta 7. Direktlinjer med flyg från Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås,
antal avgångar v 11 2009

Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås utgör tillsammans ett regionalt flygplatssystem. Flest avgångar från dessa flygplatser skedde i mars 2009 till Helsingfors,
tätt följd av London, Oslo och Köpenhamn. Arlanda dominerar stort när det
gäller antal internationella flygförbindelser. Även Skavsta har dock förbindelser
till många städer i Europa. Från Bromma och Västerås finns endast förbindelser
till Bryssel respektive London.
Källa: Luftfartssyrelsen
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2:4 Säkra värden för framtida behov
Förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och naturvärden
samt värden i den bebyggda miljön. Utveckla effektiva tekniska
försörjnings- och transportsystem som minskar klimatpåverkan.
Hushålla med naturresurser.
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Nuläge och trender
En fortsatt befolkningstillväxt är positivt eftersom
en storstadsregion kan vara mer resurseffektiv än
glesare bebyggda regioner. Men tillväxten medför
också ett ökat exploateringstryck och anspråk på
mark för till exempel bebyggelse. Ny bebyggelse
genererar i sin tur mer transporter, ökad energian
vändning, ett ökat tryck på de tekniska försörj
ningssystemen och på naturresurser och miljö. Det
är därför en stor utmaning att finna lösningar för
att klara befolkningstillväxten och samtidigt säkra
regionens värden för framtida behov. För att för
bättra miljön och minska klimatpåverkan behöver
lösningarna vara resurseffektiva och robusta samt
präglas av ett kretsloppstänkande.

Natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden
2:4

Stockholmsregionens natur- och kulturmiljöer har
en stor betydelse för regionens attraktivitet och
identitet. Med sin mångfald av olika landskap och
vattenmiljöer har regionen dels stora kulturella och
arkitektoniska värden, dels stora natur- och rekrea
tionsvärden.
Snabba förändringar bland annat till följd av
omställning av regionens energiförsörjning och ett
ökat bebyggelsetryck leder till nya marknadsan
språk som också kan påverka landskapsvärden.
Framförhållningen bör därför bli bättre för att
möta olika krav och för att ta tillvara det storstads
nära landskapets potential. Befolkningstillväxt
innebär också fortsatt bebyggelsetryck i strandnära
lägen. De nya reglerna om strandskydd är ett exem
pel på förändringar som ställer krav på ökad kun
skap och nya förhållningssätt.
En viktig del av regionens attraktivitet och iden
titet finns i områden som är av riksintresse och/
eller är natur- och kulturreservat, nationalpark
eller nationalstadspark. Kusten och skärgården
samt Mälaren med öar och strandområden är av
riksintresse, med hänsyn till de natur-, kultur- och
rekreationsvärden som finns i området som helhet.

Kust- och vattenmiljöer och en unik skärgård
I regionen finns många attraktiva vattenmiljöer i
form av sjöar, vattendrag och hav. Vattnet har stor
betydelse som dricksvattenresurs, som mottagare
för avlopp och dagvatten, som naturligt ekosystem
och för rekreation. Men övergödning och utsläpp av
oönskade ämnen i vattnet fortsätter att negativt
påverka dricksvattenkvaliteten, rekreationsvär
dena, den biologiska mångfalden och yrkesfisket.
Enligt EG:s ramdirektiv för vatten ska målet God
ekologisk status vara uppfyllt redan 2015. Norra

Östersjöns vattendistrikt har stora övergödnings
problem, framför allt i de områden som är tätbefol
kade och dominerade av jordbruk. Det krävs stora
insatser för att förändra tillståndet generellt.
Kust- och skärgårdsområdet är ett mycket popu
lärt frilufts- och rekreationsområde med många
besökare. Den till synes orörda och ostörda naturen
i skärgårdens yttre delar har särskilt stora värden.
Samtidigt finns ett påtagligt förändringstryck i stora
delar av skärgården. Att värna värdefulla miljöer
och samtidigt skapa förutsättningar för att leva, bo
och verka i skärgården är en komplex uppgift.

Klimat, energi och transporter
Internationellt uppsatta mål slår fast att den
genomsnittliga globala uppvärmningen inte får
överskrida 2 grader jämfört med förindustriell tid.
Bara då kan vi undvika en ohanterlig situation där
klimatförändringar får stora negativa konsekven
ser. Detta innebär att halten koldioxidekvivalenter i
atmosfären inte får överstiga 450 ppm (part per
million). Koldioxidekvivalenter är en gemensam
måttenhet som anger mängd av en växthusgas
uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma
klimatpåverkan. På längre sikt bör dessutom grän
sen sänkas till 400 ppm. För att nå dessa viktiga
mål behövs snabba och omfattande insatser på glo
bal nivå. Det så kallade 2-graders-målet styr även
regionens energi- och klimatarbete.
En attraktiv region med en god ekonomisk
utveckling bygger på en väl fungerande och på sikt
klimatneutral energiförsörjning. Tack vare ett
utvecklat miljötänkande och effektiva energisystem
har Stockholmsregionen goda förutsättningar för
att fortsätta minska sina direkta utsläpp och samti
digt skapa välfärd och tillväxt. Energisystemen
måste dock förbättras och ställas om till förnybara
bränslen. Stockholmsregionen följer den interna
tionella och nationella ambitionen att starkt
begränsa utsläppen av växthusgaser. Vi måste
arbeta snabbare för att ställa om från fossila till för
nybara energikällor. Energianvändningen inom
bebyggelse- och transportsektorn, som båda tillhör
den så kallade icke-handlande sektorn, är avgörande
för att avsevärt minska länets direkta utsläpp.

Klimatförändringarna innebär en stor utmaning
Klimatförändringar är redan ett faktum. Klimat
förändringarnas effekter ställer nya krav på plane
ringen eftersom de innebär stora förändringar och
risker för Stockholmsregionen, bland annat:
• successivt ökande och på lång sikt en permanent
avsevärt högre vattennivå i Östersjön
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• hot mot Mälaren som dricksvattentäkt
• ökad förekomst av översvämningar, i viss mån
även ras och skred
• högre risker för avbrott och förorening av
dricksvattenförsörjningen
• saltvatteninträngning och försämrad vatten
försörjning i kust- och skärgårdsområdet
• stormfällning över elledningar och risk för
elavbrott
• hälsoproblem
• värmeböljor och förändrat mikroklimat.
Riktlinjer, förhållningssätt och verksamhetsutfö
rande måste anpassas till nya ramvillkor för till
exempel dimensionering och lokalisering av bebyg
gelse, transporter och teknisk infrastruktur, led
ningar för dagvatten och anpassning av vattenför
sörjningen. Byggkonstruktioner och infrastruktur
måste anpassas till de klimatförhållanden vi kan
förvänta oss de närmaste 50–100 åren. När man
samhällsplanerar och planerar för tekniska system
samt för el- och energidistribution måste man ta
med extrem nederbörd, starka vindar och höga vat
tenflöden i beräkningen.
Vissa områden kommer i framtiden att vara
olämpliga för bebyggelse och infrastruktur på
grund av översvämningsrisken. En successivt
ökande nederbörd (höst och vinter) betyder att mer
vatten och större mängder av ämnen rinner till vat
tendragen. Högre humushalter samt mer grumlig
het och närsalter kommer att göra vattenkvaliteten
sämre. Ett varmare klimat med perioder av torka
och högre vattentemperaturer ökar risken för vat
tenbrist i skärgårdsområden och för dålig kvalitet
på vattnet, på grund av bakterier, virus samt för
sämrad lukt och smak.
Klimatförändringarna påverkar också den biolo
giska mångfalden och naturmiljön, eftersom en för
ändring i klimatet påverkar en hel rad processer
som styr ekosystemens struktur och funktion.
Vissa effekter är direkta och relativt enkla att upp
skatta, medan andra är indirekta och svåra att över
blicka. Med kraftig temperaturökning kan Stock
holm vid seklets slut förväntas få ett klimat som är
jämförbart med dagens Berlin, vilket innebär en
hög risk för stora förändringar i länets ekosystem.

Energianvändning i bebyggelse och transporter
ger stora utsläpp av växthusgaser
Energianvändningen leder till mycket stora utsläpp
av växthusgaser. Framtidens energiförsörjning och
hur vi klarar omställningen från fossila till förny
bara energikällor blir avgörande för hur vi ska
kunna minska växthusgasutsläppen. I nuläget till

Diagram 12. Utsläpp av växthusgaser inom
Stockholms län år 2003, sektorer
Industriella processer 4%
Avfall 8%
Jordbruk 7%

Energi
81%

Diagram 13. Utsläpp av växthusgaser inom
Stockholms län år 2003, energisektorn
Övrigt 3%
Bostad 18%

Transporter
55%

Service 11%

Industri 13%

Diagram 14. Utsläpp av växthusgaser inom
Stockholms län år 2003, transporter
Flyg 7%
Spår 3%
Sjö 5%

Väg 85%

Stockholms läns CO2 -utsläpp
Första diagrammet visar länets direkta växthusgasutsläpp
som uppstår inom olika sektorers energianvändning. Den
största koldioxidutsläppskällan är länets energisektor som
förbrukar mycket el, värme och drivmedel. Utsläppen från
avfalls- och jordbrukssektorn omfattar mest metan. Även
industriella produktionsprocesser släpper ut olika växt
husgaser. Det andra diagrammet förtydligar energisektorns
olika användningsområden. Bebyggelsesektorn omfattar
kategorierna Bostad, Service och Industri (lokaler). Det
tredje diagrammet specificerar transportsektorns olika
utsläppskällor. Inrikesflyg och fartygsrörelser inom länets
12-mils-zon är medräknade. Diagrammen innefattar inte
indirekta utsläpp som globalt genereras genom inter
nationella flygrörelser, konsumtionsvaror och tjänster
som importeras till Stockholms län.
Källa: GRIP, Tyndall Centre
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förs länet årligen 55 TWh energi varav runt 5 pro
cent avgår i förluster inom energisektorn. Det bety
der att energianvändningen per invånare och år är
cirka 27 000 kWh, vilket är lågt jämfört med de
nästan 70 000 kWh som är riksgenomsnittet.
Fossila bränslen och el är de dominerande energi
slagen. Tillsammans svarar de till ungefär lika
delar, för 80 procent av länets energiförsörjning.
Resten av energin kommer från biobränslen, avfall
och andra värmekällor. Drygt hälften av all energi
förbrukas inom bebyggelsesektorn, medan ca en
fjärdedel används inom transportsektorn.
Dessa två sektorer svarar också för mer än 80
procent av länets utsläpp av växthusgaser, men här
är transporterna den dominerande utsläppskällan.
Jordbruket tillsammans med avfallssektorn svarar
för ca 15 procent av länets samlade växthusgasut
släpp. Förklaringen är sektorernas metanutsläpp,
inte att de förbrukar stora mängder energi. Utsläp
pen från industriella processer är låga då länet i allt
väsentligt saknar energiintensiv industri.
De totala utsläppen av växthusgaser från energi
användningen i länet uppgick 2005 till 8,7 miljoner
ton eller 4,6 ton koldioxidekvivalenter per invånare
(baserad på Nordisk elmix). Utsläppen per länsinvå
nare är därmed påtagligt lägre än i många jämför
bara storstadsregioner i världen, och på en nivå som
är strax över hälften så stor som snittet för resten av
landet. De låga utsläppssiffrorna beror på effektiva
storskaliga regionala system som fjärrvärme, dit
över 90 procent av länets flerbostadshus och 70 pro
cent av övriga lokaler är anslutna, samt på ett omfattande kollektivtrafiksystem. Men låga siffror är
även ett resultat av den strukturomvandling som
skett mot en allt mer utpräglad tjänsteekonomi. Varje
stockholmares konsumtion genererar härutöver cirka
3 ton utsläpp av koldioxidekvivalenter utanför länet.
Vi kommer att behöva beakta de utsläpp av växthus
gaser som vi genererar globalt genom våra konsum
tionsvanor. Vi kommer också behöva ”fånga in” kol
dioxid i atmosfären för att klara 2-gradersmålet.

Trafikmiljön påverkar invånarnas hälsa
Transporter ger upphov till utsläpp och störningar
som påverkar hälsa och miljö negativt. I centrala
delar av Stockholmsregionen är luftföroreningar ett
hälsoproblem som kan orsaka irritation i luftvägarna
och öka risken för cancer och hjärt- och kärlsjukdo
mar. Kvävedioxid, partiklar, marknära ozon och
flyktiga organiska ämnen som bensen är exempel
på skadliga luftföroreningar som orsakar dödsfall.
Omgivningsbuller är ett annat problem som kan
ge otrivsel och försämra folkhälsan. Befolkningen

riskerar att utsättas för mer buller utomhus, medan
problemen med inomhusbuller minskar. Buller och
dess hälsoeffekter uppmärksammas alltmer och
fler människor uppger sig störda av buller även om
bullret inte ökar i motsvarande grad. Vattenkvalite
ten påverkas också av trafiken. Dagvatten från tra
fiken kan innehålla tungmetaller, olja och närsalter.
Olyckor, till exempel vid transporter av farligt gods,
kan innebära utsläpp av miljöfarliga ämnen som
påverkar vattenresurser negativt.
Buller, utsläpp och partiklar är miljöproblem
som bör angripas vid källan. I Stockholmsöverens
kommelsen åtar sig staten och regionen att gemen
samt genomföra åtgärder för att nå de regionala
miljömålen. Särskilda åtgärder avser transportsek
torns påverkan på luftkvalitet, buller samt tät
ortsnära natur- och kulturmiljöer. I överenskom
melsen anges också att miljöbalken bör ändras, och
hur bland annat miljökvalitetsnormen för buller
ska tillämpas. Avsikten är att förbättra förutsätt
ningarna att bygga tätt i goda kollektivtrafiklägen
med avvägda planeringshänsyn.

Resurshushållning och försörjningssystem
De tekniska försörjningssystemen omfattar ett
stort antal sektorer: energi, avfall, vatten, avlopp
och materialflöden. Dagens goda standard i de tek
niska försörjningssystemen är ett uttryck för ett
fungerande samarbete i regionen. Men försörj
ningen står inför nya utmaningar, däribland att
möta en ökande befolkning och kraven på hållbar
het och flexibilitet i den infrastruktur som behövs
för en säker och effektiv försörjning.

Försörjningssystemen för elenergi,
fjärrvärme och fjärrkyla är effektiva
Koncentrationen av befolkning, verksamheter och
tekniska försörjningssystem ställer stora krav på
elförsörjningens kapacitet. Regionens elnät har
utvecklats under lång tid. Systemet är idag inte
optimalt sett till hur befolkning och verksamheter
är lokaliserade. Elförsörjningen är dessutom cen
tral för övrig teknisk infrastruktur, och ett elav
brott kan ge långtgående konsekvenser. Sårbarhe
ten gäller såväl centrala, tätbefolkade kommuner
som glesbygds- och skärgårdskommuner.
Uppvärmningen av bebyggelsen har betydande
effekter på ekonomi, resurser och miljö. Fjärrvär
men är ekonomiskt rationell och bidrar till stora
miljö- och klimatvinster genom en övergång till
biobränslen. Detta har drivit fram ett allt större
system, som är ihopkopplat med ett stort antal
värme- och kraftvärmeverk över hela länet. Utbygg
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naden av fjärrvärme inom länet kommer att fort
sätta i lägen med bra anslutningsmöjlighet till
näten. Effektiva storskaliga tekniska försörjnings
system motverkar risken för att bebyggelsen sprids
ut över stora områden. Spridd bebyggelse brukar
innebära ökat bilåkande, ineffektiv uppvärmning
av hus och högre energiförbrukning per person.
I framtiden minskar värmebehoven tack vare ett
varmare klimat, bättre energistandarder i befint
liga hus och ny teknik i tillkommande bebyggelse,
vilket kräver en noggrann planering av tillkom
mande produktionskapacitet.
Dagens stora fjärrkylsystem för lokaler i de cen
trala regiondelarna – Stockholmsregionen har
Europas största sammanhängande kylsystem – är
uppbyggt på samma sätt som systemen för fjärr
värme, med skillnaden att systemet levererar kyla i
stället för värme till fastigheternas mottagnings
centraler. Utvecklingspotentialen är stor. Klimat
förändringarna väntas leda till varmare somrar,
och en stor del av länets tillkommande bebyggelse
finns i centrala, täta lägen med kylbehov. Det är
även rimligt att anta att efterfrågan kommer att öka
på helhetslösningar för energitjänster som kombi
nerar värme och kyla.

Återvinningsgraden i avfallshanteringen
måste öka
Det nuvarande systemet för avfallshantering funge
rar, men är komplext och har svagheter. Förbrän
ningskapaciteten är otillräcklig, det saknas en bio
logisk avfallsbehandling, återvinningsgraden är
dålig eftersom det är brist på insamlings- och sorte
ringsanläggningar och det är problematiskt att
storskaligt deponera schaktmassor.
Vi behöver arbeta snabbare med att ställa om
från fossila till förnybara energikällor. I den
omställningen kan avfall och även avloppsslam
vara viktiga resurser för produktion av bioenergi.
Tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt finns sam
ordningsvinster med att integrera avfalls- och
avloppshantering med energiframställning, men
det har varit svårt att hantera frågorna samlat och
under ett huvudmannaskap.

Vatten- och avloppsförsörjningen
behöver bli säkrare
Förbrukningen av dricksvatten i länet stiger. Regio
nen är starkt beroende av Mälaren som vattentäkt
och av Bornsjön för reservvattenförsörjning. Lokal
brist finns främst i kustområdena och i länets norra
delar. En regional skillnad finns också i de större
grundvattenmagasinen. I de norra delarna av länet

är reservvattentillgången otillräcklig. Nya stora
dricksvattenledningar från Mälarens vattenverk till
de yttre länsområdena förbättrar deras vattentill
gång avsevärt.
Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten
hotar vattenkvaliteten. Andra hot är spår av medi
cinrester och andra miljögifter. Det största hotet
mot vattenkvaliteten bedöms på lång sikt vara dif
fusa tillflöden från lokala avloppsutsläpp, jordbruk
och dagvattenavrinning i tätorter och längs trafik
leder. Även utsläppen från de stora reningsverken
måste hanteras. Stockholmsregionen ligger längst
ned i Mälarens avrinningsområde och vattenkvali
teten påverkas av allt som sker uppströms. Där
finns mycket jordbruks- och skogsmark, och många
bor kring stränderna.
Vattenkvaliteten i Mälaren har försämrats de
senaste åren, och ytterligare försämring kan väntas
som ett resultat av klimatförändringarna. Utöver
perioder med extrem nederbörd kan klimatföränd
ringarna medföra perioder med svår torka, vilket
kan ge brist på dricksvatten. Risken är särskilt stor i
skärgårdsområdet där hushållen får vatten via
enskilda brunnar.
Den nuvarande kapaciteten är god i vattenverk,
avloppsverk och VA-nät. Vatten- och avloppsförsörj
ningen i Stockholms län tillgodoses till största
delen genom regionala system för produktion och
distribution av dricksvatten och för uppsamling
och rening av avloppsvatten. Avgörande för den
framtida VA-försörjningen blir i vilken utsträck
ning befolkningen kommer att växa inom redan för
sörjda områden, och i vilken takt dessa områden
kommer att kopplas samman och utvidgas. De stora
regionala vattenledningsnäten har på några ställen
kopplats samman. När systemen kopplas samman
finns möjlighet till ömsesidiga leveranser.
Avloppsslam har en stor potential för produktion
av bioenergi. Vidare kan avloppsslam användas som
gödselprodukt i jordbruket så att fosforn recirkuleras.

Hantering av berg- och grusmaterial
har stor miljöpåverkan
Samhällsbyggande och underhåll kräver stora
mängder ballastmaterial. En mycket stor andel av
de tunga transporterna i regionen utgörs av ballast
material. Sedan mitten av 1990-talet används mer
bergkross än naturgrus, men det är fortfarande
svårt att uppnå miljömålet att minska använd
ningen av naturgrus till 2 miljoner ton per år till
2010. Många grustag kommer att stänga inom de
närmaste 10–15 åren. Användningen av alternativa
material och återanvändning måste därför öka.

2:4

76 Säkra värden för framtida behov

Ballasthanteringen kräver stora ytor och regionala
platser måste säkras. Centralt belägna ballastter
minaler med hamnanslutning behövs för att möta
regionens expansion med förtätning och nybyggna
tion i de inre delarna av länet. Lokala konflikter med
grundvattenförsörjningen i grusåsar behöver lösas.

Terminalområden behövs för en
hållbar varuförsörjning

2:4

I takt med att befolkningen ökar och konsumerar
allt mer, ökar också varutransporterna. Transpor
ter till regionen sker främst väster- och söderifrån.
Största delen av varutransporterna utgörs av tung
trafik till och från färjehamnarna.
Den tunga lastbilstrafiken över länsgränserna är
ofta på väg till platser inom Stockholms län. Den
står för drygt 10 procent av trafikarbetet med lastbil
i länet. Den historiska trenden har varit att andelen
mycket tunga och lätta lastbilar ökar. Detta åter

speglar en ökad koncentration av långväga trans
portflöden samt fler och mindre sändningar inom
länet. Från 1998 till 2005 ökade trafikarbetet med
lastbil nästan 40 procent.
För att begränsa klimatpåverkan och belast
ningen på vägnätet bör vi sträva efter att effektivi
sera godstransporter på vägarna. I likhet med per
sonbilstrafiken har den tekniska utvecklingen av
motorer och drivmedel stor betydelse för utsläppen
av växthusgaser. Det finns enligt forskningen en
potential för effektivare vägtransporter som skulle
kunna minska koldioxidutsläppen från lastbilstrafi
ken med 30–40 procent.
De terminalområden som finns är redan idag
högt utnyttjade och tillgången på lämpliga områden
för nya terminaler är begränsad. Det behövs en ny
regional terminalstruktur. En sådan bör ange dels
vilken ny mark som behöver tas i anspråk, dels
vilka funktioner som bör prioriteras i olika lägen.

Strategi: Säkra värden för framtida behov

Planeringsmål – det här
ska vi uppnå till 2030

Åtaganden – det här ska vi göra
för att nå målen

För natur-, kultur- och rekreationsvärden
• Värdefulla natur-, kultur- och rekreationsmiljöer värnas och vidareutvecklas.
• Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten
har god ekologisk status.

För natur-, kultur- och rekreationsvärden
• Säkra och utveckla värdena i mark- och
vattenlandskapet.
• Säkra och utveckla kustens och skärgårdens
natur-, kultur- och rekreationsvärden.
• Skydda Mälaren och Östersjön.  

För klimat, energi och transporter
• Bebyggelsemiljöer och transportsystem är
energieffektiva.
• Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.
• Betydligt färre invånare är utsatta för
störningar som påverkar hälsan negativt.
• Transporternas risker och negativa effekter
på miljön har minskat.
För resurshushållning och försörjningssystem
• De tekniska systemen för energi, avfall, vatten,
avlopp och massor är effektiva, robusta och
flexibla samtidigt som de har minimal
klimatpåverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.
• Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.
• Anläggningar för försörjning, varuhantering
och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma
lägen.

För klimat, energi och transporter
• Sätta sektorsvisa mål för regionens utsläpps
minskning av växthusgaser.
• Anpassa regionen till klimatförändringarna.
• Stimulera mer energi- och resurseffektiva
transporter.
• Begränsa transporternas negativa påverkan.
• Effektivisera energiförsörjningen och ställ om
till förnybara energikällor.
För resurshushållning och försörjningssystem
• Expandera, förstärk och koppla samman
försörjningssystemen.
• Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten
och avlopp i glesa regiondelar.
• Minska avfallsmängden och använd avfall som
resurs.
• Säkra dricksvattenresurserna.
• Förbättra utvinning och återvinning av ballastmaterial.
• Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt
goda lägen.
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Åtagande

Säkra och utveckla värdena i
mark- och vattenlandskapet
Landskapets och vattnets värden är viktiga regio
nala resurser. Regionalt värdefulla områden
behöver identifieras och tydliggöras. Den storstads
nära landsbygden är en integrerad del av regionen.
Landskapet ska behandlas ur ett helhetsperspektiv
där attraktiva besöksmål görs tillgängliga, viktiga
funktioner för den biologiska mångfalden skyddas
och tystnaden värnas. Regionens vattenvärden ska
tillvaratas.
Man bör ta fram bedömningsgrunder för att
bättre kunna väga olika anspråk och intressen mot
varandra. De formellt skyddade områdena såsom
naturreservat, Natura 2000 och biotopskydd, är
objekt som inte speglar ett helhetsperspektiv på
landskapet. På plankartan (sid 154) redovisas
områden med samlade rekreations-, natur- och
kulturvärden. Denna avgränsning har sin utgångs
punkt i bl a riksintressen och kan ses som ett första
steg i att utveckla ett landskapsperspektiv, enligt
intentionen i europeiska landskapskonventionen.
I ett regionalt perspektiv kan landskapet grovt
delas in i tre geografier: de gröna kilarna i anslut
ning till stadsbebyggelsen, landskapet i Stockholms
län och landskapet i östra Mellansverige. De gröna
kilarna behandlas i strategi 2:4, Vidareutveckla en
flerkärnig och tät region.

Ta ett helhetsgrepp på landsbygdens utveckling
Den storstadsnära landsbygden är en integrerad del
av regionen. Den traditionella uppdelningen mellan
stad och land är delvis överspelad och det är mer
meningsfullt att tala om olika regiondelar med
olika regionala funktioner. Landsbygdernas bety
delse ur olika perspektiv bör beaktas både när
områdena förvaltas och när större förändringar
sker, såsom ny exploatering som påverkar lands
bygdens mark- eller vattenområden. Ett aktivt jordoch skogsbruk är bl a en förutsättning för beva
rande och utveckling av natur-, rekreations- och
kulturmiljövärden.
Stora områden på landsbygden är attraktiva mil
jöer för både boende och besökare. Näringsidkare
på landsbygden kan utveckla besöksnäringar och
”gröna” näringar som drar nytta av landsbygdens
natur- och kulturvärden och dess närhet till stor
staden. På så vis förbättras såväl konkurrenskraft
och tillväxt som underlag för service och transporter.
Där jordbruksmarken är särskilt produktiv
behöver man ta tillvara möjligheten att säkerställa
kretslopp av närsalter och produktion av livsmedel
och energigrödor. Genom att bevara produktions

förmågan i jordbruksmarkerna inom regionen kan
avloppsslam omsättas och kompostavfall avsättas
utan långa transporter. Regionen kan bli mer
robust genom större efterfrågan på närodlade mat
varor. Samtidigt kan omställningen till förnyelse
bar energi ytterligare bidra till att öka konkurren
sen om marken. I länets strategi för genomförande
av det nationella Landsbygdsprogrammet 20072013, lyfter länsstyrelsen särskilt fram fyra ange
lägna områden: öppna marker för betesdjur, häst
verksamhet, förnyelsebar energi och övergödning.
Fortsatt regional samverkan behövs för att
utveckla hur landsbygdens värdefulla landskaps
karaktärer och -resurser ska behandlas.

Utveckla och tillgängliggör områden för
rekreation och besöksnäring
Regionens natur-, kultur- och rekreationsmiljöer
har en stor utvecklingspotential. För att stärka att
raktiviteten och möta ett ökat besökstryck krävs en
strategisk utveckling av områden, besöksmål och
upplevelsekvaliteter. Vi behöver identifiera och
utveckla viktiga regionala områden, stråk, vand
ringsleder och besöksmål för rekreation, friluftsliv
och kultur. Såväl anläggningar för friluftsliv, sport
och idrott som vandrings- och cykelleder och fri
tidsbebyggelse behöver anpassas till områdenas
upplevelsevärden. Tillgängligheten till och inom
områden bör utvecklas. Företrädare för besöksnä
ringen bör samarbeta med samhällsplanerarna för
att kunna utveckla själva upplevelsekvaliteten i ett
regionalt perspektiv.
Tillgången till tystnad är en viktig kvalitet i vissa
av dessa områden. Tysta områden är särskilt viktigt
att värna och förstärka i tätortsnära lägen och i
områden där tystnad och rofylldhet är centralt för
upplevelsen, såsom i skärgården och i Tyresta
nationalpark. Hur buller från vägtrafik och anlägg
ningar, som påverkar de gröna kilarna och skärgår
den, ska kunna minskas och hur tysta rekreations
miljöer kan säkerställas ska preciseras som ett
resultat av Stockholmsförhandlingen och i andra
program/handlingsplaner eller dokument som
behandlar lokalisering av störande verksamheter.
När regionen växer är det viktigt att värna de
stora opåverkade områdena från exploatering.
Skärgårdens grunda områden, som är mycket
betydelsefulla för den biologiska mångfalden,
samt våtmarker är typer av områden som tidigare
inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad.
Sjönära bebyggelse och besöksmål kan ge
underlag för en utvecklad båttrafik. Den största
potentialen för båttrafik finns i anslutning till de
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många besöksmålen i innerskärgården, där båt
trafiken samtidigt kan komplettera kollektiv
trafiken på land.

aktör. Det gäller t ex befintliga och eventuellt till
kommande världsarv.

Tillvarata regionens vattenvärden
Säkra och utveckla den biologiska mångfalden

2:4

Regionens mest värdefulla naturmiljöer innehåller
en biologisk mångfald och geologiska formationer
som påtagligt bidrar till kvalitet i naturupplevel
serna. Miljöer med ädellövskog och gammal tall
skog är utmärkande för regionen, liksom de stora
rullstensåsarna och förkastningsbranterna. Gamla
träd i tätortsnära skogar ger stora naturvärden.
Klimatförändringen medför troligen att tempe
raturen ökar, växtsäsongen förlängs, vintervilan för
växter blir kortare, salthalten i Östersjön blir lägre,
variationer i vattennivåer ökar med mera. Om vi
stärker ekosystemens och naturmiljöns egen
robusthet och anpassningsmöjlighet, får djuren och
växterna en bättre chans att anpassa sig till nya för
hållanden.
Skydd och utveckling av den biologiska mångfal
den måste ta sin utgångspunkt i ett landskapsper
spektiv där olika arters växt- och djurlokaler sam
spelar och hänger samman. För att den biologiska
mångfalden ska förbli robust är det särskilt viktigt
att vi bevarar reproduktionsområden och nätverk
av livsmiljöer för djur- och växtarter, såväl på land
som i vatten. Regionalt viktiga reproduktionsområ
den och spridningssamband ska identifieras och
säkras. Vid exploatering bör vi ta hänsyn till dessa
områden. Områden med behov av förstärkning bör
pekas ut, så att åtgärder kan vidtas. Detta gäller
även de mest värdefulla och representativa geolo
giska objekten.

Säkra och utveckla regionens kulturmiljövärden
Regionens rika historia avspeglas i städer, på lands
bygden och i och invid vatten. Regionens kulturmil
jöer berättar om landskapets och samhällets
utveckling och är av stor betydelse både för regio
nens attraktivitet och ekonomiska tillväxt, och för
invånarnas känsla av sammanhang och identitet.
En ökad kunskap om kulturmiljön behöver
utvecklas till stöd för arbetet på både regional och
kommunal nivå. Kulturhistoriska värden bör ses
som en tillgång, som bidrar till länets utveckling.
Även det kulturella föreningslivet bör ses som en
resurs för kulturell utveckling. Kulturhistoriska
värden knutna till framförallt stadsbygd, industri
miljöer och 1900-talets samhällsutveckling bör
uppmärksammas. Ansvaret för att utveckla ny kun
skap och nya strategier för planering delas av
många parter, med länsstyrelsen som en central

Stockholmsregionens vattenområden och stränder
är en stor tillgång för invånare, besökare och
näringsidkare. Regionen ska utvecklas så att man
tillvaratar vattnets möjligheter att bidra med skön
hetsupplevelser, avkoppling och aktiviteter. All
mänheten bör också få bättre tillgång till vatten och
stränder för bad, fiske, skridskoåkning, promena
der och andra aktiviteter. Regionalt värdefulla bad
platser, strandstråk, gästhamnar, bryggor med
mera behöver utvecklas och göras tillgängliga.
Kulturmiljöer i anslutning till vatten bör uppmärk
sammas. Genom mellankommunalt samarbete kan
man förstärka och marknadsföra den tillgång som
vattnet utgör.
Det är viktigt att ta hänsyn till vattnets och
strändernas regionala betydelse när man planerar
bebyggelse.

Säkra och utveckla kustens och
skärgårdens natur-, kulturoch rekreationsvärden
Kust- och skärgårdsområdet är ett vidsträckt
geografiskt område med unika natur-, kultur- och
rekreationsvärden både på land och i den marina
miljön.

Identifiera insatser för att säkra skärgårdens
natur-, kultur- och rekreationsvärden
Mycket stora delar av skärgårdsområdet är obe
byggda och hela ytterskärgården är av riksintresse
för såväl naturvård som friluftsliv. Med hänsyn till
den omfattande fritidsbebyggelsen och det starka
bebyggelsetryck som finns i kust- och skärgårdsom
rådet får det i princip inte tillkomma någon ytterli
gare fritidsbebyggelse i detta område. För att värna
ytterskärgårdens kvaliteter och för att skydda
övriga delar av skärgården fordras ett underlag för
landskapets upplevelsevärden. Skärgårdens upple
velsevärden i olika delar, inklusive kulturarv, flora
och djurliv behöver identifieras och synliggöras.
Det behövs ett mellankommunalt samarbete för att
identifiera områden med särskilt stora upplevelse
värden. Samarbetet bör leda till förslag på hur de
kan skyddas mot intrång, samtidigt som allmänhe
tens tillgång till attraktiva områden förbättras.

Värna tysta områden och främja
ett hållbart båtliv i skärgården
Kunskapen om bullerpåverkan och tysta områden i

!

Åtagande
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kust- och skärgårdsområdet behöver öka. Hänsyns
områden, där buller och andra störande verksam
heter för djur- och friluftslivet begränsas, bör
utvecklas. Det mellankommunala arbetet med att
identifiera områden med särskilt stora upplevelse
värden bör också leda till ett förslag på hur områ
dena kan skyddas mot buller och visuella störningar.
Båtplatser behöver samlokaliseras i större
omfattning för att säkerställa att strandmiljöerna
fungerar ekologiskt och att de marina livsmiljöerna
inte utarmas. Detta för att säkerställa tillgången
på långsiktigt hållbara strandmiljöer och samtidigt
ge allmänheten möjlighet att röra sig utmed strän
derna. Så kan vi också värna de värdefulla grund
områden för fiskereproduktionen som hotas, speci
ellt i mellanskärgården.

!

Åtagande

Skydda Mälaren och Östersjön
Miljöarbete och vattenvård ska inriktas på att upp
fylla EG:s ramdirektiv för vatten, med bland annat
mål om god ekologisk status till år 2015. I ett regio
nalt perspektiv är det viktigt att minska miljöbe
lastningen på regionens vattenmiljöer och samti
digt verka för att andra aktörer runt Mälaren och
Östersjön agerar gemensamt för att säkra en lång
siktig förvaltning av ekosystemen. Här behövs både
regional, nationell och internationell samverkan.

Minska läckaget av näringsämnen
till Mälaren och Östersjön
Både Mälaren och Östersjön, men även många
andra vattendrag, har problem med läckage av
näringsämnen från exempelvis jord- och skogs
bruk, dagvatten och avlopp. I områden med vatten
brist, det vill säga längs kusten och i skärgården,
finns även stora områden med många dåliga
enskilda avlopp som i första hand måste åtgärdas.
Ett stort problem är läckaget från fritidshusområ
den under omvandling till permanentboende, där
godtagbara avloppslösningar saknas. Bebyggelse
och exploatering måste anpassas så att inte känsliga
vattenmiljöer belastas av utsläpp.
Det behövs regional samverkan i vattenvårds
förbund för att minska läckaget av näringsämnen
från öppen mark och dra ner på bidraget från
bland annat enskilt avlopp och dagvatten. Kommu
nerna bör hantera detta genom ett intensifierat vat
tenarbete och anpassade utbyggnadsplaner. De
stora regionala reningsverkens eventuellt ökande
behandlingsvolymer måste stämma överens med
vattenförvaltningens krav. Beslut om den framtida
utvecklingen av de stora reningsverken kräver en väl
undersökt och utvärderad recipientkapacitet i inner
skärgården. Vattenförvaltningens förvaltningsplan,

åtgärdsprogram, föreskrifter och vattenkvalitets
normer har som huvudsyftet att nå god ekologisk
vattenstatus. Det är viktigt att dessa instrument på
olika sätt integreras i den regionala och kommunala
planeringsprocessen samt att kommuner, vattenhu
vudmän, företag och andra aktörer i regionen sam
arbetar med varandra.
Miljökvalitetsnormer finns för samtliga yt- och
grundvattenförekomster i länet. Miljökvalitetsnor
merna används för att ange krav på vattnets kvalitet
i flera olika avseenden (status, gräns- och riktvärden
som inte får överskridas eller underskridas) och för
att uppnå minst god yt- eller grundvattenstatus eller
god ekologisk potential senast vid slutet av år 2015.
Under vissa förutsättningar finns det utrymme för
undantag där andra allmänintressen ska vägas mot
vattenförvaltningens krav, exempelvis den plane
rade storhamnen Norvik. Myndigheter och kommu
ner måste säkerställa att normerna uppfylls vid
verksamhetsprövningar, vattentillsyn och nor
merna måste även iakttas vid översikts- och detalj
planering samt planläggning.

Integrera planering och samverkan för Östersjön
Östersjön är kraftigt påverkad av utsläpp av närsal
ter och miljögifter och ekosystemet har kraftigt för
ändrats. Intensiteten i det internationella fisket är
långt över vad som är uthålligt. Det finns ett stort
antal internationella och nationella överenskom
melser och lagar som styr det regionala och kom
munala planeringsarbetet avseende vatten, kust
och hav. Den framtida regionala utvecklingsplane
ringen måste i än större utsträckning ta hänsyn till
integrerad kustzonsplanering. Man måste också
bygga upp nya kompetenser inom havsmiljöförvalt
ning och havsplanering.
Den delregionala utvecklingsplanen för Stock
holms kust och skärgård är ett exempel på integre
rad kustzonsplanering och en viktig utgångspunkt
för vidare arbete.
Östersjöproblematiken är komplex och samver
kan runt Östersjön är en nyckel till förbättringar i
Östersjöns kritiska tillstånd. Det är viktigt att regio
nala aktörer ingår i internationella samarbeten och
projekt. För att få en bättre koppling mellan regio
nala insatser och insatser som omfattar hela Öster
sjön, och för att åtgärder inom strukturfonds- och
Interregprogram ska bli optimalt utformade, bör
EU-kommissionens arbete med Strategi för Öster
sjöområdet beaktas i den fortsatta utvecklingspla
neringen. Även åtgärdsförslag inom arbetet med
Baltic Sea Action Plan, som ska minska övergöd
ningen och utsläppen till Östersjön, måste beaktas.
Ett omfattande arbete med att integrera planering
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och samverkan för Östersjön, bedrivs av Svealands
kustvattenvårdsförbund för att, som underlag för
de åtgärder som kommer att krävas enligt Vattendi
rektivet, beskriva belastning och status samt
modellera vattenomsättningen efter hela Svealands
kust mot Östersjön.

Förbättra skyddet av den marina miljön
inom kust- och skärgårdsområdet
För kustens och skärgårdens vattenområden behöver
man belysa miljösituationen, föreslå insatser och se
till att insatserna kan genomföras. På så vis kan
man komma till rätta med oönskade förändringar
och förbättra skyddet av den marina miljön. Under
lag från kommunernas kustplanering och över
siktsplanering är viktigt, liksom arbetet hos läns
styrelserna, Kustvattenvårdsförbundet och andra.
Vattenförvaltningen behöver vara åtgärdsinriktad
och inkludera användningen av sötvattensresurser
och mottagare i kust- och skärgårdsområdet.
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Åtagande

Sätt sektorsvisa mål för regionens
utsläppsminskning av växthusgaser

ska vara minst 10 procent. Till 2030 är målet att
hela fordonsflottan i Sverige är oberoende av fossila
bränslen. Sveriges energipolitiska mål för 2020 är
att andelen förnybar energi ska vara minst 50 pro
cent av den totala energianvändningen. Energian
vändningen per BNP-enhet ska minskas med 20
procent åren 2008–2020.
Målen omfattar endast utsläpp inom den ickehandlande sektorn. Mål för utsläppen från energi
produktion, tung industri och från och med 2012
även flyget, sätts gemensamt inom EU inom ramen
för handelssystemet för utsläppsrätter.
Basen för det nationella klimatarbetet är håll
barhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet,
vilket också är viktigt att uppnå för Stockholmsre
gionen. Tillsammans med FN:s rekommendation
på maximalt 1 ton koldioxidutsläpp per världsmed
borgare år 2050 och EU:s mål om ambitiösa
utsläppsreduktioner, ger de nationella målen en
tydlig inriktning på kraftiga minskningar av utsläp
pen av växthusgaser under kommande årtionden.

Eftersträva klimatneutralitet på lång sikt

Sätt regionala utsläppsmål för 2020,
2030 och 2050

För att klara 2-gradersmålet och inte överskrida
gränsvärdet 450 ppm koldioxid-ekvivalenter för
koncentrationen utsläppshalter i atmosfären, kom
mer det på längre sikt att bli viktigt att satsa på
åtgärder för att fånga in koldioxid vid energian
vändning och industriell verksamhet. Men det är
också viktigt att ta hand om koldioxid som redan
finns i atmosfären.
För att motverka den globala uppvärmningen
måste utsläppen av växthusgaser snabbt minska.
Den svenska regeringen har därför formulerat en
samlad klimat- och energipolitik i linje med inter
nationella överenskommelser. Visionen är att Sve
rige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv ener
giförsörjning och att inga nettoutsläpp av
växthusgaser sker i atmosfären. Ambitionsnivån
ligger därmed i nivå med tidigare antagna minsk
ningsbehov med utsläppsnivåer på högst 1,5 ton per
invånare och år.
För att långsiktigt uppnå klimatneutralitet bör
vi fokusera på att stegvis öka energieffektiviteten
samt fasa ut fossila bränslen. Regeringens mål är
att åtgärder fram till år 2020 ska ge utsläppsminsk
ningar motsvarande 40 procent jämfört med
utsläppen 1990. Två tredjedelar av dessa minsk
ningar ska ske inom landets gränser. Som en del av
detta förutsätts användningen av fossila bränslen
för uppvärmning avvecklas till 2020, liksom att
andelen förnyelsebara bränslen i transportsektorn

Alla sektorer måste ta regionalt ansvar för att klara
framtida åtaganden att minska klimatpåverkan.
För att uppnå ett tidigt trendbrott behövs ett kraft
fullt regionalt samarbete som stödjer utsläppsmålet
för 2020. Men även för 2030 och 2050 måste strate
gierna för minskning av utsläppen vara tydliga, för
att visa nödvändiga vägval och länets färdriktning i
klimatarbetet. Utsläppsmålen ska fungera som väg
visare för sektoraktörernas insatser.
Stockholms län är i dag ungefär dubbelt så
”utsläppseffektivt” som landet i övrigt. Utsläppen
har minskat snabbare här än i övriga landet. Regio
nen har samtidigt haft en snabbare befolkningstill
växt än övriga landet, och denna utveckling väntas
fortsätta. Då regionens ambitioner är att vara den
mest attraktiva storstadsregionen i Europa, måste
utsläppsminskningarna av växthusgaser per invå
nare i regionen åtminstone ligga på samma nivå
som resten av landet. Om vi antar att en tredjedel av
minskningen, i likhet med landet som helhet, sker
genom åtgärder utanför landet, bör kravet på
minskning per länsinvånare för 2020 vara ungefär
20–25 procent jämfört med 2005 års nivå. För 2030
bör minskningen vara 40–50 procent, eller minst 2
ton per invånare och år. Totalt sett motsvarar det en
minskning av den samlade utsläppsmängden i länet
med närmare 30 procent, vilket är i nivå med det
antagande som redovisas i Stockholmsöverenskom
melsen. För att vi ska komma ner i utsläppsmängder
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på 0,5–1,0 ton per invånare och år till år 2050, krävs
minskningar på 80–90 procent.
Målen omfattar samtliga växthusgaser definie
rade i Kyotoprotokollet, men det är inte rimligt att
anta att utsläppen kommer att minska lika mycket i
alla sektorer. Då transport- respektive bebyggelse
sektorerna släpper ut så mycket växthusgaser i
länet, kommer resultatet att till stor del styras av
utvecklingen inom dessa sektorer.
Bedömningen är att det sannolikt går snabbare
att uppnå en utfasning av fossila bränslen för ener
giförsörjningen av bostäder och lokaler än för
transporter, och då primärt vägtransporter. Även
bebyggelsesektorn kan bli mycket effektivare, efter
som man hittills bara har genomfört en liten del av
de energieffektiviseringsåtgärder som kan anses
företagsekonomiskt lönsamma. Om sektorn strävar
efter en väsentligt högre energistandard för fram
tida byggprojekt kan omställningen gå ännu fortare.
Att transportsektorn i nuläget ensam svarar för
närmare hälften av regionens totala växthusgasut
släpp och att dess andel är växande gör att reduce
ringskraven inom sektorn på sikt inte i någon större
utsträckning kan skilja sig från den reduceringsnivå
som gäller totalt.
Hur utsläppsmängderna per invånare och år har
antagits behöva utveckla sig över tiden illustreras i
diagrammet.
De åtgärder och strategier som bedöms ha störst

Diagram 15. Växthusgasutsläpp i Stockholms län
uttryckt i ton CO2-ekv per invånare och år.
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Samverka kring klimatarbetet
Det regionala klimatarbetet måste ske i samverkan.
När sektorsmyndigheter och berörda regionala
aktörer har diskuterat lämpliga sektorsmål förutsätts
Kommunförbundet Stockholms läns (KSL) miljö
målspanel fortsätta att bereda de regionala miljö
målen i dialog med länsstyrelsen och landstinget.
Förutsättningarna för att nå respektive sektors
mål utvecklas sedan tillsammans med berörda
aktörer. Samverkan mellan näringsliv, forskning
och högre utbildning inom klimat- och energiområ
det bör i detta sammanhang uppmärksammas för
att utveckla och kommersialisera miljöteknik. Sär
skilt bör uppmärksammas att inriktningen i den
nationella klimatpolitiken pekar mot att mål i allt
mindre grad kommer att formuleras i termer av
totala utsläppsnivåer och i stället inriktas mot tydli
gare mål för den icke-handlande sektorns utsläpp.
Det finns ett stort värde i att de regionala målen och
åtagandena kan kännas igen och härledas i den
nationella politiken och det nationella målsystemet.
Sådana mål varken ersätter eller förhindrar bredare
formulerade mål som även innefattar såväl utsläpp
från den handlande sektorn (industri, värme- och
kraftproduktion) som indirekta utsläpp från elan
vändningen. Om båda synsätten hanteras parallellt
och både direkta och indirekta utsläpp beaktas,
kommer man att kunna ta hänsyn till hela energi
systemets egenskaper. Det ger också möjlighet att
identifiera de åtgärder som ger störst samlad
utsläppsnytta per investerad krona. De sektorsvisa
utsläppsmålen bör utvärderas kontinuerligt genom
kontrollstationer.

0,5

2050

Diagrammet anger utsläppsmängderna per invånare och
år för 1990 och 2005 – samt hur mycket utsläppen per
capita behöver minska fram till 2020, 2030 och 2050 för
att de övergripande klimatmålen ska nås. Det finns en
osäkerhet (mörkgrön) hur utsläppen utvecklas framöver,
därför anges målbilden i olika spann.
Källa: Regionplanekontoret

effekt sammanfattas i tabell 3 på sid 84. Sektorerna
industri, avfall, jord- och skogsbruk samt förluster
inom energisektorn tas inte upp separat eftersom
transport- respektive bebyggelsesektorn står för de
största utsläppen i länet. De tillhör dessutom den
icke-handlande sektorn och kan därmed i större
utsträckning påverkas regionalt och kommunalt.
Självfallet spelar även beteende- och prisändringar
samt den globala bränsletillgången en stor roll för
den framtida utvecklingen.

Anpassa regionen till
klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett faktum. Effekterna
kommer att påverka Stockholmsregionen bland
annat genom stigande vattennivå i Östersjön, för
ändringar i ekosystemet och större risk för natur
katastrofer, hälsoproblem och störningar i för
sörjningssystemen. Extrema klimatrelaterade
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företeelser – stormar, översvämningar, isbarkstormar – kan inträffa redan nu.

Fatta långsikta beslut för infrastrukturinvesteringar

2:4

Klimatförändringen berör speciellt sektorer där
det fattas beslut som har långsiktiga konsekvenser,
såsom den fysiska planeringen och utbyggnaden av
samhällets infrastruktur. Inom områdena bebyg
gelse, vägar, järnvägar, el- och telenät samt VA-sys
tem är det viktigt att åtgärder vidtas redan nu. De
som ansvarar för planeringen bör försäkra sig om
större säkerhetsmarginaler än tidigare.
De olika sektorernas risker, sårbarhet och
anpassningspotential samt beredskap behöver
kartläggas. Krisberedskap och reservsystem behöver
etableras. Länets VA-system i synnerhet är utsatta
för påfrestningar och störningar genom föränd
ringar i klimatet och bör därför särskilt beaktas.
Redan nu måste förändringar i dricksvattenförsörj
ningen, ökad vattenbrist på grund av sommartorka
och dagvattenproblematiken diskuteras.

Hantera översvämningsrisker i planeringen
En av de mest märkbara klimatförändringarna i
länet relaterar till nederbördsmönstret. Troligen
blir det väsentligt mycket mer nederbörd vintertid
och mindre nederbörd sommartid. Dessutom ökar
risken för skyfall under hela året vilket kräver en
anpassad dimensionering av VA-systemet. Dessa
förändringar får en rad effekter som ökad instabili
tet i slänter och risk för översvämningar. Därför
måste ras- och översvämningsrisker inklusive för
höjda havsnivåer beaktas i bebyggelseplaneringen
redan nu. Högre marginaler behövs, främst vid
strandnära nybyggnationer.

Det finns anledning att planera för högre säkerhetsmarginaler vid nybyggnation vid Östersjöns
kust och Mälaren.
Östersjöns framtida vattennivå (vid seklets slut):
– Förväntad permanent höjning av Östersjöns
vattennivå vid seklets slut (landhöjning
medräknad): + 0,5 m till 1,1 m
– Temporär höjning av Östersjöns vattennivå
(högvattenflöde vid nuvarande förhållanden,
inkl. vågeffekter): + 1,4 m
– Den sammanlagda havsnivåhöjningen (permanent höjning plus tillfällig variation minus
landhöjning): + 1,9 m till 2,5 m

Havsnivån förväntas höjas med mellan 0,7 meter
och 1,3 meter det närmaste seklet till följd av den
globala uppvärmningen (termisk expansion av vatt
net och avsmältning av glaciärer). Därutöver väntas
höjningen i Östersjön bli 0,1 meter större än det glo
bala genomsnittet. Bedömningarna är dock fortfa
rande behäftade med stor osäkerhet. I Stockholms
regionen kompenseras havshöjningen delvis av
landhöjningen (0,4 cm/år dvs. plus drygt 0,3 meter
vid seklets slut). Sammanlagt kan det därmed bli en
permanent havshöjning på grund av den globala
uppvärmningen på mellan 0,5 och 1,1 meter över
dagens nivå vid seklets slut. Därutöver finns det
risk för temporära högvattenflöden på upp till 1,2
meter (nuvarande förhållanden) samt att vågeffek
ter kan höja vattennivån med ytterligare 0,2 meter.
En tillräcklig säkerhetsmarginal för översväm
ningar bör därmed ligga på mellan 1,9 till 2,5 meter
vid seklets slut.
Havet kommer dock inte att sluta stiga efter år
2100 och havsnivåerna till år 2200 förväntas ha
ökat med mellan + 2 meter till + 4 meter.
För Mälaren finns sedan år 2006 rekommenda
tioner från Länsstyrelserna i Mellansverige för var
man kan bygga utan att vidta särskilda förebyg
gande åtgärder med avseende på höga flöden. I de
fall man avser att använda översvämningshotad
mark till annat än vad som rekommenderas bör en
riskanalys genomföras och åtgärder vidtas så att
konsekvenserna vid höga flöden kan begränsas. Då
måste också beaktas att även om en byggnad eta
bleras ovanför nivån för högsta beräknat flöde kan
marken vara olämplig ur stabilitetssynpunkt vid en
översvämningssituation. Rekommendationerna
utgår från 100-årsflöde och högsta dimensione
rande flöde. Dessa flöden är beräknade utifrån

Mälarens vattennivå, dagens klimat (RH 00):
– 100-års flöde: + 1,3 m (risken att det sker de
närmaste 100 åren är 63 procent)
– Dimensionerat flöde: + 2,3 m (risken att det sker
de närmaste 100 åren är 1 procent)
Mälarens framtida normalvattennivå påverkas av
havets nivå. Nu är det 0,7 meters höjdskillnad
mellan Mälaren och Östersjön. Om havet stiger
med mellan 0,7 och 1,3 meter framöver betyder det
att Mälarens normalvattennivå måste höjas
successivt för att en viss säkerhetsmarginal mot
saltvattenintrång ska kunna bibehållas, liksom
tillräckligt med avrinningskapacitet.
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Figur 1. Rekommendationer vid fysisk planering
Schematisk figur över rekommendationerna för
Mälaren i förhållande till flödena

Endast i områden med låg
sannolikhet för översvämning
bör sammhällsfunktioner av
betydande vikt byggas

Beabetning av: Översvämningsrisker i fysisk planering,
Rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse,
Länsstyrelserna 2006

(RH 00)

I områden med viss sannolikhet
för översvämning bör endast
samhällsfunktioner av mindre
vikt byggas

(RH 00)

Normalvattenstånd
Källa: Länsstyrelserna

dagens klimat. De förväntade klimatförändring
arna innebär att de i dag beräknade nivåerna för
100-årsflöde och högsta dimensionerande flöde blir
mer frekventa. Därför ska rekommendationerna ses
som en miniminivå som inte bör underskridas.
Samhällsfunktioner av betydande vikt liksom sam
manhållen bostadsbebyggelse bör lokaliseras över
nivån för det högsta dimensionerade flödet. Det
motsvarar idag en säkerhetsmarginal på plus 2,3
meter (över RH 00). Under denna nivå kan sam
hällsfunktioner av mindre vikt lokaliseras, exem
pelvis byggnader av lägre värde, vägar med förbi
fartsmöjligheter och enstaka villor.
De lokala förutsättningarna är dock styrande för
hur dessa säkerhetsmarginaler bör tillämpas. Även
andra översvämningsskyddsåtgärder än höjdmar
ginaler kan behövas. Det är likafullt viktigt att
beakta att Mälarens normalvattenstånd på lång sikt
förmodligen måste höjas pga den globala havsnivå
stigning som föranleder att Mälaren som dricksvat
tentäkt måste skyddas mot saltvattenintrång. En
annan viktig aspekt är att den redan befintliga
bebyggelsen måste anpassas till förändrade över
svämningsrisker. När Slussen i Stockholm byggs
om måste man bygga för en betydligt högre avtapp
ningskapacitet från Mälaren för att undvika risker
redan på kort sikt. Det är angeläget att staten, regi
onala organ och samtliga kommuner runt Mälaren
medverkar till att åstadkomma en ny vattenregle
ring av Mälaren. Det behövs en helhetslösning för
de omfattande avbördningsbehoven till Saltsjön
genom slussarna i Stockholm och Södertälje.

I områden med stor sannolikhet
för översvämning bör ingen
bebyggelse av vikt byggas
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Integrera arbetet med klimatförändringarnas
effekter i löpande verksamhet
Beslutsfattare inom privat såväl som offentlig sek
tor måste ta hänsyn till effekter av klimatföränd
ringar för att garantera en kostnadseffektiv anpass
ning. Många åtgärder kan vidtas i samband med
normalt underhåll och nyinvesteringar. Kommu
nerna har ett särskilt ansvar för att inte ytterligare
risker byggs in i samhället.
Det är av yttersta vikt att skilja mellan föränd
ringar på kort sikt (till år 2030) och långsiktiga,
mer dramatiska förändringar fram mot år 2100.
I synnerhet måste länets vattenförsörjning genom
Mälaren säkerställas. Det kan bli mycket problema
tisk om havet stiger med mer än 0,7 meter, motsva
rande dagens fallhöjd mellan Mälaren och Saltsjön.

Stimulera mer energi- och
resurseffektiva transporter
Mer energi- och resurseffektiva transporter är nöd
vändigt för att hantera ökande transportvolymer.
Tabell 3, sidan 84, visar hur möjligheterna att
minska utsläppen av koldioxid beräknas förändras
över tiden mellan olika åtgärds- eller rådighets
områden.
Samhällsplanering har en begränsad genomslags
kraft på kort sikt, men förutsättningar att ge större
effekter på längre sikt. Detsamma gäller för teknik
åtgärder, där justeringar och anpassningar kan ge
relativt snabba men oftast begränsade resultat,
medan systemskiften och större tekniksprång krä
ver längre omställningstider. Regleringar och eko
nomiska styrmedel kan användas på flera områden
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Tabell 3: Åtgärder och strategier inom transport- och byggsektorn sorterade på beslutsnivå och tidsperiod
Tidsperiod

2:4

Transportsektorn

Bebyggelsesektorn inklusive service

2020

Nationellt
Klimatorienterad skattepolitik och statliga incitament
Omställning till effektivare och mindre fordon
		

Nationellt
Nya, striktare byggregler
Hög beskattning och utfasning av
fossila bränslen för uppvärmning

Regionalt
Hög andel biodrivmedel, plug-in-hybrider och andra
miljöfordon samt god tillhörande infrastruktur i länet
Utbyggd kollektivtrafik
Överflyttning av bilresor till kollektivtrafik och gång och cykel
Ekonomiska styrmedel
Integrerad bebyggelse- och kollektivtrafikplanering
Miljöanpassad parkeringspolitik
för nybyggnation
Satsningar på intelligenta transportsystem och tjänster
		
		

Regionalt
Krav och incitament för energieffektiviseringsåtgärder och optimering
av drift
Utfasning av olja och direktverkande el
Fjärrvärme i länet baseras på biobränsle,
ingen spetslast med fossila bränslen
Systemskifte till lågenergi- och passivhus
Energisnål stadsplanering och stadsbyggnad
Integrerad bebyggelse- och kollektivtrafikplanering

2030

Nationellt
Nationellt
Anpassade elförsörjningssystem för elbilsflotta
Klimatanpassade byggregler
Fortsatt teknikutveckling och introduktion av nya typer av fordon Fortsatt effektiviseringspolitik
Biodrivmedel för flyg och sjöfart

Regionalt
Enbart biodrivmedel, inga fossila drivmedel inom vägtrafiken
Plug-in-hybrider och andra elfordon dominerar
Kollektivtrafiken starkt utbyggd
Tät stadsbygd med hög cykel- och gångandel
		
		
		
		
		

Regionalt
Lågenergi- och passivhus är standard
vid nybyggnation			
Hög egen decentraliserad energiproduktion och självförsörjande
byggnader i länets glesa delar
Fortsatt energieffektivisering och
optimering av drift
Nya energitjänster för klimatsmarta
byggnader

Källa: Regionplanekontoret

och kan ge snabba resultat när det gäller att påverka
resbeteendet, vilket införandet av trängselskatten
visat. Även utbildning, till exempel sparsam körning
(ecodriving), och olika informationsinsatser kan
bidra till ett mer resurseffektivt beteende. Men om
vi ska kunna nå större förändringar räcker det inte
med åtgärder inom bara ett område. Istället krävs
en kombination av åtgärder inom samtliga områden.
Regionala åtgärder ska här ses som komplement till
nationella och internationella beslut och åtgärder.
Analyser visar att det går att åstadkomma en viss
överflyttning från bilresande till kollektivtrafikre
sande med markanvändnings- och infrastrukturåt
gärder. Åtgärderna förmår dock inte kompensera
för den ökade bilanvändning som erfarenhetsmäs
sigt följer med fortsatt ekonomisk tillväxt. Ska till
exempel fordonsflottan vara i princip oberoende av
fossila bränslen till 2030, kommer det att behövas
incitament och styrmedel dels för att driva på sär
skilda omställningsinsatser, dels i det löpande
effektiviseringsarbetet. För att vi ska kunna minska

utsläppen till 2030 med 40–50 procent per invå
nare jämfört med 2005 behöver sannolikt närmare
hälften av minskningen uppnås genom teknikför
ändringar. Förutsatt att utsläppen från trafiksek
torn behöver minska med cirka 30 procent till år
2030, måste det till kraftfullare styrmedel för att
dämpa trafiktillväxten. Styrmedlen kan utformas
på olika sätt. Det är idag för tidigt att peka ut exakt
hur styrmedlen bör se ut. Vissa av dem kommer tro
ligen att införas på nationell nivå. Mot bakgrund av
vad vi vet om trafikutvecklingen i Stockholm
behövs det dock fortfarande kompletterande och
regionalt utformade styrmedel för länet.

Använd intelligenta system och underlätta
val av resurseffektiva transportalternativ
ITS (intelligenta transportsystem och tjänster) till
sammans med smärre trimningsåtgärder och en
samordnad utformning av styrmedel kan bidra till
en mer effektiv användning av transportsystemet.
Efterfrågan på resor går att påverka, till exempel
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Tabell 4: Effekter av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen
Tidsperiod

Samhällsplanering,
infrastruktur och
trafikering

Regleringar,
ekonomiska
styrmedel

Informationsinsatser m m

Teknikutveckling

Kort sikt

5–10 %

60–70 %

15–20 %

5–10 %

Medellång sikt

20–25 %

ca 50 %

10–15 %

15–20 %

Lång sikt

ca 20 %

30–35 %

5–10 %

ca 40 %

Siffrorna visar fördelningen av effekter inom olika åtgärdsområden för att minska koldioxidutsläppen per tidsperiod.
Den samlade effekten ökar över tiden.
Källa: Regionplanekontoret, bearbetning utifrån Vägverkets klimatstrategi, 2004

genom att stimulera cykling, samåkning och bil
pooler. Det är viktigt med IT-stöd för planering av
resor, samt marknadskommunikation och informa
tion. Även e-handel och distansarbete bör upp
muntras. I Stockholmsöverenskommelsen har
potentialen för att minska trafikarbetet genom
åtgärder av detta slag beräknats till cirka 5 procent
på 10 års sikt. Parterna i förhandlingen har bland
annat åtagit sig att utveckla transporteffektiva lös
ningar med stöd av informations- och planeringsin
satser och anpassade IT-lösningar. Regionens par
ter åtog sig även att ta de initiativ som krävs för att
få ett enhetligt taxesystem i Stockholm-Mälardalen
i syfte att stimulera arbets- och studeranderesor
med kollektivtrafik över länsgränserna.
Fler täta bebyggelsemiljöer innebär att antalet
korta förflyttningar ökar. Det ökar bland annat för
utsättningarna för fler promenader och cykelresor.
Men även om ett stort antal korta bilresor på detta
sätt kan ersättas, blir effekterna på det totala bil
trafikarbetet mycket begränsade.
För att fullt ut utnyttja potentialen för ett effekti
vare transportsystem, fordras samordning och en
utökad samverkan mellan regionens aktörer. Det
gäller inte bara i planeringen utan också i hante
ringen av den dagliga trafiken.

Samordna varutransporter
Väl fungerande platser för lossning och gaturum
mens utformning har stor betydelse för varudistri
butionens effektivitet. Brister vid lossning och brist
på uppställningsplatser är branschens största pro
blem. Här bör kommunerna erbjuda varudistribu
törerna goda förutsättningar för framkomlighet
och arbetsmiljö. En viktig förutsättning för effekti
viteten i vägtransporterna är också de trafikrestrik
tioner som reglerar bland annat tillåten storlek på
lastbilar. I regionen behövs uppställningsplatser
som gör det möjligt att planera rutter där en lastbil

med två enheter utför den längre transportsträckan
på huvudvägnät. Sedan kan enheterna var för sig
sköta den fortsatta distributionen i områden med
begränsad lastbilsstorlek, med utgångspunkt från
uppställningsplatsen.
Om flera företag samordnar sina transporter får
de större möjlighet att öka fyllnadsgraden i lastfor
donen och köra med färre bilar. Transporter till
exempelvis Stockholms innerstad har goda förut
sättningar att samordnas. Kommuner och region bör
ha en pådrivande roll för att initiera samlastnings
projekt som är lönsamma både för företagen och för
samhället. Regelverken i form av miljözoner och tra
fikföreskrifter behöver utvecklas för att stödja sam
ordnade transporter. Den offentliga sektorns aktörer
bör samarbeta kring transportupphandlingar.

Begränsa transporternas
negativa påverkan
I planeringen av bebyggelse och transporter ska
hänsyn tas till störningar som påverkar hälsan
negativt. Inriktningen är att regionen ska byggas
tätare än hittills för att minska beroendet av bil och
ge goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollek
tivtrafik samt en effektiv försörjning med energi
och teknisk infrastruktur. För att möta ökade miljö
krav och människors behov av rörlighet kan alter
nativ till den traditionella kollektivtrafiken – exem
pelvis spårbil, kollektivtrafik på vatten och
sammanhängande cykelstråk – prövas i nära sam
verkan med kommuner, staten och näringsliv.
Behovet av lugna och tysta områden för rekreation
ska tillgodoses även i storstaden.

Begränsa buller och luftföroreningar
Omgivningsbuller måste begränsas samtidigt som
infrastrukturen byggs ut och bostadsbyggandet
fortsätter i takt med befolkningstillväxten. När nya
bostäder byggs kan riktvärdena på 30 dBA för buller
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inomhus klaras om ”Stockholmsmodellen” används,
vilket innebär att nya bostäder i bullerstörda lägen
får god isolering och utformas med en ”tyst” sida.
Att bygga tunnlar eller olika slag av avskärm
ningar kan medverka till att minska omgivnings
bullret från trafiken. Däremot är det i stadsmiljö,
och särskilt på platser där människor vistas ute
längre tider, svårt att minska utomhusbullret om
man inte vidtar åtgärder mot själva bullerkällan.
Det bör också på sikt vara målet, till exempel genom
tystare fordon och andra vägbeläggningar. Särskilt
bör man noggrant planera var bullrande verksam
heter ska ligga.
Avgasregler som redan har införts innebär att
halterna av kvävedioxid successivt sjunker, så att
miljökvalitetsnormen endast i ett fåtal fall riskerar
att överskridas. Men normen för partiklar över
skrids idag i stora delar av Stockholms innerstad,
samt längs vägar i länet med stora trafikmängder.
Här förbättras värdena inte på samma sätt som för
kväveoxider. För att minska partikelhalten på
utsatta gator och vägavsnitt krävs spolning av gator,
förordningar, eller åtgärder som begränsar använd
ningen av dubbdäck. Gatornas utformning har
också stor påverkan på den lokala luftkvaliteten.

Begränsa genomfartstrafik och
prioritera cykling
Genomfartstrafik, särskilt tung trafik, ska så långt
det är möjligt ledas utanför de tätaste bebyggelse
områdena.
I mindre tätorter bör möjligheterna att bygga
förbifarter övervägas när vägnätet rustas upp. Såväl

Samordnade transporter minskar
trängsel och avgaser
Några grossister för frukt och grönt flyttade sin
verksamhet från Årsta till Tumba år 2003 och
skapade en gemensam distribution till butiker i
Stockholmsområdet. Fyllnadsgraden i bilarna
ökade från 50 till 62 procent, vilket ökade
transporteffektiviteten med 24 procent.
I ett försök i Linköping år 2004 delades innerstaden in i tre zoner där olika företag svarade för
distributionen. Vid en samlastningspunkt bytte
distributörerna gods till respektive zon, vilket
innebar att distributörerna transporterade
varandras gods. Försöket visade att fyllnadsgraden i fordonen ökade med 47 procent och att var
tredje distributionsbil skulle kunna plockas bort.
Försöket visade också på betydande tidsvinster.

trängsel som hälsoskäl talar för att styra och
begränsa biltrafiken i regioncentrum.
För att förbättra förhållandena för de närboende
bör man planera för olika former av trafikseparering,
ökad differentiering av hastigheter och miljözoner.
Samtidigt bör man prioritera åtgärder som kan
stimulera till en säkrare och ökad cykeltrafik. Man
bör fortsätta att bygga ut separata cykelstråk, både
för att skapa ett tydligt regionalt nät och för att
utveckla de anslutande lokala näten. Nätet bör vara
gent och ges en trafiksäker och attraktiv utform
ning. I det glesare trafikerade vägnätet kan cykel
trafik ske på trafikerade gator medan separerade
lösningar bör sökas utmed och vid korsningar av
det hårdare trafikerade vägnätet.

Effektivisera energiförsörjningen och
ställ om till förnybara energikällor
För att minska klimatpåverkan och nå framtida
utsläppsmål måste energianvändningen – inklusive
energianvändningen inom transportsektorn –
minskas, effektiviseras och ställas om till förnybara
energikällor. Satsningar på energieffektivitet och
förnybara bränslen stärker också regionens inter
nationella profil som en miljöprogressiv och fram
tidsinriktad region. Det i sin tur ökar möjligheterna
att locka hit utländska företag och investeringar
inom miljöteknikområdet.
Det nationellt vägledande målet för effektivare
energianvändning innebär att energianvändningen
per BNP-enhet ska minska med 20 procent till år
2020, jämfört med situationen år 2008. En ökad
energieffektivitet kräver dels att mindre energi
används, dels att energieffektiviseringsåtgärder
vidtas i produktionssystem, verksamheter och
bebyggelsebestånd.

Minska mängden tillförd energi
För att nå de regionala utsläppsmålen måste
mängden tillförd energi till länet minska. Mängden
måste minska från dagens cirka 55 TWh till 47
TWh år 2020, 41 TWh år 2030 och till 33 TWh år
2050. Detta kan ske genom åtgärder bland annat
inom bebyggelsesektorn och industrin. Härutöver
behövs olika styrmedel och incitament, som Ecode
sign, lågenergilösningar och höga effektiviserings
krav, för att ytterligare skynda på omställningen.
Fram till 2020 är det främst industri- och bebyg
gelsesektorn som effektivt och snabbt kan minska
sin energianvändning, men även förlusterna inom
energisektorn kan minskas avsevärt. Fram till
2030 måste bebyggelse-, industri- och även trans
portsektorn i hög grad bidra till att energianvänd
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ningen minskar. Jordbruks- och skogssektorn för
utsätts 2030 vara självförsörjande. I ett ännu
längre perspektiv fram till 2050 bedöms framförallt
transport- och bebyggelsesektorn behöva stå för
den största minskningen av energianvändningen.

Öka energieffektiviseringen inom produktion,
distribution och användning av energi
Befintliga energiproduktions- och försörjnings
system kan moderniseras och bli energisnålare
samt effektiviseras genom att system kopplas sam
man. Energiförlusterna måste bli mindre, både i
användningen och i produktionen. Det betyder att
energiomvandlingen bör bli ännu mer effektiv, att
spill- och kondensvärme bör utnyttjas och att dist
ributionsförluster bör minskas. Det är också viktigt
att man bygger nytt i anslutning till befintliga för
sörjningssystem och att man placerar förnyelsebara
uppvärmningssystem i områden med glesare
bebyggelse. Möjligheterna till en utökad naturgas
försörjning kan övervägas, bland annat för att
skynda på och stödja en växande biogasproduktion.
Det går att göra bebyggelsesektorn långt mer
energieffektiv. Energibehovet kan minska med
cirka 20 procent genom kostnadseffektiva åtgärder
i de bostäder och lokaler som redan finns. Om man
väljer de bästa energisnåla alternativen när man
renoverar och byter utrustning, kan energianvänd
ningen halveras i den befintliga bebyggelsen.
Bebyggelsesektorn bör eftersträva en effektivise
ringstakt av 1,5–2 procent per år. Satsningar på
energirådgivning kan också minska energianvänd
ningen i bebyggelsen.

Skapa incitament för energieffektivitet
i bebyggelsen
Generellt ska byggnader vara utformade så att ener
gianvändningen begränsas genom låga värmeför
luster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylan
vändning och effektiv elanvändning. För att nå
klimatmålen måste bebyggelsens energistandard
vid om- och nybyggnation ytterligare förbättras.
För det behövs styrmedel som stimulerar ett mer
energieffektivt byggande.
Energianvändningen i bebyggelsen behöver på
sikt helt baseras på förnybar energi. De ansvariga
aktörerna bör utveckla incitament för att konver
tera till förnybara energikällor. Vidare bör man
vidta åtgärder för energieffektivisering under de
närmaste decennierna när länets bostadsbestånd
från 1961–1980 ska renoveras.
Tekniska åtgärder för energieffektivisering i
byggnader ska ses ur ett helhetsperspektiv, efter

som de kan ha konsekvenser för inomhusmiljön,
kulturvärdet och byggnadernas funktion. Utvän
diga fasadåtgärder som fönsterbyten kan påverka
kulturvärden och komma i konflikt med kraven i
plan- och bygglagen på varsamhet och respekt för
den befintliga bebyggelsens värden och kvaliteter.

Ställ om till förnybara energikällor
och drivmedel
I energiomställningen ingår att öka andelen förny
bar energi (bioenergi, sol, vind) som ett avgörande
bidrag till att nå klimatmålen, men även för att
skapa mer robusta och decentraliserade system i
regionens glesa delar. Även spillvärme från renings
verk och industrier måste utnyttjas i ännu högre
grad. Särskilt viktigt är att fjärrvärmeförsörjningen
bygger på biobränslen, och att energianläggning
arna har en hög bränsleflexibilitet för att undvika
tillförselproblem. Även introduktionen av förny
bara drivmedel inom transportsektorn behöver
påskyndas.
Kraftvärmeproduktionen i länet måste öka avse
värt till år 2030, vilket ger stora miljö- och klimat
vinster samt ökad försörjningssäkerhet.
En satsning i regionens glesare delar på utökad
självförsörjning av energi från biomassa, sol och
vind bidrar både till minskad klimatpåverkan och
till en ökad robusthet. Särskilt skärgården har goda
förutsättningar i soltimmar och vind. Men även
många fastlandsområden inom Stockholms län har
en bra potential för vindkraft.
Potentialen för energigrödor och uttag av träd
bränslen från skog är begränsad och räcker inte för
länets energibehov.

Säkra och utveckla förutsättningarna för
införsel, lagerhållning, omvandling och
distribution av energi
Stockholms län är i hög grad beroende av energiim
port. Därför måste hamnar och andra terminaler
för energihantering i länet säkras och utvecklas, i
synnerhet med tanke på ett starkt ökat biobränsle
behov. När man bygger nya biobränsleeldade ener
gianläggningar bör man tänka på att möjliggöra
järnvägs- och sjötransporter. Man bör också bygga
dem i anslutning till redan befintliga anläggningar
och nära sammanhållen bebyggelse.
Bränsletillförsel och distribution ska ses i ett
storregionalt perspektiv. Biogassatsningar bör främ
jas i anläggningar vid reningsverk eller avfallshan
teringsanläggningar, för att skapa kortare kretslopp.
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Underlätta energiomställningen
genom samverkan

Expandera och koppla samman regionens
fjärrvärmenät och bygg ut fjärrkylan

Det är viktigt att skapa en bred plattform för det
regionala arbetet med energi och klimat, där offent
liga och privata aktörer samarbetar för att nå sam
hällsekonomiskt och företagsekonomiskt rimliga
lösningar. Initiativ från näringslivet och individu
ellt ansvarstagande för att spara energi och ställa
om till förnybara bränslen bör påskyndas. Det bör
ske genom dialog och genom offentligt stöd till
forskning, teknikutveckling, innovation och tek
nikinförande. Kommuner och byggföretag bör
också öka sin samverkan i byggprocessen och
samarbeta för att påskynda företagsekonomiskt
lönsamma energihushållningsåtgärder.

Länets fjärrvärmesystem består av fyra stora, mel
lankommunala system och några mindre, lokalt
begränsade system. Genom att koppla samman
fjärrvärmenäten mer än idag, kan man samköra
anläggningar, undvika spetsproduktion, höja effek
tiviteten och leveranssäkerheten samt uppnå miljö
vinster genom en storskalig användning av bio
bränslen. Särskilt bör fjärrvärmenäten expanderas
i den nordöstra delen av länet, där även en ny större
kraftvärmeanläggning kan etableras.
För den framtida värmeförsörjningen bör nya
stora bioenergieldade kraftvärmeanläggningar pla
neras och utföras i regional samverkan för att und
vika dyr överkapacitet. För att nå effektiviseringsoch klimatmål bör fjärrvärmenäten öppnas för fler
företag. Där man begränsar värmeförsörjningen
med fjärrvärme bör de bästa tekniska lösningarna
för småskaliga alternativ användas. I samband med
kraftvärmeproduktion bör man även undersöka
möjligheter till bioenergikombinat som producerar
el, värme och biodrivmedel.

Integrera energiaspekter i planering
och upphandling
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Kommunerna bör ta fram energiplaner och söka
påverka ny- och ombyggnader i sina översikts- och
detaljplaner. Energiaspekter ska integreras tidigt i
planeringen av ny bebyggelse och livscykelkostna
der bör beaktas, inte bara investeringskostnader.
Genom att ställa höga energikrav i den offentliga
upphandlingen kan energianvändningen minska
och övergången till förnybara bränslen påskyndas.
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Expandera, förstärk och koppla
samman försörjningssystemen
De regionala försörjningssystemen för fjärrvärme,
fjärrkyla, vatten och avlopp ska expanderas och i
högre grad kopplas samman. Elsystemet ska göras
robustare, klimatanpassas och förberedas för nya
inmatningssystem för förnybara energislag.

Bygg om och optimera länets kraftledningsnät
Kraftnätet i Stockholms län är robust och har bra
leveranssäkerhet, men är inte optimalt utformat.
Nätstrukturen behöver anpassas till framtida krav
på större miljöhänsyn och det behövs en kapacitets
förstärkning för att klara ett högre effektuttag. Med
ett nytt ringsystem för stamnätet och jordförlägg
ning av luftburna kablar blir systemet mer robust,
och ett stort antal markområden frigörs.
När man förändrar kraftledningsnätet måste
man även ta hänsyn till förnyelsebara energislag
som sol- och vindkraft. Dessutom måste man beakta
de högre risker som ett förändrat klimat med mer
extrem väderlek innebär. För att klara av omstruktu
reringen av ledningsnätet behöver alla berörda kom
muner ansluta sig till planerna. En mer detaljerad
beskrivning av ledningsnätet finns i kapitel 3.

Förstärk och koppla ihop de
regionala VA-systemen
Genom att förstärka och koppla ihop de regionala
VA-systemen kan man säkerställa en grundläg
gande leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet i
produktions- och distributionsleden. Ett utökat VAsamarbete med bland annat nya samkopplingar
mellan länets olika delar förbättrar planerings- och
utvecklingsmöjligheterna, främst i områden med
brist på vatten. Även kopplingen till energisektorn
bör förstärkas, och satsningar för biogasproduktion
bör påskyndas genom samrötning av slam och avfall.

Utveckla småskaliga lösningar för energi,
vatten och avlopp i glesa regiondelar
I många delar av länet krävs enskilda och småska
liga alternativ för de tekniska försörjningssyste
men. Det gäller i synnerhet om befolkningen fort
sätter att växa på landsbygden och i skärgården.

Satsa på ökad självförsörjning och energieffektivitet i regionens glesa delar
En satsning bör ske på utökad självförsörjning av
energi från biomassa, avfall, sol och vind. Sådan
enskild, småskalig energiproduktion behöver emel
lertid kombineras med energieffektivisering. Då
kan man skapa lokala energikretslopp och självför
sörjande lösningar som bidrar till en minskad kli
matpåverkan.
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Karta 8. Fjärrvärmenätet i Stockholms län, inklusive
stora befintliga och nya kraftvärmeanläggningar
Kartan visar befintliga och tänkbara framtida
fjärrvärmeförsörjda områden i länets centrala delar.
De stora anläggningarna utpekas. Ett antal sammankopplingar föreslås, likaså ett antal lägen för nya
kraftvärmeverk.
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Karta 9. Elnät, befintligt 2008 och elnät planerat 2020
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Stockholms läns kraftnät (400 kV och 220 kV) är i dag övervägande
luftburet. En ring kring Stockholms innerstad (city) matas från olika
håll. Morgondagens kraftnät (2020 och senare) ska bli robustare och
mindre miljöstörande genom att systemet och ledningarna grävs ner
i marken. En förstärkning av nätet sker österut.
Källa: Regionplanekontoret
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Figur 2.
VA-samarbete och
försörjningsområden
i Stockholms län och
angränsande län
VA-samverkansområdena i länet
omfattar alla länets kommuner och
några angränsande kommuner.
De olika nätens medlemskommuner redovisas här. Vatten- och
avloppsreningsverken benämns
samt förbundens namn (i versaler).
Nätens sammankopplingar ska
kompletteras med ytterligare
förstärkningar, främst vad gäller
vattenledningar.
Källa: Regionplanekontoret
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Karta 10. VA-verksamhetsområden samt vattenoch avloppsreningsverk i Stockholms län
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Länets VA-system täcker en stor del av den centrala regionen och länets tätorter.
Kartan visar VA-systemens huvudledningar och geografiska täckning. Vattenoch avloppsverk av olika storlekar redovisas. Vattenbristområdena längs kusten
och i skärgården visas också.
Källa: Regionplanekontoret och Länsstyrelsen i Stockholms län
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Innovativa och förnybara lösningar bör främjas.
Skärgården har goda förutsättningar för förnybar
energi genom många soltimmar och vind. Området
kan därmed bli mer hållbart och vara en förebild
inom energi- och resurshushållning. Även landba
serade vindkraftanläggningar bör utnyttjas i högre
grad. Hållbar småskaligt uttag av biomassa och bio
gasproduktion bör främjas.

Utveckla VA-planeringen
Det krävs en fungerande regional samverkan i vat
tenfrågor, så att alla delar av länet har sin dricks
vattenförsörjning säkrad. Ett sätt att lösa det är
genom kommunala och regionala vattenförsörj
ningsplaner. Här ingår också komplettering av de
kommunala vattenförsörjningsplanerna så att de
blir VA-försörjningsplaner. Nya ledningar från
Mälarens stora vattenverk kan stötta kommuner
med brist på dricksvatten.
Kustkommunerna bör utveckla strategier och
verktyg för enskild vattenförsörjning i fråga om
saltvatteninträngning, avsaltning, vattenbrist och
påverkan från avlopp.
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Minska avfallsmängden och
använd avfall som resurs
Avfallshanteringen påverkar miljön och regionens
tillväxtmöjligheter. EU:s strategi för avfall innebär
att åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall
uppstår, samt för att återanvända, återvinna, ener
giutvinna och i sista hand deponera avfall. Plats
måste skapas för insamling, behandling och åter
vinning, och reserverade platser för avfallshante
ring måste värnas.

Förbättra avfallshanteringen och öka
återvinningsgraden
En förbättrad avfallshantering skapas genom kun
danpassade system, information och med hjälp av
ekonomiska styrmedel. Sorteringen behöver för
bättras genom gemensamma sorteringsprinciper
och genom att lokala insamlings- och sorteringssta
tioner byggs ut. Bland annat behöver system för
insamling av biologiskt avfall byggas ut. När man
planerar för ny bebyggelse ska de ansvariga aktö
rerna utgå ifrån att det behövs plats för fastighets
nära avfallshantering. Dessutom måste avfallstran
sporterna till och från anläggningarna beaktas.

Skydda befintliga avfallsanläggningar för att
säkra en effektiv framtida hantering av avfall
Länets hushållsavfall behandlas vid ett fåtal anlägg
ningar. En av dem är en stor förbränningsanlägg
ning i Högdalen. Nya energianläggningar med

avfallsförbränningsmöjligheter för kraftvärmepro
duktion diskuteras i Brista, Hagby, Högbytorp och
Jordbro. För att säkerställa en effektiv hantering av
avfall i framtiden måste lämpliga platser identifieras
och skyddas. Detta inkluderar även de små anlägg
ningarna för insamling, sortering och återvinning
som finns på många platser i regionens kommuner.
Deponier med återvinning och behandling finns
på sex platser i länet. Gamla deponier kan behöva
avvecklas och bör då återställas med anpassning till
tidigare landskapsvärden. Nya deponier är tänk
bara i förbrukade bergtäkter.
Den biologiska behandlingen av avfall behöver
utökas väsentligt. Biogasproduktionen kan bli
betydligt större genom rötning av lämpligt avfall i
samarbete med VA-verksamheter. Det är viktigt att
åstadkomma en bra källsortering för att kunna få
en effektiv samrötning av avloppsslam och avfall.
Främst matavfall är en stor resurs i regionen. Avfal
let bör sorteras bättre och sedan användas inom
energiproduktionen.
För att nå ett bra underlag för rötning och bio
gasproduktion bör länets aktörer enas kring en
långsiktig gemensam strategi för insamling av mat
avfall. Rötresterna från biogasproduktion eller bio
logisk avfallsbehandling bör nyttjas och förädlas.

Säkra dricksvattenresurserna
I ett regionalt perspektiv är det avgörande för
länets utveckling att vattenförsörjningen lång
siktigt kan upprätthållas.

Förbättra skyddet av befintliga och
potentiella vattentäkter
Det är mycket viktigt att regionens dricksvatten
täkter får ett utökat skydd. Ansvariga aktörer måste
säkerställa vattentäkter för nuvarande dricks
vattenbehov, för reservvattenförsörjning och som
resurs för framtiden. Fler vattenskyddsområden
behöver etableras i länet.
Befintliga vattentäkter som saknar skydd bör
förses med sådant. I dagsläget saknar ungefär hälf
ten av länets vattentäkter skydd, vilket speciellt
gäller ytvattentäkter. När de stora dricksvatten
systemen byggts ut tas vattentäkter ur drift. De kan
i vissa fall utgöra strategiskt viktiga reserver i ett
större perspektiv och bör ha ett fullgott skydd.
Även äldre vattentäkter kan vara av intresse.
För att skyddet av vattentäkter ska fungera for
dras en bredare medvetenhet hos allmänheten om
vattnets värde, vattenförsörjningens villkor och dess
beroende av naturens förutsättningar. En regional
samordning av information kan bidra till detta.
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Säkra Mälarens dricksvattenkvalitet
Mälaren är länets viktigaste vattentäkt och östra
Mälaren blev i december 2008 vattenskyddsom
råde. Det innebär att området får ett bättre skydd
mot föroreningar från kringliggande verksamheter
och att kvaliteten på dricksvattnet säkras för fram
tiden. Det behövs en fortsatt diskussion och fort
satta ställningstaganden om bland annat Mälarens
funktion även som reservvattentäkt. Man bör också
undersöka hur Mälaren kommer att påverkas av
klimatförändringarna i ett längre perspektiv. Om
höjningen av havsnivån blir mer än halv meter under
detta sekel, behöver Mälarens medelvattennivå höjas
för att säkerhetsställa den som dricksvattentäkt.
Områden med vattenbrist
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Eftersom vattenresurserna inte är jämnt fördelade
finns vissa bristområden. Detta gäller till exempel i
kustområden, skärgården och i den nordöstra delen
av regionen. Exploatering bör anpassas till den
begränsade vattentillgången. Detta kan göras bland
annat med riktade planbestämmelser. Kommu
nerna bör vidare utnyttja möjligheten att införa till
ståndsplikt för grundvattenuttag. I den delregio
nala utvecklingsplanen för Stockholms kust och
skärgård ges ytterligare beskrivning av frågan och
förhållningssätt redovisas (se sid 186–187).

Samverka för god vattenkvalitet
Det etablerade regionala samarbetet på vatten- och
VA-området är viktigt i det fortsatta arbetet med att
minska riskerna för förorening av regionens dricks
vattenresurser. Arbetet ska koncentreras på att
komplettera länsstyrelsens och vattenmyndighetens
arbete inom ramen för EG:s ramdirektiv för vatten.
Om de kommunala vattenförsörjningsplanerna
kompletteras och blir kommuntäckande vatten- och
avloppsvattenplaner, kan arbetet samordnas med
näraliggande uppgifter. Det ökar kommunernas
möjligheter att avsätta tillräckliga resurser.
Avstämda åtgärder bör genomföras för att uppnå en
uthållig vattenförsörjning, med en god vattenstatus
och hög vattenkvalitet i alla dricksvattentäkter.
I planerna ingår även att minska de övergödande
utsläppen från enskilda avlopp i omvandlingsom
råden till Mälaren och Östersjön.

Klimatanpassa den regionala vattenför
sörjningen och öka leveranssäkerheten
På lång sikt måste en robust dricksvattenförsörj
ning i ett förändrat klimat inkludera en striktare
uppföljning av förändrad vattenkvalitet i råvattnet.
Processerna i de stora vattenverken måste anpas
sas, både till den förväntade försämringen av Mäla

rens vattenkvalitet och till de plötsliga variationer
som kan bli följden av extrema väderhändelser.
Beredskapen att hantera medicinrester och andra
miljögifter i råvattnet måste också öka.

Förbättra utvinning och återvinning
av ballastmaterial
De tätortsnära bergtäkterna i Stockholms län är i
stort sett uttömda, och idag råder brist på berg från
bergtäkter i länet. För att motsvara behoven på
ballastmaterial behöver återanvändning och åter
vinning av berg- och schaktmassor, liksom använd
ning av alternativa material, öka avsevärt och i
snabbare takt. Kommunerna bör säkra strategiskt
viktiga uttagsområden genom att lägga in dem i de
kommunala översiktsplanerna.
Naturgrus är en ändlig resurs som i ökad
utsträckning måste ersättas av krossat berg från
stora byggprojekt och återvunnet material. Dagens
höga uttag av naturgrus är ohållbart i längden och
ger inte en god hushållning med mark- och grund
vattenområden. Täkternas och terminalernas pla
cering och utformning är av stor betydelse för att
begränsa störningarna. Berg- och grustäkter behö
ver efterbehandlas så att nya naturvärden kan ska
pas. Vattenkonflikter genom grusuttag behöver
lösas i de västra och södra delarna av länet.
Två centrala ballastterminaler (Hammarby och
Ulvsunda) med hamnanslutning behövs för att för
sörja regioncentrum. Det behövs samordning mel
lan stora infrastrukturprojekt och andra byggpro
jekt. Nya platser för deponering av schaktmassor
måste hittas, främst i södra länshalvan. Nya styr
medel och åtgärdspaket fordras för att minska de
betydande miljöaspekterna kring ballastanvänd
ningen och dess transporter.

Säkerställ platser för anläggningar
i logistiskt goda lägen
Med en växande befolkning ökar behovet av anlägg
ningar som försörjer regionen med energi, material
och varor. För att begränsa lastbilstransporterna
inom regionen, medan sjö- och järnvägstransport
för leveranser till regionen gynnas, ska mark reser
veras för anläggningar som har tillgång till järnväg
eller sjöfart och som samtidigt ligger nära markna
den för respektive godstyp. Tillgången till mark för
att hantera ökade volymer är dock begränsad.

Reservera anläggningar för bränsleoch ballasthantering
Kraftvärmeproduktionen bör i första hand byggas
ut i anslutning till befintliga kraftvärmeverk med
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tillgång till sjö- eller järnvägstransport. Med ökad
andel fasta biobränslen behöver regionen bered
skap för import av bränslen via järnväg (inhemska
bränslen) och sjöfart (utrikes import). Regionen
behöver därför reservera stora markytor med till
gång till hamn och järnväg för lagring av bränslen.
För att begränsa lastbilstransporterna till anlägg
ningar utan järnvägsanslutning behöver man över
väga markanvändningen för verksamhets- och
omvandlingsområden med järnvägsanslutning.
En övergång till förnybara drivmedel innebär att
allt större volymer flytande bränslen kommer att
hanteras de närmaste decennierna. Regionen bör
behålla befintliga anläggningar för hantering av fly
tande bränslen, då alternativa depåer skulle med
föra många fler tankbilstransporter. Regionen bör
avveckla sin depåkapacitet först efter att icke-fly
tande drivmedel fått genomslag på marknaden.
Depåerna för flytande bränsle vid Berg och Loud
den ska behållas under planperioden till år 2030.
Efterfrågan på ballast för byggande och under
hållsarbeten kommer att öka i regioncentrum. Det
finns marknadsmässiga förutsättningar för att
transportera en del av denna volym med båt. Även
för produktion av betong och asfalt som förbrukas
centralt i regionen finns goda förutsättningar för
båt- och järnvägstransport. I centrala hamnlägen, i
anslutning till Mälaren och Saltsjön, bör därför
mark med tillgång till sjötransport och gärna också
järnväg säkras för hantering av ballast och för
byggsektorns produktionsanläggningar. Längre
transportavstånd på grund av avveckling av täkter i
Stockholmsområdet kan möjliggöra framtida järn
vägstransporter, förutsatt att mottagande termina
ler är tillräckligt stora. Regionen bör ha beredskap
för en sådan utveckling.

Behåll och skapa nya anläggningar
för varuhantering
Befintliga områden för terminaler och varuhante
ring bör behållas för att möta de ökande volymerna
av konsumentgods. Ny mark för varuhantering kan
tillkomma i länets yttre kommuner.
Samtidigt är det önskvärt att koncentrera termi
nalhantering för att ge bättre förutsättningar för
samlastning, underlätta övergång till förnybara
drivmedel vid depåtankning och ge goda förutsätt
ningar för service och tjänster till transportnä
ringen. Utrymme för storskalig varuhantering,
både lager och terminaler, behöver erbjudas i länets
yttre delar, tillsammans med tjänster och service
som övernattning, verkstäder, säkra uppställningar
med mera. Kring sådana logistikcentrum kan det
också växa upp företag som har nytta av den till
gänglighet och de tjänster som centrumen erbjuder.
I regioncentrum bör man prioritera befintliga
terminalområden för distribution av gods som
främst ska till denna del av regionen. Stödjepunk
terna kan placeras där det redan finns externhan
delsområden. I vissa fall finns marknadsförutsätt
ningar för mindre omlastningsplatser för frilast och
vissa containertransporter. Ett begränsat antal
områden i länet har lägen som gör dem intressanta
för omlastning i mindre skala. De flesta av dessa
används som verksamhetsområden eller är plane
rade för omvandling.
Inom varje del av regionen bör utrymme avsättas
för stödjepunkter för varuförsörjning. På så sätt
kan transportarbetet begränsas. n
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Karta 11. Ballastanläggningar av regional betydelse
i Stockholms län, befintliga och under prövning
Varvsvik

Länets ballastanläggningar är berg- och grustäkter
som kan ha olika funktioner som deponerings-, mellanlagrings-, efterbehandlings- och återvinningsplatser. Anläggningarna har dels stort regionalt
intresse pga. kapacitet, läge och tillgänglighet. Vissa
anläggningar är under diskussion. Ett antal anläggningar har hamnanslutning, vilket är av strategisk
betydelse för att avlasta länets vägar. Konflikten
mellan grusuttag och vattenskydd uppmärksammas
på kartan.
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Kavby
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2:5 Vidareutveckla en flerkärnig
och tät region
Eftersträva en koncentration av bostäder, verksamheter och
funktioner genom en flerkärnig och tät bebyggelsestruktur,
såväl inom Stockholms län som i östra Mellansverige.
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Nuläge och trender
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Befolkningen växer i både Stockholmsregionen och
omgivande län, och det ökar anspråken på mark för
bebyggelse, transportinfrastruktur och tekniska
system. Människor på den storstadsnära landsbyg
den och i skärgården har numera ofta företag och
verksamheter som är kopplade till livet i storstaden,
och integreras i en växande funktionell region. De
storregionala sambanden gör östra Mellansverige
till ett relevant geografiskt område att utgå ifrån för
att utveckla en flerkärnig och tät region.
En tät och flerkärnig bebyggelsestruktur ger
goda förutsättningar för effektiva system och kol
lektivtrafik och gör det lättare att hushålla med
obebyggd mark. Bostäder, verksamheter och sam
hällsfunktioner ska förläggas kring kommunika
tionsstråken och i skärningspunkter där dessa
möts. De fysiska strukturerna i regionen ska
utvecklas så att de olika delarna – bebyggelsestruk
tur, transportinfrastruktur, grönstruktur och vat
tenstruktur – samverkar på ett effektivt sätt, och
berikar och kompletterar varandra.

Regionförstoring och mindre
spridning av bebyggelsen
Östra Mellansverige har en flerkärnig struktur.
Nät med vägar, järnvägar och vattenvägar binder
samman städer och tätorter som tillkommit under
olika epoker. Under senare delen av 1900-talet har
bebyggelsen främst brett ut sig längs vägnätet och
kollektivtrafikens sträckningar. Stockholmsregio
nens roll som storregionalt centrum har stärkts
när resmöjligheterna förbättrats. På senare tid har
även universitets- och högskoleorterna Uppsala,
Linköping, Örebro och Västerås utvecklats till stor
regionala centrum.
Den pågående regionförstoringen möjliggör ett
mer varierat näringsliv, en mer robust arbetsmark
nad, ett större och mer varierat bostadsutbud och
rikare tillgång till service och tjänster i olika delar
av regionen. Möjligheterna till högre produktivitet
genom synergier och skalfördelar ökar. Utveck
lingen underlättar även samverkan över adminis
trativa och sektoriella gränser.

Effektiv kollektivtrafik och medvetet
stadsbyggande är förutsättningar för en
hållbar regionförstoring
Om långa pendlingsresor ska vara hållbara och gå
att förena med klimatmålen måste fler resa med tåg
och övrig kollektivtrafik. Det ställer krav på bland
annat pålitlig och snabb trafik samt anpassade
taxor. Men det ställer också krav på stadsplane

ringen. Välplanerade stationer, bra anslutningar till
lokaltrafiken, infartsparkeringar samt gång- och
cykelförbindelser är viktiga element i planeringen
för en hållbar regionförstoring. Det är också viktigt
med tät bebyggelse i städerna.
Även det sociala livet påverkas av ett ökat lång
väga pendlande. Tillgången till en större arbets
marknad ger förutsättningar för personlig utveck
ling och högre lön. Idag drar män i större
utsträckning än kvinnor fördel av denna möjlighet,
eftersom kvinnor i högre utsträckning arbetar på
lokala arbetsmarknader.

Bebyggelse och flerkärnighet i Stockholms län
Stockholmsregionen är en monocentrisk region
med en helt dominerande central stadskärna.
Många arbetsplatser, ett omfattande detaljhandels
utbud, nöjesliv och kulturutbud koncentreras till
Stockholms innerstad. Fram till sekelskiftet 1900
var Stockholm också i stort sett synonymt med
innerstaden. När kommunikationerna förbättrades
kunde stadsbebyggelsen spridas till förorterna, till
en början långsamt med nya spårvägslinjer, men
sedan allt snabbare med tunnelbana och pendel
tågstrafik. Från 1960-talet blev bilen vanligare som
transportmedel för privatpersoner, och det bidrog
till att bebyggelsen spreds ut allt snabbare. Det kal
las suburbanisering.
Suburbaniseringen berörde både bostäder och
arbetsplatser, även om arbetsplatserna hela tiden
legat mer koncentrerade till regionens centrala
delar. Stockholms city och övriga delar av innersta
den har förblivit regionens dominerande arbets
platsområde. Ytkrävande verksamheter, som logis
tik och volymhandel, har successivt flyttat ut från
innerstaden.

Problem med utspridd stadstillväxt
– suburbanisering
Suburbanisering är en term för utspridd
stadstillväxt som till stor del är ett resultat av
ökade möjligheter till pendling. Suburbanisering ger bla sämre möjligheter för resurseffektiva lösningar som fjärrvärme, kollektivtrafik och
gång- och cykeltrafik. Företag och arbetsplatser
flyttar gärna sina lokaler till mindre centrala
delar och sänker därigenom sina kostnader.
Arbetsplatserna i Stockholmsregionen är i hög
grad koncentrerade till regioncentrum, men en
ungefär lika stor del finns i glesare yttre delar.
Bostäderna i regionen är utspridda i större
utsträckning än arbetsplatserna.
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Det går att motverka suburbanisering genom att
utveckla yttre täta stadskärnor. Dessa kan locka
företag genom att kostnaderna för lokaler och
arbetskraft blir lägre. De kan också erbjuda bättre
förutsättningar för effektivitet genom närhet till
kunder och samarbetsparter. Genom att erbjuda
sådana alternativ kan man motverka att verksam
heterna sprider ut sig. Om arbetsplatserna är
utspridda blir det svårare att skapa en effektiv
kollektivtrafik. Det ger inte heller några samlokali
seringsfördelar för företagen.

Behov av stärkta samband mellan stadskärnorna i Stockholmsregionen
Den tidigare regionala utvecklingsplanen för
Stockholm, RUFS 2001, slog fast att regionen ska
utveckla en flerkärnig bebyggelsestruktur med
yttre regionala stadskärnor som komplement till
den centrala regionkärnan. Sedan planen antogs
har alla kommuner med yttre regionala stadskär
nor inriktat den kommunala planeringen mot att
förverkliga den flerkärniga strukturen. RUFS 2010
bygger vidare på samma utvecklingsstrategi.
Regionens transportnät kännetecknas av att
kommunikationsstråken som korsar den centrala
regionkärnan är kapacitetsstarka, medan tvärför
bindelserna mellan de olika kommunikationsstrå
ken ofta är av låg kvalitet. Alla regionala stadskär
nor ligger vid det radiella spårnätet. Det gör att de
kan nås från relativt stora områden på kort restid.
Kärnorna behöver nya tvärförbindelser sinsemel
lan. Det ger goda förutsättningar för samspel mel
lan de regionala stadskärnorna, vilket är viktigt för
deras tillväxt. Dessutom bidrar fler tvärförbindel
ser till ett mer effektivt resande.

Den storstadsnära landsbygden förändras
Den storstadsnära landsbygden blir en allt mer
integrerad del av staden. Nu ökar även de funktio
nella flödena mellan de större städerna i östra Mel
lansverige och delar av den storstadsnära landsbyg
den är utsatt för ett starkt förändringstryck. Allt
fler efterfrågar bostäder på landsbygden, och
många omvandlar fritidshus till åretruntboende.
Förändringar i markanvändning innebär en frag
mentisering av markområden, som försvårar drift
av jordbruk och djurhållning. Förändringarna sker
i första hand längs kusten, i skärgården och vid
Mälaren.

Tät bebyggelse ger en attraktiv stad
Modernismens stadsbyggande baserades på funk
tionsuppdelning med olika områden för boende,

produktion och rekreation, åtskilda av grönområ
den, trafikleder och skyddade områden. Det har lett
till ett splittrat och utspritt stadslandskap. I Stock
holmsregionen förstärktes effekterna av att man
byggde ut tunnelbanenätet och senare pendeltågs
systemet. Det gav möjligheter att bygga nya stads
delar långt bort från centrum. Den kraftiga expan
sionen under perioden 1930–1975 har resulterat i
att bebyggelsen har växt upp längs tunnelbane- och
pendeltågslinjerna.
Den utspridning av bebyggelsen som pågått
under 1900-talet tycks vara på väg att brytas och
ersättas av ett tätare stadsbyggande. Under de
senaste 20 åren har man främst byggt nya bostäder
vid och inom redan befintlig bebyggelse. Outnyttjad
eller dåligt utnyttjad mark inom eller mellan äldre
stadsdelar har förtätats med bostäder. Bostäder och
kontor har byggts på äldre arbetsplatsområden.
De centralt belägna kommunerna har visat att
det går att utnyttja marken betydligt mer i stadsde
lar som för några år sedan ansågs vara fullbyggda.
De har också visat att det går att bygga på ett sätt
som bidrar till en attraktivare stad. Många kommu
ner i länet följer med i den utvecklingen.

Ett splittrat stadslandskap i förorterna
De förorter som skapades under miljonprogrammet
byggdes med höga ambitioner, rymmer många goda
kvaliteter och har i många fall höga kulturhisto
riska värden. Men det finns också nackdelar. Föror
ten blev ett splittrat landskap av bostäder, arbets
platser och servicefunktioner som skildes åt av
grönområden, trafikleder och odefinierade mellan
rum. Bostadshusen byggdes allt högre och omgavs
av stora obebyggda ytor för att ge lägenheterna sol
och ljus. Både fysiska och mentala barriärer
begränsar idag möjligheterna att promenera mellan
olika bostadsområden och stadsdelar.
När man nu bygger ut staden behöver fokus ligga
på att skapa ny stad efter traditionella mönster, där
det tidigare bara fanns förorter. Om bebyggelse
strukturen är tät går det att utveckla både urbana
värden och naturvärden i regionen.

Gröna kilar och stränder under påverkan
De sammanhängande, tätortsnära naturområden
som sträcker sig från den omgivande landsbygden
in mot regioncentrum utgör de så kallade gröna
kilarna. Naturen är variationsrik med skogsmark,
öppna kulturlandskap, vatten och stränder och dra
matiska höjdskillnader. Landskapet är en viktig del
av regionens karaktär och identitet och bidrar till
attraktiviteten.
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De gröna kilarnas storlek, sammanhängande
form och läge gör att de erbjuder både tätortsnära
natur och större orörda strövområden. I kilarna
finns kvaliteter och funktioner i form av tystnad,
rekreationsupplevelser, ett sammanhängande
kulturlandskap och rik biologisk mångfald. Kilarna
har också en funktion för att infiltrera, rena eller
flödesutjämna dagvatten (så kallade ekosystem
tjänster) för att rena luft och för temperatur
utjämning. Stränder och mindre vattenområden
ingår i kilarna, däremot ingår i allmänhet inte öar
som endast går att nå med båt.
Sedan mitten av 1990-talet har bebyggelsen
främst växt inåt, mot stadskärnan. Det har gett
upphov till en tätare stadsbygd. Det innebär att
man har byggt bostäder i en mycket liten del av de
gröna kilarna. Samtidigt har anspråken ökat på
mark i storstadens närhet. Det medför utbyggnad
av anläggningar och verksamheter som massupp
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lag, depåer och infrastruktur. Utbyggnaden påver
kar kilarnas sammanhållna utbredning, värden och
tillgänglighet. Försäljning av mark medför också
ofta förändringar i markanvändning, förvaltning
och skötsel.
Översiktsplaner och regionala program
uttrycker en stark vilja att bevara de gröna kilarna.
Många tätortsnära naturområden har avsatts som
naturreservat enligt miljöbalken. Det innebär att
flera partier av kilarnas mer centrala delar är eller
planeras bli naturreservat. Kilarna som samman
hängande yta har dock inget formellt skydd. På
nationell, regional och kommunal nivå har initiativ
tagits för att säkerställa, utveckla och integrera den
tätortsnära naturens värden utifrån ett folkhälsooch stadsbyggnadsperspektiv.
Allt fler blir också medvetna om strändernas
betydelse. Det finns ett behov av att klargöra deras
värden i förhållande till storstadsregionen.

Strategi: utveckla en flerkärnig och tät region

Planeringsmål – det här
ska vi uppnå till 2030

Åtaganden – det här ska vi göra
för att nå målen

För sammanlänkning av östra Mellansverige
• Östra Mellansverige har sammanlänkade
marknader för arbete, bostäder, utbildning
och företagande.
• Bebyggelsen utvecklas i samspel med
kollektivtrafikens utveckling. Människor i
regionen har god tillgång till arbetsplatser,
grönområden, vatten och teknisk försörjning.

För sammanlänkning av östra Mellansverige
• Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige
med spårtrafiken som grund.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
• Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och
tillgängliga näringslivsmiljöer.
• Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och
energieffektiv och bättre anpassad till
kollektivtrafiken.
• Stadslandskapet innehåller fler täta,
attraktiva, promenadvänliga och varierade
stadsmiljöer.
För gröna kilar och stränder
• Människor i regionen har god tillgång till
tätortsnära natur av hög kvalitet.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
• Utveckla regionala stadskärnor i Stockholms
regionen.
• Utveckla transportsystem som stödjer
Stockholmsregionens flerkärnighet.
• Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer
variationsrik.
• Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg,
parker och grönområden.
• Skapa förutsättningar för en dynamisk
kvällsekonomi i regionens stadskärnor.
För gröna kilar och stränder
• Bevara, utveckla och tillgängliggöra de gröna
kilarna.
• Utveckla strändernas värden och tillgänglighet.
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Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund
För både Sveriges och regionens ekonomi är det
väsentligt att regionens olika delar kan samspela
effektivt. En utvecklad regional tågtrafik och en
stadsplanering som är anpassad till tågets förut
sättningar kan länka samman regionens städer.

Skapa stadsstrukturer med hög täthet
och bevarade natur- och kulturvärden
De regionala stadskärnorna i Stockholms län ingår
i ett övergripande stadsnätverk som omfattar stä
der och tätorter i hela östra Mellansverige. Befolk
ningen rör sig mer, blir mer specialiserad och ökar
sin välfärd. Det gör att de större städerna alltmer
påverkar hur omgivningarna utvecklas. Det gäller
både den bebyggda och den obebyggda miljön.
Stockholm är centrum i transportsystemet som
binder samman hela östra Mellansverige. Utveck
lad kollektivtrafik på järnväg ger regionen förut
sättningar att utvidgas geografiskt. Det stimulerar
samtidigt en tätare och mindre utspridd bebyggel
sestruktur. Extra viktigt är att ge stationer och
andra knutpunkter en tät och tilltalande utform
ning. Utbyggd kapacitet i järnvägssystemet gör det
möjligt att utveckla ett storregionalt godstransport
system som bygger på ett samspel mellan järnväg,
hamnar och kombiterminaler.
Den storregionala rumsliga struktur som redovi
sas i kapitel 3 fokuserar på övergripande samband
och målpunkter. Den tar sin utgångspunkt i Stock
holm som övergripande nod. Olika orter har olika
komplementära roller i den flerkärniga storregio
nala strukturen. Samarbeten mellan städer kan
göra dem ännu mer attraktiva som ekonomiska
motorer i östra Mellansverige. Stockholm-Uppsala,
Västerås-Eskilstuna och Linköping-Norrköping är
exempel på städer som kan samarbeta för att stärka
marknaderna för arbete, boende, utbildning och
företagande.
Även på landsbygden, längs kusten och i skär
gårdsområdet behövs en medveten planering av
bebyggelse, anläggningar och landskapsvärden. På
så sätt kan man behålla och stärka regionens unika
miljökvaliteter och attraktivitet. Delar av landsbyg
den ska bevaras relativt opåverkad och unika naturoch kulturvärden ska skyddas.

Underlätta regionförstoring genom snabbare
tågtransporter och kortare restider
Stockholms arbetsmarknadsregion omfattar för
utom Stockholms län också större delen av Uppsala
län samt tre kommuner i Södermanlands län. Hur

stor arbetsmarknadsregionen är beror på hur lång
restid människor accepterar för dagliga arbetsre
sor. Hittills har omkring en timme uppfattats som
acceptabel restid. Med dagens åktider motsvarar
det ett avstånd på 70–80 kilometer från Stock
holms centralstation. Om man förbättrar spårkapa
citeten och sätter in tåg som stannar vid färre sta
tioner kan man öka det acceptabla
pendlingsavståndet med ytterligare cirka 30 kilo
meter. Med en snabbare regionaltågstrafik skulle då
Västerås, Eskilstuna och Nyköping, som alla ligger
ca 10 mil från Stockholm, kunna ingå i samma funk
tionella arbetsmarknadsregion som Stockholm.
För att försörja regionalt betydelsefulla stationer
som inte skulle trafikeras av de snabbare regional
tågen föreslås att en tredje trafikform – regionpen
deln – introduceras. Regionpendeln ska fungera
som lokaltåg utanför SL:s pendeltågs upptagnings
område och som snabbtåg inom detsamma. För att
åstadkomma detta mer sammanhållna kollektiv
trafiksystem fordras också ett ökat samarbete mel
lan berörda aktörer. Samarbetet kan omfatta såväl
trafikupplägg och tidtabeller som system för taxor,
betalning och information. I Mälardalen pågår
redan samverkan kring infrastruktur och trafik i
projekt som ”Framtidens Kollektivtrafik i Mälarda
len” och ”En bättre sits”.

Utveckla regionala stadskärnor i
Stockholmsregionen
Stockholmsregionen är idag starkt enkärnig och
behöver bli mer flerkärnig. Utvecklingen i de yttre
regionala stadskärnorna ska motverka att bebyg
gelsen och verksamheterna sprids ut. Vid knut
punkter i trafiksystemet bör marken utnyttjas mer
intensivt. Det främjar stadskvaliteter, stadsliv och
mötesplatser.
Vi bör fortsätta att utveckla regionala stadskär
nor. Den regionala utvecklingsplanen redovisar
utveckling av åtta yttre regionala stadskärnor
utöver den centrala regionkärnan.
Dessa yttre stadskärnor är Barkarby-Jakobs
berg, Kista-Sollentuna-Häggvik, Arlanda-Märsta,
Täby-Arninge, Kungens kurva-Skärholmen,
Flemingsberg, Haninge centrum samt Södertälje.
De olika stadskärnorna beskrivs utförligt i
kapitel 3.

Utveckla de yttre stadskärnornas urbana värden
Stadskärnornas dynamiska miljö och kultur är
en ekonomisk tillgång och tillväxtfaktor, och bör
därför utvecklas vidare. Det gör stadskärnorna mer
lockande, både för regionens invånare och för
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potentiella inflyttare och tillfälliga besökare. De
yttre stadskärnorna behöver få mer storstadska
raktär. Det kan uppnås genom att tillföra stadskva
liteter som ett levande fotgängarvänligt offentligt
rum med gator, torg och parker. Kärnorna bör
också få ett ökat utbud av nöje och kultur, samhälls
service och småskalig och specialiserad detaljhan
del. Bostäder bör byggas i stadskärnorna och när
liggande områden för att fler ska kunna bo där.
De regionala stadskärnorna ska kunna erbjuda
ett mer specialiserat utbud av samhällsservice än
en stadsdel eller ett kommuncentrum. Det kan
innebära eftergymnasial utbildning, som yrkesut
bildning kopplat till det lokala näringslivet, specia
liserad vård och omsorg, rättsväsende, kulturverk
samheter eller handel som vänder sig till
befolkningen i hela regionen. Ytkrävande volym
handel kan placeras i områden som är lättillgäng
liga med bil, eller intill stadskärnans ytterområde.
Men de bör inte placeras i stadskärnans mest cen
trala och exploaterade centrumområde. Områden
för volymhandel ska dessutom betraktas som fram
tida förtätningsområden, som på lång sikt kan
underlätta en expansion av stadskärnan.

Värna den centrala stadskärnan
Den centrala stadskärnan är den ojämförligt största
regionkärnan och har ett mycket stort värde för
utvecklingen i Stockholmsregionen, östra Mellan
sverige och hela landet. De yttre regionala stadskär
norna får därför inte utvecklas på bekostnad av den
centrala regionkärnan som idag är överlägset till
gänglig i fråga om både väg- och kollektivtrafiksys
tem. Den centrala regionkärnan har dessutom redan
ett levande stadscentrum och en blandning av bostä
der, handel, service och specialiserade arbetsplatser.

Skapa attraktiva lokaliseringsalternativ i
de yttre regionala stadskärnorna
Stockholmsregionen präglas av ett alltmer kun
skapsintensivt näringsliv. Stockholms centrala
regionkärna är det tydligaste exemplet på att närhet
och täthet är viktiga faktorer när företagen väljer
var de ska placera sina verksamheter, men även i
Kista och Flemingsberg finns tydliga koncentratio
ner. I Kista finns idag många företag inom informa
tions- och kommunikationsteknologi. I Flemings
berg är företagen betydligt färre och småskaligare,
men de har en tydlig inriktning mot medicinsk tek
nik och bioteknik. Där finns även högskoleverksam
heter samt ett stort universitetssjukhus med bety
dande biomedicinsk forskning.
Handeln dominerar flera av de regionala stads

kärnorna. Dessa regionala stadskärnor behöver ett
mer varierat innehåll, till exempel fler bostäder som
stärker attraktiviteten. Den centrala regionkärnans
roll som plats för den mer exklusiva detaljhandeln
och handel som inte förutsätter tillgång till bil för
väntas ytterligare förstärkas fram till 2030.
Detaljhandeln bedöms expandera kraftigt fram
till 2030 i samtliga regionala stadskärnor.
Ökningen gäller framför allt sällanköpsvaror som
inte är utrymmeskrävande. Markutnyttjandet
intensifieras. Det ökar behoven av flerplanslös
ningar, för både handelsytor och parkeringar. På
grund av växande kostnader och utrymmesbrist
kommer framför allt volymhandel att flytta ut från
de regionala stadskärnorna. Behovet av mark för
volymhandel, lager och andra ytkrävande verksam
heter ökar alltså på sikt. Mark till sådana verksam
heter bör i första hand sökas inom ”övrig regional
stadsbygd” enligt plankartan (sid 154) för RUFS
2010 i yttre kommuner, till exempel Sigtuna, Söder
tälje, Österåker, Upplands-Bro och Haninge.

Kommuner behöver samverka
med andra aktörer
Kommunerna har en ledande roll i arbetet med att
stimulera utvecklingen av stadskärnor. Arbetet sker
ofta i partnerskap med privata aktörer och i sam
verkan med regionala och statliga organ. Det är vik
tigt att anpassa planeringen efter varje stadskärnas
unika villkor.
För att skapa en samsyn om utvecklingen kan
det vara av stort värde att ta fram ett särskilt
utvecklingsprogram för en regional stadskärna.
En tydlig organisation kan underlätta det ofta kom
plicerade genomförandet. Det ger också goda förut
sättningar att marknadsföra kärnan.
I en del fall kan det vara en fördel att en särskild
huvudman ansvarar för att utveckla centrumområ
det i stadskärnan. Huvudmannen samverkar då med
kommunen och de fastighetsägare och verksamheter
som finns i den regionala stadskärnan. De insatser
som planeras för att stimulera utvecklingen av de
yttre stadskärnorna ska samordnas med exempelvis
investeringsplaner för transportinfrastruktur, olika
näringslivs- och innovationspolitiska initiativ och
högskole- och forskningspolitiska insatser.

Utveckla transportsystem som stödjer
Stockholmsregionens flerkärnighet
Hög tillgänglighet är en förutsättning för att de
regionala stadskärnorna ska växa. Goda vägförbin
delser liksom bra kollektivtrafikförbindelser är
grundläggande faktorer för att näringslivet ska
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betrakta stadskärnorna som attraktiva alternativ
för sina verksamheter. En stadskärna bör därför
vara tillgänglig genom järnvägsnät, regionalt vägnät
och tunnelbana eller spårväg. Dessutom bör män
niskor kunna resa kollektivt till och från arbetet.
Stadskärnor som har en station för regionaltåg blir
ännu mer attraktiva jämfört med övriga områden.
Utförligare beskrivning av transportsystemet i
förhållande till kärnorna finns i kapitel 3.

Utveckla stadskärnornas roll genom
tillgängligare transportsystem
Att människor har tillgång till väg- och järnvägs
system är av stor betydelse för samspelet mellan de
regionala stadskärnorna och städerna i östra Mel
lansverige. Tillgängligheten i järnvägsnätet, till det
omkringliggande området samt till Arlanda kom
mer att avgöra stadskärnornas framtida rollfördel
ning. Även goda förbindelser med den centrala regi
onkärnan är en viktig förutsättning för att
stadskärnorna ska utvecklas.
När bebyggelsen blir tätare och transportsyste
men byggs ut kommer de yttre stadskärnorna att bli
mer lättillgängliga. Men även i ett längre tidsper
spektiv är den centrala regionkärnan i Stockholm
den plats som flest regioninvånare kan nå inom en
given restid med både bil och kollektivtrafik.
För att fler människor ska kunna nå de yttre
stadskärnorna med kollektivtrafik krävs nya tvär
förbindelser som knyter kärnan till övriga radiella

spårsystem. Detta ger de yttre stadskärnorna ett
bättre läge jämfört med andra områden. Stadskär
nan bör också vara en knutpunkt i stombussnätet.
I stadskärnorna behöver man utveckla gång- och
cykelförbindelser så att människor väljer att ta sig
fram genom att cykla och gå. Inom de kärnor som
är stora till ytan, till exempel Arlanda-Märsta,
behöver de interna kommunikationerna förbättras
för att hela området ska kunna utnyttja tillgänglig
heten till resten av regionen.

Gör bebyggelsestrukturen tätare
och mer variationsrik
Stadsbyggandet bör inriktas mot en funktions
integrerad och tät stad, med den traditionella sta
dens mångfald som förebild. Bostäder, verksamhe
ter, handel och annan service behöver integreras
genom en sammanhållen bebyggelse och gatunät.
Verksamheter och bostäder bör knytas samman
med hjälp av en ändamålsenlig transportinfra
struktur och annan teknisk infrastruktur. Alla för
utsättningar för goda stadskvaliteter i miljön ska
utnyttjas.

Bygg i lägen med god kollektivtrafik
Mark som ligger nära stationer och hållplatser bör
nyttjas effektivt. Det bör finnas ett begränsat antal
knutpunkter i kollektivtrafiksystemet som är sär
skilt lätta att nå. Dessa knutpunkter finns ofta inom
de regionala stadskärnorna i Stockholmsregionen

Karta 12. Tillväxten av Storstockholms bebyggelsestruktur 1945–2004
1945

1975

2004

Tillväxten av Storstockholms bebyggelse har skett längs de radiella kommunikationsstråken.
Under de senaste decennierna har den bebyggda arealen vuxit långsammare än befolkningen.
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och i de större städerna i östra Mellansverige. Mark
som ligger nära knutpunkterna ska framförallt
utnyttjas för arbetsplatser, medan bostäder place
ras nära övriga stationer och hållplatser inom kol
lektivtrafiksystemet. Byggandet i goda kollektivtra
fiklägen bör vara stadsmässigt. Här finns i regel
också tillräckligt med mark som lämpar sig för
förtätning.

Förtäta befintliga stadsområden
Det finns goda möjligheter till förtätning och kom
plettering inom äldre stadsområden i stora delar av
regionen. Det finns också betydande obebyggda
markområden. Mellanrum mellan stadsdelar, som
idag upplevs som avskiljande barriärer, kan ofta
bebyggas för att knyta samman olika stadsområden
och därmed skapa en attraktivare stadsbygd.
Ökad täthet innebär att ny bebyggelse främst bör
lokaliseras till redan bebyggda områden och i första
hand till de delar som har eller kommer att få bäst
tillgänglighet med kollektivtrafik.
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Den täta blandstaden behöver parker
Väl tillgängliga parker och grönområden av hög
kvalitet är attraktionsfaktorer i den täta blandsta
den. Därför bör tillgången till parker av hög kvalitet
öka samtidigt som bebyggelsen förtätas. Vid förtät
ning kan krävas att gatunätet byggs ut och att par
keringsplatser ersätts av garage samtidigt som nya
gårdar och parker skapas. Genom ökad närhet och
stärkt offentlighet kan tillgången till parker och
grönområden bibehållas och förbättras. När sepa
rerade stadsdelar byggs ihop främjas social integra
tion och trygghet. Den täta blandstaden är också
attraktiv för fotgängare och cyklister.

Öka variationen i bebyggelsen
Bebyggelsen bör vara varierad. Det gäller både
funktioner och bostädernas upplåtelseformer och
typer. En varierad bebyggelse med bostäder, verk
samheter, handel, kultur och annan service ger en
attraktiv stadsmiljö. För att locka många olika
människor under olika tider på dygnet behövs en
blandning av aktiviteter och institutioner.
En variation av bostadstyper och upplåtelsefor
mer är viktig eftersom olika typer av hushåll har
olika behov, som dessutom växlar över tiden. En
variation i typer och upplåtelseformer är även vik
tig för att få en mer socialt och demografiskt blan
dad befolkning. Det är viktigt att segregationen
minskar och blandningen av människorna ökar i
alla kommuner och alla områden, inte bara i utan
förskapsområden. Flerbostadshus med hyresrätt
bör byggas i områden som domineras av småhus,

samtidigt som småhus med äganderätt bör byggas i
områden som domineras av flerbostadshus med
hyresrätt.

Motverka utspridd bebyggelse
Många människor vill bo på landsbygden i hela
östra Mellansverige, i kustområdet och på den stor
stadsnära landsbygden. För att bebyggelsen inte ska
bli alltför utspridd bör ny bebyggelse på landsbyg
den och i kustområdet anknyta till befintliga sam
hällen eller redan bebyggda områden. Det skyddar
kulturlandskapet och gör det möjligt för befolk
ningen att effektivt utnyttja kollektivtrafik, elför
sörjning och annan infrastruktur. Nya bostäder i
länet bör planeras som permanentbebyggelse och
lokaliseras efter dessa förutsättningar.
Landsbygden och skärgården består av olika
delar med skilda förutsättningar och karaktärer. Ny
bebyggelse behöver anpassas till lokala förhållan
den och ta hänsyn till känsliga natur-, kultur- och
rekreationsvärden. I skärgården bör man i första
hand bygga nytt i samhällen och byar på kärnöarna
eller inom befintliga samhällen och byar på öar med
vägförbindelse och statlig färja. På så sätt motverkas
spridd bebyggelse och obebyggda områden bevaras
i enlighet med den delregionala utvecklingsplanen
för kust och skärgård. All ny bebyggelse i skärgår
den förutsätter att det finns långsiktig vatten- och
avloppsförsörjning, kollektivtrafikförsörjning och
att den marina miljön tål en ökad belastning.

Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg,
parker och grönområden
Stadsmiljön och det offentliga rummet med torg,
parker och grönområden behöver utformas så att
den blir stimulerande och rik på upplevelser. Idag
saknar många människor dessa storstadskvaliteter
i den splittrade förortsbebyggelsens enklaver för
bostäder, arbetsplatser och servicefunktioner.
Enklaverna är idag ofta åtskilda av grönområden,
trafikleder eller ödsliga mellanrum.

En urban stad ger livsmiljö med hög kvalitet
Det moderna samhällets stadskultur innebär mer
komplexa relationer, slumpartade möten, nya
intressen, aktiviteter, upplevelser och uttryck. Den
moderna staden består av bebyggelse med stads
kvalitet, offentliga rum, mötesplatser, mångfald
och kosmopolitiska miljöer. Om staden byggs så att
den hänger samman kan människor förflytta sig till
fots på gator och torg samt mellan bostadsområden
och stadsdelar.
Den traditionella staden består av en tät och
varierad blandning av kvarter där varje kvarter får
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ett unikt innehåll och uttryck. Ett kontinuerligt och
sammanflätat gatunät binder samman alla delar.
Eftersom människor ska kunna nå nödvändig han
del och service på gångavstånd är bebyggelsen i den
moderna staden relativt tät.

Gör stadskärnorna attraktiva
Stadsmiljön och det offentliga rummet med torg,
parker och grönområden – särskilt i de regionala
stadskärnorna – ska bidra till förnyelseförmåga,
sociala kontakter och god hälsa. Många olika slags
verksamheter ska koncentreras till ett tätt område
inom stadskärnan, där det är bekvämt att röra sig
till fots. Den fysiska och kulturella miljön bör utfor
mas så att den blir stimulerande och rik på upple
velser, med tillgängliga offentliga lokaler, gator, torg
och parker. Uttrycket promenadstaden innebär att
människor tryggt och bekvämt ska kunna nå
många olika målpunkter till fots. Utanför Stock
holms innerstad har mycket få områden promenad
stadens kvaliteter idag. Den regionala ambitionen
fram till år 2030 är att även de åtta yttre regionala
stadskärnorna ska präglas av sådana kvaliteter.
Flera av de regionala stadskärnorna behöver för
bättra den fysiska miljön, avlägsna eller överbygga
trafikbarriärer och tillföra upplevelsevärden, mötes
platser och grönska. De regionala stadskärnorna bör
profilera sig, till exempel med visuella symboler och
landmärken som byggnader, anläggningar eller
konstverk. Tillgängligheten från bostäder till parker
och närliggande grönområden behöver förbättras.
Det kan man göra genom att integrera grönområdena
i stadsstrukturen och förbinda dem genom gator och
sammanhängande urbana stråk. När man bygger
nära sjöar bör man beakta naturvärden, översväm
ningsrisker och låta bli att privatisera stränderna.
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Skapa förutsättningar för en dynamisk
kvällsekonomi i regionens stadskärnor
Nya och omvandlade stadsområden bör planeras så
att förutsättningar skapas för en dynamisk handel
med kvällsöppna restauranger, barer och nöjen.
Markägare och kommunala representanter i de
regionala stadskärnorna har då en viktig uppgift.
Ett brett och tillgängligt utbud av nöjen, kultur
och handel bidrar i stor utsträckning till storstads
regionernas unika attraktionskraft. Planeringsred
skapen behöver användas för skapa goda förutsätt
ningar för en dynamisk och levande stad, med
många kvällsöppna verksamheter.
Prisutvecklingen på bostadsmarknaden visar att
många vill bo i storstadslika områden. Staden är
alltså en attraktion i sig. En varierad detaljhandel
och ett brett kulturutbud är två av sakerna som

lockar. Den urbana miljön och storstadspulsen drar
till sig många människor, både yngre och äldre.
Det är idag främst Stockholms innerstad som
erbjuder kulturliv, detaljhandel och kvällsöppna
verksamheter. Denna koncentration ger en kritisk
massa, en samling av upplevelsevärden, som ger en
hög attraktivitet vid en internationell jämförelse.
De yttre regionala stadskärnorna har dock inte så
mycket storstadskaraktär. Det är därför viktigt att
var och en av de yttre stadskärnorna utvecklar och
stärker den egna unika profilen.

Bevara, utveckla och tillgängliggöra
de gröna kilarna

!
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De gröna kilarna ska bevaras, utvecklas och göras
tillgängliga för invånarna. Viktigt är att integrera
bebyggelse- och grönstruktur på både lokal och
regional nivå. Planering av grönområden bör kopplas
samman med planering för annan markanvändning.

Håll ihop de gröna kilarna och
minska barriärerna
De gröna kilarnas kvalitet är kopplad till att de utgör
en sammanhängande struktur, som sträcker sig från
omgivande landsbygd in mot den centrala stadskär
nan och ansluter till bebyggelsen. Kilarna spänner
över flera kommuner och är ett mellankommunalt
planeringsområde. Åtgärder i en kommun kan
påverka kilens kvalitet i en annan kommun, exem
pelvis genom ökat buller. Nya bostäder och ny infra
struktur kan stycka upp kilarnas sammanhållna
yta. Ansvariga aktörer bör därför beskriva miljö
konsekvenserna av förändringar och nyetableringar
i en kil. Beskrivningen bör gälla kilen som helhet,
landskapsperspektivet och olika tidsperspektiv.
Konsekvensbeskrivningen bör beakta sociala, eko
logiska och samhällsekonomiska aspekter.
Stora barriäreffekter som berör människor och
djur bör undvikas eller åtgärdas för att stärka de
gröna kilarna som sammanhållen yta. Svaga par
tier, så kallade gröna samband eller flaskhalsar för
grönstrukturen, bör särskilt uppmärksammas och
förbättras bl a i samband med åtgärder i befintlig
infrastruktur eller vid planering av ny. Ett mellan
kommunalt samarbete kan stärka spridningssam
banden genom samordnade åtgärder för skötsel och
anläggning. Ett sådant arbete bör också beakta
möjligheterna att stärka viktiga upplevelsevärden.

Säkerställ värdefulla delar av kilarna
Vid sidan om fortsatt planering och mellankommu
nal samverkan kan det vara angeläget att säker
ställa kilarnas mest utsatta områden på olika sätt.
Genomförande av programmet ”Aldrig långt till
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naturen” bör beaktas som ett led i att bevara de
gröna kilarna. Det är länsstyrelsen och kommu
nerna som har ansvaret för vilka områden som bör
ges ett långvarigt skydd. Det finns fortfarande
svaga partier eller områden som binder ihop de
gröna kilarna till en sammanhängande struktur,
men som saknar skydd. Den regionala utvecklings
planen bör vara vägledande för vilka områden som
bör skyddas i syfte att stärka kilarnas samman
hängande struktur. Vid översyn av riksintressen
bör de gröna kilarna beaktas.

Utveckla kilarnas kvalitet
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Närhet till natur är en viktig kvalitet i en storstad.
Tillgång till en varierad natur, stränder och vatten
miljöer stimulerar till fysisk aktivitet, ger möjlighet
till avkoppling, tystnad, lek och natur- och kultur
miljöupplevelser nära bostaden. Aktivitetsplatser,
friluftsgårdar och evenemang i naturmiljö bidrar
till fler möten mellan människor. Kilarnas funktion
som naturliga reningsverk förbättrar livsmiljön i
staden, exempelvis genom vatten- och luftrening,
utjämning av temperatur- och vattenflöden såsom
dagvatten, temperaturutjämning och luftomväx
ling. Närhet till tätortsnära natur har därför stora
mervärden för invånarna, och är viktig i ett folk
hälsoperspektiv. Genom en medveten stadsplane
ring, utveckling av upplevelsevärden, ökad tillgäng
lighet och god information, kan de gröna kilarnas
potential utvecklas.

Öka tillgängligheten till grönområden
Tillgängligheten kan öka både genom fysiska åtgär
der och genom informationsåtgärder. Ambitionen
bör vara att göra grönområdena mer attraktiva och
binda ihop lokala parker och grönområden med
gröna kilar. Det kan man exempelvis göra genom
att anlägga cykel- och gångstråk och tydliga gröna
stråk med alléer och boulevarder, samt utveckla
idrottsplatser, motionsanläggningar och andra
mötesplatser. Det är också viktigt att identifiera och
utveckla entrépunkter mellan lokal och regional
grönstruktur. En annan viktig åtgärd för tillgäng
ligheten är att minska barriäreffekter från dagens
infrastruktur och minimera störningar och intrång
i samband med planerad infrastruktur. Tillgänglig
heten bör planeras utifrån olika gruppers behov.
Informationen, till såväl boende som besökare,
om hur man kan utnyttja regionens natur- och kul
turmiljöer behöver förbättras. Till exempel bör kol
lektivtrafikstationer som ligger i anslutning till
gröna kilar, så kallade gröna stationer, förses med
information om mål, promenadvägar och spår.

Utveckla samverkan mellan kommuner
och andra aktörer
Allt eftersom områdena utvecklas bör kilarnas funk
tioner och värden preciseras ur både regionalt, lokalt
och mellankommunalt perspektiv. Samband och
värden över kommungränser ska uppmärksammas,
för att underlätta en avvägning mellan olika intressen.
Grönstrukturen saknar idag en utpekad huvud
man. Det är främst kommunerna som ansvarar för
den regionala utvecklingsplanens åtaganden men
även andra aktörer har stor betydelse för detta
arbete, till exempel regionala myndigheter, ideella
organisationer, förvaltare och markägare. En per
manent samverkan mellan kommuner och andra
aktörer kan underlätta en långsiktig och effektiv
utveckling av grönområden, bebyggelse och infra
struktur. En samordnad prioritering kan bli ett
effektivt underlag för den bebyggelseutveckling
som på olika sätt berör kilarna. En förutsättning för
bevarande och utveckling av kilarna är också ett
aktivt jord- och skogsbruk.

Utveckla strändernas värden
och tillgänglighet
Regionen behöver utvecklas så att vattnets möjlig
heter att bidra med skönhetsupplevelser, avkopp
ling och aktivitet tas tillvara. Invånarna ska få
bättre tillgång till vatten och stränder. Stränder har
många olika värden och funktioner, ur ett ekono
miskt, ett ekologiskt och ett socialt och kulturellt
perspektiv. De är bland annat viktiga för regionens
identitet och stadsbild. Stränder höjer bostäders
marknadsvärde och är en viktig attraktionsfaktor
för till exempel besöksnäringen. De omfattar också
stora natur- och kulturvärden och erbjuder rekrea
tionsmiljöer och aktiviteter såsom bad, båtliv,
skridskoåkning och fågelskådning.
Det nätverk av långa promenadstråk som finns
etablerat längs stränderna är en viktig resurs och
potential för att utveckla regionens attraktivitet.
Många strandstråk ingår i de gröna kilarna. Dessa
stråk bör bli mer framkomliga och utvecklas genom
ökad information och insatser som förstärker strän
dernas olika upplevelsevärden. Svaga partier bör
stärkas. Bland annat bör man utforma stråk och
stigar med hänsyn till strändernas stora natur- och
kulturvärden. Mot bakgrund av strändernas stora
attraktionsvärde, en ökad befolkning och osäkerhet
om klimatförändringens effekter på strandzonen,
bör man klargöra strändernas potential och olika
anspråk på dem. n

!
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2:6 Stärk sammanhållningen
Förstärk processer för en sammanhållen region med en social
och kulturell mångfald – bryt segregerande processer.
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Nuläge och trender
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Socialt kapital är värdet av relationerna mellan
individer och grupper, och det förtroende som med
borgarna känner för varandra och samhället i stort.
I Stockholmsregionen är det sociala kapitalet högt, i
både nationell och internationell jämförelse.
Genom att utveckla det sociala kapitalet kan regio
nen frigöra livschanser för enskilda, tillföra värde
till regionen och göra regionen mer attraktiv för
besökare och investerare.
Socialt kapital brukar mätas i två dimensioner,
tillit och delaktighet. De här två komponenterna,
tillit till andra människor och politiska institutio
ner å ena sidan, och delaktighet i olika sociala akti
viteter och i politiska val å andra sidan, skapar till
sammans den sociala sammanhållning som ett
samhälle bygger på.

deltagandet i samhällslivet är lågt är också tilliten
låg. I det område i regionen där tilliten till andra är
lägst tycker 47 procent att man inte kan lita på
andra människor, jämfört med 4 procent i det
område där tilliten är högst. Skillnaderna i tillit
inom regionen är oroande, eftersom bristande tillit
bidrar till isolering och främlingskap.
Orsakerna till att tilliten är låg i vissa områden
och hög i andra är komplexa. Det är därför viktigt
att man uppmärksammar samtliga faktorer som
leder till låg respektive hög tillit, för att kunna öka
det sociala kapitalet. Det handlar bland annat om
kvaliteten på den offentliga servicen, liksom om
fysiska och mentala barriärer som kan hindra
människor från att få tillträde till ekonomiska och
kulturella mötesplatser utanför det egna bostads
området.

God tillit men ofullständiga nätverk

Geografisk sammanhållning

Storstaden och socialt kapital

Stadsholmen, det vi i dag kallar Gamla Stan, hade
ett utmärkt läge i en värld utan vägar, räls och flyg
platser. På den tiden var sjöfart det snabbaste sättet
att frakta varor, människor och trupper. Men nu för
tiden är Saltsjö-Mälarsnittet i stället ett hinder för
framkomlighet och tillgänglighet mellan regionens
norra och södra halva.
Av regionens dagliga resor är drygt 40 procent
till eller inom regioncentrum. Cirka sex procent av
den totala mängden dagliga resor är genomresor
mellan de norra och södra regionhalvorna utanför
regioncentrum. Två tredjedelar av arbetsplatserna
ligger norr om Saltsjö-Mälarsnittet, men där bor
bara ungefär hälften av regionens arbetsföra
befolkning. Näringslivet söker sig till regioner där
det finns tillgång till kvalificerad arbetskraft, sär
skilt i en kunskapsekonomi. Om detta också gäller
inom regioner är osäkert, men mycket talar för det.
Andelen högutbildade invånare är något högre
norr om Saltsjö-Mälarsnittet. Men skillnaderna
mellan stadsdelar och kommuner inom varje regi

Socialt kapital har ett faktiskt värde eftersom det
moderna samhället inte kan fungera utan tillit. Om
människor har tillit till varandra kan de träffa avtal
och genomföra transaktioner, utan att tro att de ska
bli lurade.
Tilliten ökar när människor möts. Mötesplatser
kan vara både fysiska, som offentliga rum och
bostadsområden, och sociala, som arbetsliv, fören
ingsliv och andra fritidsaktiviteter. Dessutom blir
Internet en allt större och viktigare mötesplats.
En storstadsregion erbjuder ett brett utbud av
sociala aktiviteter och här finns en större acceptans
för olikheter än i mindre samhällen. Denna accep
tans leder till kreativitet, vilket är en värdefull
resurs som uppmärksammats de senaste åren.
Invånarna i Stockholmsregionen deltar i större
utsträckning i sociala aktiviteter och har något
större tilltro till andra människor än invånare i
riket som helhet. Men det finns påtagliga skillnader
mellan olika delar av regionen. I de områden där

Teorier om socialt kapital
Teorier om socialt kapital utvecklas inom flera
vetenskapliga discipliner. Statsvetaren Robert
Putnam diskuterar det sociala kapitalet som
förutsättning för en fungerande demokrati. Han
betonar ömsesidigheten i de sociala relationerna
och deras betydelse för ett sammanhållet och väl
fungerande samhälle, där människor i allmänhet
har goda kontakter med och tillit till andra

(okända) människor och institutioner.
Nobelpristagaren i ekonomi 1993, Douglass North,
har fört liknande resonemang om att starka
generaliserade beteenden och normer är avgörande för transaktionskostnaderna i ekonomin.
Sociologen Pierre Bourdieu visar i flera av sina
arbeten hur det sociala kapitalets ojämna
fördelning i samhället bidrar till att upprätthålla
maktstrukturer.
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Segregation
Ordet segregation betyder åtskillnad. Boende
segregation handlar om att demografiska,
socioekonomiska och etniska grupper bor åtskilda
från varandra. Stockholmsregionen har genom att
koncentrera olika bostadstyper till skilda områden
skapat demografiska drivkrafter till boendesegregation. Vissa områden har nära hundra procent
hyresbostäder ägda av kommunala bostadsbolag,
andra hundra procent villor med äganderätt.
Boendesegregationen förvärras av att socialt
eftersatta områden är geografiskt avskiljda från
andra typer av områden. Människor som bor där
har därför få naturliga sociala beröringspunkter
med människor utanför det egna området, vilket
skulle göra det lättare för dem att identifiera sig
med dem och känna sammanhållning även med
boende i andra områden. Detsamma gäller många
villaområden.
Demografisk, socioekonomisk och etnisk
segregation är ofta beroende av varandra. Till
exempel är gruppen ”personer med utländsk
bakgrund” yngre än befolkningen i genomsnitt
och därmed mindre resursstark. Båda dessa
egenskaper ökar sannolikheten för att de bor i
kommunägda hyreshus. Demografi och ekonomi

förklarar deras boendemönster bättre än etnisk
tillhörighet.
Etnisk segregation har flera drivkrafter. I
huvudsak handlar det om att majoritetsbefolkningen undviker att flytta till ett område som de
uppfattar som oattraktivt. För det andra: Om de
redan bor i ett område som börjar domineras av
minoriteter väljer de att flytta av just den anledningen. Den tredje drivkraften är nätverksgenererade flyttningar (flyttningar till områden där det
redan finns många från den egna gruppen), som
kan ses som en försvarsstrategi och en reaktion
mot rasism och diskriminering, eller bero på en
stark sammanhållning mellan släktingar och
vänner från samma land. Att ett område är
”invandrartätt” kan inte förklaras av nätverksgenererade flyttningar, eftersom det gäller mer
sammanhållna grupper än de med ”rötter i världen
utanför Sverige”.
Det finns inte något svar på om etnisk boende
segregation är önskvärd eller inte i ett samhälle. I
vissa storstäder bejakas exempelvis områden med
specifik etnisk karaktär, t. ex. så kallade chinatowns.
Det finns däremot en enighet om att en persons
möjligheter till utbildning och karriär inte ska vara
beroende av grannskapet, vilket det är i dag.

2:6

onhalva är långt mycket större än skillnaden mellan
regionhalvorna. Vi kommer inte att bli av med dessa
stora skillnader i socioekonomiska förutsättningar
mellan stadsdelar i en viss kommun genom att
skapa bättre förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet.
Men de generella förutsättningarna för att skapa
välstånd ökar med bättre förbindelser.
En ökad rörlighet är bra för både individer och
arbetsgivare. I en region med hög rörlighet finns det
fler arbets- och utbildningstillfällen för individen
och fler kvalificerade potentiella arbetstagare för
arbetsgivarna. Det finns flera möjligheter till kon
sumtion och fritidsaktiviteter för individerna, sam
tidigt som kundunderlaget ökar för företagen. Utan
goda förbindelser mellan Stockholmsregionens
norra och södra regionhalvor uppstår tendenser till
delning, och företag och invånare får begränsade
möjligheter att dra fördel av storstadens storlek.
Kapacitetsbrister i förbindelserna mellan nord och
syd gör att vissa marknader endast blir funktionella
på delregional nivå. Strävan efter regional sam
manhållning är en strategi som inte bara gynnar
den sociala utvecklingen, utan också skapar bättre
dynamik för individer och företag. Kapacitetsför

stärkningar över Saltsjö-Mälarsnittet främjar på
så sätt ekonomisk utveckling och livschanser både
i norr och söder.

Internationaliserad befolkning
Den fysiska planeringen ska öka sammanhåll
ningen i regionen genom att skapa fler förbindelser
mellan nord och syd, bättre förutsättningar för
högre utbildning i den södra regionhalvan och en
utveckling av en flerkärnig struktur. I en sådan
struktur ska eftersatta områden i både norr och
söder knytas till de regionala stadskärnorna.
Nästan alla delar av Stockholmsregionen är
internationaliserade. En fjärdedel av invånarna i
Stockholms län har utländsk bakgrund, vilket bety
der att de själva eller båda föräldrarna är födda
utomlands. Stockholms län är det län i Sverige som
har högst andel befolkning med utländsk bakgrund,
följt av Skåne där lite mindre än 20 procent av
befolkningen har utländsk bakgrund. Totalt bor en
tredjedel av alla personer med utländsk bakgrund i
Sverige i Stockholms län. Av länets alla barn har
snart 40 procent minst en förälder som är född
utanför Sverige. Internationaliseringen är alltså
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inte bara ett fenomen i det så kallade miljonpro
grammets bostadsområden, utan präglar i stort sett
alla bostadsområden, större arbetsplatser och
utbildningsinstitutioner.

Brist på variation i bostadsområden
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Det är stora skillnader mellan regionens olika delar
i hur hushållen och bostadsbeståndet är samman
satta och hur trygga boendemiljöerna upplevs. När
befolkningen inom en regional delmarknad blir
äldre ökar exempelvis behoven av lägenheter för enoch tvåpersonshushåll. Resurssvaga, ofta invand
rare, är överrepresenterade i kommunala hyres
rätter och underrepresenterade i egnahem och
bostadsrätt. Den etniska segregationen har också
ett geografiskt mönster, exempelvis i miljonpro
gramsområden i Stockholm, Botkyrka, Haninge,
Huddinge och Södertälje. Den etniska segregatio
nen sammanfaller ofta med den socioekonomiska.
I stort är bostadsbeståndet i regionen av god
kvalitet och väl underhållet, men ungefär hälften av
hyreslägenheterna finns i miljonprogramsområ
dena och är i stort behov av upprustning. Det stora
underhållsbehovet de närmaste decennierna gäller
bostäder som är byggda mellan 1960 och 1980, där
underhållet är eftersatt och kommer att kräva
väsentliga resurser.

Mötesplatser stärker sammanhållningen
För att utveckla den sociala sammanhållningen är
det viktigt att skapa utbyte och kontakt mellan
olika grupper av människor. Det sociala kapitalet
kan stärkas genom en kombination av insatser.
En del insatser riktar sig till enskilda individer
och gör det lättare för dem att utnyttja sina möjlig
heter i arbetslivet, i samhällslivet och på fritiden.
Andra insatser är fysiska och går ut på att skapa fler
mötesplatser i det offentliga rummet, i både halv
privata och privata miljöer. Dessa mötesplatser
behöver ha olika utformning och funktioner för att
underlätta för människor att vistas där. Mötesplat
ser kan vara mer eller mindre exkluderande eller
överbryggande. Till exempel upplevs bostadsområ
den med dålig kollektivtrafikförsörjning som till
stängda och där kan det utvecklas subkulturer som
inte inkluderar andra grupper.
En del mötesplatser kan vara öppna enbart för
vissa grupper, och det är ibland ett sätt för en sub
kultur eller en minoritet att ta plats i samhället och
kanske också bli synliggjord. Dock bör man vara
uppmärksam på mötesplatser som är öppna enbart
för en viss grupp, eftersom de kan leda till att de
sociala spänningarna i samhället ökar. Det kan

gälla exempelvis olika religiösa grupper som inte
möts. Regionens aktörer behöver därför medverka
till att arbetsplatser, utbildningar, föreningsliv,
idrott, kultur och nöjesliv blir så öppna och över
bryggande som möjligt.
Mötesplatser på webben och i det offentliga rum
met ses ofta som de mest öppna och överbryggande,
och det är också här de flesta oplanerade mötena
sker. Mötesplatser i det offentliga rummet behöver
utvecklas för att bli mer tillgängliga för alla grup
per. Det krävs också mötesplatser av olika karaktär,
både för långvariga kontakter i grannskapet och i
arbetslivet, och för korta möten till exempel på en
restaurang eller på ett bibliotek. Även ytliga kontak
ter och möten mellan människor bidrar till att
utveckla tilliten och acceptansen för det som är
annorlunda.
I Stockholms innerstad finns det största utbudet
av kulturaktiviteter, restauranger, nattklubbar,
caféer och affärer, samt många av regionens mest
välbesökta mötesplatser. Transportsystemets upp
byggnad med city som knutpunkt stödjer också
regionkärnans betydelse som mötesplats. Om
denna koncentration av mötesplatser ska fungera
effektivt krävs att alla regioninvånare känner sig
välkomna. Men så är det inte alltid i dag. Rörlighe
ten motverkas av lång restid, låg tillgänglighet och
otrygghet i transportsystemet samt bristande till
hörighetskänsla och i vissa fall diskriminering.
Andra delar av regionen har goda förutsätt
ningar att utveckla mötesplatser med egen attrakti
vitet och med en accepterande karaktär. När män
niskor upplever att de har anledning att utforska
andra delar av regionen ökar sammanhållningen,
samtidigt som regionens samlade attraktivitet ökar.
Den utveckling som tagit fart under senare år, med
fler mötesplatser spridda i regionen, är därför väl
kommen och behöver stödjas så att mötesplatserna
kan befästas.

Identitet och attraktivitet
En av storstadens stora fördelar är en urban livsstil
med hög tolerans; i storstaden blandas människor
med olika erfarenheter, bakgrund och intressen.
Regionens aktörer bör verka för att bilden av regio
nen blir mer inkluderande, kreativ och mångkultu
rell. För att känna tillit till andra människor behö
ver människor en egen positiv identitet och känna
stolthet över vem man är, varifrån man kommer
och var man lever. Om Stockholmsregionen ska
vara en attraktiv storstadsregion krävs att invå
narna helhjärtat stödjer ambitionerna att det här
ska vara en öppen och mångkulturell region som
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präglas av tolerans och ett inkluderande samhälls
liv. Då kan de också bättre utnyttja regionens resur
ser och möjligheter.

Viktigt med högt förtroende för samhället
Ett viktigt skäl till att människor litar på varandra
och är villiga att samarbeta är att de litar på de
offentliga institutionerna och att dessa behandlar
människor lika och rättvist, oavsett bakgrund. Osä
kerhet om vad man kan förvänta sig av en myndig
het eller ett politiskt organ har omvänd effekt.
Misstankar om diskriminering, att vissa invånare

får gå före eller tar sig lättare fram i sina myndig
hetskontakter, leder till misstro mellan medbor
garna.
Individens möjligheter att förverkliga sina livs
chanser kräver ett samspel mellan individ och sam
hälle. Samhället svarar för en mängd uppgifter för
att stödja individen. Men om individen inte känner
förtroende för samhället, dess representanter och
verksamheter, är det mindre troligt att individen
vänder sig dit när han eller hon behöver hjälp.

Strategi: stärk sammanhållningen

Planeringsmål – det här
ska vi uppnå till 2030

Åtaganden – det här ska vi göra
för att nå målen

• Det finns ett varierat bostadsutbud inom
olika delmarknader.

• Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer
inom regionens delmarknader.

• Människor med olika bakgrund i alla delar av
regionen möts ofta och har stark tillit till
varandra.

• Göra befintliga mötesplatser mer attraktiva
och skapa nya mötesplatser som är spridda
inom regionen.

• Regionens invånare identifierar sig i högre
grad med regionen och alla accepteras som
en del av denna, oavsett bakgrund, kön och
individuella särdrag.

• Utveckla det sociala innehållet i Stockholms
varumärke och marknadsföringen av regionen
inåt och utåt.
• Skapa strategiskt placerade landmärken i
regionens stadskärnor.
• Samverka kring evenemang som stärker
regionens profil inåt och utåt.
• Utveckla tilliten till det offentliga.

!

Åtagande

Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens delmarknader
Motverka boendesegregation
Insatser mot boendesocial segregation ska vara
långsiktiga och syfta till att minska den socioeko
nomiska polariseringen i regionen. Hushållens eko
nomiska resurser och diskriminering på bostads
marknaden kan påverkas av institutionella aktörer
genom exempelvis bostadsbidrag och genom att
kontrollera att alla behandlas lika i förmedlingsoch finansieringsrutiner. Samhällsinstanser kan
påverka boendesegregationen genom väl planerad
lokalisering och utformning av nya bostäder, för
ändringar av det befintliga bostadsbeståndet och

förmedling av lägenheter. Det kan även behövas
ekonomisk påverkan, till exempel subventioner,
bidrag och skatter.
Det är viktigt att rusta upp områden med lägre
status och binda samman dem med omkringlig
gande områden. Ibland bör man överväga att riva
vissa hus. Det kan gälla mindre attraktiva delar av
miljonprogramsområden som står inför kostnads
krävande upprustning. Där kan det ge ett bättre
sammantaget resultat att bygga nya hus. Men det
gäller att inte bara fokusera på ett område när man
driver utvecklingsprogram, eftersom det inte löser
problem i relationer mellan olika bostadsområden.
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Diagram 16. Stort förtroende för samhällets institutioner bland personer i åldrarna 18–84 år.
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Källa: Folkhälsoenkäten 2006

Planera för ett varierat bostadsbestånd
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Utbudet av hyresrätter i olika prissegment på
bostadsmarknaden bör öka för att regionen ska
fortsätta att vara konkurrenskraftig. Eventuellt
behövs det incitament för att bygga nya hyresrätter.
Regionen måste även tillgodose behovet av bostä
der som studenter efterfrågar och har råd att bo i,
för att stärka möjligheterna att utbilda tillräckligt
många arbetstagare för den växande arbets
marknaden.
I kust- och skärgårdsområdet, särskilt på öar
utan vägförbindelse, har förutsättningarna för året
runtboende försämrats av kraftigt ökande fastig
hetspriser. Behovet av nya hyresbostäder är därför
stort för att möjliggöra en levande skärgård med
åretruntboende och nya företag.
I områden med många resurssvaga hushåll
med låga inkomster, hög arbetslöshet och höga
sjuktal, får många invånare sämre möjligheter
och barn och ungdomar får sämre uppväxtmil
jöer. Områden med homogen befolkning, oav
sett om den är välbeställd eller fattig, förhin
drar möten mellan människor och ökar
främlingskapet, vilket minskar det sociala kapi
talet i samhället. För att minska segregationen
och öka variationen ska bostadsområden kom
pletteras med sådana bostadsstorlekar, upplå
telseformer och hustyper som det råder brist på
i respektive område.
En ambition är också att förtäta och funk
tionsblanda staden. Främst gäller det områden
med relativt goda kollektivtrafiklägen, osam
manhängande bebyggelse, låg funktionsbland
ning och litet serviceunderlag. Det finns också

ett ekonomiskt tryck att förtäta i områden där det
redan finns ett stort utbud av service, kultur och
handel.

Verka för jämställda boendemiljöer
Regionens aktörer ska skapa förutsättningar för ett
jämställt samhälle där alla människor kan få en god
boendemiljö och ett fungerande vardagsliv.
Bostadsområden och livsmiljöer kan bli mer jäm
ställda om den översiktliga planeringen fångar upp
erfarenheter från människor med olika livsstilar
och förutsättningar. Genom att utveckla dialogen
med invånarna tas människors erfarenheter till
vara, så att de som arbetar med planering kan ta
med dem i arbetet. Planeringen ska även utgå från

Diagram 17. Bostadsbeståndet i Stockholms län,
antal lägenheter i olika åldersklasser
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könsuppdelad statistik som kan visa betydelsefulla
skillnader mellan kvinnors och mäns livsvillkor.

Förbättra underhållet av äldre bostäder
Under kommande år krävs väsentligt större resur
ser för underhåll av hyresrättsfastigheter från
1960- och 1970-talet. Många av de här fastighe
terna har stora tekniska brister i exempelvis energi
hushållning, samtidigt som de är hårt slitna. Den
nuvarande ombyggnadstakten kan behöva tredubb
las för att inte underhållet ska släpa efter ytterli
gare. Kunskap om underhåll och ombyggnad behö
ver också öka både hos bostadsföretag och inom
byggbranschen.
Ett långsiktigt underhåll kräver att bostadsföre
taget har en sund ekonomi, där hyresinkomster
finansierar nödvändiga investeringar.

!

Åtagande

Göra befintliga mötesplatser mer
attraktiva och skapa nya mötesplatser
som är spridda inom regionen
Regionens aktörer ska utveckla inbjudande mötes
platser och ett rikt och varierat utbud av aktiviteter
i regionen, vilket skapar förutsättningar för nya
kontakter och stärker samhörigheten i regionen.
Ett rikare utbud av mötesplatser i de regionala
stadskärnorna kan också leda till kortare resor i
regionen, vilket minskar transporternas miljö- och
klimatpåverkan.
De regionala stadskärnorna rymmer självklara
och viktiga mötesplatser som kan behöva utvecklas
och kompletteras. Där det finns goda kollektivtra
fikförbindelser, som gör att många människor
redan rör sig där, och där det finns stora och många
arbetsplatser, där kan det också skapas attraktiva
mötesplatser som är tillgängliga för många männis
kor även efter kontorstid.
För att en mötesplats ska uppstå behövs både
rumsliga förutsättningar och aktiviteter och verk
samheter som drar besökare. För att attrahera
många olika människor under olika tider på dygnet
behövs en blandning av aktiviteter och institutio
ner. Kommersiella miljöer kan blandas med exem
pelvis kultur och bibliotek och placeras i anslutning
till knutpunkter i kollektivtrafiksystemet. Fler
offentliga institutioner i anslutning till regionens
faktiska mötesplatser ökar tillgängligheten till ser
vice och bidrar till trygghetskänsla. Om de offent
liga institutionerna blir mer synliga sänks också
trösklarna för kontakt, vilket bidrar till ett ökat för
troende för institutionerna. Om kontaktytorna mel
lan olika bostadsområden i regionen däremot är
begränsade finns det risk för främlingskap mellan

människor och att vissa områden isoleras. Risk för
främlingskap uppstår också om inte invånare med
olika bakgrund och identitet möts. Det är därför vik
tigt att det också finns en dialog mellan olika grup
per i samhället, exempelvis olika religiösa grupper.
Det finns i dag grupper som inte känner sig
hemma i Stockholms city. Därför behöver tillgäng
ligheten öka för grupper som vill söka sig till city,
men som hindras genom exempelvis särbehandling
eller rädsla för våld. Parallellt behöver det bli lät
tare att utveckla nya mötesplatser utanför city.
Kommunerna och regionen bör också ha en bered
skap och en lyhördhet för att ta tillvara potentialen i
mötesplatser som uppstår spontant.

Utveckla det sociala innehållet i
Stockholms varumärke och marknadsföringen av regionen inåt och utåt
En känsla av gemenskap är nödvändig för att stärka
sammanhållningen i regionen. Invånarnas ömsesi
diga erkännande av varandras värde skapar en att
raktiv social miljö för invånare och besökare. Det
ska vara möjligt att känna sig som stockholmare,
parallellt med andra identiteter, var man än kom
mer ifrån och var man än bor i regionen. Men en
positiv lokal identitet förutsätter att människor
känner sig stolta över sin hembygd. Därför ska regi
onens aktörer se till att den bild som presenteras av
invånarna i Stockholmsregionen återspeglar fak
tiska etniska och andra förhållanden, och att Stock
holm ses som en mångfaldsregion.
Inflyttningen till Stockholmsregionen har alltid
varit omfattande och sedan mer än 30 år tillbaka
kommer den absoluta merparten inflyttare från
andra länder. Stockholmsregionen har blivit etniskt
och kulturellt mångfacetterad och kosmopolitisk.
Regionen gör anspråk på att vara ett viktigt nav i den
globala ekonomiska utvecklingen, och måste därför
ha ett öppet förhållningssätt till identitetsskapandet.
Varumärket Capital of Scandinavia bör få ett
vidgat innehåll och fortsätta att kommuniceras
slagkraftigt både inåt i regionen och utåt. Varumär
ket ska bidra till att stärka sammanhållningen och
förmedla en attraktiv bild av regionen till omvärl
den, samt lyfta fram regionens ekonomiska, sociala
och kulturella värden. Ett framgångsrikt varu
märke sticker ut och talar om både vad platsen är
och vad den vill bli. Men för att fylla sin funktion
måste ett varumärke vara känt och omfattat av regi
onens invånare. Inga marknadsföringskampanjer
kan mäta sig med genomslagskraften när medbor
garna själva fungerar som ambassadörer för sin
region och sitt varumärke.

!

Åtagande
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För att bättre förankra varumärket Capital of
Scandinavia behöver det få en mer inkluderande
och dynamisk prägel. Alla regioninvånare ska
känna till varumärket och inte minst känna att de
är delaktiga i att ge det en konkret innebörd. Ett
slagkraftigt formulerat, rätt fokuserat och väl för
ankrat varumärke bidrar till att sätta en plats på
kartan och lyfta fram dess unika och positiva attri
but. Den blir mer attraktiv och konkurrenskraftig i
förhållande till omvärlden. Ett väl förankrat varu
märke bidrar också till stolthet hos invånarna och
stärker sammanhållningen i regionen.
I en tid av ökad globalisering är det mycket vik
tigt hur man uppfattas internationellt. Det påverkar
i hög grad länders och städers förmåga att främja
handel, attrahera besökare samt delta i utbytet av
talang och kreativitet. Den bild av Sverige som man
försöker sprida är bilden av ett progressivt land
med social sammanhållning och som präglas av
nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet.
Det är också i hög utsträckning dessa värden som
gör Stockholm unikt. Regionens nytänkande,
öppna och omtänksamma kultur kan lyftas fram
ännu tydligare i varumärkesarbetet.
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Åtagande

Skapa strategiskt placerade landmärken
i regionens stadskärnor
Stockholmsregionen behöver fler landmärken som
skapar identifikation. Tillkomsten av landmärken i
form av byggnader eller konstverk som stärker både
regionens och ett områdes identitet bör stödjas.
Genom att etablera flera olika typer av landmärken
kan Stockholmsregionen skapa en mosaik som för
stärker de olika delarna och regionen som helhet.
Regionens aktörer bör gemensamt och på enskilda
initiativ verka för att det växer fram landmärken
som betonar den flerkärniga strukturen, tätheten,
öppenheten och mångfalden.
Landmärken kan vara till exempel byggnader,
offentliga konstverk och minnesmärken, men också
en upplevd atmosfär, ljud och aktiviteter. Ett land
märke fungerar när det upplevs som intressant,
minnesvärt och speciellt för platsen eller förknippat
med platsens lokala identitet. Vad som är ett land
märke är i viss mån en subjektiv uppfattning, men
flertalet landmärken upplevs som giltiga för alla
eller många på en plats. I skapandet av landmärken
bör hänsyn tas till platsers historia. I många fall
existerar redan landmärken av betydelse för den
lokala identiteten.
Stadshuset identifieras med Nobelfesten, Kak
nästornet med Telecom, IKEA i Kungens kurva med
svenska entreprenörer och Globen med Stockholm.

Det finns få landmärken i andra kommuner i länet,
men den nya nationalarenan i Solna, den planerade
upplevelseparken i Botkyrka liksom konsthallen på
Hålludden i Värmdö har förutsättningar att bli nya
landmärken. En annan typ av landmärken har por
talkaraktär och signalerar att man anlänt till ett
område. Stockholmsregionen saknar denna typ av
välkomnande byggnader eller konstverk.
I den centrala regionkärnan planeras ett antal
byggnader som kan få funktion som landmärken.
Men de måste utformas och infogas varsamt i stads
miljön, så att de bidrar med nya kvaliteter utan att
samtidigt förstöra värden i den befintliga miljön.

Samverka kring evenemang som stärker
regionens profil inåt och utåt
Regionen ska erbjuda ett brett spektrum av evene
mang och aktiviteter och uppfattas som dynamisk,
mångfacetterad och kreativ. Evenemang och aktivi
teter kan få stor effekt, eftersom evenemang av
många olika slag inspirerar till idéer om nya
arrangemang. Även engångsarrangemang bör upp
muntras, då det kan innebära att fler evenemang
med samma form men annorlunda innehåll etable
ras. Det ger samma positiva effekt som återkom
mande evenemang.
Det finns få återkommande evenemang som
människor förknippar med Stockholm och Stock
holmsregionen. Mest uppmärksammat internatio
nellt är Nobelfesten, som ger regioninvånarna möj
lighet att identifiera sig med en händelse i
världsklass. DN-galan spelar en viktig roll för alla
som är intresserade av friidrott, och är något av en
folkfest. Detsamma gäller tjejmilen. Stockholm
Marathon är relativt välkänt även utomlands, men
är inte unikt på samma sätt som exempelvis Vasa
loppet.
Regionen behöver därför samverka för att skapa
vissa typer av större evenemang, till exempel en
trädgårdsutställning, en världsutställning eller
olympiska spel. Den typen av evenemang kan
användas strategiskt för att utveckla och bebygga
befintliga eller nya områden. Lokaler, anläggningar
och ytor i det offentliga rummet bör utvecklas så att
de möjliggör evenemang som stärker regionens pro
fil som Capital of Scandinavia och som en mångkul
turell, kreativ och inkluderande region.
Evenemang stärker en regions profil både utåt
och inåt. Utåt innebär evenemang både att besökare
dras till regionen och att regionen hamnar på kar
tan. Inom regionen ger festivaler och andra evene
mang invånarna tillfällen till möten och nya kon
takter. Genom att utgå från varje plats specifika

!

Åtagande
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förutsättningar och möjligheter finns det goda
chanser att initiera och etablera evenemang som
stärker gemenskapen och utvecklar identiteten.
Det krävs uthållighet för att ett evenemang ska
bli en tradition och ett begrepp. Kulturfestivalen,
som årligen lockar ett mycket stort antal besökare,
kan bli ett sådant återkommande evenemang. Även
nationaldagsfirandet kan utvecklas till en angelä
genhet för hela regionen. Pridefestivalen är ett upp
skattat och viktigt årligt evenemang. Den lyfter
fram Stockholms öppna prägel och bör vårdas.

!

Åtagande

Utveckla tilliten till det offentliga
För att utveckla kontakterna mellan myndigheter
och invånare behöver regionens aktörer se till att
myndigheterna finns närvarande där människor
befinner sig. Kontaktytorna bör vara både fysiska
och virtuella.
För att institutionerna ska behålla och utveckla
medborgarnas förtroende måste förvaltningarnas
agerande präglas av följande faktorer:
• Tydlighet och transparens. Invånarna ska kunna
förstå regelsystemet, veta vad som gäller och
kunna följa sina ärenden.
• Objektivitet och rättvisa. Samma förutsättningar
ska gälla för alla och invånarna ska känna att
likabehandlingsprincipen fungerar.
• Välkomnande bemötande och begripligt språk.
En förvaltnings språk ska vara begripligt så att
invånarna kan förstå beslut och ärendehantering
och förlita sig på att förvaltningen ställer upp
med hjälp och stöd.
Det är viktigt att underlätta invånarnas kontakter
med myndigheterna, för att tilliten och förtroendet
mellan invånare och förvaltningar ska utvecklas.
Det ska vara lätt för alla att komma i kontakt med
myndigheter, oavsett utbildningsnivå och bak
grund. Dessutom ska förvaltningarna vara synliga
för invånarna.
Det är särskilt viktigt att utveckla närvaron på

webben, som i dag är regionens största mötesplats.
Allt fler statliga och kommunala organ utvecklar
elektroniska kontaktvägar och kvalificerade
e-tjänster för enskilda och företag, vilket är posi
tivt. Även om tjänsterna tekniskt sett är relativt
lätta att använda, förutsätter de ofta att använ
darna har goda kunskaper om vem som gör vad
inom det offentliga Sverige och att de behärskar
förvaltningarnas språkbruk.
Samverkan mellan myndigheter och andra aktö
rer i den virtuella världen riktar sig i dag främst till
besökare och investerare, vilket underlättar väsent
ligt för dessa grupper. Samverkan mellan myndig
heter i kontakten med invånare är dock mer säll
synt och behöver öka.
I framtiden kan andra gränssnitt eller tekniska
innovationer komma att ersätta webben, men
grundprincipen bör vara densamma – att ta vara på
de kontaktvägar som människor redan använder
sig av.
När regionens kommuner samverkar för att
koordinera sin närvaro på webben uppnås samti
digt andra positiva effekter:
• Kostnaderna för utveckling av e-tjänster fördelas
mellan flera aktörer.
• Kommunerna får anledning att ytterligare gran
ska sina handläggningsprocesser och samordna
sina regler och rutiner.
• Invånarna får större möjligheter att jämföra olika
kommuners tjänsteutbud och kvalitet.
Internetanvändare söker ofta sociala kontakter
eller information på webbplatser med sociala
forum. Flera myndigheter har framgångsrikt sökt
upp ungdomar som de velat informera på dessa
forum. Det stärker förtroendet för de offentliga
verksamheterna att förvaltningarna på detta sätt
ökar sin synlighet för invånarna. Samarbeten och
erfarenhetsutbyte inom området kan ytterligare
effektivisera de offentliga verksamheternas
agerande. n
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2:7 Frigör livschanser
Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata
sin fulla livspotential.
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Nuläge och trender
Stockholmsregionen har goda förutsättningar att
skapa en socioekonomisk miljö där människors
livschanser kan frigöras. Samverkan för social
utveckling i regionen bör bidra till människors
utveckling, till att deras grundläggande behov till
godoses och till nya möjligheter för dem som annars
skulle ha begränsade livschanser. Individens livs
chanser och förmåga att försörja och förverkliga sig
själv påverkas i hög grad av olika förhållanden i
samhället, till exempel av sammanhållningen mel
lan regionens invånare. Om individen är fri ska hon
också ha möjlighet att röra sig i regionen, vilket
betyder att tillgängligheten ska vara god. Andra
grundläggande förutsättningar för att frigöra män
niskors livschanser är tillgång till utbildning, god
hälsa, sysselsättning och egen försörjning.
Strategin frigöra livschanser fokuserar framför
allt på samhällets roll att stärka invånarna och på
de hinder som regionen måste undanröja för att
livsmiljön ska vara god och för att alla mänskliga
resurser ska kunna tillvaratas. Den långsiktiga
ambitionen är att bli en global karriär- och immi
grationsregion, som erbjuder professionella möjlig
heter och utbildning för alla.

Avlägsna hinder
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Samhällsåtgärder som utjämnar förutsättningarna
mellan individerna och ger alla samma möjligheter,
har viktiga fördelningseffekter i ett längre tidsper
spektiv. Särskilt under ekonomiska kriser, men
också under normala förhållanden, får bland annat
kvinnor och män med utländsk bakgrund, funk
tionshindrade och äldre det svårare på arbets
marknaden. Om de strukturella förutsättningarna i
ekonomin dessutom är dåliga, kan arbetslösheten
permanentas.
På både nationell och kommunal nivå i svensk
politik finns direkta omfördelningssystem, som
progressiva skatter samt olika bidrag och stöd. På
regional nivå är uppgiften att gemensamt identi
fiera och förändra andra strukturella förutsätt
ningar i samhället för att förbättra människors livs
chanser. En bra utbildning för alla är en ständigt
central fråga. Det handlar om både grund- och
gymnasieskolan och högre utbildning. Även åter
kommande möjligheter till utbildning, som vuxen
utbildningen och folkbildningsorganisationernas
verksamhet, är viktiga för att ge nya chanser i olika
livsskeden. Även utanför arbetslivet finns det hin
der som behöver avlägsnas, så att bland andra de
äldre får tillgång till alla möjligheter i regionen.

Olika förutsättningar i boende,
hälsa och ekonomi
Olika gruppers förutsättningar och utgångsläge
varierar i regionen, vilket har visats i Stockholms
läns landstings folkhälsorapport från 2007. Där
framgår det att 38 procent av männen och 41 pro
cent av kvinnorna har eftergymnasial utbildning.
Bostadssituationen ser ut så att cirka 65 procent av
länsinvånarna bor i villa eller bostadsrätt, cirka 25
procent i hyresrätt och övriga i andra former av
boende, till exempel som inneboende eller i äldre
boende.
Invånarnas uppfattning om sin egen hälsa varie
rar. Runt 80 procent av kvinnorna och männen i
åldrarna 18–29 år anser att de har ett gott hälsotill
stånd. Den självuppskattade goda hälsan försämras
successivt med stigande ålder till omkring 60 pro
cent bland dem som är i åldrarna 65–84 år. Bland
äldre i åldrarna 65–84 år är det 18 procent som
anser sig ha dålig rörlighet utomhus. En tredjedel av
länets invånare har något långvarigt hälsoproblem.
Det finns stora skillnader i hälsan mellan olika
grupper. Av de kvinnor som bor i villa anser sig
cirka 20 procent inte må särskilt bra. Motsvarande
siffra för kvinnor i hyresrätt är ungefär den dubbla.
Även de ekonomiska förutsättningarna skiljer sig
åt mellan olika grupper. I folkhälsoundersökningen
ställs frågan om man under de senaste 12 måna
derna har varit tvungen att låna pengar eller söka
socialbidrag för att klara löpande utgifter. En sådan
svår ekonomisk situation drabbade 15 procent av
männen och 18 procent av kvinnorna i Stockholms
län. Bland kvinnor i åldrarna 18–24 år befann sig
cirka 40 procent i samma situation. I gruppen per
soner födda utanför Europa är andelen högre än i

Diagram 18. Andel i Stockholms län som uppger
ett gott hälsotillstånd. Procent
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Källa: Folkhälsoenkäten 2006
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genomsnittsbefolkningen, cirka 40 procent för
båda könen. Den siffran är oförändrad jämfört med
år 2002.

Stora skillnader och bristande integration
inom regionen
Generellt har välståndet ökat i Stockholmsregionen
de senaste femtio åren, men skillnaderna är alltså
stora mellan olika grupper av människor. Det finns
också stora skillnader mellan olika områden. Ana
lyser visar att alla som bor i utsatta bostadsområ
den, inte bara personer med utländsk bakgrund,
riskerar att drabbas av utanförskap och dess nega
tiva effekter.
Priserna på bostäder varierar mycket i regionen.
I regionens centrala delar är priserna mycket höga
och de faller sedan generellt med ökat avstånd från
regioncentrum. Även priserna på bostäder i attrak
tiva lägen i skärgårdsområdet är höga. Detta möns
ter återspeglas i de boendes inkomster, och det
finns stora skillnader mellan olika områden i regio
nen i hur stor andel som förvärvsarbetar. I en jäm
förelse mellan kommunerna ligger förvärvsfrek
vensen som lägst på cirka 70 procent och som högst
på drygt 80 procent. Men skillnaderna inom kom
munerna är ännu större. I vissa stadsdelar i Stock
holms stad är det endast omkring 40 procent som
förvärvsarbetar.

Diagram 19. Barnfattigdom i de tre storstäderna;
totalt och i stadsdelen med den största
barnfattigdomen. Procent
80

Procent av barnen 0 –17 år

70
60

62

58

54

40
30

20

19

17

12

10
0

lt

ta

o
,t

m

ol

St

o

h
ck

o

St

m

ol

h
ck

st

ör

t
,s

g

or

b
te

Gö

lt

ta

o
,t

rg

o
eb

t

Gö

st

o
,t

ö

m

al

M

lt

ta

ör

t
,s

ö

m

al

st

ör

t
,s

Ökande skillnader i inkomstnivå i storstäder
En global trend, som också gäller i Stockholm,
är att realinkomsterna ökar för alla grupper i
storstäder, men att ökningarna är mycket kraftigare
för dem som redan har det bra ställt. I Stockholm,
Göteborg och Malmö har både inkomst- och utbild
ningsnivån ökat konstant mellan 1990 och 2006,
samtidigt som sambandet mellan högre utbildning
och högre inkomst är stark. I Stockholms- och
Göteborgsregionen har invånare i alla stadsdelar
och kommuner ökat sin inkomstnivå, men inkom
sterna har ökat mycket mer där de redan var jäm
förelsevis höga. Trots detta har storstäderna den
största barnfattigdomen i Sverige, och i vissa områ
den är den anmärkningsvärt stor.

Integrationspolitiken behöver kompletteras
lokalt och regionalt

50

30

Regionens problem med bristande mångfald i
arbetslivet och bristande integration är ett huvud
tema i OECD:s rapport Territorial Review av Stock
holmsregionen från år 2006. I rapporten betonas att
det krävs fler insatser för att främja mångfald, som
är en av de främsta tillgångarna i den kunskapsba
serade ekonomin: ”Allmänt sett verkar en förbätt
ring kräva att man växlar från en modell för stöd
och rättigheter till en där man erkänner det sociala,
kulturella och ekonomiska värdet av mångfald.”
I Sverige har 85 procent av infödda svenskar ett
arbete som motsvarar deras utbildningsnivå, jäm
fört med bara cirka 40 procent av personer födda
utomlands. OECD-rapporten understryker att Sve
rige har lagstiftat mot diskriminering i arbetslivet
och i högskolan. Trots det finns Sverige med bland
de länder som har störst andel arbetslösa personer
med utländsk bakgrund, i förhållande till deras
andel av arbetskraften.
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Källa: Barnfattigdomen
i Sverige,
Årsrapport
Rädda Barnen.
socialbidrag räknas som fattiga. Observera att staplarna
avser stadsdelar inom respektive stad. I stadsdelar i
Göteborg och Malmö finns en större barnfattigdom än i
Stockholm, både totalt sett och i den stadsdel som har
högst andel fattiga.
Källa: Barnfattigdomen i Sverige, Årsrapport 2008, Rädda Barnen.

Trots höga ambitioner och mål har samhället inte
lyckats häva den sociala segregationen och utanför
skapet. Ofta har det genomförts mycket kostsamma
åtgärder för att främja social integration, men trots
goda intentioner har insatserna många gånger visat
sig vara verkningslösa. Det finns därför anledning
att betrakta integrationen ur ett nytt perspektiv.
Öppenhet är en viktig förutsättning för integra
tion och delaktighet. En grundtanke är att tillträde
till arbetsmarknaden både ger bättre ekonomiska
villkor och stärker individens kapacitet och hand
lingsmöjligheter. Ekonomisk integration kan öppna
dörrar som ger individen tillgång till andra arenor,
exempelvis kulturella och sociala, och till de
bostadsmarknader som tidigare varit stängda.
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En sådan perspektivförskjutning innebär att det
behövs lokala åtgärder som syftar till att stärka
individens kompetens, men avgörande för integra
tionen är arbetsmarknadens utveckling och öppen
het. Två exempel på regionala insatser är Match
ning Södertörn och samverkansöverenskommelsen
mellan olika kommuner i länet för att effektivisera
introduktion av flyktingar och mottagning av nyan
lända. Det är också viktigt att öka tillgängligheten
till transporter mellan arbete och boende samt att
öka dynamiken på arbetsmarknaden och i företa
gandet i stort. Symtom på samhällsproblem visar
sig i vissa stadsdelar. Men orsakerna till problemen
finns sällan just där, och inte heller lösningarna.

Offentliga arbetsgivare kan påverka
diskriminering
Diskriminering är ett allvarligt hinder för männis
kors livschanser och är förbjudet i lag. På nationell
nivå finns det en särskild ombudsman som ska
arbeta för att motverka diskriminering. Funktions
hindrade uppger ofta att de känner sig diskrimine
rade på arbetsmarknaden och det är även vanligt
att människor med utländsk härkomst och homo
sexuella känner sig diskriminerade. Fler kvinnor än
män anmäler könsdiskriminering. Dessutom har

Diagram 20. Var eller i vilka situationer upplevs
diskriminering? Procent
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besök på restaurang, köp av varor och tjänster samt vid
besök i hälso- och sjukvården är upplevelsen av diskriminering vanligast bland personer med funktionshinder.
Källa: DO, HO och HOMO, 2005

kvinnor fortfarande lägre lön än männen, även om
Stockholms län är mer jämställt än alla andra län i
Sverige.
Ungefär en tredjedel av regionens arbetskraft är
anställd i offentlig sektor (stat, landsting och kom
muner). Stockholms stad är regionens största
arbetsgivare, följt av Stockholms läns landsting.
De offentliga aktörerna påverkar därför inte bara
regionen genom sin verksamhet, utan har också en
betydande roll som arbetsgivare. Det ger aktörerna
fler möjligheter att påverka människors livschanser,
tilliten och de sociala förutsättningarna i regionen.
Som arbetsgivare ska offentlig sektor dessutom
föregå med gott exempel och mångfaldsorientera
sina verksamheter.
Bland de tjugo största arbetsgivarna i länet är en
tredjedel kommuner, och mer än hälften finns inom
den offentliga sektorn. Inom alla kommuner utom
Södertälje är kommunen den enskilt största arbets
givaren. Kommunernas förmåga att rekrytera män
och kvinnor från olika grupper i samhället är avgö
rande både för att skapa livschanser för individerna
och för att skapa förvaltningar som är trovärdiga i
arbetet med att företräda invånarnas intressen.

Åtgärder mot otrygghet ger en
mer attraktiv region
Trygghet och säkerhet är viktiga faktorer för att
göra regionen attraktiv. Otrygghet kan bero både på
faktiska yttre hot och på en subjektiv upplevelse av
oro. Trygghet förutsätter tillit till samhället och
andra människor men påverkas också av yttre för
hållanden som stadens, bostadsområdets och
transportsystemets utformning.
Många storstadsbor känner sig otrygga utomhus.
De många öde stråken i stadsbygden upplevs som
otrygga även om den faktiska risken att utsättas för
våld är liten. Miljöer som bidrar till otryggheten är
bland annat trafikleder som skapar barriärer, gång
tunnlar där människor är rädda för att bli över
fallna samt folktomma stråk och skymda bakgår
dar. Oro att utsättas för våld är ett konkret problem,
i synnerhet för kvinnor i storstadsområden, men
även en relativt stor grupp män i storstäderna
begränsar sin rörelsefrihet utifrån oro. Fler kvinnor
än män avstår dock från att gå ut på kvällen av
rädsla för att bli utsatta för våld.
Mer än hälften av kvinnorna och en tredjedel av
männen känner sig otrygga när de reser ensamma
på kvällen med tunnelbana och pendeltåg. Känslan
av trygghet ökar påtagligt när människor reser i
sällskap. Om människor avstår från att resa mins
kar inte bara den egna rörligheten och möjligheten
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till möten med andra människor, utan även tilliten
till andra och till samhället och på sikt även regio
nens tillväxt. Om människors lust att upptäcka fler
delar av regionen hämmas av verklig eller upplevd
otrygghet minskar också känslan av tillhörighet till
hela regionen.
För att skapa en trygg och säker region behövs
både åtgärder som minskar den faktiska risken för
att utsättas för olyckor och brott, och åtgärder som
ökar människors trygghet och tillit till samhället
och varandra. Utformningen av den fysiska miljön
har stor betydelse för att öka tryggheten hos män
niskor. En lämplig fysisk utformning av staden ger
överskådlighet, och befolkade offentliga rum och
urbana stråk bidrar till att förebygga brott och
minska känslan av otrygghet. Bättre belysning, fler
offentliga mötesplatser, bättre skötsel av det offent
liga rummet och bättre utformade trafikanlägg
ningar är andra åtgärder.
För äldre människor och funktionshindrade är
det viktigt att gatumiljön och det offentliga rummet

är utformat för framkomlighet. För äldre kan det
också vara en viktig trygghetsfråga att kontakt med
myndigheter och samhällsservice kan ske per tele
fon med en fysisk person, och inte per tonval eller
e-post.

Tabell 5: Invånare (65+) som har låtit bli att gå
ut på grund av otrygghet. Män/kvinnor i hyresrätt/
villa, Stockholms län
Avstått från att gå ut på kvällen (ålder 65+), procent
Alla

34

Män

20

Kvinnor

47

Män i villa

12

Män i hyresrätt

27

Kvinnor i villa

39

Kvinnor i hyresrätt

53

Källa: Folkhälsorapporten 2007

Strategi: frigör livschanser

Planeringsmål – det här
ska vi uppnå till 2030

Åtaganden – det här ska vi göra
för att nå målen

• Hela regionen präglas av delaktighet och
integration.

• Samverka på strategisk nivå för att förnya och
bredda integrationspolitiken.

• Alla invånare oavsett bakgrund använder sin
kompetens på en väl fungerande offentlig
och privat arbetsmarknad.

• Anta en policy mot diskriminering.
• Göra organisationerna mångfaldsorienterade.
• Följa upp integration och utanförskap i hela
regionen.
• Undanröja hinder för att alla människor tryggt
ska kunna vistas och resa i regionen.

!

Åtagande

Samverka på strategisk nivå för att
förnya och bredda integrationspolitiken
Integrationspolitiken är koppad till samtliga fyra
mål för regionens utveckling: en öppen och till
gänglig region, en ledande tillväxtregion, en region
med god livsmiljö och en resurseffektiv region.
Integrationsarbetet i regionen har haft en tyngd
punkt på mottagning och introduktion av flyktingar
och stöd till långtidsarbetslösa och personer med
ekonomiskt bistånd. Periodvis har dessa insatser

kompletterats med satsningar riktade mot vissa
bostadsområden. Det är naturligt att fokus har legat
på dessa två frågor, med tanke på kommunernas
ansvar för dessa frågor. Ett integrationsperspektiv
som bör förstärkas är att minska boendesegregatio
nen och att dra nytta av mångfalden för att bli en
öppen, idérik, konkurrenskraftig och resurseffektiv
region.
Det innebär att integrationen mellan olika grup
per i regionen måste gå bortom ett ensidigt fokus på
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dem som betraktas som förlorare i segregationspro
cessen. I stället ska hela det regionala sociala syste
met utvecklas. Det finns ömsesidiga beroenden i
regionen, där symtomen på samhällsproblem kon
centreras till vissa geografiska områden medan orsa
kerna, och därmed lösningarna, ofta finns på helt
andra ställen. Integrationsfrågan bör föras in i fler
utvecklingsområden, så att integration och mångfald
utvecklas som en strategisk fråga för hela regionen.

Bredare integrationsperspektiv
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Det nya integrationsperspektivet omfattar utveck
lingsområden som inte traditionellt betraktas som
integrationspolitiska. Det handlar om tillgänglighet
mellan områden av olika karaktär, vilket betyder
att exempelvis trafikplaneringen måste ta hänsyn
till både sociala och ekonomiska faktorer. Nya att
raktiva stadsmiljöer och mötesplatser ska skapas,
där människor med olika bakgrund kan mötas och
lära känna varandra. Det betyder att stadsplane
ringen måste involveras och involvera. En förnyad
och mångfacetterad regional identitet behöver
utvecklas som är inkluderande, för såväl invånare
som inflyttare, och attraktiv för besökare. I en att
raktiv region blir ingen diskriminerad i nöjeslivet
eller i några andra sammanhang.
Men förnyelsen av integrationspolitiken betyder
inte att gamla policyområden inte längre är rele
vanta. Svenska för invandrare (SFI) är fortfarande
en nyckel för integration och det är fortfarande nöd
vändigt att ta krafttag mot diskriminering. Diskri
minering är ett betydande hinder för människor
som vill ta tillvara sina egna livschanser, och som
gör det svårare att skapa sammanhållning i regionen.

Snabbt inträde på arbetsmarknaden
är nyckeln till integration
En grundförutsättning för en lyckad integration är
ett snabbt inträde på arbetsmarknaden. Kraftfulla
satsningar på att underlätta detta inträde är därför
avgörande för hela integrationspolitiken.
I en resurseffektiv region blir ingen diskrimine
rad på arbetsmarknaden. I ett barnvänligt samhälle
finns inga områden där många barn lever under
svåra förhållanden. Både segregationen och utsatt
heten bland barn kan minskas om föräldrarna
kommer in på arbetsmarknaden. Inträde på arbets
marknaden är en strategisk faktor för bättre socio
ekonomiska förhållanden och en förutsättning för
tillväxten i regionen. Arbetsmarknaden ska vara
lika oavsett etnisk och annan bakgrund.
Länets kommuner har ingått en samverkansö
verenskommelse om flyktingmottagande och intro

duktion av nyanlända. Den är ett exempel på en
konkret insats för att öka integrationen. Överens
kommelsen innebär att parterna aktivt ska arbeta
för utveckling av insatser riktade till nyanlända
barn, kvinnor och män. Detta för att på ett bättre
och mer resurseffektivt sätt möta individens behov
och de vuxnas strävan att bli självförsörjande. En
ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare innebär att samordningsansvaret för
introduktionen flyttas från kommunerna till
Arbetsförmedlingen. Detta bedöms dock inte
minska kommunernas behov av samarbete kring
sådana insatser som de även fortsättningsvis
ansvarar för.

Anta en policy mot diskriminering
Arbetet i regionen bör organiseras enligt ett pro
gram som tagits fram av den internationella koali
tionen av städer mot rasism, på initiativ av
UNESCO. I det internationella samarbetet ingår
även några kommuner i Stockholmsregionen.
Den internationella Koalitionen arbetar utifrån en
tiopunktsplan mot rasism, diskriminering och
främlingsfientlighet som har många dimensioner
och integrerar flera områden, exempelvis utbild
ning, boende, arbete, kultur och fritid. Tiopunkts
planen behöver anpassas till arbetet i regionen och
fastslås som policy. Alla kommuner i Stockholms
regionen kvalificerar sig för medlemskap i
UNESCO:s koalition, men medlemskap är inte ett
krav för att arbeta enligt policyn. UNESCO:s tio
punktsplan (se faktaruta) har en tydlig fokus på
etnisk diskriminering. Denna plan behöver anpas
sas till arbetet i regionen, användas som stöd för
utveckling av regionens arbete med andra typer av
diskriminering och fastslås som policy som täcker
alla delar av diskrimineringslagstiftningen. Lag
stiftningen kräver dessutom aktivt åtgärdsarbete
för att främja rättigheter och möjligheter oavsett
kön och andra bakgrundsfaktorer. Den nya svenska
diskrimineringslagen, som trädde i kraft 2009, reg
lerar diskriminering av den enskilde utifrån kön,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt
ning, funktionshinder och sexuell läggning samt de
två nya diskrimineringsgrunderna ålder och könsö
verskridande identitet och uttryck. Diskrimine
ringsförbudet har även vidgats till att omfatta fler
samhällsområden än i dag, och inom arbetslivet
gäller diskrimineringslagen även personer som
söker arbete, praktikanter och personer som utför
arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft.
Diskriminering är ett brott och regionen bör
parallellt med sitt eget arbete även försöka påverka

!

Åtagande
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statens rättsliga instanser att satsa större resurser
på att bekämpa diskriminering. Kunskaper om den
nya diskrimineringslagen och de grupper som drab
bas av diskriminering är en grundförutsättning för
regionens arbete mot diskriminering. En Stock
holmsregion fri från diskriminering blir attraktiv,
inte bara för utrikesfödda personer utan även för
övriga invånare och för besökande, till exempel
turister, affärsresande och investerare.

Åtaganden för att bekämpa rasismen.
Upprop för en europeisk koalition av städer
mot rasism, UNESCO 2005
1 Större vaksamhet mot rasism
2 Analysera rasism och diskriminering och
övervaka kommunal politik
3 Bättre stöd till offer för rasism och
diskriminering
4 Större medverkan och mer välinformerade
invånare
5 Aktiv stödjare av lika möjligheter
6 Tillämpa lika möjligheter som arbetsgivare
och tjänsteleverantör
7 Rättvis tillgång till bostäder
8 Att utmana rasism och diskriminering
genom utbildning
9 Att främja kulturell mångfald
10 Hatbrott och konflikthantering

!

Åtagande

Göra organisationerna
mångfaldsorienterade
Stockholmsregionen ska bli mer attraktiv, konkur
renskraftig och effektiv genom att regionens aktö
rer tar till vara all befintlig kompetens hos invå
narna i form av utbildning, yrkeserfarenheter,
språkkunskaper och kulturkompetens. Det har
även ett stort ekonomiskt värde för såväl den
offentliga sektorn som näringslivet att ta vara på
den kreativa kraft som finns bland personer med
annan etnisk bakgrund och i andra grupper som
inte är delaktiga i samhällslivet.
Det behövs en större mångfald i alla organisatio
ner och i alla samhällssektorer. Utvecklingen mot
mer mångfald ska påskyndas och därför är det nöd
vändigt med tydliga mål och strategier för att skapa
mångfaldsorienterade organisationer.
Offentlig sektor har som arbetsgivare ett särskilt
ansvar att mångfaldsorientera sina verksamheter,
eftersom det ökar förutsättningarna för alla i
befolkningen – oavsett vilken grupp de tillhör – att
känna förtroende för verksamheten och kunna ta

del av service på lika villkor. Exempelvis har man
redan inom det delregionala samarbetet bland
Södertörnskommunerna enats om att följa upp
mångfald i personalboksluten, en modell som kan
anpassas och användas av hela regionen. Som
arbetsgivare och utbildare har kommuner och
landsting ett betydande handlingsutrymme och ska
föregå med gott exempel.
Precis som offentlig sektor bör även andra orga
nisationer bli mer mångfaldsorienterade. Det gäller
bland andra näringslivets och den sociala ekono
mins organisationer.
Många av regionens kommuner har antagit
mångfaldsplaner, och även landstinget. Planerna
har stor bredd i ambitionsnivå när det gäller initia
tiv och uppföljning. Många av dessa planer har
framför allt fokus på att hindra diskriminering.
Bara ett fåtal kommuner har en uttalad ambition att
successivt öka andelen anställda med utländsk bak
grund för att personalsammansättningen bättre
ska spegla kommunens befolkningssammansätt
ning. Inom landstinget är det ungefär samma andel
utrikesfödda medarbetare som i befolkningen i stort.
De första mångfaldsplanerna hade ofta fokus på
etnisk mångfald, men det blir allt vanligare att även
andra grupper omfattas. Ett exempel är Stockholms
läns landstings definition av mångfald som olika
bakgrunder i fråga om religion, etnisk tillhörighet,
ålder, kön, sexuell läggning och funktionshinder.
Det handlar alltså om samma grupper som i diskri
mineringslagen, utom gruppen med ”könsöver
skridande identitet eller uttryck”. Med mångfald
menas med andra ord en blandning av anställda
med sådana bakgrunder som nämns i den nya
diskrimineringslagen.

Följa upp integration och
utanförskap i hela regionen
Integration och utanförskap ska följas upp gemen
samt för att regionens aktörer ska ha samma under
lag för åtgärder. Det finns många olika definitioner
av integration och utanförskap, och olika typer av
undersökningar. Därför är det svårt att samman
ställa och jämföra information. Ett framgångsrikt
och fokuserat regionalt utvecklingsarbete kräver ett
systematiskt och tillförlitligt sätt att mäta utveck
lingen och följa upp insatser. Därför bör regionens
aktörer ta fram gemensamma definitioner av
begrepp och standardiserade mätmetoder.
Stockholmsregionen är en integrerad bostadsoch arbetsmarknad, och segregation och utanför
skap bör därför mätas på regional nivå. Samtidigt
ligger ansvaret för data som gäller sociala förhål
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Åtagande

124 Frigör livschanser

landen på vissa myndigheter och på kommunerna.
Ett regionalt samarbete hjälper regionens aktörer
att förstå den sociala utvecklingen och skapar
underlag för att utvärdera och utarbeta åtgärder.
Ansvaret för datainsamlingen ligger på olika aktö
rer: kommuner, landsting och statliga myndigheter.
Möjligheter att göra jämförelser över tiden, mellan
kommuner och mellan kvinnor och män med olika
bakgrund samt uppföljning av insatser behöver
vidareutvecklas.

!

Åtagande

Undanröja hinder för att alla
människor tryggt ska kunna vistas
och resa i regionen
För att invånarna i en storstad ska kunna utnyttja
dess fördelar måste det finnas goda möjligheter att
röra sig i regionens alla delar. Alla ska känna sig
tillräckligt trygga när de vistas i det offentliga rum
met eller reser kollektivt i regionen. Känslan av
otrygghet begränsar en människas livsrum och
livschanser.

2:7

Den fysiska miljön ska upplevas som trygg och
försvåra brottslighet. Miljön ska dessutom vara till
gänglig även för funktionshindrade. Det är viktigt
att många människor vistas ute på gator, torg och
andra allmänna platser, eftersom det ökar känslan
av trygghet för alla.
Kvinnor ska inte uppleva större hinder än män
att ta sig till och vistas på attraktiva mötesplatser.
Regionen behöver fortsätta att vidta åtgärder för att
öka tryggheten, genom SL och tillsammans med
trafikentreprenörerna. Det kan vara kameraöver
vakning, trygghetstelefoner, klotterbekämpning
eller liknande. Berörda kommuner behöver samti
digt öka trafikanternas upplevda trygghet genom
ljusare och säkrare anslutningsvägar, parkerings
platser etc. Regionens aktörer bör se över de vikti
gaste omstigningsplatserna i kollektivtrafiken, så
att de upplevs som tryggare och säkrare. Sådana
åtgärder kommer att öka känslan av trygghet, i syn
nerhet för kvinnliga resenärer och andra grupper
som upplever otrygghet i kollektivtrafiken. n
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Målbild för östra Mellansverige och
plankarta för Stockholms län
Det här kapitlet ger en samlad bild av regionens
rumsliga strukturer. Kapitlet tydliggör den regio
nala struktur som blir det sammantagna resultatet
av åtaganden som beskrivs i kapitel 3 och de rums
liga inriktningar och förhållningssätt som redovi
sas i det följande. Inledningsvis lyfts Stockholmsre
gionen fram i relation till östra Mellansverige,
sammanfattat i en målbild. Efter det följer en redo
görelse för den övergripande rumsliga inriktningen
i Stockholms län. Kapitlet fortsätter sedan med en
redovisning av utvecklingen av olika delstrukturer:
bebyggelsestruktur, transportsystem, grönstruktur
och landskap, blåstruktur och vatten samt teknisk
försörjning. Slutligen görs under rubriken ”Plan
beskrivning” en genomgång av de regionala intres
sen och funktioner som ska tillgodoses.
Den långsiktiga målbilden för östra Mellan
sverige fokuserar på ortsstruktur och storregionala
samband. Planbeskrivningen med plankartan för
Stockholms län ger vägledning i frågor om markoch vattenanvändning samt lokalisering av bebyg
gelse och anläggningar.

Gemensam målbild för östra
Mellansverige 2050
I östra Mellansverige finns idag sammantaget en
stor arbets- och bostadsmarknad, ett väl utbyggt
utbildningssystem och ett konkurrenskraftigt
näringsliv. Att samspelet i regionen fungerar effek
tivt är viktigt såväl för regionens som för Sveriges
fortsatta utveckling. De funktionella sambanden i
östra Mellansverige är påtagliga och i takt med att
regionen integreras blir de också allt viktigare.
Därmed ökar också betydelsen av samarbeten inom
en allt större region.
Östra Mellansverige har en flerkärnig ortsstruk
tur. Vägar, järnvägar och vattenvägar binder sam
man städer och tätorter. Dessa nät och knutpunkter
bildar synliga, karakteristiska strukturer som ännu
idag präglar östra Mellansverige.
Till östra Mellansverige räknas Stockholms,
Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Örebro,
Gävleborgs och Östergötlands län. Östra Mellan
sverige har drygt 3,5 miljoner invånare. Till år 2050
beräknas folkmängden öka till nästan 5 miljoner
invånare. Befolkningsökningen väntas ske i storre
gionens större städer. Växande städer påverkar sitt
omland, såväl den byggda som den obebyggda miljön.
Utvecklingen i östra Mellansverige medför krav
på hur Stockholmsregionen ska fungera. Exempel

vis är framkomligheten genom Stockholm en viktig
fråga för hela östra Mellansverige. När de regionala
stadskärnorna i Stockholms län utvecklas, förbätt
ras tillgängligheten till Stockholmsmarknaden.
Problemen och möjligheterna som följer med
ökade befolkningskoncentrationer i de större stä
derna är gemensamma. På ett flertal områden kan
storregionala strategier leda till att resurser utnytt
jas bättre. Det kan gälla allt från sociala frågor som
integration till frågor om miljökvalitet.
Det finns ett starkt stöd, både inom och utanför
länet, för att skapa en gemensam syn på den över
gripande storregionala rumsliga strukturen. Många
är eniga om att samarbete behövs inom den väx
ande funktionella regionen för att bidra till att östra
Mellansverige blir än mer attraktivt. För att skapa
bättre förutsättningar för att länka samman mark
naderna för arbete, boende, utbildning och företa
gande och för att minska administrativa hinder för
människors fria rörlighet, i enlighet med plane
ringsmål och åtaganden, har en målbild för östra
Mellansverige tagits fram i samarbete mellan de
regionala organen i östra Mellansverige.

Målbildens funktion och avgränsning
Målbilden är en rumslig framtidsbild för östra
Mellansverige år 2050. Den ska utgöra underlag för
gemensamma planeringsfrågor i östra Mellansve
rige och vägleda vid beslut om utveckling och pla
nering i Stockholms län. Målbilden kommer därmed
att vara en utgångspunkt vid länsöverskridande
samarbeten mellan Stockholms län och andra delar
av östra Mellansverige. Den kan underlätta en
gemensam förståelse för och diskussion om hur stä
der och deras omland i östra Mellansverige kan
samspela med varandra och med Stockholmsregio
nens olika stadskärnor.
Det är angeläget att de berörda aktörerna fort
sätter föra en dialog kring arbetet med att utveckla
en gemensam syn på den övergripande storregio
nala rumsliga strukturen. Målbilden ska ses som en
plattform för vidare diskussion och samarbete. För
djupningar kan med fördel göras länsvis eller i form
av delregional samverkan inom ramen för de ingå
ende länens regionala utvecklingsprogram. För
djupningar kan också ske i planeringen av trans
portinfrastruktur och inte minst i arbetet med
kommunernas översiktsplaner. Stockholmsregio
nen kommer att aktivt ta initiativ till en fortsatt
process i nära samverkan med berörda parter.
Stockholmsregionen bör delta i en fortsatt process
om regionfrågorna i samverkan med berörda kom
muner och landsting.

127
Karta 13. Målbild för östra Mellansverige
N

Målbilden är en rumslig framtidsbild för östra Mellan
sverige år 2050. Den är tänkt att underlätta en gemensam
diskussion om hur marknaderna för arbete, boende,
utbildning och företagande kan länkas samman. Mål
bilden är en plattform för vidare samarbeten. Karta 14
illustrerar en storregional ortsstruktur i östra Mellan
sverige och karta 16 storregional godsstruktur.
Källa: Regionplanekontoret
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Målbilden är Stockholmsregionens utblick över
östra Mellansverige i ett rumsligt perspektiv. Fokus
ligger på relationen mellan Stockholms län och
övriga län. Utöver dessa relationer finns en rad
andra relationer som bilden inte omfattar, men som
är viktiga i östra Mellansverige. Dessa kan utveck
las i gemensamt storregionalt arbete framöver.

på infrastruktur och transportmöjligheter. En
nackdel för näringslivet i hela Sverige är de långa
avstånden till marknaderna i Europa, som gör att
transporterna blir dyra och långa. Det är därför
viktigt att regionens aktörer samarbetar för att
skapa effektiva transportlösningar för näringslivet i
östra Mellansverige.

Målbildens utgångspunkter

Målbildens rumsliga inriktning

Stockholmsregionens vision är att vara Europas
mest attraktiva storstadsregion. Genom en sam
spelt utveckling i hela östra Mellansverige ökar för
utsättningarna för att nå visionen. Östra Mellan
sveriges städer bör fortsätta utvecklas som en del av
en gemensam, funktionell storstadsregion med
Stockholm som centrum. Olika orter har olika kom
plementära roller i den flerkärniga storregionala
strukturen.
Storstadsregionernas betydelse för nationell
ekonomisk tillväxt och förnyelse ökar. I storstads
regionerna är utbildningsnivåerna, lönerna och eta
bleringsgraden för nya företag högre samtidigt som
arbetslösheten och beroendet av socialförsäkringar
är lägre. Det är framför allt tjänstesektorn och dess
krav på täthet och stora marknader som driver
utvecklingen i storstadsregionerna.
Relationen till Stockholm som centrum i storre
gionen och Arlanda som storregionens internatio
nella flygplats gör att framkomligheten genom och
runt Stockholm är en viktig fråga för hela östra
Mellansverige.
Täta storstadsregioner kan därtill ge miljöför
delar. Utsläpp av växthusgaser kan begränsas med
en mer konkurrenskraftig kollektivtrafik. Tillgäng
ligheten med kollektivtrafik förutsätter att bebyg
gelsen är tät, särskilt vid stationer och andra knut
punkter. Målbilden bygger på en vidareutvecklad
flerkärnig rumslig struktur, där människor, verk
samheter och funktioner samlas i orter utmed kom
munikationsstråken och i deras skärningspunkter.
Regionen som helhet tar del av Stockholmsregio
nens utbud av arbetstillfällen och behov av arbets
kraft. Närliggande orter kan samarbeta för att
vidga den lokala arbetsmarknaden. Trafikutveck
lingen ska baseras på miljösmarta och konkurrens
kraftiga lösningar.
Östra Mellansverige har ett mycket differentierat
näringsliv vilket är en styrka. Branschbredden ger
goda möjligheter att möta konjunktursvängningar
och hjälper regionen att förändras och förnyas. De
många olika typerna av verksamheter innebär sam
tidigt att det finns flera olika produktionssystem i
storregionen, som för sin godshantering ställer krav

Täta städer
Städerna i östra Mellansverige ingår, tillsammans
med de regionala stadskärnorna i Stockholms län, i
ett övergripande stadsnätverk. Städer och stadskär
nor ska planeras för att vara upplevelserika och att
raktiva stadsmiljöer för invånare, besökare och
näringsliv. Extra viktigt är att stadsutvecklingen
runt stations- och andra knutpunktslägen får en tät
och tilltalande utformning.
Täta städer har större förutsättningar för utveck
lat stadsliv, god kollektivtrafiktillgänglighet och
energisnåla infrastrukturlösningar. De ger också
invånare och företag tillgång till stora närmarkna
der. Större städer lockar till sig den högst kvalifice
rade och internationellt mest efterfrågade arbets
kraften.

God tillgänglighet till Stockholm och Arlanda
Stockholm är landets och östra Mellansveriges
största stad och en viktig motor för hela storregio
nen för arbetskraft, näringsliv, högre utbildning,
forskning, kultur och ekonomisk tillväxt. Som
centrum för storregionen är Stockholm med sin
utveckling och tillgänglighet en angelägenhet för
hela östra Mellansverige. Med hjälp av Stockholms
inre kärnstruktur har hela storregionens befolk
ning tillgång till Stockholmsmarknaden.
För regionens internationella konkurrenskraft
är tillgängligheten till Arlanda fundamental, då
Arlanda är storregionens största och viktigaste
internationella flygplats. Tillgängligheten till
Arlanda från övriga östra Mellansverige ska baseras
på kollektivtrafik.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik
Kollektiva persontransporter ska knyta samman
östra Mellansveriges olika marknader. Så kan man
utnyttja hela arbets- och bostadsmarknadens
potential och minska miljöbelastningen från trans
portsektorn. Det gäller även för transporter inom
de större städerna och deras tätortsområden.
Resandet i östra Mellansverige kommer att öka.
Utan satsningar på kollektivtrafiken blir andelen
bilresor högre. Främst ökar det länsöverskridande
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resandet. För de långa resorna betyder kortare res
tid mest, men för resor inom dagligt pendlings
avstånd har turtätheten större betydelse.
De viktigaste framtida storregionala stråken för
persontrafik på spår genom östra Mellansverige är
ur ett Stockholmsperspektiv:
• Stockholm/Arlanda–Malmö/Göteborg, via
Nyköping/Skavsta, Norrköping, Linköping
• Stockholm/Arlanda–Oslo, via Strängnäs,
Eskilstuna, Örebro
• Stockholm/Arlanda–Oslo, via Enköping,
Västerås, Örebro
• Stockholm–Arlanda–Uppsala–Gävle.
De storregionala tågförbindelserna går via Stock
holms centralstation, vilket ger möjlighet till
direktförbindelser från ett flertal orter till storregi
onens största flygplatser, Arlanda och Skavsta. En
ny trafikeringsform har föreslagits: regionpendeln
(se figur 10, sidan 144). Tillsammans med fler
direktgående regionaltåg kan den ge kortare resti
der från de städer som ligger längst bort och en
högre turtäthet för områden inom dagligt pend
lingsavstånd från Stockholm. Inom Stockholms län
kommer regionpendel och pendeltåg att komplet
tera varandra.
Investeringar i förstärkt spårkapacitet förutsätts
på samtliga stambanor till och från Stockholm. På
sikt behöver även kapaciteten över Saltsjö-Mälar
snittet förstärkas ytterligare, utöver Citybanan.

En effektiv och ändamålsenlig struktur
för godstransporter
Effektiva transportvägar för gods är en viktig fråga
för östra Mellansverige. Effektiva transporter stöd
jer det differentierade näringslivet, säkrar försörj
ningen av olika varor och minskar transporternas
miljöbelastning. Internationellt sett har regionen
en nackdel i form av långa avstånd till de stora
marknaderna i Europa.
De olika transportslagen, t ex tåg och lastbil,
kompletterar varandra i olika transportkedjor.
Transportörerna nyttjar ofta flera kompletterande
typer av transporter och konkurrerar med varandra
genom specialisering och olika affärsstrategier.
Varje transportslag bör få förutsättningar att bli så
effektivt som möjligt. Först då kan hela transport
kedjan och hela transportsystemet bli robust. Inter
modala transporter, det vill säga transporter som
består av mer än ett transportslag, förutsätter att
aktörerna samverkar. För att kombitrafik med järn
väg och väg ska kunna fungera behövs effektiva
omlastningsterminaler och goda anslutningar på

väg, förutom en väl fungerande järnvägstransport.
Strategiska terminallägen i östra Mellansverige
bör betraktas som ett system av noder där kombi
terminaler, flygplatser och hamnar knyts samman
med infrastruktur. Alltmer sofistikerade logistik
lösningar kräver stabila planeringsförutsättningar
som underlättar näringslivets investeringsbeslut. I
dessa sammanhang utgör Stockholmsregionen och
östra Mellansverige som helhet en gemensam
marknad. Hamnmarknaden i östra Mellansverige
är differentierad såtillvida att varje hamn har spe
cifika marknadsnischer. Industri- och konsum
tionsmarknaderna i hamnarnas omland är avgö
rande för vilka varuslag som dominerar respektive
hamn och konkurrensen mellan hamnarna är såle
des begränsad. Framöver finns behov av en utveck
lad samverkan mellan hamnarna för en effektivare
hantering av in- och utflöden av enhetsberett gods.
Terminalområden för mycket stora omland finns
idag etablerade i triangeln Örebro-Södertälje-Jön
köping. Ökande krav på kundanpassning och sti
gande transportkostnader kan dock på sikt leda till
att den historiska trenden med stark centralisering
bryts. Även om den befintliga terminal- och logis
tikstrukturen kan väntas bestå i stora drag, är det
därför rimligt att anta att efterfrågan på omlast
ningsmöjligheter vid fler och mindre terminaler
kommer att öka. Vid framtida lokalisering behöver
handlingsfrihet hållas för järnvägstransporter och
för att flyget kan bli en allt viktigare lokaliserings
faktor för de delar av näringslivet som är särskilt
logistikberoende.
Ett antal stråk med långsiktig betydelse för
godstransporter i östra Mellansverige är:
• Bergslagsdiagonalen, riksväg 50
• Godsstråket genom Bergslagen, tåg
• Räta linjen, Norrköping-KatrineholmEskilstuna-Västerås-Sala, riksväg 56
• Järnväg Västerås-Eskilstuna TGOJ: tåg
• Mälardiagonalen, riksväg 55
Den långsiktiga målbilden för östra Mellansverige
redovisar en huvudstruktur för godstransporter på
järnväg. För att kunna fungera som vägledning för
infrastrukturinvesteringar kommer målbilden att
behöva utvecklas med avseende på stråk som är
särskilt viktiga för enhetslaster respektive basindu
strins transporter. För enhetslaster bör ambitionen
vara att godstransporter på järnväg mellan de vikti
gaste terminalerna ska kunna ske även på dagtid.
I Stockholms län råder stark konkurrens om
mark och utrymme för infrastruktur. Därför bör
länets terminalområden användas för sådant gods
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Karta 14. Storregional ortsstruktur i östra Mellansverige
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Kartan illustrerar de orter som bedöms ha störst potential att växa utifrån det transportsystem som prioriteras.
Befolkningen i hela östra Mellansverige ska ha god
tillgång till Stockholm som storregionens centrum och
Arlanda som storregionens största internationella flygplats. Strukturen baseras på en utbyggd kollektivtrafik
för det länsgränsöverskridande resandet. De stora värdefulla mark- och vattenområdena utanför stadsbygden
ska planeras med långsiktighet som ledord. De cirklar
som redovisas i figuren illustrerar mycket översiktligt
åktid (dvs den tid som man tillbringar på tåget och som
erfarenhetsmässigt är cirka 65 till 70 procent av den
totala restiden dörr till dörr på dessa avstånd).
Källa: Regionplanekontoret

0

10

20

30

40

50 km

131
Karta 15. Storregional godsstruktur för östra Mellansverige
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Effektiva transportvägar för gods är en viktig samarbetsfråga
för östra Mellansverige. Olika aktörer kommer att använda de
system som utvecklas på olika sätt. Vattenvägarna och hamnarnas betydelse bedöms öka, liksom andelen spårburna och
intermodala transporter. Samtidigt är det allra viktigast att
varje transportslag får goda förutsättningar att fungera väl,
så att aktörerna kan skapa effektiva transportlösningar där
transportslagen kompletterar varandra. Stockholmsregionen,
som kännetecknas av sin stora konsumtionsmarknad, ska
kunna försörjas från både norr (Rosersberg/Arlanda-Märsta)
och söder (Södertälje). Därmed ökar transportflödena norr
om Mälaren. I omgivande län finns logistikområden som kan
rymma kombiterminaler som betjänar ett större upptagningsområde i östra Mellansverige och avlastar transportflödena
genom Stockholm.
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som har länet som marknad. Centrallager med
betydligt större omland kan med fördel lokaliseras
till övriga delar av östra Mellansverige. ArlandaMärsta har dock unika förutsättningar för gods
transporter i anslutning till flygfrakt. Godsflöden
som passerar Stockholms län bör ledas förbi de
mest trafikintensiva delarna av länet.
Den befintliga strukturen med dominerande
transportflöden i vissa stråk genom Sverige väntas i
huvudsak bestå över lång tid och trafiken i stråken
väntas växa. Arlanda-Rosersberg och Södertälje
ligger strategiskt placerade som omlastningstermi
naler för varutransporter. Dessa strategiska termi
nallägen inom Stockholmsregionen bör ges möjlig
het att utvecklas. Kringtjänster, logistikberoende
verksamheter och ytkrävande gods- och varutrans
portrelaterade funktioner bör lokaliseras till dessa
områden. Utveckling av terminalverksamhet i
länets norra delar kan öka betydelsen för transport
stråket från Hallsberg till norra Stockholm. Även
stråket mellan Gävle och norra Stockholm kan få
ökande betydelse både för leveranser av gods och
för transporter av tomma containrar från Stock
holm till Bergslagen. När Ostlänken byggs ut för
persontransporter får södra och västra stam
banorna alltmer prägel av godsstråk.
Den ökande handeln i Östersjöområdet medför
troligen att transportstråken via länets hamnar får
ökad betydelse. I takt med att godsmängderna
växer förväntas fler hamnar skapa förutsättningar
för att kunna ta emot rullande gods (RoRo). Det är
även troligt att mer fasta biobränslen kommer att
användas. Då behövs beredskap för större lagerut
rymmen vid importhamnar. Från dessa hamnar,
som exempelvis Hargshamn, blir det viktigt med
väl fungerande järnvägsförbindelser samt korta
väg- och matartransporter till anläggningar och
omlastningsplatser i länet.

Hushållning med mark- och vattenresurser
Den storstadsnära landsbygden har särskilda förut
sättningar jämfört med övrig landsbygd i Sverige
och är mycket viktig för regionen. Den väntade
befolkningstillväxten innebär att belastningen på
mark- och vattenresurser kommer att öka. Den
ökande befolkningen behöver också mer utrymme
för rekreation. Därtill kommer de förändrade mar
kanspråk som klimatförändringen väntas medföra.
Marken utanför stadsbygden har en mångfacet
terad karaktär och användning: jord- och skogs
bruk, rekreationsområden, vattentäkter och inte

minst en stor utspridd befolkning. Det är många
som vill bo på landsbygden i hela östra Mellan
sverige, särskilt i kustområdet och längs Mälarens
stränder. För att värna kulturlandskapet och strän
derna och för att göra det möjligt att effektivt
utnyttja kollektivtrafik, teknisk försörjning och
annan infrastruktur, bör ny bebyggelse anknyta till
befintlig bebyggelse och tätorter.
Klimatförändringen får konsekvenser för bland
annat dricksvattenförsörjning och energiproduk
tion. Odlingsbetingelserna inom jord- och skogs
bruket kan väntas bli bättre och de areella näring
arnas betydelse öka. Den tekniska infrastrukturen
och transportsystemet kan dock bli mer sårbara av
ändrade klimatförhållanden.
En långsiktigt klok användning av storregionens
mark- och vattenresurser förutsätter därmed en
försiktig hållning till exploatering. Aktörerna i de
storregionala samarbetena kan med fördel disku
tera ett gemensamt förhållningssätt till hushållning
med markresurserna utanför tätorterna.

Utvecklade storregionala samarbeten
Regionala stadssamarbeten kan ytterligare stärka
städernas attraktivitet som ekonomiska motorer i
östra Mellansverige. En del städer och marknader
samarbetar redan, men samarbetena behöver
utvecklas ytterligare.
Om städerna binder samman närliggande lokala
arbetsmarknader och prioriterar gemensamt, får
invånarna tillgång till en större arbetsmarknad.
Västerås-Eskilstuna, Linköping-Norrköping och
Uppsala-Stockholm är exempel på städer där sam
arbete kan leda till större lokala arbets- och
bostadsmarknader. Genom samarbetet kan när
marknaden växa. Näringslivet får möjligheter till
större inslag av ”storstadsbranscher” med ett diver
sifierat och varierat näringsliv. När branscherna
blir fler, blir också förutsättningarna för ekonomisk
tillväxt bättre.
Samarbetena kan också röra andra viktiga stor
regionala funktioner som tillgången till högre
utbildning, forskning, specialistsjukvård och kul
tur. Även här kan aktörer inom hela storregionen
agera samordnat över administrativa gränser.
Samarbetena syftar till att binda ihop och vidga
närmarknader som stärker storregionen som hel
het. De går inte ut på att omfördela människor och
funktioner från Stockholm till andra städer i stor
regionen eller tvärt om.
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Övergripande rumslig inriktning och plankarta för Stockholms län

Figur 3. Övergripande
rumslig inriktning

Övergripande rumslig struktur
Åtagandena och den rumsliga inriktningen för Stockholms län fram mot 2030 ska sammantaget bidra till
att vi uppnår visionen för Stockholmsregionen. Efterföljande beslut i policy- och planeringsfrågor ska leda
utvecklingen i den riktningen. Plankartan redovisar
översiktliga regionala prioriteringar mellan olika markanspråk som underlag för kommande avvägningar i
planering och beslut hos olika aktörer.
Den förväntade stora befolkningsökningen
ställer krav på genomtänkta avvägningar för hur
mark- och vattenområdena långsiktigt ska användas.
Den föreslagna rumsliga inriktningen stödjer vision,
mål och strategier och bygger på följande planeringsprinciper:
• en sammanhållen och vidgad region
• en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är
tillgänglig med kollektivtrafik
• en tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och
grönområden
• en sammanhängande grönstruktur och tvär
förbindelser i transportsystemet
• en robust vattenmiljö i en växande region.

Figur 4. En sammanhållen
och vidgad region

En sammanhållen och vidgad region
Strategiska investeringar i transportsystemet ska
tillgodose resbehovet i en växande funktionell region.
Kapaciteten ska öka över Saltsjö-Mälarsnittet på både
vägar och spår liksom i förbindelserna mot omgivande
län. Nya tvärförbindelser ska koppla samman de
regionala stadskärnorna.
Åtgärderna ger regionen en sammanhållen
bostads- och arbetsmarknad och ökar den funktionella arbetsmarknadens storlek. En sammanhållen
och vidgad region tar bättre tillvara hela regionens
potential, vilket ger ökad tillväxt och välstånd.
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Figur 5. En resurseffektiv
bebyggelsestruktur
som är tillgänglig med
kollektivtrafik

Figur 6 En tät och upp
levelserik stadsmiljö med
parker och grönområden

En resurseffektiv bebyggelsestruktur
som är tillgänglig med kollektivtrafik
Bebyggelsestrukturen bör utvecklas till täta stads
miljöer i lägen som är tillgängliga med kollektivtrafik.
Där kan även andra tekniska försörjningssystem göras
effektiva och robusta. Bebyggelsen bör i första hand
utvecklas inom eller i direkt anslutning till befintlig
stadsbygd. Kollektivtrafiken bör samspela med
bebyggelseutvecklingen och inriktas på att vara
konkurrenskraftig såväl för arbetsresor och resor till
utbildning som för andra viktiga ärenden. En resurs
effektiv bebyggelsestruktur och konkurrenskraftig
kollektivtrafik stödjer en stadsmässig utveckling
och bidrar till att motverka en utspridning av
bebyggelsen.

En tät och upplevelserik stadsmiljö
med parker och grönområden
Inriktningen är att skapa en sammanhängande och
upplevelserik stadsbygd med blandning av olika
funktioner och miljöer, samtidigt som parker och
grönområden utvecklas. Parker och bostadsnära
grönområden är viktiga delar i den urbana miljön och
de gröna kilarna bör utvecklas så att de kompletterar
stadens grönska.
Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom
eller i direkt anslutning till den befintliga bebyggelsen. Då kan man minimera intrånget i gröna kilar och
behålla en god tillgång till tätortsnära natur.
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Figur 7. En sammanhängande grönstruktur
och tvärförbindelser i
transportsystemet

Figur 8. En robust vattenmiljö i en växande region

En sammanhängande grönstruktur och
tvärförbindelser i transportsystemet
I Stockholmsregionen finns stora sammanhängande,
tätortsnära grönområden med tysta partier. Den
växande regionen behöver samtidigt ett fungerande
transportsystem med tvärförbindelser som kan binda
samman regionens arbets- och bostadsmarknad. Det
behövs nya tvärförbindelser som stödjer utvecklingen
i de yttre regionala stadskärnorna och förbättrar tillgängligheten till regionens flygplatser och hamnar.
Ett tydligt och starkt skydd behövs för att undvika
intrång i den sammanhängande grönstrukturen till
följd av nya tvärförbindelser.
Med passager och en god utformning kan påverkan
på grönstrukturen minimeras och rekreationsområden
göras mer tillgängliga. Svaga partier i de gröna kilarna
bör stärkas. En del av regionens attraktivitet bygger på
ett effektivt transportsystem och en tillgänglig identitetsskapande grönstruktur som får förbli attraktiv.

En robust vattenmiljö i en växande region
Dricksvattenresurserna och de naturliga ekosystemen
måste värnas. Samtidigt ska boende och turister även i
fortsättningen kunna använda vattnet i regionen för
rekreation. Den växande befolkningen skapar en stor
efterfrågan både på vattnet som resurs och på vattennära miljöer. De regionala vattentäkterna ska skyddas.
Man behöver ta hänsyn till såväl grundvattenförekomster som till sjöar, liksom till deras tillrinnings
områden.
Allmänheten ska även i fortsättningen ha god
tillgång till stränder. Där det behövs ska tillgången
stärkas, särkilt kring Mälaren och i kust- och skärgårdsområdet. Ny bebyggelse bör anknyta till
befintliga samhällen eller redan bebyggda områden.
Då skyddas det vattennära natur- och kulturlandskapet och det går att använda befintlig infrastruktur.
Vattenmiljöerna i Stockholmregionen är viktiga
för dricksvattenförsörjningen, men de har också
avgörande betydelse för regionens identitet och
attraktivitet.
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Utveckling av regionens delstrukturer
Det följande avsnittet redogör för den planerade
utvecklingen inom de olika delstrukturerna bebyg
gelsestruktur, transporter, grönstruktur och
landskap, blåstruktur och vatten samt teknisk
försörjning. De åtaganden som relaterar till
delstrukturerna redovisas också.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen visar den sammanlagda
utvecklingen av bebyggda områden och hur bebyg
gelsen ska utvecklas. Utvecklingen ska i huvudsak
följa planeringsprinciperna ”en resurseffektiv
bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollek
tivtrafik” och ”en tät och upplevelserik stadsmiljö
med parker och grönområden”.
Följande åtaganden har en särskild betydelse för

bebyggelsestrukturens utveckling:
• Anpassa byggandet i alla kommuner till den
långsiktiga efterfrågan (se sid 53).
• Utveckla regionala stadskärnor i Stockholms
regionen (se sid 101).
• Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer varia
tionsrik (se sid 103).
Det finns också flera andra åtaganden som har bety
delse för bebyggelsestrukturen, men där är de
fysiska och geografiska aspekterna inte lika fram
trädande. Tydliga exempel är ”skapa en attraktiv
stadsmiljö med torg, parker och grönområden”,
”stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer”,
”skapa strategiskt placerade landmärken i regio
nens stadskärnor” och ” skapa attraktiva och varie
rade boendemiljöer inom regionens delmarknader”.

Tabell 6: Bostadstillskott per kommun och regiondel samt antal bostäder, alternativ Låg och Hög till år 2030
		
Bostadsbestånd

Stockholm

Årligt tillskott
till 2030

Antal bostäder
år 2030

2010

Låg

Hög

Låg

Hög

441 400

2 800

3 600

497 400

513 400

Solna

36 000

550

700

47 000

50 000

Sundbyberg

19 700

400

500

27 700

29 700

497 100

3 750

4 800

572 100

593 100

Regioncentrum
Järfälla

28 900

450

650

37 900

41 900

Sollentuna

26 600

300

450

32 600

35 600
37 600

Täby

26 600

350

550

33 600

Danderyd

12 900

50

100

13 900

14 900

Lidingö

20 300

100

150

22 300

23 300

Nacka

36 300

550

750

47 300

51 300

Tyresö

16 800

150

250

19 800

21 800

Huddinge

38 800

400

600

46 800

50 800

207 200

2 350

3 500

254 200

277 200

Ekerö

9 100

100

150

11 100

12 100

Upplands-Bro

9 700

150

250

12 700

14 700

Kommuner i inre förort

Sigtuna

18 200

250

350

23 200

25 200

Upplands Väsby

17 900

200

300

21 900

23 900

Vallentuna

11 600

200

350

15 600

18 600

Norrtälje

25 700

200

450

29 700

34 700
21 200

Österåker

15 200

150

300

18 200

Vaxholm

4 500

50

100

5 500

6 500

Värmdö

13 100

250

500

18 100

23 100

Haninge

32 000

300

550

38 000

43 000

Nynäshamn

12 300

100

150

14 300

15 300

Botkyrka

32 500

250

550

37 500

43 500

Salem
Södertälje
Nykvarn

6 300

50

100

7 300

8 300

39 100

300

500

45 100

49 100

3 500

50

100

4 500

5 500

Kommuner i yttre förort

250 700

2 600

4 700

302 700

344 700

Länet

955 000

8 700

13000

1 129 000

1 215 000

Källa: Regionplanekontoret
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Byggandet följer den ekonomiska
utvecklingen
Eftersom befolkningen i regionen ökar behövs
nya bostäder och nya affärslokaler. Att det finns
bostäder är avgörande för regionens fortsatta
ekonomiska tillväxt. Det behövs också lokaler för
service och för näringslivets olika behov.

Varje kommun behöver bidra
till bostadsbyggandet
För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet
ska fungera på lång sikt krävs att varje kommun,
utifrån sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyg
gandet. Att kommunerna har en god mark- och
planberedskap är särskilt viktigt. Det är angeläget
att kommunerna kan planera för ett bostadsbyg
gande som når upp till det högre tillväxtalternati
vet. Tabell 6 redovisar hur tillskottet av nya bostä

der fördelas på kommunerna i länet.
Den framtida befolkningen i kommunerna redo
visas i Tabell 7 för alternativen Hög och Låg år 2030.
Beräkningen är en nedbrytning av grundantaganden
om befolkningen för regionen som helhet, baserad på
demografiska faktorer och på den redovisade fördel
ningen av bostadstillskottet 2010–2030. Arbetsplat
serna i regionen fördelas på samma sätt som år 2005
i alternativ Låg men i alternativ Hög kommer en
mindre andel av arbetsplatserna att finnas i regi
oncentrum och större andelar i både de inre och
yttre förortskommunerna.

Åtta yttre regionala stadskärnor
och en central regionkärna
Bebyggelsestrukturen i regionen bör bli tätare och
mer flerkärnig. Tät bebyggelse innebär god hushåll
ning med mark, leder till bättre energieffektivitet,

Tabell 7: Befolkning per kommun 2010 och 2030, alternativ Låg och Hög
2010
		
Stockholm

2030
Låg

2030
Hög
981 000

843 000

943 000

Solna

68 000

93 000

99 000

Sundbyberg

38 000

56 000

60 000

949 000

1 092 000

1 140 000

Järfälla

Regioncentrum

66 000

84 000

94 000

Sollentuna

64 000

69 000

74 000

Täby

63 000

70 000

78 000

Danderyd

31 000

30 000

32 000

Lidingö

44 000

43 000

45 000

Nacka

90 000

102 000

109 000

Tyresö

44 000

45 000

49 000

Huddinge

98 000

113 000

122 000
603 000

500 000

556 000

Ekerö

Kommuner i inre förort

25 000

26 000

27 000

Upplands-Bro

23 000

27 000

30 000

Sigtuna

40 000

50 000

54 000

Upplands Väsby

39 000

47 000

52 000

Vallentuna

30 000

34 000

38 000

Norrtälje

57 000

61 000

71 000

Österåker

40 000

41 000

47 000

Vaxholm

11 000

12 000

13 000

Värmdö

39 000

45 000

55 000

Haninge

77 000

88 000

100 000

Nynäshamn

26 000

27 000

29 000

Botkyrka

82 000

86 000

101 000

Salem

16 000

16 000

18 000

Södertälje

87 000

94 000

105 000

Nykvarn
Kommuner i yttre förort
Länet
Källa: Regionplanekontoret

9 000

10 000

12 000

601 000

664 000

752 000

2 050 000

2 312 000

2 495 000
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Figur 9. Framskrivning av befolkning per kommun till år 2030

Framskrivning av befolkning per kommun till år 2030 görs årsvis med hjälp av nationella
prognosmodellen rAps med befolkning och bostadsstock vid startåret samt årligt bostadstillskott
som grund.
Modellen tar hänsyn till variationer i fruktsamhet, dödsrisk, flyttningsmönster samt boendetäthet
mellan kommunerna.

Bostäder 2010

Befolkning 2010

Bostadstillskott

Befolkningsförändring

– nybyggnad

– födda

– ombyggnad

– döda

– permanentning

– utflyttade

– rivning

– inflyttade

Bostäder 2030

Befolkning 2030

medför högre kollektivtrafikandel och bättre till
gänglighet och leder därmed till en bättre miljö och
ökad välfärd. En tät bebyggelsestruktur i samspel
med ett effektivt kollektivtrafiksystem leder till hög
tillgänglighet och ett effektivt transportsystem.
Åtta yttre regionala stadskärnor prioriteras
utöver den centrala regionkärnan. De yttre stads
kärnorna är Barkarby-Jakobsberg, Kista-Sollen
tuna-Häggvik, Täby centrum-Arninge, ArlandaMärsta, Kungens kurva-Skärholmen, Flemingsberg,
Haninge centrum samt Södertälje. Den centrala
regionkärnan inkluderar förutom Stockholms
innerstad de inre delarna av Söderort och Västerort
samt delar av Nacka, Solna och Sundbyberg. En
beskrivning av varje regional stadskärna finns på
sid 162. Planbeskrivningen på sid 153 redovisar
vilket förhållningssätt som bör gälla för regionala
stadskärnor.
Utvecklingen av de regionala stadskärnorna bör
även ses i ett vidare geografiskt perspektiv. Några

av de regionala stadskärnorna i Stockholms län
ingår i ett stadsnätverk som omfattar städer och
tätorter i hela östra Mellansverige. De regionala
stadskärnorna är noder inom länet i detta större
geografiska nätverk. De funktionella sambanden i
östra Mellansverige blir allt viktigare med ökande
rörlighet och specialisering.

En tätare och mer sammanhållen
bebyggelse
Plankartan pekar ut mark med goda lägesegenska
per som har förutsättningar för god försörjning
med kollektivtrafik och en energieffektiv stadsbygd.
Här bör marken bebyggas så tätt att den utnyttjas
effektivt. Förutom de regionala kärnorna rör det sig
även om stråk längs den spårbundna kollektivtrafi
ken och om övriga områden med särskilt kapaci
tetsstark och tät kollektivtrafik.
Det finns goda möjligheter att förtäta och kom
plettera äldre stadsområden i stora delar av regio
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nen. Äldre terminal- och industriområden som inte
längre används kan omvandlas till nya bostads- och
arbetsplatsområden. Det finns också betydande
obebyggda markområden. Mellanrum mellan
stadsdelar, som idag upplevs som avskiljande barri
ärer, kan ofta bebyggas för att knyta samman olika
stadsområden. På så sätt skapas en attraktivare
stadsbygd. I vissa fall behöver befintliga parker rus
tas upp eller nya tillkomma i samband med sådan
stadsförnyelse.
Ökad täthet innebär att man främst bör bygga i
eller i direkt anslutning till redan bebyggda områ
den med god kollektivtrafikförsörjning och i övrigt
goda lägesegenskaper. I planbeskrivningen är dessa
områden definierade som regional stadsbygd med
utvecklingspotential. Beskrivningen redovisar vil
ket förhållningssätt som bör gälla för dessa.

Motverka utspridd bebyggelse
I regionen finns stora villaområden och fritidshus
områden som är glest och i vissa fall mycket glest

bebyggda. Det går att bygga nytt även i dessa områ
den utan att sprida ut bebyggelsen ytterligare. I
många fritidshusområden som ligger väl till, sär
skilt i regionens östra delar, kommer bebyggelsen
till stor del att omvandlas för permanentboende
under planperioden. I en stor del av länet kommer
eventuellt tillkommande fritidshus i områden med
bro eller färja att på sikt permanentas och måste
därför planmässigt betraktas som helårsbostäder.
Efterfrågan på fritidsbostäder måste i framtiden i
högre grad tillgodoses i områden på större avstånd
från regionens centrala delar, företrädesvis i
angränsande län.
Det finns också områden med verksamheter som
kräver stora ytor eftersom de hanterar varor med
stora volymer eller genererar betydande godstrafik.
Behovet av mark för ytkrävande verksamheter ökar.
Framför allt volymhandel kan komma att flytta ut
från de regionala stadskärnorna till andra områ
den, exempelvis Sigtuna, Södertälje, Österåker,
Upplands-Bro och Haninge.

Diagram 21. Stora möjligheter att rymma ny bebyggelse i goda lägen

Ur ett regionalt perspektiv är det inte bara önskvärt
utan även möjligt att lokalisera ny bebyggelse i
kollektivtrafiktillgängliga lägen. I arbetet med RUFS
2010 har mark identifierats som bedöms vara tillgänglig för bebyggelseutveckling. Den teoretiska potentialen att rymma ny bebyggelse är mycket stor i förhållande till efterfrågan.
Figuren visar den regionala tillgången på mark i
goda till mycket goda kollektivtrafiktillgängliga lägen.
Det bedömda behovet av mark till år 2030 illustreras
av den gråa stapeln. Som framgår av figuren finns
det stora möjligheter att möta utbyggnadsbehovet
i kollektivtrafiktillgängliga lägen. Staplarna är
proportionella mot beräknade ytor. Färgerna illustrerar graden av regional tillgänglighet från de mest
tillgängliga lägena i regionen (mörkt grönt) till goda
lägen (ljusast grönt).
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Det krävs kollektivtrafik även i dessa områden
men eftersom befolkningsunderlaget ofta är litet
kan den inte bli särskilt tät. Planbeskrivningen
redovisar vilket förhållningssätt som bör gälla för
övrig regional stadsbygd.
Många vill bo på den storstadsnära landsbygden
och i kustområdet. För att bebyggelsen inte ska bli
alltför utspridd bör ny bebyggelse anknyta till
befintlig bebyggelse och mindre tätorter. All ny
bebyggelse i skärgården förutsätter att det finns
långsiktig vatten- och avloppsförsörjning, kollek
tivtrafikförsörjning och att den marina miljön tål
en ökad belastning. I skärgårdsområdet ökar
befolkningen drastiskt under sommarmånaderna
vilket medför ökad efterfrågan på service och ett
ökat tryck på transportsystemet i denna del av
regionen.

Transportsystemet
Den övergripande principen är att transportsyste
met ska byggas ut med kollektivtrafiken som grund.
Då kan tillgängligheten i den växande regionen bli
bättre, samtidigt som klimatpåverkan från trans
portsystemet begränsas. De planeringsprinciper
som främst inverkar på transportsystemets utform
ning är ”en sammanhållen och vidgad region” samt
”en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är till
gänglig med kollektivtrafik”.
När befolkningen växer behöver fler resa kollek
tivt, och det måste kollektivtrafiken tillgodose. Men
den måste också erbjuda attraktiva alternativ till att
åka bil och hantera den överflyttning från bil till
kollektivtrafik som krävs för att vi ska kunna nå
klimatmålen.

Analyser visar att transportsystemet i RUFS
2010 är robust. Det fungerar väl i skilda scenarier
där teknikutvecklingen, ekonomiska styrmedel,
beteendeförändringar med mera kan ha olika tyngd
i den nödvändiga och successiva omställningen mot
ett klimatneutralt transportsystem.
Den bristande spårkapaciteten i Stockholmsregi
onen begränsar möjligheterna att utveckla gods
transporter med järnväg och därmed möjligheten
att överföra gods från väg till järnväg. Därför är det
viktigt även för godstrafiken att spårkapaciteten
blir större.
Infrastrukturinvesteringarna i RUFS 2010
överensstämmer i stort med dem i RUFS 2001.
De omfattar också åtgärdsförslagen i Stockholms
överenskommelsen fram till 2020. I det följande
beskrivs de viktigaste investeringsobjekten i Stock
holmsregionens spår- och vägsystem mot bakgrund
av de åtaganden som redovisades i kapitel 3.
Följande åtaganden har särskild betydelse för
transportsystemets utveckling:
• Öka vägkapaciteten i kritiska snitt, samt styr och
begränsa efterfrågan (se sid 56).
• Utveckla trafiknät som stödjer Stockholmsregio
nens flerkärnighet (se sid 102).
• Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollek
tivtrafik som är tillgänglig för alla (se sid 54).
• Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige
med spårtrafiken som grund (se sid 101).
• Utveckla förbindelser inom och utom landet
(se sid 56).
• Säkerställa platser för anläggningar i logistiskt
goda lägen (se sid 94).
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Norra och södra
regiondelarna
hålls samman
Kapaciteten på både vägar
och spår över Saltsjö-Mälar
snittet måste öka, för att
regionens norra och södra
länsdelar ska kunna hållas
ihop som en gemensam
arbets- och bostadsmarknad.
Det radiella spårsystemet är stommen i Stock
holmsregionens kollektivtrafik. Hela spårsystemets
kapacitet är i dag maximalt utnyttjad under stora
delar av dygnet och måste förstärkas. Citybanan är
det mest angelägna spårprojektet för att öka kapaci
teten i det centrala Saltsjö-Mälarsnittet. På lång
sikt kan ytterligare spårkapacitet behövas över snit
tet. I kombination med ytterligare utbyggnader,
bland annat på Mälarbanan, Nynäsbanan och mot
Södertälje centrum, kan pendeltågens turtäthet
ökas med 50 procent När pendeltågstrafiken flyttas
över till Citybanan, frigörs utrymme på de befint
liga spåren för regional-, fjärr- och godstågen.
Om folkmängden och trafiken ökar som förvän
tat, kommer dagens vägkapacitet inte att räcka till.
Även med starka ekonomiska styrmedel och en väl
utbyggd kollektivtrafik kommer trängselsituatio
nen på Essingeleden att vara akut. Vägkapaciteten
behöver därför förstärkas. Förbifart Stockholm är
ett nyckelobjekt för att öka vägkapaciteten på med
ellång sikt över Saltsjö-Mälarsnittet för bil- och
busstrafik liksom för näringslivets transporter. För
bifarten minskar trängseln på infartslederna, de
norra och södra länsdelarna hålls samman, förbin
delserna blir effektiva mellan terminaler och ham
nar. Den centrala regionkärnan avlastas medan de
yttre regionala stadskärnorna knyts samman och
utvecklas. Samtidigt erbjuds trafiken en förbindelse
som inte har målpunkt i centrum, vilket gör hela
vägsystemet i regioncentrum mer robust. Under
planperioden behöver även en östlig förbindelse
över Saltsjö-Mälarsnittet komma till. Därigenom
skapas en inre ring runt regioncentrum som kan
avlasta Stockholms centrala delar och öka fram
komligheten för kollektiv- och nyttotrafiken.
På kort sikt behöver flaskhalsar i de nordsydliga
vägförbindelserna åtgärdas. Det gäller bland annat
E4/E20 vid Norrtull samt mellan Södertälje och
Hallunda.

Balanserad utbyggnad av
vägkapaciteten på infarterna
Framkomligheten i huvudvägnätet behöver för
bättras och busstrafiken bör prioriteras.
Kapacitetshöjande åtgärder behövs på infarterna
mot Stockholm, såväl på Europavägarna som på de
övriga huvudinfarterna från Ekerö, Huddinge och
Nacka/Värmdö. E18 ges en ny sträckning Hjulsta–
Rinkeby–Kista. Nya körfält för busstrafiken anläggs
bland annat på delen Danderyds kyrka–Arninge
samt på E4 mellan Upplands Väsby och Arlanda. På
längre sikt bör beredskap finnas för att bygga
E4-länken Karlberg–Frösunda.
På medellång sikt bör även Huvudstaleden byg
gas. Flera av åtgärderna har även stor betydelse för
bostadsbyggandet i regionen.

Öka säkerheten och framkomligheten
i vägnätet
I närtid prioriteras förbättringar på Rotebroleden,
Förbifart Norrtälje, förbindelsen E4–E18 via
Rimbo samt vägen mellan Vallentuna och E4. Väg
73 mot Nynäshamn håller på att byggas ut. På med
ellång sikt bör förbifarter byggas vid Järna och Tul
linge. På kortare sikt bör förbättringar genomföras
på dessa sträckor liksom på sträckan från E18 mot
Åkersberga.

Flerkärnig utveckling
Stadskärnorna måste få
bättre tillgänglighet och tyd
ligare kopplingar till järn
vägsnät, regionalt vägnät och
till tunnelbana och spårväg.
De behöver också länkas
samman i första hand genom
spårtrafik. Dessutom behö
ver de goda förbindelser till den centrala regionkär
nan och med varandra i tvärled. Vägnätet genom
Yttre tvärleden med utbyggd Förbifart Stockholm
och Södertörnsleden inklusive Masmolänken, bin
der samman sex av de åtta yttre stadskärnorna och
förbättrar tillgängligheten mellan dessa med såväl
bil som buss.
De regionala stadskärnorna föreslås bli knut
punkter för kollektiva tvärförbindelser och stom
bussar. De yttre stadskärnorna ligger, i flera fall,
redan vid stationer för regionaltåg. De har därmed
unika egenskaper genom sin tillgänglighet till en
större del av regionen och östra Mellansverige.
Genom tvärförbindelser får de yttre kärnorna
bättre lägesegenskaper än andra områden. På med
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ellång sikt kopplar spårförbindelser i den norra
regionhalvan samman kärnan Kista-SollentunaHäggvik med kärnorna Täby-Arninge respektive
Barkarby-Jakobsberg.
I den södra regionhalvan ska en snabbspårväg
och regionala stombussar på kort sikt koppla sam
man stadskärnorna i Flemingsberg och Skärhol
men-Kungens kurva med det radiella spårsystemet.
Stombussnätet behöver utvecklas på bland annat
tvärleder som Yttre tvärleden (Södertörnsleden,
Norrortsleden och Förbifart Stockholm), som däri
genom blir strukturerande och stödjer utvecklingen
av de regionala stadskärnorna. Stombussnätet kan
bidra till att minska trycket i spårtrafiken och kom
plettera denna i det finmaskiga vägnätet. Busslinjer
med många resande kan på längre sikt bli spårför
bindelser.
Stadskärnorna bör ha attraktiva gång- och cykel
förbindelser. För att hela kärnan ska ha tillgång till
övriga regionen behövs också en lokal trafik. I min
dre kärnor kan den regionala kollektivtrafiken även
fungera som ett lokalt nät inom kärnan. I vissa kär
nor, bland annat Arlanda-Märsta och Södertälje, är
avstånden mellan stationer och vissa verksamhets
områden stora. Här kan nya lokala transportsystem
som spårtaxi prövas.

Bygg ut spårnätet
och avlasta gatunätet
i regioncentrum
Både väg- och spårsystem i
regioncentrum behöver för
bättras och bli mer robusta.
Kollektivtrafiken behöver få
en förstärkt roll som huvud
system för resor till, från och
inom regioncentrum.
Genom en utbyggnad av ny spårbunden kollek
tivtrafik till Nya Karolinska ges på kort sikt god
tillgänglighet till den nya stadsdelen vid Norra
stationsområdet och till området vid Karolinska
institutet.
Vid Slussen behöver bussterminalen rustas upp
på kort sikt. En ny tunnelbanegren till Nacka via
Kungsträdgården ger ökad kapacitet i tunnelbane
systemet och minskar sårbarheten över SaltsjöMälarsnittet. Efter 2030 kan en ny tunnelbanelänk
från Liljeholmen till Albano/Universitetet via Frid
hemsplan och Odenplan avlasta Slussen ytterligare,
samtidigt som den ökar kapaciteten mot nordost.
Den kan även avlasta sträckorna kring Östermalms
torg.
En förlängning av inre Tvärbanan från Alvik mot

Solna, med en förgrening i Ulvsunda till Kista och
Ostkustbanan, planeras på kort sikt.
En Spårväg City skulle förbättra tillgängligheten
i centrala Stockholm genom att Djurgårdslinjen för
längs mot Ropsten i öst och Hornsberg i väst.
I vägnätet behövs åtgärder på flera av de större
infarterna mot centrum. På kort sikt kan man vidta
trimningsåtgärder. Norra länken beräknas öppna
runt 2015. Därmed binds den inre ringen runt
Stockholm ihop med Essingeleden och Södra län
ken. På sikt bör ringen fullbordas genom Östlig för
bindelse och E4-länken norr om centrum. I kombi
nation med en utvecklad trängselskatt avlastas
därmed det centrala gatunätet i Stockholm.
En breddning av väg 261, Ekerövägen är viktig
för att förbättra trafiksäkerheten och öka kapacite
ten mellan Ekerö centrum och Brommaplan. Åtgär
den bör kopplas i tid till byggandet av Förbifart
Stockholm.

Stärkt kapacitet till
växande regiondelar
Det är framför allt de snabbt
växande regiondelarna i
nordost och ost som idag inte
ligger utmed tunnelbaneeller pendeltågsnätet.
I den nordöstra regionde
len planeras en upprustning
av Roslagsbanan med dubbelspår inom de när
maste åren. På medellång sikt bör det befintliga
lokaltågsystemet kompletteras med ett kapacitets
starkt spårsystem till Arninge-Täby med pendeltåg
(Roslagspilen) eller tunnelbana.
I den sydöstra regiondelen bör tunnelbanan på
medellång sikt förlängas från Kungsträdgården till
Nacka Forum. Då ökar kapaciteten över SaltsjöMälarsnittet, samtidigt som Slussen avlastas. På kort
sikt bör Saltsjöbanan uppgraderas till tvärbana och
sammankopplas med Tvärbanan vid Hammarby sjö
stad och därifrån gå på nya spår till Slussen.

Utvecklad bastrafik
för skärgården
En tydlig strukturerad
bastrafik bör utvecklas för
skärgården, baserad på nio
replipunkter och tretton kär
nöar. Bastrafik mellan repli
punkt och kärnö ska möjlig
göra dagliga arbets- och
skolresor samt resor över dagen till och från kom
muncentrum under vardagar året runt.
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Kärnöarna har bedömts kunna erbjuda sam
hällsservice och infrastruktur. Varje kärnö förutses
få allmän trafik året runt genom båtförbindelser till
en replipunkt på fastlandet. Denna replipunkt ska
vara en väl fungerande knutpunkt för resande och
godstransporter.

Bättre möjligheter att
pendla i regionen och i
östra Mellansverige
Tågtrafiken i östra Mellan
sverige ska utvecklas så att
den bättre länkar samman
regionens städer. Genom att
öka kapaciteten och förkorta
restiderna mellan Stockholm
och övriga större städer, underlättas tillväxten av
en mer sammanhållen och robust storregional
bostads- och arbetsmarknad. En utbyggd järnvägs
trafik stödjer även utvecklingen mot flerkärnighet.

Dessutom ökar den kollektivtrafikens konkurrens
kraft gentemot bilen för pendlingsresor mellan
städerna i Mälarregionen.

Egna spår för regionaloch fjärrtågen
När pendeltågstrafiken flyt
tas till Citybanans pendel
tågstunnel och separeras
från regional- och fjärrtågen
kommer kapaciteten över
Saltsjö-Mälarsnittet i stort
sett att fördubblas. Det för
bättrar förutsättningarna för en tätare, snabbare
och pålitligare arbetspendling med tåg mellan de
större städerna i östra Mellansverige, tillsammans
med den utbyggnad av fler parallella spår på vissa
centrala delar av Svealandsbanan, Mälarbanan och
Ostkustbanan som planeras före 2020.

Karta 16. Järnvägsnätet i östra Mellansverige med banornas benämningar

Viktiga stomjärnvägar
i östra Mellansverige
med utbyggnadsbanor
till år 2030.
Källa: Regionplanekontoret
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På längre sikt stärker Ostlänken (Järna–Linkö
ping) kommunikationerna inom regionen och kny
ter Östergötland, Södermanland och Stockholm
närmare varandra. Ostlänken är en del av den fram
tida Europakorridoren, som omfattar höghastig
hetsbanorna Götalandsbanan (mellan Stockholm
och Göteborg) och Europabanan (mellan Stockholm
och Malmö-Köpenhamn). Det är väsentligt att
Arlanda och Uppsala integreras i ett framtida hög
hastighetstågssystem. Föreslagna höghastighetsba
nor understödjer den långsiktiga målbilden för
östra Mellansverige som RUFS redovisar. Det i
betänkandet Höghastighetsbanor – ett samhälls
bygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft,
SOU 2009:74, redovisade förslaget till utbyggnad av
höghastighetsbana till Järna behöver kompletteras
med en fördjupad analys av effekter för behov och
utnyttjande av spårkapacitet på kort och lång sikt i
avsnittet Järna-Uppsala.

Regionpendeln – ett nytt tågkoncept
och nya regionaltågsstationer
Regionaltågen måste bli snabbare för att effektivt
kunna betjäna ett större område. Det innebär bland
annat att tågen måste stanna vid färre stationer. Att
förlänga pendeltågen är inte ett alternativ då resti
derna för de människor som bor längre ut redan
idag upplevs som långa. I framtiden kommer dess
utom människor inom Stockholms län att behöva

förflytta sig snabbare mellan olika regionala stads
kärnor eller andra viktiga knutpunkter. Därför före
slås en ny tredje trafikeringsform – regionpendeln.
Regionpendeln kan fungera som lokaltåg utanför
pendeltågens nuvarande upptagningsområde och
som snabbtåg inom området. Den förutsätts vara
genomgående på samma sätt som pendeltågen. Nya
regionaltågsstationer, Stockholm väst (Barkarby)
och Stockholm nord (Häggvik) utvecklas och ger
tillsammans med de befintliga stationerna Arlanda,
Flemingsberg och Södertälje syd en ökad tillgäng
lighet till arbetsplatserna i regionen.
Regionpendeln skapar nya kombinationsmöjlig
heter och förutsättningar för mer direkta och snab
bare resor. Detta tågkoncept förutsätter att pendel
tågstrafiken, åtminstone i Stockholms län, har egna
spår som är åtskilda från regionpendel, regionaltåg
och fjärrtåg. Ett mer sammanhållet kollektivtrafik
system i storregionen fordrar också att de berörda
aktörerna samarbetar i större utsträckning kring
trafikupplägg, tidtabeller, system för taxor, betal
ning och information.

Bättre nord-sydliga vägförbindelser
utanför Stockholms län
Mälardiagonalen riksväg 55 över Mälaren bör på kort
sikt stegvis förbättras för att utvecklas till ett mer
attraktivt vägval för delar av den trafik som inte ska
till de mest centrala delarna av Stockholmsregionen.

Figur 10. Principskiss som illustrerar skillnader i trafikering och antal uppehåll
mellan dagens trafik och trafik vid införande av s.k. regionpendel.
Regionpendeln – ett nytt tågkoncept
För resande från pendeltågsnätets yttre delar till city är restiderna långa. För resande med regionaltåg till city
är restiderna däremot relativt korta men tillgängligheten till mellanliggande målpunkter är i de flesta fall låg.
För att öka flexibiliteten i trafikeringen föreslås därför en regionpendel. Genom att fungera som lokaltåg på delar
utanför pendeltågets upptagningsområde och som snabbtåg inom pendeltågens täckningsområde kan
regionpendeln ersätta en ökad turtäthet på regionaltågen och i de yttre delarna av pendeltågsnätet.

Nuvarande trafikering
regionaltåg
pendeltåg

Ny trafikering
regionaltåg
regionpendel
lokalpendel
(pendeltåg)
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Bättre tillgänglighet till flygplatser
och utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet (TEN)
En grundläggande förutsättning för att Stock
holmsregionen ska kunna hysa ett internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv är att det är lätt och
smidigt att ta sig hit från andra tillväxtregioner i
världen, i första hand i Europa. Arlanda flygplats
och Stockholms central är nationella kommunika
tionsnoder. Eftersom Sverige är så beroende av
utrikeshandel är det även viktigt att näringslivets
godstransporter lätt kan nå regionen.

Säkra Arlandas
utveckling och förbättra
tillgängligheten till
flygplatsen
Arlandas kapacitet med
nuvarande tre rullbanor vän
tas räcka till slutet av 2030talet. För att kunna utnyttja
denna kapacitet inom nuva
rande utsläppstak i miljötillståndet för Arlandas
trebanesystem krävs kraftigt förbättrade lösningar
för kollektivtrafiken till och från flygplatsen för att
begränsa utsläppen från marktrafiken.
Det måste bli lättare att ta sig till Arlanda med
kollektivtrafik från stora delar av regionen och
östra Mellansverige. Arlanda måste också integre
ras bättre i det regionala och nationella järnvägs
systemet. En utbyggnad av Enköpingsbanan bör
studeras. Måby trafikplats är viktig för effektiva
godstransporter på landsväg via Arlanda.
Arlanda-Märsta ska utvecklas som regional
stadskärna. Standarden för viktiga tvärförbindel
ser från nordväst- och nordostsektorerna mot
Arlanda ökar på kort sikt, vilket förbättrar tillgäng
ligheten till Arlanda. Arlandas kapacitet med nuva
rande tre rullbanor väntas räcka till slutet av 2030talet. Det bör finnas en beredskap för en fjärde
rullbana, vilket bör räcka för överskådlig framtid.
Plankartan redovisar markreservat som möjliggör
en utbyggnad av en fjärde rullbana i två olika lägen.
En fjärde rullbana ingår i riksintresset Arlanda.

Utveckla ett nät av kompletterande flygplatser
Flygplatserna Bromma och Skavsta har särskild
betydelse för persontrafiken i östra Mellansverige.
Skavsta kan även ta emot stora fraktflygplan och är
därmed ett viktigt komplement till Arlanda. Till
gängligheten till Bromma och Skavsta förbättras
när tvärspårvägen förlängs mot Solna-Kista och
Ostlänken mellan Stockholm och Norrköping-Lin
köping byggs ut.

Det råder stor brist på flygfältskapacitet för all
mänflyget i länet sedan Tullinge och Barkarby flyg
fält lagts ner och allmänflygets tillgänglighet till
Bromma flygplats har begränsats. Allmänflyget är
en del av det samlade transportsystemet och förut
sättningarna att fylla den funktionen måste upp
rätthållas. Det innebär att befintliga flygfält behö
ver utnyttjas effektivare men också att ytterligare
flygplatskapacitet behöver tillskapas i länet. Ett läge
för allmänflygplats bör reserveras såväl i den norra
som i den södra länsdelen.

Utveckla förbindelserna
i den Nordiska triangeln
i TEN-nätet
Snabbare nationella tågför
bindelser som alternativ till
inrikesflyget kan bidra till
att klimatmålen uppnås. En
viktig förutsättning är att
förbättra funktionen vid
kapaciteten hos Stockholms central.
Höghastighetståg kräver investeringar i nya
banor men frigör samtidigt kapacitet för regional
tåg och godstransporter på befintliga spår. På lång
sikt bör höghastighetsbanor utvecklas inom nord
iska triangeln mot Malmö-Köpenhamn, Göteborg
och Oslo. Satsningar på höghastighetståg får dock
inte ske på bekostnad av planerade investeringar i
det befintliga spårsystemet.
Vägnätet inom nordiska triangeln StockholmOslo-Köpenhamn, som ingår i EU:s transeurope
iska transportnät (TEN-T) och huvudsakligen sam
manfaller med Europavägarna, är väl utbyggt med
undantag för sträckan Örebro–Oslo. Vägstråket
E18-Rosersberg-Arlanda-Kapellskär ingår till skill
nad från övriga nordiska triangeln inte i TEN-T,
men har betydelse för utrikes vägtransporter mot
Finland och Estland. Trans-europeiska transport
nätverk är prioriterade och stödberättigade trans
portlänkar med stor betydelse för Europa. Urval
och klassning av TEN-T görs av EU efter inspel från
respektive regering.
Nynäshamn är, liksom Kapellskär och Stock
holms hamn, klassad som hamn av särskild bety
delse inom TEN). Både Södertörnsleden/Väg 73
och Nynäsbanan bör klassas som TEN-T-länkar
eftersom de sammanbinder hamnen med det övriga
transeuropeiska transportnätet.
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Utveckla passagerartrafiken
via Stockholms Hamn
Värtahamnen och Stadsgården är nav för person
trafik med båt till stadsregioner i norra Östersjöom
rådet och för kryssningstrafiken. Utbyggnad av
Horsstensleden är väsentlig för kortare och säkrare
insegling till centrala hamnar i Stockholmsområ
det. RoPax-konceptet (roro och passengers), med
kombinerad passagerar- och godstrafik, kommer
även i framtiden att ha stor betydelse för regionens
internationella tillgänglighet. Ro-Ro-fartyg (roll on,
roll off ) är konstruerade för att lasten lätt ska
kunna köras ombord och i land. RoPax-konceptet
kombinerar RoRo-fartygets lastkapacitet med
passagerar-färjornas komfort.

Effektiva och
resurssnåla
godstransporter

ten näringsverksamhet. De bör ligga på platser där
det finns omlastningsplatser för godsflödena, allsi
dig infrastruktur och tillgång till mark. Goda förut
sättningar för att utveckla logistikcentrum finns vid
Rosersberg och i Södertäljeområdet.
Jordbro är idag ett av regionens största verksam
hetsområden som är anslutet till järnväg. I anslut
ning till den nya hamnen för container och rullande
gods i Norvik kan Jordbro få en större betydelse
som verksamhetsområde.

Verksamhetsområden för
varuförsörjning i nordost
Idag saknas verksamhetsområden för varuförsörj
ning i nordöstra Stockholmsregionen. Rosenkälla/
Gillinge kan utvecklas för detta ändamål och annan
transportintensiv verksamhet.

Bevara mindre omlastningsplatser

Det råder brist på ny
mark, särskilt i region
centrum. Eftersom
befolkningstillväxten
förväntas fortsätta måste
de ansvariga aktörerna
noggrant planera hur olika terminalfunktioner
lokaliseras.

Det kommer troligen att behövas fler mindre platser
för omlastning mellan väg och järnväg. Verksam
hetsområden med järnvägsanslutning bör därför
bevaras för att möjliggöra utrymme för frilast och
container. Detta gäller särskilt i Stockholms norra
länshalva.

Prioritera distributionscentrum i centrala lägen

Flera av åtgärderna i transportsystemet medför för
bättrad tillgänglighet till hamnar och terminaler.
Specifikt riktade mot godstrafiken är de investe
ringar i kombiterminal och trafikplats vid Rosers
berg samt industrispår till Norvik som ingår i
Stockholmsöverenskommelsen.
I järnvägsnätet kan relativt små investeringar få
stor betydelse, till exempel godsspår mellan södra
stambanan och Nynäsbanan förbi Älvsjö. Det är
väsentligt att hålla beredskap för en volymmässig
utveckling av transportstråken och att ta hänsyn
till behovet av att transportera farligt gods t.ex. till
följd av en omställning inom energisektorn från
oljedistribution till biobränsleförsörjning.

Västberga/Årsta, Lunda och Tomteboda är centralt
belägna områden som prioriteras för terminalhan
tering för distribution till regioncentrum. Många
konkurrerar om mark i innerstadsnära lägen. När
det behövs ytterligare mark för distribution av kon
sumentvaror inom dessa områden kan befintliga
verksamheter av annat slag behöva omlokaliseras
till andra verksamhetsområden i regionen.

Prioritera logistikcentrum i perifera lägen
Med logistikcentrum avses områden med särskilt
goda förutsättningar för storskalig varuhantering
och utveckling av tjänster och service, samt anknu

Förbättra tillgängligheten till hamnar
och terminaler
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Grönstruktur och landskap
Grönstrukturen i regionen ska fylla många funktio
ner – ekonomiska, ekologiska, sociala och estetiska.
Utmaningen är att både ta till vara och utveckla
potentialen i grönstrukturen och landskapet och att
skydda dess värden. De planeringsprinciper som i
första hand är vägledande för grönstrukturens
utveckling är ”en tät och upplevelserik stadsmiljö
med parker och grönområden” och ”en samman
hängande grönstruktur och tvärförbindelser i
transportsystemet”.
Grönstrukturen i Stockholms län bildar en lokal,
regional och storregional väv av grönska och vatten.
Genom sin sammanhängande form och storlek
utgör den regionala grönstrukturen en helhet och
erbjuder en mångfald funktioner, kvaliteter, sam
band och upplevelser, som mindre områden inte
kan erbjuda. Stora sammanhängande naturområ
den ökar också möjligheten till en ökad biologisk
mångfald.

Grönstrukturen är också en viktig del av regio
nens identitet, kulturarv och attraktivitet och är på
så vis viktig även för besöksnäringen.
Följande åtaganden har en särskild betydelse för
grönstrukturens utveckling:
• Bevara, utveckla och tillgängliggör de gröna
kilarna (se sid 105).
• Säkra och utveckla värdena i mark- och vatten
landskapet (se sid 77).
• Utveckla stränders värden och tillgänglighet
(se sid 106).

Sammanhängande och
tätortsnära gröna kilar
För att behålla kilarnas storlek, läge och kvalitet
nära bebyggelsen bör vissa kriterier uppnås. En
grön kil bör vara minst 500 meter bred. Det ger
människor möjlighet att uppleva ett relativt ostört,
variationsrikt naturområde med spridningsmöjlig
het för flera olika arter, och ett sammanhängande

Figur 11. Grönstrukturens och de gröna kilarnas funktioner

Kontakt med
kulturlandskapet
Klimatutjämnar
Närhet till olika
upplevelsevärden

Grönt stråk mellan stad och land

Främjar folkhälsa
Främjar biologisk
mångfald

Ekosystemtjänster

Bidrar till attraktiv
stadsmljlö
Tysta områden
God tillgång till
tätortsnära natur

Källa: Regionplanekontoret
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Figur 12. Principer för hur ett grönt samband
kan utvecklas i anslutning till en stadskärna

STATION

PARK

STATION

STRÖVOMRÅDE

Öka tillgång och tillgänglighet till
grön- och vattenområden

PARK

STRÖVOMRÅDE

STATION

G/C-stråk

På plankartan för Stockholms län 2030 (se sid
154) anges ett antal områden som Gröna samband.
Det är så kallade flaskhalsar, eller smala partier
(under 500 meter), som ligger nära centrum men
som upprätthåller viktiga funktioner i kilarnas
sträckning mellan centrum och omgivande lands
bygd. Om dessa samband försvinner bryts kilen upp
i flera separata delar. En del av de gröna sambanden
har redan idag en svag funktion som bör förstärkas.
Andra ligger nära områden med högt exploaterings
tryck, exempelvis regionala stadskärnor.

PARK

Tillgänglighet handlar både om fysisk tillgänglighet
och om mental tillgänglighet. Den fysiska tillgäng
ligheten kan påverkas av det faktiska avståndet, av
barriärer och möjligheten att ta sig till området med
privata eller kollektiva transporter. Den mentala
tillgängligheten handlar om hur van man är att vis
tas i naturen, om man känner sig trygg och om man
vet hur man når den. Stränderna utgör en särskild
kvalitet i de gröna kilarna. Tillgängligheten till
stränder är av stor betydelse och regionens strand
stråk är särskilt viktiga att bevara och utveckla.
Tillgängligheten illustreras på karta 23, sid 169,
Den regionala grönstrukturen, karta 21, sid 165.

Utveckling av hela landskapets värden
En viktig utgångspunkt i utvecklingsplanen är att bevara
och utveckla sammanhängande gröna kilar. I kilarna finns
partier som är eller befaras bli svaga i framtiden om inte
åtgärder vidtas. Bilderna illustrerar hur sådana partier
kan förstärkas. Åtgärder kan t ex vara att vidga partiet,
plantera ny vegetation eller ge det en bra utformning.
Barriäreffekter från bebyggelse och infrastruktur kan
minskas genom exempelvis akvedukter och planskilda
korsningar. Vidare kan kopplingen mellan den regionala
och lokala grönstrukturen stärkas genom att koppla samman lokala parker och promenadstråk med gröna kilar.
Källa: Regionplanekontoret

kulturlandskap. Andra särskilda kvaliteter som bör
beaktas är tysta områden, stränder, gröna svaga
samband samt värden som sträcker sig över kom
mun- och länsgränser.
Delar av de gröna kilarna utgörs av gröna värde
kärnor. De är stora, sammanhängande områden
med ﬂera sammanfallande värden. Värdekärnorna
bör vara minst några kvadratkilometer stora.
Denna storlek ger goda förutsättningar för en
biologisk mångfald. Värdekärnorna kan betraktas
som de mest värdefulla delarna av en kil.

För den regionala utvecklingsplaneringen i Stock
holms län utanför de gröna kilarna har områden
med länets samlade rekreations-, natur-, och kul
turmiljövärden avgränsats. Det är landskapsavsnitt
där de högsta värdena av olika karaktärer samman
faller, främst riksintressen. Dessa områden bidrar
påtagligt till regionens attraktivitet, fungerar som
utﬂyktsområden, beskriver historiska skeenden,
rymmer kärnområden för biologisk mångfald med
mera. Den stora tillgången till stränder i regionen
är av stor betydelse för attraktiviteten. Allmänhe
tens tillgång till stränder bör därför fortsatt ses som
en angelägen utvecklingsfråga.

Blåstruktur och vatten
Sjöar, vattendrag, hav och grundvatten bildar en
blåstruktur i regionen, på samma sätt som natur
områden på land bildar en grönstruktur. Vissa
delar av strukturen är inte direkt synliga, till exem
pel grundvattenmagasinen. De spelar ändå en vik
tig roll för såväl det hydrologiska kretsloppet som
kvaliteten på vattnet och samhällets möjligheter att
tillgodogöra sig resursen.
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Karta 17. Blåstrukturen i Stockholmsregionen

Stockholms län ligger längst ned i
Mälarens avrinningsområde som
sträcker sig över stora delar av
östra Mellansverige. Hela den blå
strukturen omfattar även ett
antal mindre avrinningsområden
med många sjöar och vattendrag
samt stora kustvattenområden
från Dalälvens mynning i norr till
Bråviken i söder. Den stora kartan
skiljer mellan olika vattendrag
(salt- och sötvatten) och mark
användningsformerna i länet.

Källa: Regionplanekontoret
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Följande åtaganden har en särskild betydelse för
blåstruktur och vatten:
• Säkra dricksvattenresurserna (se sid 93).
• Säkra och utveckla värdena i mark- och vatten
landskapet (se sid 77).
• Säkra och utveckla kustens och skärgårdens
natur-, kultur- och rekreationsvärden (se sid 78).
• Skydda Mälaren och Östersjön (se sid 79).

Regionens försörjning med dricksvatten
Mälaren har en central roll för länets dricksvatten
försörjning som en mycket viktig vatten- och reserv
vattentäkt. Det är centralt och angeläget att förbättra
och skydda Mälarens vatten för regionens långsik
tiga vattenförsörjning. Även andra dricksvattentäk
ter behöver säkras som komplement till Mälaren.
Befintliga vattentäkter som saknar skydd bör
förses med sådana. Vid sidan av Mälaren kan de
stora sjöarna Bornsjön, Erken, Yngern och Largen
komma ifråga för dricksvattenförsörjning. Hänsyn
bör därför tas till såväl sjöarna som deras tillrin
ningsområden. Erken utgör redan vattentäkt för
tätorten Norrtälje och ett mindre skyddsområde
finns fastställt. Sjöarna har också naturvärden. Det
innebär vissa inskränkningar om de ska användas
för vattenförsörjning i framtiden.
För att skydda grundvattnet har vissa grusåsar
pekats ut som regionalt betydelsefulla (se redovis
ning av vattenskyddsområden sidan 184–185).
De utpekade åsarna har potential i storlek och vat
tenflöde för vattenförsörjning och de bör inte tas i
anspråk för grustäkt eller mer omfattande bebyg
gelse. Det finns inte heller några direkta konflikter
med infrastrukturintressen. Dessutom har möjlig
heten att förstärka tillgången med konstgjord infil
tration från närbeläget ytvatten vägts in. Runt
åsarna har även en buffertzon lagts in.
I områden med vattenbrist, så som i kust- och
skärgårdsområdet, behöver bebyggelseutvecklingen
anpassas till den begränsade vattentillgången.

Mälarens, kustens och skärgårdens
natur-, kultur- och rekreationsvärden
I regionen finns ett flertal områden som fortfarande
är relativt ostörda och har höga natur- och kultur
värden. Dessa behöver ges ett långsiktigt skydd.
Särskild hänsyn behöver tas till de områden som
redovisas i Länsstyrelsens naturkatalog och Natura
2000. Obebyggda strandområden behöver skyddas
mot exploatering och de militära områden som frigörs
inom kust- och skärgårdsområdet bör tillvaratas.
Det tätortsnära läget gör att Mälaren och skär
gården används för turism och friluftsliv i stor
omfattning. Mälaren och Saltsjön ger själva tät
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orten Stockholm ett stort och värdefullt inslag av
vatten i stadsmiljöerna. Allmänhetens tillgång till
stränder inom Stockholms stad bör bibehållas och
helst ökas. Även tillgängligheten till kvarvarande
stränder i kustområden och i skärgården bör säker
ställas. Obebyggda strandområden bör skyddas
mycket starkt mot exploatering. De militära områden
som nu frigörs i kust och skärgård bör tillvaratas.
Rekreationen och turismen måste dock anpassas
så att den inte belastar känsliga natur- och vatten
miljöer. Störningskänsliga miljöer bör skyddas.
Särskilt gäller det grunda vattenområden som är
viktiga för ekosystemen som lek- och reproduk
tionsområden.
Skyddet av den marina miljön i Östersjön behö
ver generellt förbättras. En av de viktigaste åtgär
derna i detta sammanhang är att begränsa utsläpp
från jordbruk och kommunala reningsverk.

Teknisk försörjning
I framtiden krävs en övergång till förnybar energi,
energieffektivisering och energihushållning. Lägre
energiförbrukning är nyckeln till minskade utsläpp
av växthusgaser och mindre klimatpåverkan.
De planeringsprinciper som är mest centrala för
utvecklingen av de tekniska försörjningssystemen
är ”en resurseffektiv bebyggelsestruktur som är till
gänglig med kollektivtrafik” och ”en tät och upple
velserik stadsmiljö med parker och grönområden”.
Det är viktigt att nya bostäder och lokaler byggs i
närheten av de försörjningssystem som redan finns.
Då kan de effektiva storskaliga systemen utnyttjas
maximalt. Utspridd bebyggelse måste förses med
effektiva och klimatneutrala uppvärmnings- och
elsystem.
Följande åtaganden har en särskild betydelse för
utvecklingen av försörjningssystemen:
• Expandera, förstärk och koppla samman försörj
ningssystemen (se sid 88).
• Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till
förnybara energikällor (se sid 86).
• Minska avfallsmängden och använd avfall som
resurs (se sid 93).

Systemen för fjärrvärme, kyla, vatten
och avlopp förstärks
Länet behöver ett antal platser som reserveras för
energiomvandling. Dessa platser behöver finnas
nära användaren, vara lättillgängliga för transpor
ter främst genom sjö- eller järnvägsanslutning samt
vara integrerade i det samlade energiförsörjnings
systemet i regionen. Elnäten är integrerade i Sveri
ges och Europas elförsörjningssystem.
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Fjärrvärme och kyla
Det är önskvärt att fjärrvärmen i länet byggs ut i
lägen med bra anslutningsmöjligheter till befintliga
nät. Fjärrvärmesystemens expansion leder till vissa
lokala markanspråk, men de kräver inga större
markreservat i en regional skala. Även dagens stora
fjärrkylsystem i de centrala regiondelarna har stora
utvecklingspotentialer och bör utvecklas i samspel
med energieffektiviseringsåtgärderna.
För hela länet gäller att fjärrvärmebehovet
kommer att stagnera framöver. Besparingar och
effektiviseringar kommer att balanseras av nypro
duktion och nyanslutning. Ändå behöver kraft
värmekapaciteten byggas ut framöver, vilket kräver
nya etableringsplatser.
Befintliga energianläggningar av regional betydelse
måste värnas (till exempel Brista, Fittja, Hässelby,
Högdalen, Igelsta, Jordbro och Värtan). Nya stora
anläggningar (med en effekt på över 20 MW) plane
ras intill de befintliga stora anläggningarna. Nya
stora anläggningar kan även tillkomma i Haninge/
Drefviken, Täby/Hagby, Upplands-Bro/Högbytorp
och i Norrtälje. Andra möjliga nya produktionsplat
ser är Gladökvarn (Sofielund), Lövsta och Norvik.

Vatten- och avloppssystemen
Inga nya stora vattenverk planeras. De fyra stora
regionala vattenverken Djupdal, Görvälnverket,
Lovön och Norsborg förväntas kunna utöka sin
kapacitet för att täcka det ökande vattenbehovet
från en växande befolkning. Reningsprocesserna i
vattenverken behöver dock anpassas till förändrad
vattenkvalitet till följd av klimatförändringar.
VA-systemen kommer att kopplas ihop i ökad
utsträckning, vilket ökar leveranssäkerheten och
kostnadseffektiviteten. Det tryggar dessutom vat
tenförsörjningen i områden som har brist på vatten
idag. Nya ledningar från Mälarens vattenverk till
Norrtälje och Nynäshamn skapar förbättrade
utvecklingsmöjligheter i dessa kommuner. Det är
dock viktigt att göra rätt val mellan att bygga ut
allmänna stora VA-system och att stödja lokala lös
ningar. De sistnämnda kan bli avsevärt bättre än
dagens system.
De stora regionala reningsverken Käppala,
Himmersfjärden, Bromma och Henriksdal är viktiga
att värna och utveckla så att god vattenkvalitet upp
nås i de påverkade recipienterna. Nya större regio
nala anläggningar bedöms inte behövas, men däre
mot måste mindre lokala anläggningar effektiviseras
och byggas ut. Nyanslutningar av större områden till
de fyra stora regionala reningsverken måste vara i
samklang med vattenförvaltningens krav.

Kopplingen mellan avlopps- och avfallshante
ringen och energiförsörjningen bör förstärkas. Sats
ningar på biogasproduktion bör påskyndas genom
samrötning av slam och avfall, för att ställa om till
förnybara bränslen och minska klimatpåverkan.

Effektiv energiförsörjning och
och förnybara energikällor
Lager och terminaler för biobränsle
När vi ställer om till förnyelsebar energi kommer
mer fasta biobränslen att behövas. Det är därför
angeläget att få till stånd ett väl fungerande system
med hamnar, terminaler, mellanlager och buffert
lager för att säkerställa energiproduktionen. Viktiga
omlastningspunkter för bränsletillförseln med
fartyg är i dag Hargshamn för norra länsdelen och
Stora Vika och Oxelösund för södra delen. Befint
liga större terminaler i länet för hantering av fasta
biobränslen finns i Nykvarn liksom intill vissa stora
energianläggningar som Brista och Hässelby.
Andra strategiska lägen för framtida biobränsleter
minaler är Norvik, Rosersberg och Högbytorp (om
järnvägsanslutning byggs).
De aktörer som planerar att bygga nya bränslela
ger måste ta hänsyn till möjligheterna att klara
transporterna på ett hållbart sätt, det vill säga med
hamn- eller järnvägsanslutning.
Skyddsavstånd med hänsyn till buller och andra
störningar måste beaktas, liksom risken för kon
flikter med eller påverkan på vattenresurser.

Gas/biogas
Spaltgasverket i Värtan stängs. Naturgas (i form av
LNG) behövs därmed för att säkra gasförsörjningen
av stadsgasnätet. Blandning av naturgas och biogas
stödjer en successivt ökande gasefterfrågan i länet.
Fordonsgas måste bli lättare tillgänglig för att bli
ett attraktivt drivmedel i Stockholmsregionen. Det
krävs ett högre antal tankställen och en effektiv
gasdistribution.
Biogassatsningar bör främjas i anslutning till
reningsverk och vid avfallshanterings- och gårds
anläggningar. Förutom avloppsslam, våta avfalls
fraktioner, grödor och restprodukter från jordbru
ket bör biogasproduktionen på längre sikt också
bygga på förgasning av fasta träbränslen. Sådana
förgasningsanläggningar bör helst samlokaliseras
med produktion av värme och el i form av energi
kombinat.
De anläggningar för deponigas som finns idag är
Högbytorp, Kovik, Löttippen, Sofielund och Tveta
tippen. Dessa ger i dag cirka 0,1 TWh energi (värme
och el). De stora befintliga anläggningarna för bio
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gasrötning är Bromma/Åkeshov, Henriksdals
verket, Himmersfjärds- och Käppalaverket, som
tillsammans ger cirka 0,14 TWh energi. Nya biogas
anläggningar i länet kan tillkomma i Brista och i
Skarpnäck. I synnerhet en ny anläggning i Skarp
näck medför ett väsentligt tillskott i biogasproduk
tionen (0,1 TWh) baserad på restprodukter och
jordbruksgrödor. Skarpnäcksanläggningen ska
också integreras i ett förnyat gasledningsnät i regio
nens centrala delar som möjliggör även gasleveran
ser till ett ökande antal gastankställen. Himmers
fjärds- och Käppalaverkets produktion kan utökas
framöver. De närmaste åren kan ett tillskott av
cirka 0,3 TWh åstadkommas. Potentialen i länet är
dock större än så och bör främjas.

Vindkraft
De befintliga vindkraftanläggningarna i länet har
mycket liten effekt. Länet har sämre förutsätningar
för vindkraft på land jämfört med andra lägen i
Sverige, men till havs finns ett antal vindrika områ
den (över 3 300 kWh/m2 och år på 50 meters höjd)
som kan utnyttjas. Den samlade teoretiska potenti
alen i länet är 5,7 TWh, varav på land 4,2 TWh och
till havs 1,5 TWh. Hur mycket energi som kan
utvinnas beror dock på vilka lägen i länet som
tillåts för vindkraftproduktion. Dessutom ska kon
flikter och praktiska problem som anslutning till
elnäten lösas. Områden med riksintresse för vind
kraft finns i Norrtälje, Nynäshamn och Värmdö
(se karta 37, sid 191).

Elnät
Vid förändringar av kraftledningsnätet måste även
hänsyn tas till förnyelsebara energislag som soloch vindkraft. Dessutom måste aktörerna beakta
de högre risker som ett förändrat klimat med mer
extrema väderförhållanden innebär. För att klara
omstruktureringen av ledningsnätet behöver alla
berörda kommuner ansluta sig till planerna. Gene
rellt måste den mark som behövs för kraftsystemet
finnas tillgänglig för att säkerställa eltillförseln till
Stockholmsregionen. Karta 9, sid 90 visar dagens
kraftnät och det planerade nya ringsystemet för
kraftförsörjningen 2020.

Avfall som resurs
Avfall bör i så stor utsträckning som möjligt återan
vändas, återvinnas, energiutvinnas och i sista hand
deponeras. Följande avfallsanläggningar bedöms
ha fortsatt regional betydelse: Salmunge, Kovik,
Hagby, Högbytorp, Tveta, Sofielund, Löt och Hög
dalen. För energiutvinning genom förbränning
föreslås de planerade utbyggnaderna av förbrän
ningsanläggningarna i Brista, Haninge/Drefviken,
Täby/Hagby, och Upplands-Bro/Högbytorp. Det är
fördelaktigt om nya avfallsförbränningsanlägg
ningar görs relativt stora och ansluts till stora fjärr
värmenät. Det finns en stor potential i matavfall
som kan sorteras bättre och användas i energipro
duktionen genom rötning till biogas. Problemen
med avfall från verksamheter måste lösas. För att
säkerställa en effektiv hantering av avfall i framti
den behövs platser för insamling och hantering,
både på regional och på lokal nivå.
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Planbeskrivning:
Plankarta för Stockholms län 2030
Förhållningssätt till markanvändning och lokalisering
Planen redovisar regionala prioriteringar mellan olika intressen: hur mark och vatten bör
användas, och hur bebyggelse och anläggningar bör lokaliseras. De redovisade områdena har
olika förutsättningar och funktion och bör i framtiden utvecklas och användas på olika sätt.
Avgränsningar och sträckningar på plankartan är schematiska. Den visar översiktligt hur
platsbundna egenskaper och kvaliteter bör tas tillvara. Den visar också hur regionens fysiska
strukturer samspelar.
Plankartan redovisar regionala avvägningar av olika intressens markanspråk.
Den slutliga avvägningen görs i efterföljande beslut, främst på kommunal nivå.
På följande sidor beskrivs plankartans olika markanvändningskategorier, vilken regional
funktion dessa har och hur den regionala funktionen ska tillgodoses.
Se också detaljkartor på sidorna 161–192.

Regionplan och översiktsplan som bedömningsunderlag
Den myndighet, som ska tillämpa bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken i ett ärende,
ska i beslutet ange om den prövade anläggningen, verksamheten eller åtgärden går att
förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna
samt med den för området gällande regionplanen eller kommunala översiktsplanen
Källa: 5§ Förordning om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
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Plankartan för Stockholms län ger vägledning i frågor om mark- och vattenanvändning samt lokali
sering av bebyggelse och anläggningar. Avgränsningar och sträckningar är schematiska. Plankartan
visar regionala prioriteringar mellan olika intressen. Den slutliga avvägningen görs i efterföljande
beslut, främst på kommunal nivå. Plankartan finns i större format i ficka på omslagets bakre insida.
Källa: Regionplanekontoret

Befintlig bebyggelse utanför bebyggelsestruktur
Stationsläge järnväg/pendeltåg
Länsgräns
Kommungräns

tälje

J
!
(

sberg

J
!
(

E

Östertälje

J
!
(

Rönninge

E18

V

261

E4

Fittja

J
!
(

E

Skäcklinge

Tumba

226

J
!
(

J
!
(

Bromma

J
!
(

BOTKYRKA

J
!
(

Tullinge

A

Älvsjö

259

J
!
(

J
!
(

226

Västberga

J
!
(

J
!
(

Sofielund

EA

Vidja

HUDDINGE
Orlången

J
!
(

73

J
!
(

Orminge

Käppala

Skälsättra

Bollmora

NACKA

Vendelsö

Drevviken

Haninge
centrum

J
!
(

Skogås

Trångsund
J
!
(

Handen

Magelungen

EA

Högdalen

Berg

R

VAXHOLM

Täljö

Rydbo

LIDINGÖ

Stadsgårdskajen
R Henriksdal

EVärtan

Hammarby

E

STOCKHOLM

Gladökvarn

J
!
(

J
!
(

Tomteboda

DANDERYD

E18

Centrala
regionkärnan

J
!
(

E20

J
!
(

TÄBY

Täby centrumArninge

265

SOLNA

Stuvsta !
J
(

E

J
!
(

Huddinge

Flemingsberg !
J
(

R

Bromma

E

KistaJ
!
(
SollentunaHäggvik

J SUNDBYBERG
!
(

Kungens kurvaSkärholmen

Norra
Botkyrka

Ekerö

V

Lovö

E

Hässelby

E Lövsta

Rotebro !
J
(

J
(
SOLLENTUNA !

Lunda

BarkarbyJakobsberg

Norsborg

Bornsjön

SALEM

Stenhamra

EKERÖ

J
!
(

Se även planbeskrivning på sidorna 156–160.

Färingsö

V

J
!
(

Kallhäll

J
!
(

JÄRFÄLLA

Görväln

J
!
(

Kungsängen

Ramsö

Rindö

TYRESÖ

Gustavsberg

Kovik

Trinntorp

Saltsjöbaden

222

A

Tynningö

Vaxholm

Resarö

Österskär
Karta 19. Utsnitt ur plankarta för Stockholms län 2030

Brunn

Regional struktur 155

156 Regional struktur

Regional stadsbygd med
utvecklingspotential
Här redovisas områden med hög regional tillgänglighet. Den regionala stadsbygden med utvecklingspotential omfattar stråk och områden, som människor
kan nå med matarbuss, på cykel eller till fots inom ca
1200 m från stationer i spårsystemen eller från större
bussterminaler. Den regionala tillgängligheten till
dessa områden varierar mellan kommunerna, men
den är generellt högre i de centrala delarna och lägre
längre ut. Det kan motivera högre bebyggelsetäthet
i regionens centrala delar. Områdena kan innehålla
lokal grönstruktur och i några fall även naturreservat.
Förhållningssätt
Huvuddelen av regionens nya bostäder och lokaler
bör tillkomma i dessa områden. Stadsutvecklingen
bör här stimuleras så att stadsbygden blir sammanhängande och tät, med blandade funktioner och
varierande urbana kvaliteter för olika grupper.
Det bör finnas goda kollektiva förbindelser till de
regionala stadskärnorna. Det bör också finnas god
tillgång till grönstruktur och stränder. Förutsättningar för att utnyttja och utveckla effektiva tekniska försörjningssystem bör tas tillvara.

nas respektive profiler. Särskilt bör aktörerna satsa
på att attrahera kontaktintensiva verksamheter
med hög specialiseringsgrad eller stort regionalt
upptagningsområde till stadskärnorna. Torg, parker, vatten, grönområden och mötesplatser är viktiga för kärnornas attraktivitet, liksom möjligheten
att på ett tryggt sätt ta sig fram till fots och per cykel.

Övrig regional stadsbygd
Här redovisas områden inom tätorter med lägre tillgänglighet till kollektivtrafik. Det gäller både större
tätorter i anslutning till stadsbygd med utvecklingspotential, lokala centrum och mindre tätorter. Till
övrig regional stadsbygd hör perifera stationslägen
samt fritidshusområden som bedöms bli omvandlade
till områden med åretruntbostäder under planperioden. Områdena bidrar till regionens bostadsförsörjning genom varierande miljöer. De tillgodoser också
behovet av mark för mindre kontaktintensiva verksamheter. I dessa områden kan viss fortsatt bebyggelseutveckling förväntas. Den prioriteras dock inte
från regional utgångspunkt.
Förhållningssätt

Regional stadskärna
De regionala stadskärnorna omfattar den centrala
regionkärnan och de yttre regionala stadskärnorna.
Utvecklingen i den centrala regionkärnan är av stor
betydelse för regionens samlade konkurrensförmåga. Gemensamt för de yttre regionala stadskärnorna är att de har särskilt hög regional tillgänglighet och fungerar som knutpunkter i
transportsystemet. De ska utgöra attraktiva lokaliseringsplatser som kan avlasta den centrala regionkärnan, motverka att bostäder och verksamheter sprids
ut och ge goda möjligheter till resurseffektiva infrastrukturlösningar. Flera av de regionala stadskärnorna ingår även i ett övergripande stadsnätverk i
östra Mellansverige. De har god storregional tillgänglighet genom regionaltågstrafik.
Förhållningssätt
En utveckling bör främjas som innebär satsningar
på innovativa och täta miljöer i den centrala regionkärnan. De yttre regionala stadskärnorna bör stimuleras i sin stadsutveckling och komplettera den centrala regionkärnan. Den höga tillgängligheten i
kollektivtrafiksystemet ska värnas och marken
omkring stationerna bör användas för stadsbebyggelse med mycket hög täthet. Stadsmiljön bör vara
mångsidig med verksamheter, bostäder, service och
handel. Ambitionen bör vara att skapa upplevelserika, täta och varierade miljöer utifrån stadskärnor-

Bebyggelsen som tillkommer i dessa områden bör
utgöra en mindre del av regionens samlade bebyggelsetillskott. Ny bebyggelse bör lokaliseras inom
eller i direkt anknytning till befintliga tätorter. Då
blir det möjligt att utnyttja eller utveckla gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Bebyggelsen bör få en täthet och omfattning som ger
förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning och
effektiv energiförsörjning. Nya bostäder bör planeras som permanentbebyggelse och lokaliseras
efter dessa förutsättningar. Behovet av mark för
utrymmeskrävande, störande och transportintensiv verksamhet bör särskilt uppmärksammas.
Samplanering av avloppsrening bör ske med kommuner inom avrinningsområden. I omvandlingsområden bör avvägningar mellan lokala och regionala lösningar för vatten och avlopp göras utifrån
platsens lokala förutsättningar. Allmänhetens tillgång till stränder bör särskilt uppmärksammas. Ny
bebyggelse bör inte lokaliseras inom områden med
risk för översvämning.

Grön kil
De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga rekreations-, natur- och
kulturmiljövärden. De bildar en väv av grönska och
vatten i anslutning till bebyggelsestrukturen och ger
god tillgång till tätortsnära natur. De gröna kilarna
knyter samman gröna värdekärnor.
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Förhållningssätt
Varje grön kil bör hållas samman och dess funktioner och kvaliteter bör behållas och förbättras.
Kommunerna bör förvalta och utveckla de gröna
kilarna i samverkan. En kil bör ha en minsta bredd
på omkring 500 meter. Lokalisering av ny bebyggelse, anläggningar och verksamheter bör undvikas i kilen. Tillgängligheten till kilarna bör öka.
Särskilda kvaliteter som bör uppmärksammas är
tysta områden, vattenområden och stränder.
Områden som knyter samman gröna kilar med
lokal grönstruktur bör stärkas. Etablering av
störande verksamheter i en grön kil bör konsekvensbedömas utifrån hela kilens värde och
funktion.

nalt perspektiv. Andra viktiga samband redovisas
på karta 23 Tillgänglighet till gröna kilar, tysta
områden och vatten (på sid 169).

Stora samlade rekreations-,
natur- och kulturmiljövärden
Vissa avgränsade landskapsavsnitt har höga sammanfallande värden ur rekreations-, naturvårds-, och
kulturmiljöperspektiv. De fungerar som utflyktsområden, beskriver historiska skeenden samt rymmer
områden med hög biologisk mångfald. Områdena
innefattar även sjöar som har höga skyddsvärden ur
natursynpunkt.
Förhållningssätt

Grön värdekärna
De gröna värdekärnorna ingår i de gröna kilarna och
innehåller de allra högsta rekreations- natur- och
kulturmiljövärdena. De har ett stort utbud av upplevelse- och kulturmiljövärden samt en stor biologisk
mångfald och variationsrikedom, som ger förutsättningar för fortplantning och spridning av djur och
växter.
Förhållningssätt
Ny bebyggelse samt nya anläggningar och verksamheter som påverkar en grön värdekärna ska
undvikas. Tillgängligheten till värdekärnorna bör
säkras och förbättras där det behövs. Tillgången till
stränder, vattenområden och tysta områden är särskilt betydelsefull. Vid etablering av störande verksamheter bör en buffertzon mot gröna värdekärnor anges. En grön värdekärna bör vara minst
några kvadratkilometer stor, men den kan vara
mindre i länets centrala delar.

Områdena bör hållas samman och skyddas mot
fragmentering. Ny bebyggelse, anläggningar och
verksamheter som påverkar områdenas värde och
funktion bör undvikas.

Vattenskyddsområden
Sjöar och sammanhängande grusåsar med god
grundvattentillgång är viktiga regionala resurser
av stor betydelse för regionens vattenförsörjning.
Plankartan redovisar sjöar som är prioriterade för
skydd som vattentäkter (befintliga och planerade).
Förhållningssätt
Yt- och grundvattentäkter med omgivande
markområden skyddas mot påverkan och utsläpp,
exempelvis från dagvatten och otillräcklig avloppsrening. Befintliga och potentiella vattentäkter bör
få starkare skydd. Ett restriktivt förhållningssätt till
exploatering bör tillämpas i de fall det behövs för
att vattenkvaliteten ska gå att säkerställa. Kommunerna bör samarbeta kring planering och förvaltning inom avrinningsområdena.

Grönt svagt samband
De gröna sambanden är smala partier i de sammanhängande gröna kilarna. Dessa partier är avgörande
för att binda samman de gröna kilarna och värdekärnorna i syfte att säkra rekreationsstråk, skapa tillgång till större strövområden och upprätthålla ekologiska spridningssamband. Om sambanden byggs bort
bryts kilen upp i separata delar.
Förhållningssätt
De gröna sambandens funktioner bör stärkas och
säkerställas. Förbättringsåtgärder bör anpassas till
olika delstrukturers (grönstruktur, bebyggelsestruktur, transportsystem) förutsättningar och syften i ett helhetsperspektiv. På plankartan redovisas
endast de mest prioriterade sambanden ur regio-

Landsbygd, skärgård och övrig mark
I dessa områden finns både permanentbostäder och
fritidsbostäder. De omfattar värdefulla natur- och
kulturmiljöer och är uppskattade utflykts- och
besöksmål, särskilt i kust- och skärgårdsområdet och
vid Mälaren. Områdena rymmer även areella
näringar samt potential för odling av biobränsle och
närproducerad mat samt ytor för lokalisering av
exempelvis vindkraftverk. Landsbygd och skärgård är
viktiga områden för regionens identitet och rekreation samt till viss del för bostadsförsörjningen.
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Förhållningssätt
Ny bebyggelse på landsbygden och i kust- och
skärgårdsområdet bör anknytas till befintliga samhällen eller redan bebyggda områden. Nya bostäder bör planeras som permanentbebyggelse och
lokaliseras efter dessa förutsättningar. Utspridning
av bebyggelsen bör undvikas, för att skydda kulturlandskap och stränder och skapa ett bättre
underlag för kollektivtrafik, kraftförsörjning och
annan infrastruktur. Större utbyggnader och etablering av störande verksamhet bör likaså undvikas
i stora opåverkade och tysta områden. Där tillgången till sötvatten är otillräcklig bör möjlig
heterna till ny bebyggelse begränsas. I omvandlingsområden bör avvägningar mellan lokala och
regionala lösningar för vatten och avlopp göras
utifrån platsens lokala förutsättningar.
Allmänhetens tillgång till stränder bör värnas,
särkilt kring Mälaren och i kust- och skärgårds
området. Ny bebyggelse bör inte lokaliseras där
det finns risk för översvämning. Den bör inte
heller lokaliseras i områden av riksintresse för
försvaret respektive luftfarten, där det finns risk
för höga bullernivåer.

Kärnöar
Kärnöarna ligger i de delar av skärgården som saknar
vägförbindelse (bro, tunnel och statlig färja). De
bedöms ha förutsättningar för ett utbud av samhällsservice och infrastruktur vilket ger förutsättningar
för en långsiktig och robust samhällsstruktur som
säkrar grundläggande villkor för fastboende och
näringslivsutveckling. Kärnöarna fungerar dessutom
som servicepunkter för befolkningen på omgivande
öar samt för turismen och friluftslivet.
Förhållningssätt
Ny bebyggelse på kärnöar bör lokaliseras till byar
och samhällen. Det ger förutsättning för utveckling av åretruntbostäder, verksamheter och service
med hänsyn till natur- och kulturvärden. Det ger
också möjlighet till utveckling av miljöanpassade
system. Kärnöarna bör erbjuda ett varierat utbud
av bostäder för permanentboende. Bebyggelsen
bör anpassas till tillgången på sötvatten och till
känsliga marina miljöer. Allmänhetens tillgång till
stränder bör värnas. För kärnöarna bör en bastrafik
säkerställas som gör det möjligt att dagligen resa
till och från fastlandet året runt.

Replipunkt

Replipunkterna är strategiska bytespunkter för
resor mellan kärnöar, kommuncentrum och Stockholms innerstad. De utgör regionalt viktiga länkar
för person- och godstransporter till och från
kärnöarna.
Förhållningssätt
Bastrafiken bör baseras på de markerade replipunkterna. Åretrunttrafiken i skärgården ska
utnyttja kollektivtrafik på land och till sjöss genom
snabba landförbindelser via replipunkterna. Vägförbindelser mellan replipunkter och kommuncentrum respektive Stockholms innerstad bör vara
goda med kort restid. Utrymme bör reserveras för
vänd- och lastningsplatser, parkering, bryggor
samt terminaler för gods och passagerare.

Regionalt transportsystem
Kartorna redovisar sammantaget det i utecklingsplanen utpekade framtida transportsystemet i form
av nationellt och övergripande regionalt vägnät samt
kollektivtrafikens nationella och regionala spårbundna nät, med utblickar mot angränsande län.
Järnväg och regional spårtrafik (tunnelbana, spårväg
eller förortsbana) samt övergripande vägnät är indelade i följande kategorier: ny sträckning eller upprustning i befintlig sträckning, reservat med entydig
funktion (väg respektive spår) samt reservat där
sträckning och trafikslag inte är klarlagt (väg respektive spår). Farleder för gods- och passagerarfartyg
redovisas liksom godsspår av nationell och regional
betydelse.
Den regionala transportinfrastrukturen är viktig
för att möjliggöra en sammanhållen bostads- och
arbetsmarknad i regionen. Tillgängligheten inom
regionen, till andra regioner och internationellt är i
sin tur av stor betydelse för regionens attraktivitet
och konkurrensförmåga, liksom för befolkningens
välfärd.
Förhållningssätt
Kollektivtrafiken ska stödja utvecklingen av de
regionala stadskärnorna och av den regionala
stadsbygden med utvecklingspotential. Knutpunkterna ska stärkas för att förbättra tillgängligheten
med kollektivtrafik ytterligare. Knutpunkter för
godstransporter ska stärkas för att gynna multimodala transporter. Transportsystemet ska utformas så att miljö- och klimatpåverkan begränsas och
tillgängligheten och framkomligheten förbättras.
Mark- och vattenområden i markerade lägen bör
prioriteras för den regionala trafikförsörjningen.
Förutsättningarna för transportsystemets utbygg-
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nad, funktionalitet och samordning med bebyggelseutvecklingen, särskilt bostadsbyggandet, ska
ges särskild uppmärksamhet.

Hamn
De redovisade hamnarna är passagerarterminaler
och hamnar för gods. De är viktiga delar av näringslivets transportsystem och de styr godstransportflöden till och genom länet. Hamnar kommer också
i framtiden att utgöra noder för långväga godstransporter. De behövs bland annat för regionens
försörjning av varor, bränslen och material och ingår
i regionens försörjnings- och transportsystem. Färjehamnarna är väsentliga för Sveriges inomeuropeiska
handel österut. De centrala hamnarna är viktiga för
Stockholms attraktivitet som besöksort.
Förhållningssätt
En effektiv regional godstransportstruktur
bygger på att hamnarna har goda farleder och
landanslutningar. Förutsättningar för samordning
bör ges särskild uppmärksamhet eftersom olika
transportslag naturligt strålar samman kring hamnarna. Skyddsavstånd med hänsyn till buller och
andra störningar bör beaktas, liksom risken för
konflikter med eller påverkan på vattenresurser.

Flygplats
Stockholmsregionens två flygplatser är Arlanda och
Bromma. Arlandas roll som internationellt flygplatsnav är central för regionens och för hela landets
utveckling. För den internationella tillgängligheten
är även övriga trafikflygplatser i östra Mellansverige
viktiga. Sveriges strategiska och konkurrenskraftiga
läge mellan Nordamerika och Asien ger förutsättningar att utveckla Arlanda som flygfraktterminal.
Förhållningssätt
Möjligheterna att ta sig till Arlanda med kollektivtrafik behöver förbättras. Arlanda bör integreras
bättre i det regionala och nationella järnvägssystemet. Flygplatsens funktion behöver stärkas genom
fler flyglinjer. Beredskap bör även finnas för att
bygga en fjärde rullbana. Det finns stor potential
att stärka Arlandas funktion som flygfraktterminal, vilket också förutsätter god tillgänglighet till
flygplatsen i vägsystemet. Bromma bör behållas
som länets andra flygplats med betydelse för
främst affärsflyg.

Terminalområde
Strategiskt belägna terminalområden kan erbjuda
god tillgänglighet för godstransporter och möjliggör
samverkan mellan trafikslag. Terminalområdena kan
också bidra till att öka regionens konkurrenskraft
och skapa ett mer miljöeffektivt transportsystem för
godstransporter till och genom länet.
Förhållningssätt
I länets yttre delar bör strategiskt belägna områden hållas tillängliga för storskaliga anläggningar
för varuhantering. Inom dessa områden bör även
utveckling av verksamhetsanknuten service och
tjänster stimuleras.
Inom befintliga centralt belägna terminalområden bör distributionsterminaler som främst försörjer regioncentrum prioriteras. Regionen kan indelas i ett antal trafiksektorer med utgångspunkt i
kapacitetsstyrka, radiella vägar och järnvägar.
Inom respektive radiellt kommunikationsstråk ut
från regioncentrum bör en stödjepunkt för varuhantering etableras i logistiskt goda lägen. För
verksamhetsområden med tillgång till järnväg bör
utrymme reserveras för mindre omlastningspunkter. Skyddsavstånd med hänsyn till buller och andra
störningar bör beaktas, liksom risken för konflikter
med eller påverkan på vattenresurser.

Energianläggning
De stora energianläggningarna av regional betydelse
förser länet med basproduktion av värme och i framtiden även i ökande grad med elektricitet.
Förhållningssätt
Befintliga områden för energianläggningar, som
har potential att inrymma en utbyggnad till kraftvärme bör bibehållas. Platser för nya anläggningar
bör säkerställas i logistiskt goda lägen (nära hamn
eller järnvägsanslutning) eller i närheten till bränsleproduktion. Så möjliggörs en miljöeffektiv hantering av fasta och flytande bränslen. Gemensamma reservupplägg bör skapas för fasta
biobränslen. Reservuppläggen bör ha god logistisk
anknytning till de befintliga och tillkommande
energianläggningarna. Skyddsavstånd bör beaktas, liksom risken för konflikter med eller påverkan
på vattenresurser.
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Avfallsanläggning
Avfallsanläggningarna är ytkrävande och störande,
men de behövs för en effektiv hantering av avfall.
Anläggningarna utvecklas alltmer från deponier till
platser för återvinning och en komponent i energiframställning och bränsleproduktion. De ligger
genomgående i halvperifera lägen med goda vägoch järnvägsanknytningar.
Förhållningssätt
För att säkerställa en effektiv hantering av avfall
framöver behöver de anläggningar som är av
regional betydelse bibehållas och utvecklas. De
stora anläggningarnas effektiva avfallshantering
är beroende av att hela behandlingskedjan fungerar, det vill säga att det finns utrymme för insamling, sortering och återvinning på många lokala
platser. Avfallssektorn integreras alltmer i energisektorn genom avfallsförbränning och biogasproduktion. Sektorn behöver därför även rumsliga
lösningar för detta ändamål. Skyddsavstånd bör
beaktas, liksom risken för konflikter med eller
påverkan på vattenresurser.

Vattenverk
Vattenverken vid Mälaren har stor betydelse för regionens dricksvattenförsörjning. Dessa anläggningar
levererar dricksvatten till alla kommuner i länet och
även till några kommuner utanför länet. De tillhörande näten byggs successivt ut. Det gör att det även
går att bygga i länsdelar som annars har bristande
möjligheter till vattenförsörjning.
Förhållningssätt
De stora vattenverkens leveranser behöver utvecklas och skyddas. Här är östra Mälarens vattenskyddsområde viktigt. Det framtida behovet av
dricksvatten bör klaras genom högre uttag via de
stora vattenverken vid Mälaren. Reservvattenkapaciteten i regionen måste höjas och samordnas med
vattenverkens ledningsnät.

Reningsverk
Genom de regionala avloppsreningsverken går det
att effektivt rena avloppsvatten från nästan alla
länets kommuner. Den befintliga ledningsinfrastrukturen påverkar länets bebyggelseutveckling.
Förhållningssätt
Mark för de stora reningsverkens behov bör säkerställas. Det ger på sikt även mer avlägsna kommuner möjlighet att ansluta sig till den bästa möjliga
reningstekniken som de stora reningsverken erbjuder. Det är viktigt att vattenförvaltningens krav på
god status i alla länets vattendrag koordineras med
de stora reningsverkens framtida utsläppsvolymer.
För att det ska gå att integrera avloppshanteringen med fjärrvärme- och biogasproduktionen
bör mark för nya anläggningar reserveras.
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Regionala stadskärnor
1. Centrala regionkärnan berör delar av Stockholm,
Nacka, Solna och Sundbyberg. Stockholms innerstad
och Sundbybergs centrum har täta delar med traditionell kvartersstad och är lättillgängliga med kollektivtrafik. Många vill bo och arbeta här, och trots den
höga tätheten finns det möjligheter att bygga nytt i
dessa stadsdelar. Även den yttre delen av kärnan har
en stor potential att förtätas med bostäder och verksamheter samt erbjuda service. Det gäller särskilt
områden i anslutning till spårutbyggnader norrut mot
Sundbyberg och Solna samt österut mot Nacka.
2. Täby centrum-Arninge i Täby kommun är ett
betydande centrum för hela nordostsektorn. Kärnan
består av tät bebyggelse i Roslags Näsby och Täby centrum och gles bebyggelse med främst externhandel i
Arninge. Täby centrum-Arninge utgör en av de största
handelsplatserna i regionen. Med förstärkt spårtrafik
till regioncentrum och till den regionala stadskärnan
Kista-Sollentuna-Häggvik förbättras tillgängligheten
avsevärt. När området byggs ut med bostäder, arbetsplatser och handel får stadskärnan en mer stadsmässig karaktär och mer blandat innehåll.
3. Kista-Sollentuna-Häggvik berör kommunerna
Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg och har en
stark näringslivsprofil med kunskapsintensiva näringsgrenar och utbildningar. För att uppnå en tät blandstad krävs omfattande förtätning både i Sollentuna
och i Kista. E4 delar kärnan i två delar och behöver
överbryggas med förbättrade interna kommunikationer. Tillgängligheten till och inom kärnan kan förbättras genom spårutbyggnad mellan Kista och Ulvsunda,
Barkarby och Sollentuna. Genom en utbyggnad av
Förbifart Stockholm förbättras även tillgängligheten
till området med bil.
4. Barkarby-Jakobsberg ligger helt i Järfälla. Jakobsberg är kommuncentrum medan Barkarby är regionens näst största externhandelsområde. Jakobsbergs
centrala delar kommer att förtätas med bostäder och
utbyggnad pågår av Barkarbystaden med tät bebyggelse. En del av området är fortfarande av riksintresse
för totalförsvaret men Försvarets verksamhet behöver
omlokaliseras om utbyggnaden fullföljs. Tillgängligheten till kärnan förbättras med en ny regionaltågstation i Barkarby och en spårförbindelse till Kista.
Genom vägförbättringar kring Hjulsta och genom
Förbifart Stockholm förbättras även tillgängligheten
till området med bil.
5. Kungens kurva-Skärholmen ligger i Stockholm och
Huddinge. Skärholmen är ett av regionens stora
detaljhandelscentrum och Kungens kurva är det
största externhandelsområdet. E4 delar kärnan i två
delar och behöver överbryggas med förbättrade

interna kommunikationer. Många aktörer inom handeln vill etablera sig här men utmaningen är att också
få in andra verksamheter. Tillgängligheten till och
inom kärnan förbättras påtagligt genom utbyggnad
av spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg samt av
Södertörnsleden och Förbifart Stockholm.
6. Flemingsberg ligger till större delen inom Huddinge
och till en mindre del i Botkyrka. Ett fåtal stora offentliga arbetsplatser med inriktning på sjukvård, högre
utbildning, forskning (bioteknik och medicinsk teknik) och rättsväsen dominerar, medan detaljhandeln
är svagt utvecklad. Utvecklingspotentialen är stor,
men det krävs betydande investeringar i gator och
annan infrastruktur. Tillgängligheten till området kan
förbättras genom en utbyggnad av spårväg från Älvsjö
till Flemingsberg samt genom en utbyggnad av Södertörnsleden, länsväg 226 och Förbifart Stockholm.
7. Haninge centrum är kommuncentrum och ligger
helt inom Haninge kommun. Offentlig sektor dominerar bland de sysselsatta. Kärnan utgör ett relativt
väl sammanhållet område väster om riksväg 73. Norr
om kärnan finns ett större externhandelsområde i
Länna i Huddinge. Ny stadsmässig bebyggelse är planerad som kommer att sammanlänka stationsområdet
med bussterminal med kommuncentrum. I norra delen
av kärnan planeras nya bostäder och en ny pendeltågsstation i Vega. Med Södertörnsleden förbättras den
regionala tillgängligheten med bil och buss väsentligt.
8. Södertälje är kommuncentrum och ligger helt inom
Södertälje kommun. Den historiska stadskärnan har
höga stadskvaliteter i kontakt med Södertälje kanal.
Näringslivet domineras av två stora företag, AstraZeneca och Scania. Kärnan är väl sammanlänkad med
Europavägnätet, men området är långsträckt och
dåligt sammanhållet samt splittrat av stora vägar,
järnvägar och industriområden. Ambitionen är att
knyta samman den historiska stadskärnan med Södertälje syd. Den spårbundna trafiken kommer att ge en
bättre tillgänglighet med nya dubbelspår och den
framtida Ostlänken
9. Arlanda-Märsta ligger helt i Sigtuna kommun.
Arlanda flygplats är en dominerande arbetsplats.
Arlanda stad är ett verksamhetsområde med inslag av
externhandel. Läget mitt emellan Uppsala och Stockholm ger området bra storregional tillgänglighet. På
grund av flygbuller är möjligheterna små för en mer
blandad stadsbebyggelse vid Arlanda. Det finns dock
en potential för verksamheter som kan dra nytta av
närheten till flygplatsen. Planer finns på att binda
ihop Arlanda flygplats, Arlanda stad och Märsta tätort till en mer sammanhängande struktur. Tillgängligheten till Arlanda med kollektivtrafik förbättras
genom utökad trafikering och med bil genom utbyggnad av E4.
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Regional grönstruktur
1. Järvakilen
Järvakilen innehåller många olika värden av
hög kvalitet, bland annat i Nationalstadsparken.
Kilens norra delar omfattar långa Mälarstränder,
ett kulturlandskap kring Sigtuna och Håtuna som
är knutet till Sveriges äldsta historia, samt ett
vattenstråk mot Uppsala med höga kulturmiljö-,
natur- och rekreationsvärden.
Järvakilen rymmer bestånd med äldre, stora ekar
som har höga värden sett även i ett internationellt
perspektiv. Kilen är därför betydelsefull som spridningssamband för ädellövskogsarter, men även för
gamla barrskogar. Järvakilen har också betydelse för
luftomväxling och klimatutjämning för Stockholms
innersta delar. Ett förväntat exploateringstryck i
utpekade regionala stadskärnor bidrar till flera
”flaskhalsar” i kilstrukturen. Flera stationer längs
tunnelbanan och pendeltåget ger god tillgänglighet
till kilens centrala delar. E4, spår och flera större
vägar ger stora barriäreffekter.
2. Rösjökilen
Rösjökilen har ett varierat utbud av upplevelsevärden, från Törnskogens ”vildmark” till Runriket i Täby
och Vallentuna. Kilen omfattar många kulturhistoriska miljöer med bland annat fornlämningar och
Sveriges runtätaste område. Här finns flera sjöar med
rikt fågelliv, och välbesökta skridskobanor vintertid.
Södra delen är viktig för tätortsnära rekreation, och
har många spår och leder samt flera tysta områden.
Rösjökilen är i likhet med Järvakilen en av de kilar
som har störst betydelse för artrikedomen i Stockholms innersta delar. Här finns viktiga spridnings
samband för barrskogs- och ädellövskogslevande
arter, bland annat med stor betydelse för Nationalstadsparkens artrikedom. E18 utgör en stor barriär.
3. Angarnkilen
Angarnkilen har de mest omfattande kulturmiljöerna av länets tio kilar. Kilen bär ett långt, historiskt
arv med bland annat en stor mängd runristningar,
Långhundraleden till Uppsala och ett levande kulturlandskap. Angarnsjöängen är länets främsta fågel
lokal. Kilen innehåller flera stora, tysta områden.
Tärnanområdet är ett av regionens viktigaste vildmarksområden med stora skogsområden och många
små skogssjöar. Kilen innehåller två regionala vandringsleder. Roslagsbanan ger god tillgänglighet.
Kilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen i Norrtälje och Rimbo. Ett förväntat
exploateringstryck i bland annat Arninge bidrar till
”flaskhalsar” i kilstrukturen, med E18 som barriär.
4. Bogesundskilen
Bogesundslandet har en viktig funktion för frilufts
livet. Här finns stora, sammanhängande skogsområ-

den, ett rikt kulturhistoriskt landskap samt ett flertal
långa spår och leder. Kilens tysta områden ligger
relativt nära Stockholms city och en lång kustremsa.
Det gröna sambandet till Angarnkilen är ett svagt
parti i anslutning till Arninges regionala stadskärna.
5. Nacka-Värmdö
Den gröna kilen i Nacka-Värmdö ger stadens invånare ett stort utbud av upplevelser kopplade till
vatten genom utsiktsplatser, badvikar, båthamnar,
klippor och stränder. Vattnet, närheten till skärgården och en stor mängd fritidshus bidrar till att många
besöker området under sommarhalvåret. Här finns
viktiga badplatser, båthamnar, ett kulturlandskap
med skärgårdsprägel och många trolska naturmiljöer. Kilen innehåller viktiga regionala spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog. I
kilen finns flera flaskhalsar som beror på landskapets
karaktär och ett stort bebyggelsetryck. Ett vältrafikerat bussnät ger god tillgänglighet.
6. Tyrestakilen
Tyrestakilens viktigaste funktion är att en ger
tillgång till Tyresta nationalpark. Tyrestas storlek,
urskogskaraktär, tystnad och biologiska mångfald så
nära en huvudstad, är unik i internationella sammanhang. Hällmarkstallskogens ålder och storlek ger
höga naturvärden. Tyrestakilen innehåller också en
lång kuststräcka. Nackareservatet och Erstaviks
omgivningar ger stadens invånare god tillgång till
tätortsnära natur och är ett av Stockholms mest
använda friluftsområden, med bland annat välbesökta skridskoisar. I kilen finns tre friluftsgårdar, ett
stort utbud av upplevelsevärden och aktiviteter, bad
platser, många spår, leder samt service. Här finns
flera stora, tysta områden. Tillgängligheten via framför allt Saltsjöbanan och tunnelbanan är god.
7. Hanvedenkilen
Hanvedkilen har en viktig funktion som rekreationsskog. Här finns stora, obrutna skogsområden i kombination med friluftsgårdar, spår, leder och service.
Hanveden är ett av regionens viktigaste vildmarksområden, med tysta områden och ett stort inslag
av vatten i form av sjöar, mossar och vattendrag.
Tillgången till regionala leder är stor. Kilen rymmer
även värdefulla kulturlandskap och anläggningar för
friluftslivet nära tätorten. Kilen innehåller viktiga
spridningssamband för arter knutna till gammal barrskog och ädellövskog. Kilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen vid Nynäshamn.
8. Bornsjökilen
Bornsjökilen har en mängd olika funktioner. Här
finns bland annat ett sprickdalslandskap med branta
förkastningsbranter, vilket ger vida utblickar, samt
många sjöar och vattendrag. Mälarens stränder är
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långa och varierande. Kilen rymmer stora skogs- och
kulturlandskap i Bornsjöns och Yngerns omgivningar
som också är tysta områden, liksom rekreationsskogar
och anläggningar i tätortsnära läge. Här finns viktiga
spridningssamband för arter som lever i ädellövskog.
Kilens läge invid och inom regionala stadskärnor ger
svaga samband i flera partier. Bornsjökilen bör utvecklas och preciseras för att möta tätortsutvecklingen i
Nyköping, Gnesta, Mariefred och Nynäshamn.
9. Ekerökilen
Ekerökilen omfattar ett småbrutet Mälarlandskap på
flera olika öar. Ekerö och Munsö präglas av Uppsala
åsen. Kilen har stor tillgång på kulturhistoriska miljöer,
landskap, gårdar och kyrkor. Drottningholms slott
finns på Unescos världsarvslista. Lovön och Kärsön är
välbesökta rekreationsområden, och många av besökarna bor centralt i regionen. Kilen innehåller mycket
viktiga kärnområden och spridningssamband för ädellövskogslevande arter.
10. Görvälnkilen
Görnvälkilen ger regionens invånare god tillgång till
stränder, strandpromenader och naturområden.
De södra delarna har främst en tätortsnära funktion
med god tillgänglighet med tunnelbanan. Kilens norra
delar omfattar främst natur- och kulturmiljövärden i
ett större, storskaligt landskap. Görvälnkilen innehåller flera svaga partier som främst har sociala funktioner, med till exempel strandpromenader. Här finns
också viktiga spridningssamband för arter som lever i
ädellövskog. Kilen behöver utvecklas och preciseras i
riktning mot Enköping.

Utveckling av grönstrukturen
Områden där de gröna kilarna bör utvecklas och preciseras i linje med regionens planerade expansion, illustreras på karta 23. Se karta 21 för samlad bild av grönstrukturen. De utvecklade gröna kilarna bör avgränsas
såväl inom en kommun som mellan kommuner och
över länsgränser. Avgränsningen bör omfatta både
grönstruktur och vatten.
Bland annat finns behov av utveckling och precisering av de gröna kilarna inom följande delar av länet:
• I Nynäshamn ska väg 73 byggas ut, spår rustas upp
och förslag till en ny hamn tas fram. Det medför en
förväntad tillväxt som även motiverar en långsiktig
strategi för grönstruktur och vatten.
• I Norrtälje och Rimbo pågår eller förväntas en stor
omvandling av fritidshus till permanentbostäder.
Man diskuterar också utbyggnader av infra
strukturen.
• På Ekeröarna kan man förutse en ökad efterfrågan
på mark eftersom öarna ligger relativt centralt och
kommer att få bättre tillgänglighet.
Mot övriga län finns bland annat utvecklingsbehov
längs:
• ABC-stråket mellan Uppsala och Stockholm, ett av
landets mest expansiva stråk med Mälarens vattenstråk som ”närnatur”
• ABD-stråket mellan Stockholm och Sörmland
• ABCU-stråket längs E18.

167
Karta 22. Naturreservat – befintliga, påbörjade och föreslagna
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Naturreservat – befintliga, påbörjade och föreslagna enligt program för
skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen, 2003: ”Aldrig långt till
naturen”. Befintliga reservat är reservat som bildats tom december 2009.
Påbörjade reservat är främst objekt som ingår i programmet och som planeras bli klara senast 2010. Redovisningen omfattar även andra påbörjade
naturreservatsbildningar som inte ingår i programmet. Förslag till natur
reservat omfattar även utredningsområden i programmet.

Natur- och kulturreservat tom dec 2009
Nationalpark 2009
Nationalstadspark 2009
Påbörjad naturreservatsbildning 2010
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Gröna svaga samband samt
tillgänglighet till gröna kilar,
tysta områden och vatten
Smala partier (de flesta under 500 m), som i ett regionalt perspektiv är avgörande för att de gröna
kilarna ska uppfattas och fungera som stora sammanhängande grönområden, är markerade som
gröna svaga samband. De samband som är mest prioriterade i ett regionalt perspektiv visas på plankartan och som Klass 1 på karta 23 Det är områden som
antingen har ett strategiskt läge i anslutning till en
starkt växande bebyggelse eller som genomkorsas
av en befintlig eller planerad väg/järnväg med stor
barriäreffekt. De svaga sambanden är strategiska
partier som är viktiga att bevara och utveckla. Om
sambanden byggs bort, bryts kilen upp i mindre,
separata delar och kilens funktioner som sammanhängande områden går därmed
förlorad.
Områden som anges som klass 2, är av tre slag;
– Många är, liksom klass 1, viktiga för kilen som
helhet, är utsatta för förändringstryck i form
av ny bebyggelse och infrastruktur eller utgör
betydande barriärer. Dock inte i samma grad eller
i lika strategiska lägen som klass 1-sambanden.
– Vissa klass 2-samband har redan ett visst skydd,
de är t ex etablerade strandpromenader.

– De kan även utgöra sammanhållande stråk mellan
olika kilar och är ofta viktiga som spridningskorridorer mellan kilarna.
– Klass 3-samband är svaga partier som behöver
förstärkas vid planering av ny bebyggelse/infrastruktur eller i befintlig infrastruktur. Klass 3 kan
även utgöra viktiga spridningssamband över vattendrag, mellan befintlig bebyggelse, vid smala
naturpassager mm.
Gröna stationer är stationer eller bussterminaler
för kollektivtrafik som pekas ut på plankartan och
som ligger högst 300–500 meter från en grön kil.
Det längre avståndet kan accepteras om det går att
nå en grön kil via ett tydligt samband i den lokala
grönstrukturen, till exempel parker, stråk och naturområden.
Bryggor med kollektivtrafik är bryggor där man
idag kan komma ut till kust och skärgård med kollektivtrafik på land eller vatten. Bryggorna ligger
främst på fastlandet. Regionala vandringsleder är
markerade leder som är av regional betydelse för
att de är långa eller för att de löper över flera kommungränser. Regionala strandstråk är strandpromenader eller promenadvägar med strandkontakt, som
är lättillgängliga, väl etablerade och underhållna.
Ett regionalt strandstråk bör ha en längd på minst
några kilometer.
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Karta 23. Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten
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Utveckling av kollektivtrafiksystemet
Kartan visar befintliga och nya eller uppdaterade
spår till 2020 och 2020–2030.
Håll samman och vidga regionen genom att
öka kapaciteten i det radiella järnvägsnätet
Före 2020
1 Citybanan Södra station–Tomteboda
2 Stockholm C, ombyggnad
3 Järnväg Västerhaninge–Tungelsta, ökad
kapacitet, inklusive mötesstation Nynäsgård
4 Järnväg Södertälje hamn–Södertälje C, inklusive
bytespunkter centrum och hamnen
5 Mälarbanan Tomteboda–Barkarby, nya
dubbelspår
6 Mälarbanan Barkarby–Kallhäll, nya dubbelspår
7 Ostkustbanan Stockholm C–Sörentorp
8 Pendelstation Vega i samband med utveckling av
Vegaområdet
9 Nynäsbanan, godsanpassning
10 Kombiterminal Rosersberg, nytt godsspår
11 Tungelsta-Hemfosa, dubbelspår
Före 2030
12 Hemfosa–Nynäshamn, dubbelspår
13 Skavstaby, ökad kapacitet
14 Svealandsbanan, ökad kapacitet
15 Spårreservat Ostlänken, Järna–länsgränsen
(vidare mot Linköping)
16 Regionaltågsstation Stockholm nord i Häggvik
17 Regionaltågsstation Stockholm väst i Barkarby
18 Märsta station, ombyggnad i befintligt läge
19 Berga–Norvik, nytt godsspår

Utveckla trafiksystemet i regioncentrum
Före 2020
20 Spårväg Alvik-Solna station
21 Spårväg city, Västra Kungsholmen–
City–Djurgården/Frihamnen
22 Tvärbanan, förlängning Hammarby
sjöstad–Slussen
23 Saltsjöbanan, konverteras och ansluts till
Tvärbanan
24 Lidingöbanan, Ropsten–Gåshaga, upprustning
25 Slussen, ny bussterminal
Före 2030
26 Spårreservat Odenplan-Nya Karolinska/Solna
27 Spårreservat Solna station–Bergshamra
28 Spårreservat Kungsträdgården–Forum Nacka
29 Kymlinge station, i samband med utveckling
av området
30 Spårreservat i stombusslinje fyras sträckning
Utveckla tvärförbindelser till yttre
regionala stadskärnor
Före 2020
31 Roslagsbanan, dubbelspår yttre delar och
dragning via Arninge
32 Spårväg Ulvsunda–Kista
33 Spårreservat Kista–Häggvik
34 Spårväg syd, Skärholmen–Flemingsberg

Före 2030
35 Spårreservat spårväg syd, Skärholmen–Älvsjö
36 Spårreservat Häggvik–Roslags Näsby
37 Spårreservat Kista/Akalla–Barkarby
38 Spårreservat för Roslagspilen, Solna station–
Roslags Näsby–Arninge (Alternativt T-bana,
se sid 142)
39 Busstrafik nord–sydlig förbindelse,
Förbifart Stockholm
40 Busstrafik östlig förbindelse, Österleden
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Karta 24. Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030
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Utveckling av vägsystemet
Kartan visar befintliga och nya eller uppdaterade
Europavägar, riksvägar och länsvägar till 2020
och 2020–2030.
Fullfölj utbyggnaden av yttre tvärleden
och ringen runt innerstaden
Före 2020
1 Norra länken, Norrtull–Roslagstull–Lidingövägen
2 Förbifart Stockholm, Hjulsta–Häggvik
3 Förbifart Stockholm, Skärholmen–Hjulsta
4 Södertörnsleden, Sundby–E4/E20 inklusive
Masmolänken och anslutning till E4 syd
5 Lv 259 Gladö kvarn–Rv 73, bredding 2+1
6 E4/E20 Essingeleden–Södra länken, trimnings
åtgärder
Före 2030
7 E18/E20 Frescati–Bergshamra, breddning
och anslutning Norra länken
8 Östlig förbindelse/Österleden
Öka kapaciteten på infartsleder
och vissa tvärleder
Före 2020
9 E18 Hjulsta–Rinkeby–Kista, inklusive ny
trafikplats Hjulsta
10 E18 Danderyds kyrka–Arninge, busskörfält
11 E18 trafikplatser Roslags Näsby och Viggbyholm
12 E4/E20 Tomteboda–Haga södra, koppling
Norra länken
13 E4 Norrtull–Kista, trimning respektive breddning
14 E4 trafikplats Måby
15 E4 trafikplats Rosersberg
16 E4/E20 Södertälje–Hallunda, trimning
17 Lv 261 Nockeby–Tappström, reversibelt
körfält/breddning

18 Lv 267 Rotebroleden, breddning
19 Lv 268 E4 Grana ombyggnad, delvis ny
sträckning samt planskildhet Vallentuna centrum
20 Lv 260 Danviksbron, breddning
21 Lv 260 Lugnets trafikplats/Henriksdal, ombyggnad inklusive tunnel
22 Lv 222 ny Skurubro
23 Lv 222 Mölnvik–Ålstäket, trafikplatser
24 Lv 226 Pålamalmsvägen–Södertörnsleden
25 Lv Lindalen, trafikplats
26 Väg 1103 Tulkavägen, tillfart Hallsta pappersbruk
27 Rv 57 Gnesta–E4
28 E4 Upplands Väsby–Arlandaavfarten, busskörfält
29 Lv 276 E18–Åkersberga, förbättring
Före 2030
30 E4 Järva krog, ombyggnad trafikplats
31 E4/E20 Södertälje–Hallunda, breddning och ny
bro över Södertälje kanal
32 E18 Jakobsberg–Hjulsta, breddning och
ombyggnad trafikplats Barkarby
33 LV 226 planskild trafikplats, Huddingev/
Rågsvedsvägen, Ågestavägen respektive
Lännavägen
34 Huvudstaleden i tunnel till Huvudstabron
Bygg ut förbifarter och förbättra
trafiksäkerheten i vägnätet
Före 2020
35 Rv 73 Älgviken–Fors, ombyggnad delvis
ny sträckning
36 Rv 73 Vega, trafikplats
37 Rv 76 förbifart Norrtälje
38 Lv 226 Tumba - Tullinge, förbättringar
39 Rv 77 länsgränsen–Rimbo–Rösa, förbättringar
Före 2030
40 Rv 57 förbättring, förbifart Järna
41 Rv 77 förbifart Rimbo
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Karta 25. Utveckling av vägsystemet till 2030
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Vägar och spår på lång sikt

(6)

(8)

Plankartan har ett tidsperspektiv på 20 år. De vägar
och spår som föreslås i planen ska alltså byggas till år
2030. Ett mer långsiktigt perspektiv på regionens
behov av spår och vägar ges nedan.
Befolkningen växer, och därför kommer efterfrågan på vägtransporter att fortsätta öka. En trolig
fortsatt ökning av efterfrågan på vägtransporter
måste mötas med skilda åtgärder. Ett exempel på
sådana är ITS-åtgärder (Intelligenta transportsystem). De ökar effektiviteten i transportsystemet,
utvecklar samverkan mellan transportslagen samt
ger styrmedel som begränsar trafiken, framför allt i
regionens centrala delar.
För att på sikt bevara en god tillgänglighet i regionen krävs även en fortsatt utbyggnad av vägkapaciteten. Efter 2030 bör den E4-länk byggas som ökar
kapaciteten vid E4:s anslutning till Essingeleden och
Norra länken. Beredskap bör finnas för att möta
ökande tunga transporter i relationen Kapellskär–
Arlanda/Rosersberg–E18/Bålsta. Det bör även finnas
en beredskap för att ytterligare förstärka kapaciteten på infarterna och tvärlederna samt över SaltsjöMälarsnittet.
Spår efter 2030

(4)

På mycket lång sikt kommer det att behövas ytterligare spårkapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet, framför
allt i järnvägsnätet men sannolikt också i tunnel
banan.
I järnvägsnätet går det att öka spårkapaciteten
genom att bygga Citybanans etapp två. Ett exem-

pel på en kapacitetsåtgärd för att hantera trängsel i
tunnelbanan är en ny bana från Liljeholmen via Fridhemsplan och Odenplan till befintlig tunnelbana vid
Albano/Universitetet.
En kommande spårutbyggnad från Kungsträd
gården till Nacka Forum kan efter 2030 förlängas till
Orminge. Roslagspilen bör förlängas från Arninge
till Åkersberga. Med en ökad befolkning och ett ökat
resande kan det bli aktuellt att bygga ut spår i de
tunga busstråken.
På sikt kan det bli aktuellt med en fortsatt utbyggnad av dubbelspår på Mälarbanan från Kallhäll till
Kungsängen/Bålsta. Även kapacitetsförstärkningar
på Ostkustbanan och på Grödingebanan kan på
sikt bli aktuella. Med en nationell satsning på höghastighetståg följer krav på ökad kapacitet i
Stockholmsregionen. På mycket lång sikt kan det
även behövas ytterligare kapacitet över SaltsjöMälarsnittet. Då kan en utbyggnad via Älvsjö, till
exempel via Telefonplan, Sundbyberg, Kista och
Häggvik, vara ett av de alternativ som bör studeras.
Det behövs en beredskap för att kunna erbjuda
spårkapacitet för ökande godstransporter på järnväg
via Jordbro och Nynäshamn/Norvik. Förutom kapacitetsförstärkningar på Grödingebanan kan det behövas triangelspår vid Älvsjö. Detta för att möjliggöra
direkta transporter utan att behöva vända tåg på
Älvsjö godsbangård. Vid Södertälje kan det komma
att behövas investeringar som bättre förbinder gods
noderna, Svealandsbanan och Södra stambanan.
På lång sikt finns det skäl att överväga utbyggnad
av spårsystemet som separerar godstransporter från
persontransporter.

(3)

(1)
(2)

(5)
(7)

(8)
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Karta 26. Vägar och spår på lång sikt, efter 2030
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Karta 27. Regionalt cykelvägnät

Successiva förbättringar bör ske inom det regionala cykelnätet. Ansvaret för sådana förbättringar är delat
mellan stat och kommuner. Nätet bör vara gent och ges en trafiksäker och attraktiv utformning. I det glesare trafikerade vägnätet kan cykeltrafik ske på trafikerade gator medan separerade lösningar bör sökas
utmed och vid korsningar av det hårdare trafikerade vägnätet. Det regionala cykelnätet har stor betydelse
för längre cykelresor. De flesta cykelresor är korta och så gott som alla cykelresor har sin start eller målpunkt
i det lokala trafiknätet. För en attraktiv och säker cykeltrafik i regionen måste de regionala cykelvägarna
kompletteras med ett trafiksäkert lokalt gång- och cykelvägnät.
Källa: Vägverket
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Karta 28. Stombusslinjer år 2020

Norrtälje

Uppsala*

SLs stombusslinjer till år 2020
Stombuss
Ny linje
Bytespunkt för stomlinjer
Utanför Stockholms län

Sollentuna

Täby C

Jakobsberg
Akalla
Helenelund
Danderyds Sjh

Kista
Spånga

Mörby

Tensta
Solna

Solna C

Vällingby

Vaxholm

Karolinska
Sjh

Universitetet

Norrtull
Tekn Högskolan
Frihamnen

Odenplan

Radiohuset

Brommaplan
Fridhemsplan

Värmdö
Nacka

Slussen
St Essingen

Henriksdal

Hornstull
Sthlm
Södra

Sofia
Gullmarsplan

Ekerö

Skärholmen

Älvsjö
Fruängen

Bandhagen

Skarpnäck
N Sköndal

Högdalen

Norsborg

Hökarängen

Flemingsberg

Handen

Stombusslinjerna kompletterar det radiella spårnätet. Kartan redovisar SL:s vision Stombusslinjer 2020.
Källa: SL

Tyresö
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Karta 29. Spårdepåer
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På kartan redovisas befintliga och planerade depåer för
lokal spårtrafik i Stockholmsregionen.
Källa: SL
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Depåer

R

Roslagsbanan, Befintlig depå

Trafikslag, Status

S

Saltsjöbanan, Ny depå

Depåer
Trafikslag, Status
L

Lidingöbanan, Ny depå

P
P

Pendeltåg, Ny depå

R

Roslagsbanan, Ny depå

L

Lidingöbanan, Ny depå

P
P

Pendeltåg, Befintlig depå

R

Pendeltåg, Befintlig depå

Temakartan på nästa sida visar regionalt betydelsefulla områden med transportintensiv verksamhet samt anläggningar för
omlastning mellan transportslag. Logistikcentrum avser områden med potential för utveckling av storskalig varuhantering
och terminaler med stora omland. Distributionscentrum avser
befintliga terminalområden som, tack vare sina lägen i regionen, är särskilt lämpade för distribution till regioncentrum.
Jordbro och Bro har omfattande lager och/eller terminalverksamhet men expansionsmöjligheterna är begränsade. I Rosenkälla/Gillinge finns gott om mark och området skulle kunna
utvecklas som stödjepunkt för nordostsektorns varuförsörjning. I Norvik planeras utbyggnad av hamn för container och
rullande gods och i hamnens omedelbara närhet finns goda
expansionsmöjligheter för hamnanknutna verksamheter. Hamnarna i Södertälje, Loudden och Berg har befintliga depåer för
flytande bränslen. Norvik är ett potentiellt läge för en depå.
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S
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ras med fördel till terminalområdena och andra områden med
transportintensiv verksamhet. Dessa är främst områden med
omfattande externhandel, som också ofta innefattar lager.
Vagnslast, frilast och lastkajer stärker järnvägens konkurrenskraft. Befintliga omlastningsplatser riskerar att trängas undan
av andra verksamheter. Nuvarande omlastningsplatser vid
Sundbyberg och Hagalund avvecklas till 2030, samtidigt som
det finns efterfrågan på fler omlastningsplatser. Förutom kvarvarande befintliga omlastningsplatser redovisas potentiella
lägen som utgörs av befintliga verksamhetsområden i närhet
till järnväg. I flera av dessa områden finns planer på stadsutveckling. I andra områden förutsätter nya omlastningsplatser
att befintlig verksamhet behöver omlokaliseras, till exempel
vid Lunda Industriområde.
Källa: Regionplanekontoret
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Karta 30. Infrastruktur för godstransporter
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Planeringsläget för flygplatser i
Stockholmsregionen
Kartan visar befintliga flygplatser för trafikflyg och
allmänflyg, och eventuella lägen för allmänflygplatser och baser för helikopterverksamhet.
Utveckla förbindelser inom och utom landet
Flyget har en avgörande betydelse för regionens
internationella tillgänglighet och Arlandas roll som
internationellt flygplatsnav är central för regionens
och landets utveckling. För den internationella tillgängligheten spelar även andra trafikflygplatser i
östra Mellansverige, framför allt Skavsta, en viktig
roll. Allmänflyget har som del i det samlade transportsystemet också en betydelse för regionens nationella och internationella tillgänglighet.

Trafikflygplatser utanför länet
Skavsta flygplats
Skavsta flygplats har haft en stark utveckling under
senare år med en profilering som flygplats för lågkostnadsflyg. Skavsta utgör ett värdefullt komplement till Arlanda för regionens internationella tillgänglighet. Utbyggnad av Ostlänken kommer att
förbättra Skavstas tillgänglighet.
Västerås flygplats
Västerås flygplats ingår i det storregionala flygplatssystemet men har en begränsad roll.
Ärna, Uppsala
Planer finns på att utveckla fd F16/F20 som trafikflygplats för civil luftfart. Tillståndsprövning enligt
miljöbalken pågår.

Trafikflygplatser

Allmänflygplatser

Arlanda flygplats
Behov av ytterligare rullbanekapacitet kan uppstå
under senare delen av 2030- talet. Beredskap för en
fjärde rullbana på Arlanda omfattas av riksintresset
Arlanda flygplats. Processen för en ny miljöprövning
av Arlanda flygplats har inletts och en ansökan om
nytt tillstånd enligt miljöbalken ska lämnas in till miljödomstolen före utgången av år 2010.

Det råder stor brist på flygfältskapacitet för allmänflyget i regionen. Befintliga flygfält behöver utnyttjas
effektivare och ytterligare flygplatskapacitet behövs.
En särskild förhandlingsman har på uppdrag av Regionplanenämnden, Kommunförbundet Stockholms
län ( KSL), och Länsstyrelsen tagit fram ett förslag till
åtgärder för att långsiktigt tillgodose allmänflygets
behov av flygplatskapacitet i Stockholmsregionen.
Förslaget innebär att kommunerna i länet och eventuellt också Stockholms läns landsting bildar ett regionalt flygplatsbolag för finansiering och samordning. Ett läge bör reserveras såväl i den norra som i
den södra länsdelen. De alternativ som i första hand
föreslås prövas för en sådan markreservation är
Bro och Rockelsta/Gillinge samt Krummeltorp och
Ormsta.

Bromma flygplats
Staten och Stockholms stad träffade 2007 ett nytt
avtal för Bromma flygplats som reglerar den från
2012 till 2038 förlängda markupplåtelsen för flygplatsändamål. I avtalet anges att verksamheten på
Bromma i huvudsak ska inriktas mot att stödja
näringslivets utveckling genom att dels vara en flygplats för reguljär flygtrafik till och från Stockholm,
dels en flygplats för affärsflyget. Bromma flygplats
bör behållas som länets andra flygplats med betydelse främst för affärsflyget.

Helikopterflygplatser för landstinget och polisen
Den planerade helikopterflygplatsen i Myttinge på
norra Värmdö har försenats på grund av överklagad
detaljplan. En översyn av hur helikopterverksamheten ska hanteras på kort och lång sikt pågår. Alternativ som prövas är Bromma flygplats och Berga AMF1.
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Karta 31. Planeringsläget för flygplatser i Stockholmsregionen
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Tekniska försörjningsanläggningar
Kartan redovisar de stora tekniska försörjnings
anläggningarna av regional betydelse. För energi
anläggningar redovisas både befintliga anläggningar och nya, möjliga produktionsplatser. Vissa av
de stora, regionala avfallsanläggningarna har även
anläggningar för utvinning av deponigas.
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Karta 32. Tekniska försörjningsanläggningar
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Vattenskyddsområden och sjöar med
särskilt åtgärds- och skyddsbehov
Befintligt vattenskyddsområde, ytvattentäkt
1. Östra Mälaren
2. Bornsjön, reservvattentäkt (Salem/Botkyrka
kommuner)
3. Erken, del av sjön (Norrtälje kommun)
4. Vällingen (Södertälje kommun)
Utöver dessa sjöar finns några mindre sjöar utspridda
i länet, främst i närheten av grundvattentäkter i
åsformationer i Botkyrka, Norrtälje och Värmdö
kommuner.

Befintligt vattenskyddsområde,
grundvattentäkt
5. Tullingeåsen (Botkyrka kommun)
6. Tullingeåsen, Pålamalm (Botkyrka/Haninge
kommuner)
7. Stockholmsåsen (Haninge kommun)
8. Uppsalaåsen, Ekerön (Ekerö kommun)
9. Stockholmsåsen norr om Stockholm, endast
reservvattentäkt (Solna, Sollentuna, Upplands
Väsby, Sigtuna kommuner)
10. Ingarö brunn (Värmdö kommun)
11. Malmsjöåsen (Södertälje kommun)
12. Norra Lohäradsåsen (Norrtälje kommun)
13. Älbystråket (Nynäshamns kommun)
14. Vårdingeåsen (Södertälje kommun, försörjer
Gnesta kommun)
15. Uppsalaåsen (Botkyrka kommun)
16. Tullingeåsen (Nynäshamns kommun)
17. Dalarö (Haninge kommun)
18. Stavsnäs (Värmdö kommun)
Alla vattenskyddsområden är inte namngivna
på kartan.

Sjöar prioriterade för vattenskydd
19. Östra Mälaren, (västra delen av Östra Mälaren i
Stockholms län utanför befintligt vattenskyddsområde)
20. Södra Mälaren (Södertälje kommun)
21. Erken, del som inte har befintligt skydd
(Norrtälje kommun)
22. Yngern (Södertälje/Nykvarn kommuner)
23. Largen (Österåker/Norrtälje kommuner)
24. Återvalls träsk, ingår i befintligt skyddsområde
för grundvattentäkten Ingarö brunn,
nr 10 (Värmdö kommun)
25. Fysingen (Sigtuna/Upplands Väsby kommuner)
26. Frösjön (Södertälje kommun, främst för vattenförsörjning i Gnesta i Södermanlands län)
27. Stora och Lilla Skogssjön, Pålamalm (Botkyrka
kommun)
28. Fjättern (Nynäshamns kommun)
29. Malmsjön, del av befintligt skyddsområdet för
grundvattentäkten Malmsjöåsen, nr 11
(Södertälje kommun)
30. Långsjön (Södertälje kommun)

Sjöar som behöver åtgärdas på grund av
otillfredsställande eller dålig ekologisk status
26.
31.
32.
33.

Frösjön (Södertälje kommun)
Västra Styran (Nynäshamns kommun)
Vallentunasjön (Vallentuna kommun)
Ekoln/Lårstaviken/Skofjärden/Skarven
(Sigtuna/Upplands Väsby/Upplands-Bro/Järfälla
kommuner)
34. Långsjön (Norrtälje kommun)
35. Länna kyrksjö (Norrtälje kommun)
36. Limmaren (Norrtälje kommun)
37. Närdingen (Norrtälje kommun)
38. Kyrksjön (Södertälje kommun)
39. Skillötsjön (Södertälje kommun)
40. Aspen (Botkyrka kommun)

Särskilt skyddsvärda större sjöar
med höga naturvärden
41. Yngern (Södertälje/Nykvarn kommuner)
42. Erken (Norrtälje kommun)

Källa; Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt,
Länsstyrelsen i Stockholms län, VAS-rådet
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Karta 33. Vattenskyddsområden och sjöar med
särskilt åtgärds- och skyddsbehov
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Delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård
Den delregionala utvecklingsplanen antogs av landstingsfullmäktige i maj 2008. Den är en fördjupning
av RUFS 2001 och utgör samtidigt ett strategiskt
underlag för RUFS 2010.
Skärgården har delats in i fyra delområden med
olika förutsättningar och karaktär: norra Roslagskusten, Stockholmsnära kust- och skärgårdsområdet,
Södertörns kust och skärgård samt Sörmlandskusten.
Öar utan vägförbindelser till fastlandet
– kärnöar
Kust- och skärgårdsplanens inriktning
• På öar utan vägförbindelse bör ny bebyggelse i första hand tillkomma i byar och samhällen på kärnöar
med grundläggande samhällsservice, som skola och
kollektivtrafikförsörjning året runt.
• Kärnöarna bör ha tillgång till ett varierat utbud av
bostäder för permanentboende.
• Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten
och till känsliga marina miljöer.
• Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till
ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning
och avloppshantering.
Öar utan vägförbindelse till fastlandet
– övriga öar
Kust- och skärgårdplanens inriktning
• Ny bebyggelse kan tillkomma genom avstyckning
i anslutning till befintlig bebyggelse om det finns
ändamålsenlig vatten- och avloppsförsörjning och
kollektivtrafik.
• Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till
ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
• Ny bebyggelse anpassas till tillgången på sötvatten
och till känsliga marina miljöer.
• Ny bebyggelse bör undvikas på obebyggda öar.
Öar utan vägförbindelse till fastlandet
– ytterskärgården
Ytterskärgården omfattar de yttre delarna av skärgårdsområdet i en linje från Arholma till Utö, utanför
Tjockö, Blidö, Möja, Runmarö, Nämdö och Ornö.
Kust- och skärgårdplanens inriktning
• Ny bebyggelse bör undvikas. Befintlig bebyggelse
bör vara ansluten till ändamålsenliga anläggningar
för vattenförsörjning och avloppshantering.
• Ytterskärgårdens karaktär av ostört natur- och
kulturlandskap med vidsträckta arkipelager ska
behållas och skyddas.

Fastlandet och öar med bro, tunnel
och statlig färja
Kust- och skärgårdplanens inriktning
• På öar med vägförbindelse bör det finnas ett varierat utbud av permanentbostäder.
• Ny bebyggelse kan tillkomma inom befintliga sam
hällen, byar eller redan bebyggda områden, om det
finns långsiktig vatten- och avloppsförsörjning
samt kollektivtrafikförsörjning.
• Befintlig bebyggelse bör vara ansluten till
ändamålsenliga anläggningar för vattenförsörjning och avloppshantering.
• Ny bebyggelse bör anpassas till tillgången på
sötvatten och till känsliga marina miljöer.
• Ny bebyggelse bör inte tillkomma om det inte går
att säkerställa att hänsyn tas till vattenkvaliteten i
vattendrag och grunda havsvikar och till andra
natur-, kultur- och rekreationsvärden.
Nationella och regionala vägar, spår, farleder,
stombusslinjer och linjetrafik på vatten
Kust- och skärgårdplanens inriktning
• Mark och vatten bör hållas tillgängliga för den natio
nella och den regionala trafikförsörjningen. De som
planerar för ändrad markanvändning bör analysera
förutsättningarna för transportsystemets utbyggnad, funktionalitet och samspel med bebyggelsen.
• Replipunkterna är strategiska bytespunkter
mellan kärnöar och kommuncentrum eller
Stockholms city. Vid replipunkterna bör utrymme
reserveras för vänd- och lastningsplatser, parkering,
bryggor samt för terminaler för gods och passagerare. Långsiktiga alternativ för replipunkterna
Årsta och Dalarö bör utredas för framtida behov.
• Möjligheter att förbättra inseglingsförhållandena
till regionens hamnar säkerställs genom reservat
för nya eller ändrade stomfarleder.
• Mark för spårtrafik längs kusten mot Norrtälje bör
reserveras i den kommunala planeringen.
Större regionala terminaler, anläggningar och
verksamheter med tunga transporter
Kust- och skärgårdplanens inriktning
• Mark och vatten bör hållas tillgängliga för regional
försörjning med gods, varor, maskiner, energi,
avfall och annat som kräver tunga transporter.
Skyddsavstånd till annan bebyggelse och till områden med känsliga natur-, kultur- och rekreationsvärden bör beaktas.
• Förutsättningar för samverkan mellan land- och
sjötransporter bör särskilt uppmärksammas.
Berörda kommuner och trafikhuvudmän bör planera tillsammans.
Militära övningsområden och skjutfält
Kust- och skärgårdplanens inriktning
• Villkor för ändrad användning av tidigare militära
övningsområden preciseras enligt miljöbalken och
annan tillämplig lagstiftning.
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Karta 34. Delregional utvecklingsplan för
Stockholms kust och skärgård (2008)
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Områden av riksintressen för natur
vården, kulturmiljövården och friluftslivet
Utöver de områden som redovisas på kartan är hela
kustområdet och skärgården samt Mälaren med öar
och strandområden, med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av
riksintresse.
Bestämmelserna innebär att exploateringsföretag
och andra ingrepp får komma till stånd endast om de
inte påtagligt skadar områdenas natur- och kultur
värden. Bestämmelserna utgör inget hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala
näringslivet eller för anläggningar som behövs för
totalförsvaret.
Med hänsyn till den omfattande fritidsbebyggelsen
och det starka bebyggelsetryck som finns i kust- och
skärgårdsområdet får det i princip inte tillkomma
någon ytterligare fritidsbebyggelse här.
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Karta 35. Områden av riksintressen för naturvården,
kulturmiljövården och friluftslivet
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Utredningsområden för större
vindkraftsanläggningar på land,
i havet och i Mälaren
Exploaterade områden där utbyggnad av
större vindkraftsanläggningar (mer än 10 MW
installerad effekt) inte är lämplig:
– i nationalparker
– I områden med bebyggelse innanför en buffertzon
på 500 meter
– I områden i närheten av kyrkor (500 meter
schablonavstånd)
– I närheten av vägar, järnvägar och kraftledningar
(säkerhetsavstånd)
– Vid sjöar och farleder
Ibland kan det vara en fördel att lokalisera vindkraft
i redan exploaterade områden, exempelvis industriområden, täkter, deponier och hamnar.

Potentiella konfliktområden är exempelvis
– områden av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap,
dvs geografiska bestämmelser för Stockholms kust
och skärgård samt Mälaren med öar och strand
områden samt Natura 2000-områden,
– riksintressen för natur, kultur och friluftsliv
– riksintressen för yrkesfiske i hav respektive i
Mälaren
– riksintresset för Arlanda
– riksintressen för totalförsvaret
– natur- och kulturreservat.
Ytterligare exempel på intressen som kan stå i
konflikt med lokalisering av vindkraft är rekreationsområden, kulturhistoriskt värdefulla miljöer, vattentäkter, nyckelbiotoper, etc. Avvägningen mellan vindkraftsintresset och andra markanvändningsintressen
görs slutligen i varje enskilt fall.
Områden med ett större djup än 30 meter bedöms
med nuvarande teknik inte vara intressanta för
utbyggnad av vindkraft. Dessa områden är därför
undantagna från redovisningen på kartan.
Källa: Vindkraft i Stockholms län, Planeringsunderlag för större
vindkraftsanläggningar (Länsstyrelsen i Stockholms län,
Rapport 2007:12)
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Karta 36. Riksintressen vindkraft och
potentiella områden för vindkraft

Kommungräns
Riksintresse vindkraft
Områden där utbyggnad av större vindkraftsanläggningar sannolikt ej är möjlig
Riksintressen och reservat. Potentiella konfliktområden
Årsmedelvind på 71 meters höjd. Områden för fortsatt utredning

6 - 6,5 m/s
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7 - 7,5 m/s
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8 - 8,5 m/s

Källa: Länsstyrelsen i Stockholms län (2007) och SGU

Områden till havs med ett större djup än 30 m
redovisas inte. Dessa områden bedöms i nuläget
ej vara intressanta för utbyggnad av vindkraft.

Roten
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Karta 37. Områden av riksintresse för totalförsvaret (2009)
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4. Med sikte på mål och en
hållbar utveckling

194 Med sikte på mål och en hållbar utveckling

I detta kapitel görs en samlad bedömning av vilka
effekter åtagandena och den rumsliga strukturen i
RUFS kommer att få. Konsekvensbedömningen i
detta kapitel följs även av en beskrivning av miljö
bedömningsarbetet som redovisas i kapitel 5.
Syftet med konsekvensbedömningen är att redo
visa konsekvenser av planen och belysa de vikti
gaste sambanden mellan åtgärder inom olika sak
områden samt kopplingarna till den fysiska
strukturen. Konsekvensbedömningen omfattar
även effekter av åtaganden som är svåra att mäta.
Konsekvensbedömningen utgår från planens
fyra mål för att göra regionen mer attraktiv. För
vart och ett av de fyra målen redovisas hur åtagan
den och den regionala strukturen samverkar för att
målet ska uppnås. Det förs även en diskussion om
vilka steg som måste tas inom en snar framtid för
att målen ska kunna uppnås till år 2030. För bebyg
gelse, grönstruktur och trafikutveckling görs jäm
förelser med nuläget samt mot det så kallade nollal
ternativet, det vill säga en tänkt utveckling fram till
år 2030 utan att de åtaganden som föreslås i RUFS
2010 genomförs. Nollalternativet finns beskrivet i
faktarutan nedan. I en tabell sist i kapitlet sam
manfattas några av de utvärderingsvariabler som
använts i planarbetet.

Nollalternativet
Bebyggelse
Nollalternativets bostadsvolym är densamma som i
planförslagets alternativ hög. Fördelningen mellan
regionens tre zoner (regioncentrum, inre förort
och yttre förort) är densamma som i RUFS 2001.
Transportsystem
I nollalternativet ingår trafikobjekt som redan
påbörjats. Det gäller den nya Citybanan och
utökad kapacitet på spårsträckorna Västerhaninge
– Nynäshamn respektive Södertälje centrum
– Södertälje hamn. Dessutom ingår de vägar som är
påbörjade.

RUFS 2010 som verktyg för hantering
av konflikter och synergier
Det är naturligt att höga ambitioner för regionens
långsiktiga utveckling på olika områden både kan
samverka med och stå i konflikt med andra ambi
tioner. Därför förs det en speciell diskussion om
just detta för varje enskilt mål.
En bedömning av konflikter och synergier måste
dock göras i ljuset av övergripande trender och
omvärldsförändringar, eftersom det inte är säkert
att en konflikt har med planens åtaganden att göra,
utan kanske beror på just trender och förändringar
som är oberoende av utvecklingsplanen. De konflik
ter som uppmärksammats beror i flera fall inte på
de föreslagna åtgärderna i sig, utan på den under
liggande trenden i den ekonomiska och befolk
ningsmässiga utvecklingen. Flera av planens åta
ganden syftar till att parera utvecklingen och bidra
till att den sker på ett så gynnsamt sätt som möjligt.
Bedömningen av konflikter och synergier inriktas
då på om förslagen är tillräckligt omfattande eller
långtgående i förhållande till de negativa aspekter
av utvecklingen som man vill motverka, till exem
pel en utspridning av bebyggelsen eller en minskad
användning av kollektivtrafiken.

Trängselavgifterna finns med även i nollalternativet, men har räknats upp enligt index för att
motsvara aktuellt penningvärde.
Den allmänna teknikutvecklingen för fordon och
bränslen har betydelse för utvecklingen av länets
miljö även om RUFS 2010 inte kommer till stånd.
Här antas samma nivå på användning av ny teknik i
nollalternativet som i planförslaget.
Grönstruktur
I nollalternativet ingår grönstrukturen i kommunernas översiktsplaner.
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Planens bidrag till hållbar utveckling
En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att den
nya planen ska bidra till en hållbar utveckling i
regionen, alltså att utvecklingen sker så att regionen
• förvaltar kapital och resurser för kommande
generationer,
• bibehåller och utvecklar önskade och nödvändiga
kvaliteter, samt
• upprätthåller och utvecklar robusthet och
anpassningsförmåga.
Konsekvensbedömningen ska ses som ett viktigt
steg i detta arbete. Bedömningen inriktas därför
speciellt på frågor som rör planens långsiktighet
och helhetssyn: Hur samverkar planens olika delar
och vilka steg måste tas för att den samlade utveck
lingen i ett längre perspektiv ska ske i linje med
målen för regionens attraktivitet? Tyngdpunkten i
bedömningen ligger på frågor eller förhållanden
som är tydligt regionala till sin karaktär och viktiga
för regionens långsiktiga utveckling. Stor vikt läggs
också på områden där man kan anta att det kom
mer att krävas aktiva insatser från de regionala
aktörerna för att nå målen.

En öppen och tillgänglig
region år 2030
Läget i dag och i morgon
– i region och omvärld
Målet om en öppen och tillgänglig region omfattar
såväl den fysiska tillgängligheten som förutsätt
ningarna för individer att delta i samhällslivet och
förverkliga sina drömmar och ambitioner.
I ett europeiskt perspektiv har Stockholmsregio
nen en hög andel invånare som är födda i något
annat land. Jämfört med de flesta storstadsregioner
i Europa förvärvsarbetar både kvinnor och män i
högre utsträckning här, men arbetsmarknaden är
kraftigt könsuppdelad. Även på utbildningsområdet
är könssegregationen stor. Utrikes födda förvärvs
arbetar i betydligt lägre grad än den övriga befolk
ningen och de har lägre löner, vilket är ett exempel
på etnisk och social segregation. Samma typ av seg
regation finns även på bostadsmarknaden.
Regionens transportsystem har inte byggts ut i
takt med befolkningsutvecklingen och den ekono
miska tillväxten, vilket har lett till ökade problem
med trängsel och framkomlighet. Stockholmsregio
nens investeringar i infrastruktur för transporter
ligger också på en låg nivå i ett internationellt per
spektiv.
Den internationella tillgängligheten är sämre än
för flertalet andra storstadsregioner av liknande

storlek, eftersom regionen ligger långt från de stora
marknaderna och Arlanda har en svag position i
Europas flygplatssystem.

Planens innehåll och konsekvenser
I RUFS 2010 anges åtaganden för att förbättra den
fysiska tillgängligheten, framför allt inom Stock
holm län. Framkomligheten och tillgängligheten till
bostäder, arbetsplatser, utbildning, handel och ser
vice ska öka genom en utvecklad spårtrafik inom
regionen, bättre vägkapacitet i kritiska snitt och en
tät och flerfunktionell bebyggelsestruktur. Fokus
ligger på att utveckla regionala stadskärnor och en i
övrigt tät bebyggelse i lägen som nås lätt med kol
lektivtrafik, tillsammans med ett trafiknät som gör
kärnor och stråk tillgängliga för en stor del av regio
nens befolkning.
Kollektivtrafiken ska utvecklas till ett attraktivt
alternativ för alla. Efterfrågan på vägtransporter
ska styras och begränsas samtidigt som förmågan
att investera i infrastruktur stärks. Människors
möjligheter att ta sig till sina arbetsplatser med
kollektivtrafik år 2030 kommer att vara betydligt
högre med den bebyggelsestruktur och det trafik
nät som föreslås i RUFS jämfört med nollalternati
vet. Analyser av planen visar att en lika stor andel
av befolkningen kan fortsätta ha god tillgång till
tätortsnära natur, tack vare att en stor del av den
tillkommande bebyggelsen sker genom förtätning.
Förtätningen i goda kollektivtrafiklägen ger också
förutsättningar för minskat bilberoende. (Se till
gänglighetskartor på sid 196–197).
Om planen genomförs ökar tillgängligheten till
regionens universitet och högskolor. I dag kan
55–65 procent av invånarna nå högre utbildning
med kollektivtrafik på mindre än 45 minuter. Med
förslagen i planen ökar den andelen till 75–80 pro
cent, medan nollalternativet ger oförändrad till
gänglighet. Ökad tillgänglighet till utbildning och
arbetsplatser underlättar kontakterna med viktiga
samhällsfunktioner och kan i förlängningen mildra
effekterna av social segregation. God tillgänglighet
till arbetsplatser har dessutom betydelse för indivi
dens möjligheter att finna ett arbete som svarar mot
hans eller hennes kompetens och att undvika
arbetslöshet. De utbyggnader av kollektivtrafiksys
temet som föreslås ger bättre tillgänglighet genom
att man kan nå nya resmål och genom kortare
genomsnittlig restid. Det är framför allt satsningar
på tvärgående kollektivtrafikförbindelser som öpp
nar nya resmöjligheter.
Utvärderingar visar att trängselsituationen år
2030 med de åtgärder som föreslås i RUFS kan vara
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Karta 38. Andel av länets arbetsplatser inom
bebyggelseområden som nås med bil (inom
30 minuter) respektive kollektivtrafik (inom
30 minuter resp. 45 minuter).
Tillgänglighet till arbetsplatser. Mängden arbetsplatser som nås med bil respektive kollektivtrafik
inom givna restidsavstånd. För att belysa hur
tillgänglighet förändras mellan nollalternativet,
med begränsade infrastrukturutbyggnader, och
utställningsförslaget görs ett antal parvisa jämförelser. Restidsavstånden är valda för att någorlunda
väl inrymma de genomsnittliga arbetsrestiderna
med respektive färdsätt, men också för att möjliggöra en direkt jämförelse mellan bil- och kollektivresande. Som framgår av bilderna ökar tillgängligheten enligt utställningsförslaget i samtliga fall.
Vad som särskilt kan noteras är den kraftigt förbättrade tillgängligheten till de regionala stadskärnorna, där de boende kommer att ha tillgång till
mer än 1 000 000, eller minst 75 procent av länets
arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik.
Den enskilt viktigaste åtgärden för kollektivtrafikanterna är öppnandet av Citybanan och de förbättringar av tågtrafiken som då möjliggörs. Förbättringarna på bilsidan kan till stor del tillskrivas
nya och förbättrade tvärförbindelser i kombination
med de utökade styråtgärder som kommer att
behövas både för att klara av att minska klimat
påverkan och för att hantera en annars ökad
trängsel.
Skulle inga åtgärder vidtas (nollalternativ) skulle
totala tidsförlusterna p g a trängsel bli nästan tre
gånger så stora som idag. De åtgärder som finns
med i utställningsförslaget ger en totalnivå som är
ungefär densamma som idag, vilket innebär att
tidsförlusten per bilresa under maxtimmen skulle
vara 20–25 procent lägre än idag.
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Nollalternativ arbetsplatser, 30 min bil
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Planalternativ arbetsplatser, 30 min bil
Källa: Regionplanekontoret

� � �������
������� � �������
������� � �������
������� � �������
������� � ���������
��������� �
�������
���
���������
�����������

Med sikte på mål och en hållbar utveckling 197

���������

���������

�������

�������

����������

������������

����������

������������

��������
������

����������

��������

����

����������

���������

����������

��������

�����

��������
������

���������

��������

�������

�����

�����

�������

��������

�������

�����

����������

�������

������

���������

����

�����

�����

�����
��������

����������

�������
���
���������
�����������

���������
��

��

��������

�����

Nollalternativ arbetsplatser, 30 min kollektivtrafik
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Nollalternativ arbetsplatser, 45 min kollektivtrafik
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något bättre än nuläget, medan nollalternativet kan
innebära nära nog en fördubbling av tidsförlusterna
på grund av flaskhalsar i vägnätet. Åtagandena om
att styra och begränsa efterfrågan på vägtranspor
ter bedöms öka framkomligheten för näringslivets
transporter till och i regioncentrum.
För att regionen ska bli mer tillgänglig för
omvärlden är åtagandet att utveckla förbindelser
inom och utom landet centralt. Det är dock mark
nadskrafterna som styr utvecklingen av linjeutbud
och destinationer. Förslag till åtgärder i RUFS för
bättrar tillgängligheten till Arlanda så att man år
2030 från mer än 90 procent av länets arbetsplatser
når Arlanda inom 60 minuter med kollektivtrafik,
jämfört med runt 75 procent i både nuläge och
nollalternativ.
För den icke-fysiska aspekten av öppenhet och
tillgänglighet innehåller RUFS 2010 åtaganden för
att skapa attraktiva mötesplatser, undanröja hinder
för att människor tryggt ska kunna röra sig i regio
nen, motverka diskriminering, uppmuntra mång
fald, samt öka tilliten till det offentliga. Dessa åta
ganden väntas sammantaget bidra till att öka den
sociala rörligheten och det sociala utbytet mellan
medborgare med olika bakgrund.

Konflikter och synergier
I förhållande till målet om öppenhet och tillgäng
lighet finns det tre viktiga samband som behöver
belysas. Den första frågan handlar om möjligheten
att öka tillgängligheten och framkomligheten utan
att det ger negativa hälsoeffekter. Det kan hända att
bebyggelseutvecklingen kan komma att ske så att
bostäder och arbetsplatser i vissa lägen blir expone
rade för buller och höga partikelhalter samt höga
koncentrationer av kväveoxider, vilket kommer i
konflikt med målet om att betydligt färre invånare
ska utsattas för störningar som påverkar hälsan
negativt. Inomhusbuller kan dock undvikas genom
att nya bostäder isoleras väl och utformas med ”tyst
sida”. Problemen med luftkvalitet är svårare att
lösa, men åtminstone halterna av kväveoxider kom
mer att sjunka som en följd av skärpta avgasregler.
Problemen med partiklar i luften kan minskas
genom spolning av gator, regler som begränsar
användningen av dubbdäck samt en bättre utform
ning av gaturummet i nya områden. Sammanfatt
ningsvis finns det alltså ingen avgörande motsätt
ning mellan hög tillgänglighet och god hälsa, så
länge tillgängliga regleringsmöjligheter och tek
niska lösningar utnyttjas fullt ut.
Det andra sambandet finns mellan RUFS åtagan
den om tillit och möjligheten för invånarna att

utnyttja sin kompetens på arbetsmarknaden. Tillit
och delaktighet är två dimensioner av socialt kapi
tal. Tillit underlättar för den enskilde att etablera
sig på arbetsmarknaden och använda sin kompe
tens, när tilliten kombineras med de kontakter och
nätverk som kan utvecklas vid möten. Denna tillit
och delaktighet stärker också regionens samlade
humankapital, det vill säga invånarnas samlade
kompetens, utbildning och färdigheter. Dessutom
gäller det omvända, att när människor av olika bak
grund får möjlighet att använda sin kompetens på
arbetsmarknaden så ökar tilliten. Man blir goda
grannar på arbetsplatsen och skillnaderna mellan
människor avdramatiseras.
Det tredje sambandet är att det råder en ömsesidig
synergi mellan åtagandena att öka tillgängligheten
till regionen och att utveckla Stockholmsregionen till
en besöksdestination av högsta europeiska klass. De
här åtagandena stärker med andra ord varandra. En
förbättrad internationell tillgänglighet gör regionen
mer nåbar för utländska besökare. Det underlättar
marknadsföringen av regionen och gör den mer att
raktiv. Samtidigt ökar en växande besöksnäring
marknadsunderlaget för flygtrafiken. Det linjeutbud
som regionen kan attrahera är beroende av den
marknad som regionen kan erbjuda och flygbolagens
värdering av den. Stockholmsregionen är en tydlig
utresemarknad; det är hemmamarknaden som
genererar huvuddelen av flygresorna. Även med en
regional tillväxt har denna marknad sina begräns
ningar i regionens ekonomiska och demografiska
utveckling. Besöksmarknaden har inte samma
begränsningar. Om regionen kan bli mer attraktiv,
utveckla sin marknadsföring och ta en något större
andel av det internationella besöksresandet, kan
det göra att efterfrågan ökar betydligt. Det kan i sin
tur leda till att fler flyglinjer till Stockholm etableras.
RUFS eftersträvar hög fysisk och social rörlig
het. De faktorer som bestämmer denna rörlighet
förändras långsamt, och åtgärder som främjar
öppenhet och tillgänglighet är därför långsiktiga
till sin karaktär. Sociala strukturer och social rör
lighet styrs delvis av fysiska förutsättningar eller
om det finns fysiska barriärer. De samband som har
beskrivits ovan bör uppmärksammas inom ramen
för den regionala utvecklingsplaneringen och i
bedömningen av de långsiktiga konsekvenserna.

Så nås målet år 2030
Målet är högt ställt i RUFS: År 2030 ska Stock
holmsregionen kännetecknas av öppenhet för nya
tankar och social mångfald, och vara väl samman
hållen och integrerad. Invånarna ska mer än i dag
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ha lika möjligheter till utveckling, oavsett individu
ella egenskaper eller särdrag. Det ska vara hög till
gänglighet inom regionen samt mellan Stockholms
regionen och andra regioner, både inom och utanför
landets gränser.
Om det är svårt att nå målet kan det antas bero
på både en brist på finansiella resurser och en brist
på beslutskraft. För att målet ska nås krävs ett
betydligt bättre samarbete mellan de offentliga
aktörerna och mellan offentlig och privat sektor än
vad regionen uppvisat de senaste årtiondena. Ofta
har aktörer uttalat avsikter som inte omsatts i
handling, och inte sällan har aktörer prioriterat
kortsiktiga projekt framför arbete med strukturella
problem. Det här gäller särskilt insatser för att
minska segregationen.
RUFS uppmärksammar speciellt de starka kopp
lingarna mellan planens sociala ambitioner, den
regionala strukturen och transportsystemets
utveckling. En förutsättning för en gynnsam social
utveckling är att det är lätt för invånarna att ta sig
till arbetet, service och handel, mötesplatser eller
andra målpunkter. Det är alltså inte bara traditio
nella ekonomiska aspekter som motiverar utveck
lingen av transportsystemet.

En ledande tillväxtregion år 2030
Läget i dag och i morgon
– i region och omvärld
Stockholmsregionen är en mycket konkurrenskraf
tig region i världen. Den ekonomiska styrkan drivs
av innovationsklimatet, den ekonomiska förnyelse
förmågan, en stark sysselsättningsutveckling och
inflyttning av högutbildade. Med svenska mått mätt
är regionen unikt stor och rik, men i ett europeiskt
och globalt perspektiv är den förhållandevis liten.
Trots det är regionen i dag en viktig knutpunkt i den
globala ekonomin. Den har också stärkt sin roll som
besöksdestination. Mycket talar för att Stockholms
regionen kommer att fortsätta utveckla sin inrikt
ning mot ett allt mer kunskapsintensivt näringsliv.
I dagsläget tycks den enskilt största osäkerhets
faktorn för både befolkningstillväxt och ekonomisk
tillväxt vara hur omfattande den pågående lågkon
junkturen kommer att bli. De underliggande driv
krafterna för tillväxt och förnyelse bedöms dock
vara stabila. På längre sikt är det mycket osäkert i
vilken utsträckning integrationen och harmoniser
ingen inom EU kommer att fortsätta, och i vilken
omfattning EU öppnar upp sina marknader för
ökad global konkurrens.

Planens innehåll och konsekvenser
Målet om en ledande tillväxtregion är framför allt
inriktat på att främja dynamik och innovationsför
måga i den regionala ekonomin. Individer och aktö
rer inom forskning, näringsliv, offentlig sektor och
kultur ska inspireras att starta och utveckla verk
samheter. Några viktiga målsättningar är hög sys
selsättning, hög kunskapsintensitet och ett starkt
entreprenörskap. Näringslivets behov av täta mil
jöer med hög tillgänglighet ska tillfredsställas,
samtidigt som de offentliga organen ska samordna
sina insatser.
Samtidigt fokuserar RUFS på humankapitalet
som avgörande för den ekonomiska utvecklingen.
Universitet och högskolor ska stödjas för att uppnå
hög kvalitet, den högre utbildningen i regionen ska
byggas ut och bli mer tillgänglig, fysiskt och socialt.
Åtagandena i planen ska bidra till att förtäta
kunskapsmiljöer och göra dem mer tillgängliga.
Detta ska kombineras med samordnade offentliga
insatser för att stärka entreprenörskap och kun
skapsdelning, vilket sammantaget ska stimulera
den ekonomiska tillväxten och göra regionen mer
ekonomiskt robust.
RUFS regionala struktur leder till att arbets
platser lokaliseras till i de regionala stadskärnorna i
större utsträckning än i nollalternativet. Tillgången
till arbetskraft ökar också påtagligt, vilket framgår
av tillgänglighetskartorna på sidorna 196–197.
RUFS inriktning är att utveckla regionens inter
nationella profil genom att göra det lättare för
arbetskraft och studenter från utlandet att komma
hit och även stanna kvar, stärka regionens position i
globala nätverk, attrahera huvudkontor och inter
nationella organisationer, utveckla Stockholmsregi
onen som besöksdestination samt synliggöra kultu
rens roll som drivkraft för att göra regionen mer
kreativ och attraktiv. Varumärket Capital of Scan
dinavia ska spegla sammansättningen av regionens
befolkning, näringsliv, kulturutbud och service och
ge en samlad bild av regionens värden. Sammanta
get ger dessa åtgärder på medellång sikt goda förut
sättningar för ökad omsättning i besöksnäringen,
även om det är svårt att göra en exakt prognos.
RUFS lyfter också fram betydelsen av kultursek
torn som regional utvecklingsfaktor. Ett av åtagan
dena i planen handlar om att skapa förutsättningar
för ett kulturliv i världsklass och inriktningen att
pröva fler sätt att finansiera ny kultur. Det åtagan
det kan långsiktigt bidra både till att göra regionen
mer kreativ och, mer påtagligt, till att både invå
nare och besökare upplever regionen som mer
attraktiv.
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Konflikter och synergier
RUFS åtaganden för att nå målet att vara en
ledande tillväxtregion ligger i huvudsak i linje med
planens övriga åtaganden, med några undantag.
Åtagandena att bli en ledande tillväxtregion sam
verkar med ambitionerna att förtäta den fysiska
strukturen och göra transportsystemet mer till
gängligt och effektivt. De samverkar också med åta
gandena att skapa attraktiva och varierade boende
miljöer, att öka tillgängligheten till natur-,
kulturmiljö- och rekreationsvärden samt att
utveckla regionala stadskärnor.
Det finns dock anledning att uppmärksamma att
det finns en konflikt mellan å ena sidan att närings
livet utvecklas mot ett stort utbyte med omvärlden,
ett intensivt resande och en växande besöksnäring,
och å andra sidan att transportsektorns klimatpå
verkan måste minska. För Stockholmsregionen och
stora delar av Sverige finns det inte några realistiska
och konkurrenskraftiga alternativ till flyg för resor
utanför landets gränser. Stockholm delar dock pro
blemet med flygets klimatpåverkan med konkurre
rande storstadsregioner i Europa. Det är därför väl
kommet att flyget ingår i EU:s handelssystem för
utsläppsrätter från år 2012 och att flyget i högre
grad än tidigare får bära sina egna miljökostnader.
Åtagandena om att fokusera på humankapitalet
samverkar med ambitionen om ökad tillit och att
frigöra livschanser. Insatser för att stödja utveck
lingen mot en öppen och konkurrensutsatt kun
skapsekonomi ska ta till vara de outnyttjade resur
ser som finns bland regionens invånare, samtidigt
som kunskapsinnehållet i hela ekonomin ökas.
Planen understryker starkt hur viktigt det är att
stödja det kunskapsintensiva näringslivet, och
betoningen på det kan ge synergieffekter med åta
gandena om ökad resurseffektivitet. Det finns
exempelvis möjligheter inom det befintliga regel
verket för offentlig upphandling att ställa högre
krav på energieffektivitet och låg miljöpåverkan.
Om de offentliga aktörerna utnyttjar dessa möjlig
heter driver det på en förändringsprocess som
bidrar till att ett mer resurseffektivt näringsliv
växer fram.

Så nås målet år 2030
Hur effektiva olika regionala insatser blir styrs i
stor utsträckning av en regions ekonomiska och
sociala historia. Den ekonomiska och sociala struk
turen i Stockholmsregionen har förändrats gradvis
och långsamt, med några få undantag. Att utveckla
regionens humankapital, entreprenörskap och
innovationskraft handlar därför inte så mycket om

att skapa något helt nytt, utan snarare om att
understödja de tendenser och trender som lever av
egen kraft. Det regionala utvecklingsarbetet kan
skapa förutsättningar för tillväxt, som nya och väx
ande verksamheter sedan kan utnyttja.
Långsiktigt framstår försörjningen av kunskap
och kvalificerad arbetskraft som den enskilt vikti
gaste faktorn med koppling till de regionala aktö
rernas verksamhet. Humankapitalet har identifie
rats som regionens viktigaste resurs, och många
åtaganden i planen gäller stödjande strukturer som
bostad, skolor och transporter. Planens förslag ska
underlätta människors vardag på de här områdena,
och göra det lättare och mer attraktivt att bo och
verka i regionen. Kommunerna ansvarar för huvud
delen av dessa stödjande strukturer.
Andra insatser ligger inom statens ansvars
område. Planen förutsätter att staten även i fort
sättningen stödjer de unika förutsättningar som
finns i Stockholmsregionen genom investeringar
och väl utformade regelverk. Det handlar bland
annat om forskning och utveckling vid de högre
lärosätena, regelverk för arbetskraftens och befolk
ningens internationella rörlighet samt infrastruk
tursatsningar. Även framöver är det viktigt att
betona Stockholmsregionens betydelse för landet
som helhet och att låta detta få utslag i statens
investeringar. Men statens ansvar omfattar även
”mjuka” faktorer, som väl fungerande välfärdssys
tem och bilden av Sverige som ett rent, säkert och
tryggt land.
Mot bakgrund av planens inriktning på att göra
regionen mer attraktiv kan det finnas en spänning
mellan å ena sidan de resurser, den tid och det poli
tiska kapital som investeras i projekt och investe
ringar som syns och uppmärksammas i medier och
valrörelser, och å andra sidan de åtgärder som syf
tar till att vårda och utveckla de underliggande
framgångsfaktorerna i ekonomin. Det finns en risk
att man mäter attraktivitet i form av framgång i
internationella jämförelser (benchmarking) och
inte lyfter fram de mer basala kvalitetsfaktorer som
delvis ligger bakom Stockholmsregionens framstå
ende position, exempelvis en väl utbyggd grund
utbildning och jämförelsevis hög tillit och social
rörlighet.

En region med god livsmiljö år 2030
Läget i dag och i morgon
– i region och omvärld
Med internationella mått mätt har Stockholmsregi
onen en mycket god livsmiljö. Regionen erbjuder
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ren luft och rent vatten och invånarna är generellt
sett nöjda med sina levnadsförhållanden enligt de
undersökningar som görs. På vissa områden finns
det dock svagheter, till exempel i fråga om integra
tion, trygghet och ekonomiska skillnader. I natur
miljön är framför allt Östersjön en utmaning, efter
som dess tillstånd är dåligt och försämras.
Bostadsbeståndet är i huvudsak väl underhållet
och marknaden för bostadsrätter och egnahem
fungerar väl. Det är dock mycket svårt att hitta
hyresboende och billiga lägenheter, något som
drabbar ungdomar, nyinflyttade och personer som
tillfälligt arbetar eller studerar i regionen. Sam
manhållningen, mätt som det sociala kapitalet, är
på det hela taget god men det finns betydande skill
nader mellan olika delar av regionen. Boendesegre
gationen är påtaglig och har förstärkts av koncen
trationen av olika bostadstyper till skilda områden.

Planens innehåll och konsekvenser
Målet om en region med god livsmiljö är omfat
tande och inkluderar allt från regionens miljökvali
teter i form av luft, vatten, grönområden och bebyg
gelse till sociala förhållanden och kulturliv.
RUFS grundsyn är att integrationsperspektivet
bör förstärkas. En del i det är att boendesegregatio
nen måste minska, och regionen måste dra nytta av
mångfalden för att Stockholm ska utvecklas till en
öppen, idérik, konkurrenskraftig och resurseffektiv
region. I planen finns åtaganden som handlar om att:
• utveckla samverkan mellan aktörer på strategisk
nivå, för att förnya och bredda integrations
politiken,
• göra organisationerna mångfaldsorienterade,
• undanröja hinder för att människor tryggt ska
kunna resa och vistas i regionen,
• följa upp integration och utanförskap i hela
regionen.
Dessutom konstateras att det behövs ett starkare
arbete mot diskriminering i regionen. I ett första
steg bör en regiongemensam policy mot diskrimi
nering utarbetas.
Relationen mellan individen och det offentliga
måste också generellt stärkas, främst genom åtgär
der som skapar tillit i samhället. Ett exempel på det
är att underlätta invånarnas kontakter med myn
digheterna.
Arbetet med att ge tillgång till utbildning av hög
kvalitet och ett kulturliv i världsklass ger regionen
möjligheter att både erbjuda invånarna ett bättre
kulturutbud och stärka innovations- och förnyelse
förmåga.

Viktiga åtaganden för den fysiska miljön är
ambitionen att skapa attraktiva och varierande
boendemiljöer inom regionens olika delmarknader,
att begränsa transporternas negativa påverkan, att
skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och
tätortsnära grönområden och att utveckla tillgäng
ligheten till Stockholmsregionens stränder.
Insatserna för att värna och utveckla de regio
nala miljövärdena inriktas på att bevara, utveckla
och öka tillgängligheten till regionens natur-, kul
turmiljö- och rekreationsvärden. Tack vare inrikt
ningen på förtätning blir resultatet att invånarna
även fortsättningsvis har en god tillgång till den
regionala grönstrukturen.
Utvecklingsplanen har en klar inriktning mot att
koppla samman regionens fysiska och innehålls
mässiga utformning. Bebyggelsen ska göras tätare
och mer variationsrik. Befintliga mötesplatser ska
göras mer attraktiva och det ska skapas nya mötes
platser inom regionen. Syftet med att förtäta bebyg
gelsen är att skapa en mer attraktiv stadsmiljö med
närhet till kollektivtrafik som gör så lite intrång i
gröna kilar som möjligt, samtidigt som man försö
ker hitta en balans mellan bebyggelse och lokal
grönska. Planen lyfter också fram att det behövs
goda förutsättningar för en dynamisk kvällseko
nomi i de regionala stadskärnorna, vilket för många
invånare kan minska det upplevda avståndet från
”där man bor” till ”där det händer”. Tillsammans
med ett kraftfullt arbete för att undanröja hinder
för att alla människor tryggt ska kunna vistas och
resa i regionen, skapas därmed markant förbätt
rade förutsättningar för att tilliten i samhället ska
växa.
Det är svårt att uppskatta den effekt som planen
kommer att få på livsmiljön kvantitativt. För vissa
faktorer finns det tydliga samband, exempelvis
mellan luftkvalitet och hälsa, men för många andra
förhållanden saknas det sådana tydliga kopplingar
mellan orsak och verkan. Planen tar dock ett hel
hetsgrepp på fysiska och innehållsmässiga aspekter
av utvecklingen, och det helhetsgreppet kommer att
öka möjligheterna att uppnå målet om en god livs
miljö, jämfört med om frågorna behandlades var
för sig.

Konflikter och synergier
I relation till målet om en god livsmiljö finns
åtminstone fyra centrala samband mellan åtagan
den som bör lyftas fram.
För det första har en utmaning i arbetet med pla
nen varit att balansera behovet av bostäder och
arbetsplatser för den kraftigt växande befolk
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ningen, med en önskan att samtidigt värna och
utveckla regionens natur-, kulturmiljö- och rek
reationsvärden. Det vi bygger i dag kommer att
stå kvar långt bortom år 2050. När man väl har
bebyggt ett grönområde så kommer det inom över
siktlig framtid att förbli bebyggt. Det hindrar inte
att man i den täta staden kan anlägga nya parker
och höja kvaliteten på befintliga grönytor på ett
sådant sätt att tillgängligheten till dessa faktiskt
kan öka för många människor, trots att staden blir
tätare. I arbetet med RUFS 2010 har flera viktiga
steg tagits för att höja kunskapen om förutsättningar
för att förtäta bebyggelsestrukturen och hur stor
denna potential är. Metoderna behöver dock vidare
utvecklas framöver, för att kunna beskriva och
värdera de funktioner och kvaliteter som ställs
mot varandra i en växande storstadsregion som
Stockholm.
För det andra finns ett starkt samband mellan
å ena sidan hur bostadsmarknaden fungerar och
vilket utbud som finns, och å andra sidan regionens
förmåga att attrahera kvalificerad arbetskraft. På
flera ställen i planen uppmärksammas att en region
behöver en fungerande marknad för inte minst
hyresboende för att kunna attrahera kvalificerad
arbetskraft.
För det tredje innehåller planen flera mål och
åtaganden som enskilt och gemensamt syftar till att
göra stadsbygden mer attraktiv. Detta antas få posi
tiva konsekvenser av både ekonomisk och social
natur. Stärkta och utvecklade regionala stadskär
nor bidrar till lokal förankring, mötesplatser, iden
titet och närhet. Att göra stadsbygden mer attraktiv
är ett av planens tydligaste och mest välutvecklade
synergiområden, där åtaganden under flera strate
gier samverkar och förstärker varandra.
Slutligen finns det ett flertal planeringsmål och
åtaganden som syftar till att stärka besöksnäringen
och göra regionen mer attraktiv för både turism och
inflyttning. Det finns även ett sådant synergiom
råde. Fysiska förändringar i bebyggelse och infra
struktur samt utveckling av grönstruktur och vat
tenområden förutses samverka med åtgärder för att
marknadsföra regionen, stärka den regionala sam
manhållningen och stödja framväxten av en regio
nal identitet. Det samlade resultatet ska bli en
region som än mer än i dag lockar till sig människor
utifrån.

Så nås målet år 2030
RUFS 2010 har en stark inriktning på tillit och
regionalt socialt kapital. Det är dessa faktorer som
bestämmer hur stark sammanhållning vi har i sam
hället och i vilken utsträckning regionens invånare
har lika möjligheter att ta vara på sina möjligheter.
Planen betonar att regionens kommuner har ett
gemensamt ansvar för att minska segregation och
utanförskap. Redan i RUFS 2001 framhölls att inte
grationsfrågorna är tydligt kopplade till frågor om
exempelvis tillgängligheten till arbetsmarknaden.
De lösningar som krävs finns sällan på de platser
där problemen visar sig, och denna insikt måste
påverka omfattningen och inriktningen av de åtgär
der som sätts in.
Under RUFS-arbetet har ett integrerat arbetssätt
använts för att samordna förslag av fysisk karaktär
med förslag som rör innehåll, attityder och samver
kansformer, och erfarenheterna av detta är mycket
goda. Detta integrerade arbetssätt bör nu också
börja tillämpas av aktörerna i regionen, inte minst
kommunerna.
Den kommunala samverkan kring regionens
naturmiljöer behöver stärkas, för att utveckla regi
onens potential och skapa bättre framförhållning
för olika framtida markanspråk. En viktig fråga är
strändernas potential och värde och vilka anspråk
olika intressenter har. Där behöver kunskapen
utvecklas, speciellt i ljuset av kommande ändringar
i strandskyddsreglerna. För den regionala grönst
rukturen är det av största vikt att stärka dess svaga
avsnitt – flaskhalsarna – så att det även i framtiden
finns sammanhängande gröna kilar in mot stads
bygdens kärna.
Mot bakgrund av kommande klimatföränd
ringar måste mer uppmärksamhet än hittills riktas
mot regionens vattenvärden. Kunskaper på områ
det måste byggas upp, samtidigt som konkreta
insatser görs för att säkra vattentillgången och för
bättra vattenkvaliteten.
Det är slutligen viktigt att beakta olika gruppers
och individers varierande behov. Bland annat glöms
det ofta bort att stora delar av befolkningen är
mycket mindre rörliga än genomsnittet. För dessa
människor kan den fysiska och sociala närmiljön
vara viktigare än för de invånare som dagligen rör
sig över stora avstånd och kan ta del av det stora och
växande utbudet i regionen.
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En resurseffektiv region år 2030
Läget i dag och i morgon
– i region och omvärld
Stockholmsregionen ska vara en resurseffektiv
region där det är enkelt att leva och verka. Storstä
der har generellt sett mycket goda förutsättningar
för att skapa resurseffektiva system, i både fysisk
och social mening. Stora, täta regioner möjliggör
bra matchning på arbetsmarknaden och ger invå
narna tillgång till ett stort utbud av service, kultur
och mänskliga kontakter med jämförelsevis små
insatser av tid och resurser.
Med europeiska mått mätt är Stockholmsregio
nen en ganska gles storstadsregion. Det förnyade
intresset för att bygga ”stad” har dock bidragit till
en mindre utspridning av bebyggelsen än vad som
förutsågs i RUFS 2001.
Stockholmarna utnyttjar i dag kollektivtrafik för
lokala och regionala resor i betydligt högre
utsträckning än invånarna i landet i övrigt. Upp
värmningen av regionens bostäder och lokaler
genererar också i genomsnitt lägre direkta utsläpp
av växthusgaser än i övriga landet. Detta kan för
klaras av dels att en hög andel av bostäderna värms
upp med fjärrvärme, dels att vi har mindre bostads
yta per invånare eftersom en hög andel av invå
narna bor i flerbostadshus jämfört med i övriga lan
det. Boendetätheten i Stockholmsregionen har ökat
sedan 1990 och trenden fortsätter.
Vi upplever nu en global trend mot ökad energi
effektivitet. De tidvis höga priserna på olja har till
sammans med en fortsatt ambitiös europeisk kli
matpolitik ökat kraven på låg bränsleförbrukning
och låga koldioxidutsläpp från bilar och andra
motorfordon. Den tekniska utvecklingen kommer
att bidra till att regionen blir mer resurseffektiv. På
samma sätt inriktas den europeiska transportpoli
tiken på att minska godstransporterna på väg, vil
ket kan bidra till att en ökad andel av det inkom
mande godset till regionen fraktas på järnväg och
fartyg.
Det finns visserligen åtskilliga osäkerheter om
exakt vilket utfall den internationella och europe
iska klimatpolitiken får, men trenden är relativt
stabil. De utvecklade ekonomierna kommer att
behöva minska sin användning av fossila bränslen
avsevärt under de närmaste årtiondena, dels som
resultat av internationella överenskommelser, dels
som följd av en ökad medvetenhet bland medbor
garna.
Samtidigt har de senaste årtiondena inneburit
en revolution i människors rörlighet. Antalet lång
resor (över 100 km) som svenskarna gör årligen har

ökat stadigt. Dessa ökningar motverkar till viss del
effektivitetsvinsterna.
På vissa områden finns det brister i effektivite
ten. Exempelvis använder vi inte de mänskliga
resurserna så väl. I Sverige har långt mindre än
hälften av de personer som är födda utomlands
arbeten som motsvarar deras utbildning, jämfört
med 85 procent av de infödda svenskarna. Situatio
nen är likadan i Stockholmsregionen. I vissa grup
per är siffran ännu lägre, och i ett internationellt
perspektiv ligger Stockholm sämre till än jämför
bara regioner.
Regioners och nationers resursanvändning kom
mer i framtiden att ifrågasättas på ett helt annat
sätt än tidigare och omfattas av politiska åtaganden
utanför regionen. Detta begränsar delvis regioner
nas förmåga att påverka, men erbjuder samtidigt
välkommen draghjälp till regioner som, i likhet
med Stockholm, valt att se ökad resurseffektivitet
som ett mål och en strategisk prioritet.

Planens innehåll och konsekvenser
Målet om en resurseffektiv region är inriktat både
på att tillvarata invånarnas förmågor och att effek
tivt utnyttja natur- och samhällsresurser.
Planen skapar förutsättningar för att hantera
och attrahera människor och företag. Befolknings
tillväxten i regionen är positiv eftersom den ger för
utsättningar för en ekonomisk tillväxt genom en
större hemmamarknad och ökar kunskapskapitalet
i regionen. Att en befolkningstillväxt sker i en stor
stadsregion är också positivt ur ett miljöperspektiv
eftersom det här finns storskaliga tekniska system,
effektiva transportlösningar och bättre förutsätt
ningar för att hantera tillväxten inom ramen för
markområden som redan räknas till stadsbygden.
En hög effektivitet i såväl den rumsliga struktu
ren som i de aktiviteter som pågår i regionen för
väntas också leda till låga utsläpp av klimatpåver
kande gaser och förorenande ämnen. Planens
funktion ligger huvudsakligen i att skapa förutsätt
ningar och incitament för effektivitet – den ska sti
mulera resurseffektivitet och motverka slöseri.
Den regionala fysiska strukturen har utarbetats
med avsikt att skapa täta bebyggelseområden som
ger möjlighet till god kollektivtrafikförsörjning och
anslutning till storskaliga tekniska system för fjärr
värme, avfall, vatten och avlopp. I dag har en hög
andel av befolkningen god tillgång till spårbunden
kollektivtrafik, cirka 40 procent. Med den förut
satta förtätningen i regionen försämras inte den här
andelen nämnvärt trots befolkningstillväxt, varken
med RUFS 2010 eller i nollalternativet.
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Åtaganden som rör bebyggelsen syftar till att
göra bebyggelsestrukturen tätare och mer varia
tionsrik och att skapa en högre andel attraktiva
stadsmiljöer med torg, parker och grönområden.
Jämfört med tidigare regionplaner introducerar
RUFS 2010 ett tydligare fokus på att göra stadsmil
jön mer attraktiv. Förtätning står för 30 procent av
bebyggelsetillskottet fram till år 2030. Med RUFS
hamnar cirka 25 procent av den tillkommande
befolkningen i de regionala kärnorna, jämfört med
knappt 10 procent i nollalternativet. Planen inriktas
också på att bostäder ska byggas i en sådan takt att
utbudet långsiktigt svarar mot efterfrågan i regio
nen. Bostadsmarknadens funktionssätt ska också
utvecklas för att nå hög kapacitet och kvalitet i bygg
processen.
De samlade åtagandena för den tekniska försörj
ningen innebär att regionen tar vara på de fördelar
som finns med en tät stadsbygd. Genom en gemen
sam syn på de tekniska försörjningssystemens
framtid finns mycket goda förutsättningar för att
effektiviteten kan ökas ytterligare, särskilt när det
gäller utsläpp till vatten från VA-systemen. Dricks
vattenresurserna ska säkras och försörjningssyste
men expanderas, förstärkas och kopplas samman.
Planen inriktas på att utveckla småskaliga lös
ningar för energi, vatten och avlopp i glesa region
delar, förbättra utvinning, återvinning och hante
ring av ballastmaterial, samt säkerställa platser för
anläggningar i logistiskt goda lägen.
Transportsystemet är utan tvekan den svåraste
regionala utmaningen ur ett resurseffektivitetsper
spektiv. De samlade åtagandena syftar till att bygga
ut transportsystemet med kollektivtrafiken, och då
i första hand spårtrafik, som grund. Behovet av
vägutbyggnader ska kompletteras med styrmedel
och incitament, så att klimatmål kan uppnås och
tillgängligheten förbättras. Energi- och resursef
fektiva transporter ska stimuleras.
Samtidigt innebär befolkningsutvecklingen att
de totala trafikvolymerna ökar. RUFS åtaganden
och täta struktur ger dock förutsättningar för för
bättringar jämfört med nollalternativet. Andelen
bilresor, beräknat på summan av bil- och kollektiv
trafikresor, under maxtimmen är i dagsläget ca 45
procent och sjunker med RUFS till cirka 40 procent,
vilket är ungefär 10 procentenheter lägre än i nollal
ternativet. Andelen bilresor av samtliga resor sett
över dygnet minskar med RUFS till 38 procent,
jämfört med 40 procent i nuläget. I nollalternativet
är motsvarande andel 48 procent, med RUFS blir
det alltså en avsevärd skillnad.
Antalet fordonskilometer (med bil) per invånare

ökar med RUFS med cirka 5 procent till år 2030
jämfört med nuläget. I nollalternativet är motsva
rande ökning cirka 45 procent. Utsläppen av koldi
oxid från de enskilda fordonen kommer dock att
minska, tack vare effektivare fordon, nya bränslen
och jämnare trafikflöden. Beräkningar visar att
med RUFS åtaganden och struktur fram till år 2030
kan de regionala transporternas samlade klimatpå
verkan minska med totalt drygt 30 procent jämfört
med i dag. Om man tar hänsyn till befolkningsök
ningen motsvarar detta en minskning per invånare
med nära 50 procent. I nollalternativet begränsas
motsvarande minskning till cirka 20 procent.
Olika åtgärders och styrmedels inverkan på de
totala utsläppen illustreras i diagram 22 .
Det är svårt att bedöma utvecklingen av närings
livets transporter, men de åtgärder som planen
innehåller ger tillsammans med föreslagna logistik
centrum och mellanlager förutsättningar för mins
kade utsläpp.
RUFS samlade bidrag till att minska regionens
klimatpåverkan är svårt att isolera från de nationella
och europeiska insatser som görs. Utsläppen från
regionens energiproduktion regleras exempelvis
uteslutande genom den europeiska utsläppshandeln,
och det sätts inte längre några nationella mål för
dessa utsläpp. Av de regionala utsläpp som inte
omfattas av utsläppshandeln står trafiken för den
absolut största delen. Om de här utsläppen kommer
att minska beror nästan uteslutande på om utsläppen
från trafiken kan begränsas i tillräcklig omfattning.
Åtagandena i RUFS 2010 täcker även in den
befolkningsrelaterade aspekten av en resurseffektiv
region. Allt för många människor ges idag inte möj
lighet att utnyttja sin kompetens. Centrala åtaganden
är här att samverka på strategisk nivå för att förnya
och bredda integrationspolitiken, liksom att säkra
en grund- och gymnasieskola samt en vuxenutbild
ning av hög kvalitet i alla delar av regionen. Det är
exempelvis rimligt att anta att de samlade åtagan
den som görs i planen kommer att leda till att en
större andel av gymnasieeleverna påbörjar hög
skoleutbildning.

Konflikter och synergier
Fyra centrala samband är viktiga utifrån målet för
resurseffektivitet. För det första finns det en kon
flikt mellan ambitionen att öka tillgängligheten
inom regionen och ambitionen att minska regio
nens klimatpåverkan. RUFS åtaganden syftar dock
sammantaget till att parera denna utveckling och
ger stöd för att utveckla styrmedel som leder mot de
mål som satts upp.
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niskor kör bil i större utsträckning och över huvud
taget reser mer, vilket ger mer klimatpåverkande
utsläpp. Denna risk kan dock begränsas genom för
tätning av bebyggelse och utvecklad kollektivtrafik,
vilket är en av grundtankarna i målbilden för östra
Mellansverige.
Det sista sambandet rör täthet, kollektivtrafik
försörjning och försörjningssystem. En tät, resursoch transporteffektiv bebyggelsestruktur ger goda
förutsättningar för kollektivtrafik, fjärrvärmeför
sörjning och effektiva tekniska försörjningssystem.
Det är sedan gammalt en huvuduppgift i plane
ringen att se till att dessa synergier utnyttjas.

För det andra kommer bördorna av klimatåta
gandena att fördelas olika över regionen och pla
nens effektivitetsmål kan stå i konflikt med de soci
ala ambitionerna. Den offensiva energi- och
klimatagenda som RUFS ansluter sig till är en del av
motsvarande europeiska och nationella ambitioner,
och kommer att skapa ett förändringstryck som ger
utrymme för nya växande verksamheter. Bedöm
ningen är att den här agendan bidrar till att ett
resurseffektivt näringsliv växer fram. När ekono
miska styrmedel införs kommer trycket på regio
nens vägtransportsystem att minska, vilket på rela
tivt kort tid kan ge ökad framkomlighet för
näringslivets transporter. Samtidigt påverkar höga
avgifter hushållens ekonomi och ger fördelningsef
fekter, det vill säga olika grupper i samhället har
olika stor betalningsförmåga.
Ett tredje samband är det mellan de åtaganden
som på olika sätt syftar till att underlätta region
förstoring och målet att minska regionens klimat
påverkan. I planen anges en förstoring av arbetsoch bostadsmarknader som en central faktor för att
långsiktigt skapa förutsättningar för ekonomisk
utveckling i regionen. Individerna ges tillgång till
en större och mer diversifierad arbetsmarknad och
arbetsgivarna får lättare att hitta kvalificerad per
sonal. För företagen växer den lokala marknaden,
vilket leder till ökad produktivitet och tillväxt.
Regionförstoring kan riskera att leda till att män

Så nås målet år 2030
Tekniska försörjningssystem, bebyggelse och infra
struktur är trögrörliga delar av ett samhälle. Beslut
om investeringar och utveckling av systemen kom
mer att för mycket lång tid framöver påverka möj
ligheterna för invånare och verksamheter i regio
nen att agera resurseffektivt.
Om RUFS högt satta ambitioner om resurseffek
tivitet ska kunna bli verklighet krävs att aktörer på
alla nivåer bidrar. RUFS kan peka ut riktningen för
hur de storskaliga systemen ska utvecklas för att ge
bäst förutsättningar för effektivitet. Samtidigt
måste regionens invånare och företag utveckla en
medvetenhet om problem och möjligheter, eftersom
regionens effektivitetsmål bara kommer att kunna

Diagram 22. Olika åtgärders och styrmedels inverkan på utsläpp och traﬁkarbete
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Diagrammet illustrerar hur den i utvecklingsplanen angivna utbyggnaden av
transportsystemet till 2030 i kombination med andra åtgärder kan förväntas
påverka bilresandet och koldioxidutsläppen i regionen. För att klara utsläpps
målet för koldioxidekvivalenter krävs såväl en kraftfull teknikutveckling som
effektiva informations- och trafikstyrningsåtgärder samt ekonomiska styrmedel.
Källa: Regionplanekontoret
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nås om slutanvändarna av energi och resurser vill
agera effektivt. Effektivitetsvinster, exempelvis att
bilar och andra fordon blir mer bränslesnåla, får
inte ätas upp av ökade volymer till följd av ökat indi
viduellt resande. Minskade uppvärmningskostna
der ska inte resultera i att människor och företag
slösar mer med energi.
I närtid är bedömningen att staten har den i sär
klass viktigaste rollen, framför allt genom finansie
ring av ny infrastruktur samt etablering av nya eko
nomiska styrmedel i energi- och transportsektorn.
Beroende på hur styrmedlen utformas kan man
behöva se över hur investeringar fördelas.
Det är mycket viktigt att staten över tiden skapar
stabila regelsystem och att det går att förutse skatter,
avgifter, stöd och incitament, så att det går att fatta
nödvändiga beslut om investeringar i nya och effekti
vare tekniker. Samtidigt måste parterna ha kvar sin
handlingsfrihet, så att de kan anpassa sig om de
marknadsmässiga och tekniska förutsättningarna
förändras.
Samtidigt som staten har en viktig roll har kom
munerna en central roll i att kontinuerligt efter

sträva en ökad täthet i bebyggelsen. Kommunerna
kommer också mer än tidigare att behöva engagera
sig i en diskussion med medborgarna om deras
resursförbrukning. Kommunal och regional plane
ring kan skapa förutsättningar för effektivt resurs
utnyttjande.
Stockholms läns landsting måste genom SL upp
rätthålla och stärka kollektivtrafikens konkurrens
kraft. Man bör i större utsträckning än tidigare
fokusera på de delar av regionen där det finns störst
potential att människor övergår från att köra bil till
att resa kollektivt. En stor del av regionens invånare
kan dock göra förhållandevis billiga tidsvinster
genom att köra bil jämfört med att resa kollektivt.
Det innebär att inte ens ett mycket kraftigt tillskott
av högklassig kollektivtrafik skulle påverka bilre
sandet påtagligt. Om regionens effektivitetsmål ska
kunna nås måste de regionala aktörerna därför for
mulera en gemensam syn på hur ett kompletterande
styrsystem bör se ut.
RUFS 2010 har lagt grunden för detta arbete
genom att illustrera vilka effekter olika styrmedel
skulle ha i regionen.
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Tabell 8: Urval av indikatorer som använts i planarbetet.
Mål
Indikator
			
En öppen
och tillgänglig region

Nuläge

År 2030
Noll-alternativ
RUFS 2010

Tillgänglighet till arbetsplatser, index
Tillgänglighet till arbetskraft, index

100
100

176
199

203
213

Tillgänglighet till Arlandaandel arbetsplatser inom 60 min
med kollektivtrafik

75%

76%

93%

Tillgänglighet till högre utbildning
– andel av de boende i studerandeåldern som når högskola inom
45 minuter med kollektivtrafik

norr:
61–65%
söder:
55%

59–64%

76%

57%

81%

Tidsförlust i maxtimmen pga
flaskhalsar i vägnätet

11 200 tim

32 000 tim

11 800 tim

Tidsförlust i maxtimmen
pga flaskhalsar i vägnätet – per bilresa

6,1 min

10,9 min

4,7 min

Tidsförlust i maxtimmen pga flaskhalsar
i vägnätet – per år per biltrafikant
51 tim

91 tim

39 tim

En ledande
tillväxtregion

Andel bebyggelse med hög täthet

10%

10%

12%

En region med
god livsmiljö

Utsläpp kväveoxider per år
Totalt och per invånare

7 100 ton
3,8 kg

5 200 ton
2,1 kg

4 100
1,7 kg

Utsläpp partiklar
Totalt och per invånare

90 ton
0,048 kg

85 ton
0,035 kg

67 ton
0, 028 kg

Bebyggelsens ytbehov (antal hektar)

51 000

65 000

63 000

Andel av befolkningen i de 50 procent
bästa kollektivtrafiklägena

60 %

56 %

61 %

Andel av bostäder och arbetsplatser
med mindre än 600 m till station

43%

39 %

43 %

Andel bilresor av alla resor – dygn

40 %

48 %

38 %

Andel bilresor av alla bil- och
kollektivresor – maxtimme

44 %

48 %

39 %

Medelhastighet bil
arbets- resp övriga resor

35 km/tim
38 km/tim

32 km/tim
38 km/tim

35 km/tim
40 km/tim

Medelhastighet kollektivtrafik
Arbets-resp övriga resor

28 km/tim
26 km/tim

30 km/tim
29 km/tim

34 km/tim
34 km/tim

Trafikarbete bil
– 1000-tals fordonskilometer per dygn
resp km per invånare och dygn

25 900

43 600

34 500

13,7

18,0

14,2

2 260 kton
1 200 kg

2 120 kton
870 kg

1 540 kton
630 kg

En resurseffektiv
region

Transporternas utsläpp av växthusgaser
– Koldioxidutsläpp totalt per år
– Koldioxidutsläpp per invånare och år
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RUFS 2010 till nytta för nuvarande
och kommande generationer
RUFS 2010 ska fungera som underlag för regionens
planerings- och utvecklingsarbete och är inriktad
på hållbar utveckling, utifrån de nationella och
internationella regelverk och styrsystem som sätter
ramar för vad den regionala utvecklingsplane
ringen kan uppnå.
RUFS 2010 inriktas på att förvalta regionens
kapital och resurser för kommande generationer.
Planen utgår från en identifiering av regionala
strukturer och system som måste utvecklas lång
siktigt. Flera av de regionala åtagandena är speciellt
inriktade på åtgärder för att bibehålla och utveckla
önskade och nödvändiga kvaliteter hos dessa struk
turer och system. Omvärldsscenarier och prognoser
för befolkningsutvecklingen i regionen har legat till
grund för mål och åtaganden. Planen har utformats
med ambition att utveckla regionens robusthet och
anpassningsförmåga.
Under planeringsprocessen har diskussionen
löpande förts om huruvida planen ligger på ”rätt”
nivå inom olika områden och i vilken utsträckning
de avvägningar som gjorts mellan olika områden är

lämpliga. En viktig fråga har också varit vilka möj
ligheter planen (och regionen) har att i praktiken
påverka samhällsutvecklingen.
En hållbar utveckling är inte ett sluttillstånd,
utan måste vara ett aktivt förhållningssätt på regio
nal nivå. Önskan om en hållbar utveckling legitime
rar en diskussion om avvägningar mellan olika
samhällsintressen, med särskild betoning på det
globala perspektivet och ansvaret mot kommande
generationer.
De regionala aktörerna har under processen
uttalat sina preferenser kring planens innehåll och
ambitionsnivå. RUFS ger vägledning för insatser
som tillsammans bidrar till en gynnsam utveckling
såväl inom som utanför regionen, och för nuva
rande och kommande generationer. Vilken skillnad
RUFS 2010 kommer att göra i praktiken bestäms
dock inte bara av planens egna kvaliteter. Det är
bara om de regionala aktörerna har viljan och för
mågan att handla gemensamt i förhållande till för
ändringar och utmaningar i omvärlden under de
kommande årtiondena, som visionen om Stock
holm som den mest attraktiva storstadsregionen i
Europa kan uppnås. n
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5. Miljöbedömning – särskild 			
sammanställning för RUFS 2010
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1. Planens översiktliga karaktär
Denna sammanställning syftar till att göra resulta
ten av miljöbedömningsförfarandet för RUFS 2010
mer tillgängligt för allmänheten och dem som del
tagit i processen via samråd och utställning. Här
sammanfattas hur olika miljöaspekter har inarbe
tats i planen, hur miljöintegreringen gått till och
hur miljöbedömningen påverkat den slutliga pla
nens innehåll. Sammanställningen redovisar också
vilka överväganden som gjorts och varför samt hur
olika synpunkter och förslag har beaktats.

En regional och översiktlig plan
Planen ska fungera både som regionalt utvecklings
program enligt förordningen om regionalt tillväxt
arbete och en regionplan enligt Plan- och bygglagen.
För Stockholms län fram mot 2030 ska planen
sammantaget bidra till att visionen för Stockholms
regionen nås vilket också innebär en hållbar
utveckling i regionen. Efterföljande beslut i policyoch planeringsfrågor ska leda utvecklingen i den
riktningen. Utifrån dessa ambitioner är den slutliga
planen den lämpligaste från allmän synpunkt,
inklusive från miljösynpunkt.
Förutsättningarna för att miljöbedöma en regio
nal utvecklingsplan eller regionplan skiljer sig
påtagligt från motsvarande process för andra pla
ner och program som miljöbedöms.

Många aktörer fortsätter att
bedöma miljöeffekter
Det är många aktörer som fortsatt ska planera och
ta beslut om operativa insatser för att planens mål

och åtaganden ska kunna genomföras. Vissa frågor
kan därför bedömas bättre i samband med pröv
ningen av andra planer och program eller i till
ståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.

2. Hur har miljöaspekterna inarbetats
i RUFS 2010?
Miljöambitioner formulerades tidigt i RUFS-arbe
tet i form av utmaningar, vision om regionens att
raktivitet, övergripande mål samt strategier för hur
målen ska nås och utmaningar hanteras. Miljö
bedömningsarbetet bidrog tillsammans med pla
nens egna miljöambitioner till en analys- och sam
rådsprocess som inarbetade miljöaspekter i planen
stegvis, och gjorde miljöambitionerna tydligare. En
omfattande dialog fördes med regionens aktörer,
där olika val och åtgärder diskuterades och
inkomna synpunkter hjälpte till att förbättra pla
nen ur miljöperspektiv.
Miljöambitionerna i planeringen höjdes. En grov
jämförelse visar att integrationen av miljöaspekter
växte från att ha gällt en tredjedel av de utmaningar i planeringen som belystes i den tidiga pro
gram- och strategifasen under processens gång, till
att beröra hälften av planens övergripande mål,
strategier och planeringsmål . Även hälften av de
knäckfrågor som Regionplane- och trafiknämnden
prioriterade inför utställningen kom att beröra mil
jöeffekter av planen, liksom huvuddelen av den
fysiska strukturen.
Motiv för att höja miljöambitionerna fanns såväl
i miljöbedömningen som i de analyser som gjordes

Figur 13. Miljöbedömningens olika steg
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med utgångspunkt i planens egna miljöambitioner.
Exempel på detta beskrivs kortfattat nedan.

Miljöaspekter lyftes fram i omvärldsanalys och
långsiktiga utmaningar
I program- och strategifasen genomfördes
omvärldsanalyser med fokus på globaliserad eko
nomi, klimatförändringar och energiförsörjning
samt sociala spänningar och förändrade värde
ringar. I denna fas diskuterades även ett antal lång
siktiga utmaningar som utgångspunkter för plane
ringen. Två av dessa utmaningar hade påtaglig
miljöinriktning:
• Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt
förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa.
• Att minska klimatpåverkan och samtidigt
utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekono
misk tillväxt.

Områden för miljöbedömning prioriterades
I december 2007 beslutade Länsstyrelsen i Stock
holms län och dåvarande Regionplane- och trafik

nämnden (RTN) att prioritera nio fokusområden
för miljöbedömning av planen. Dessa framgår av
figur 14 som också visar sambanden med miljökva
litetsmålen och var planen antas få störst inverkan.
En översiktlig bedömning av planens miljöeffekter
framgår av rutan överst på sid 217.

Miljöambitioner utvecklades i förslag och ställningstaganden
Stegvis och i bred dialog formulerades en vision,
Europas mest attraktiva storstadsregion. Fyra
övergripande mål för regionens attraktivitet togs
fram. Två av dessa är särskilt relevanta för att
uttrycka planens miljöambitioner:
• En region med god livsmiljö
• En resurseffektiv region.
Strategier formulerades för att uppnå vision och
mål. Av dessa innefattar hälften miljöambitioner i
varierande grad. För varje strategi formulerades
specifika planeringsmål, där miljöfrågorna
behandlades integrerat med andra planerings

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans, levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
De mörkgröna prickarna markerar var RUFS 2010 enligt miljöbedömningen antas få störst inverkan.
Andra mål där kopplingen till utvecklingsplanen inte är lika stark markeras med ljusgrön prick.

Skärgården och
landsbygden

Regionens
grönstruktur

Stadsbygdens värden
och kvaliteter

Vattenmilöer och
vattentillgångar

Klimatförändringarnas
miljörisker

Befolkningens miljö
relaterade hälsa

Energiförsörjning och
energianvändning

Transportsystemets
omgivningspåverkan

Klimatpåverkan

Miljökvalitetsmål

Fokusområden

Figur 14. Samband mellan miljökvalitetsmål och fokusområden
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frågor. I många fall uttrycktes tidigt miljöambitio
ner som är helt jämförbara med de grunder för
miljöbedömning som kunde utvecklas i annan
ordning, utifrån de nationella och regionala miljö
kvalitets- och folkhälsomålen.
Under processens gång justerades planerings
mål, åtaganden och planens fysiska struktur i flera
steg. Inför utställningen preciserades till exempel
att målen för regionens utsläppsminskning av växt
husgaser ska vara sektorsvisa.
På plankartan preciserades avgränsningar och
förslag till lokaliseringar steg för steg och fördjupa
des i texter och illustrationer. Ett exempel på bättre
integrering av miljöaspekter gäller Gröna kilar och
Gröna svaga samband på plankartan.

Miljöambitioner analyserades och utvärderades
Planens komplexitet och breda arsenal av åtagan
den ställde särskilda krav på den bedömningsmeto
dik som användes. De fyra övergripande målen för
regionens attraktivitet analyserades i fråga om
långsiktighet och helhetssyn samt robusthet och
anpassningsförmåga. För varje mål analyserades
hur åtaganden och den regionala strukturen sam
verkar för att målet ska uppnås. Miljöbedömningen
enligt miljöbalken kompletterar denna hållbarhets
bedömning.
Strukturalternativ utvärderades och analysera
des även i förhållande till planeringsmål och
bedömningsgrunder för miljön. Miljöaspekternas
betydelse för utvärdering av olika alternativ och en
utveckling utan plan (nollalternativ) klargjordes.
Utvärderingar och analyser av miljöeffekterna av
olika strukturalternativ gjordes såväl i programoch strategifasen som under samrådsfasen.

Regionplanenämnden och länsstyrelsen
prioriterade
Bearbetningen inför utställning av planförslaget
bestod främst av att ett antal knäckfrågor som prio
riterats av Regionplane- och trafiknämnden
behandlades. Mer än hälften av knäckfrågorna var
centrala för bedömning av planens miljöeffekter.
(se Samrådsredogörelse kap. 2). Även slutsatser
från miljöbedömning och MKB inarbetades på ett
tydligare sätt i planen. Det var främst områden där
miljöpåverkan hade bedömts kunna bli betydande
som förtydligades. Regionens klimatpåverkan från
transport- och bebyggelsesektorn var en särskilt
viktig fråga.

Länsstyrelsen deltog med utgångspunkt från ett
antal prioriteringar aktivt i processen och fram
förde synpunkter som tidigt omhändertogs. Inför
utställningen påpekades bland annat att det pågå
ende regionala samarbetet kring klimat- och ener
gifrågor bör utvecklas och att handlingsprogram
bör läggas fast.

Andra miljöaspekter som inarbetades bättre
Miljöaspekter inarbetades i planen på ett tydligare
sätt även i andra avseenden än för klimat och trans
porter:
• Områden för möjlig vindkraftsproduktion, bio
bränslelagring eller annan energiinfrastruktur
pekades ut.
• Den föreslagna bebyggelse- och transportinfra
strukturen modifierades så att den negativa
påverkan på regionens vattentillgångar och vat
tenmiljöer antas kunna minska.
• Bebyggelsestrukturen anpassades bättre till kli
matförändringarnas miljörisker.
• Den regionala grönstrukturen avgränsades
bättre, svaga partier lyftes fram och riktlinjerna
för utveckling blev tydligare.
• Den regionala utvecklingsplanen för kust och
skärgård (2008) arbetades in, vilket medförde ett
förtydligande av vilka miljövärden som måste
bevaras och utvecklas.
• Avgränsningen för den regionala grönstrukturen
preciserades, svaga partier lyftes fram och rikt
linjerna för utveckling blev tydligare.

Expertis som deltog och miljöfakta
som samlades in
Flera experter på Regionplanekontoret respektive
Länsstyrelsen ingick i såväl planeringsteam,
arbetsgrupp för miljöbedömning som olika refe
rensgrupper. I flera faser anlitades även konsulter
med miljö- och/eller planeringskompetens för det
operativa arbetet. Även juridiska experter på miljö
balken bidrog till arbetet.
Ett omfattande underlagsmaterial, där bland
annat miljöfrågor behandlades ur olika aspekter,
togs löpande fram och användes i planarbetet i takt
med att frågeställningarna fördjupades. Även så
sent som inför utställningen togs nytt kunskapsun
derlag fram (se Referenser) och även sådant mate
rial som inte nämns har indirekt fungerat som kun
skapsunderlag.
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3. Hur har synpunkterna från samråd
och utställning beaktats?
Genom planprocessen med program, samråd,
utställning och antagande fördes en bred dialog
med regionens aktörer. Före varje beslut i dessa
olika faser förde Regionplanekontoret (tidigare
Regionplane- och trafikkontoret) en omfattande
dialog med aktörer i Stockholmsregionen och
övriga östra Mellansverige. Dialogen omfattade
informationsmöten, dialogkonferens, möten med
politiker i varje kommun och seminarier samt pla
neringsteam där flera regionala intressenter deltog.
Dialogen var särskilt aktiv under program- och
strategifasen samt under samrådet.

• Resultat från hela miljöbedömningsprocessen
skulle inarbetas i utställningsförslaget.
• MKB:n skulle göras tydligare och mer strategisk.
• Planeringsmål för länets klimatpåverkan skulle
vara en väsentlig dämpning, genom utsläpps
minskning med 40–50 procent av CO2-ekviva
lenter per invånare till 2030, jämfört med 2005.
• Sektorsvisa regionala utsläppsmål för år 2030
skulle utarbetas i det fortsatta genomförande
arbetet.
• Vägutbyggnader behöver kompletteras med styr
medel och incitament så att planeringsmål avse
ende klimatpåverkan kan uppnås och tillgängligheten förbättras.

Synpunkter från samråden
som beaktades

Synpunkter från utställningen
som beaktats

Det första samrådet ägde rum sommaren och hös
ten 2007. Det gällde frågan om en miljöbedömning
behövde göras för planen och hur den i så fall skulle
avgränsas. Berörda intressenter visade sig vara
eniga om att miljöbedömning av planen behövdes.
Den skulle avse förhållandena år 2030 och inriktas
mot nio fokusområden (se figur 14). Geografiskt
skulle miljöbedömningen kunna variera beroende
på vilken miljöaspekt som skulle bedömas.
För planen togs en testversion tidigt fram och en
bred dialog om denna hölls med politiker och andra
intressenter inför samrådsfasen, varefter förslaget
bearbetades. Testversionen gav även utgångspunk
ter för miljöbedömningen och MKB.
Planförslag och MKB remitterades under perio
den juni–november 2008. I MKB:n konstaterades
för några av de utpekade fokusområdena att miljöpåverkan av samrådsförslaget var för stor. Det
gällde framförallt:

Under utställningen av RUFS 2010 aktualiserades
bland annat följande frågor som Regionplanenämn
den avgjorde i december 2009, innan arbetet med
RUFS 2010 slutfördes:

• Regionens klimatpåverkan från transport- och
bebyggelsesektorn.
• Transportsystemets omgivningspåverkan –
koldioxidutsläpp, intrångsskador och trafikbuller.

Studier av alternativa fysiska strukturer gjordes
dels i program- och strategifasen, dels i samrådsfa
sen. Alternativen konkretiserades steg för steg, från
att ha gällt många och principiella strukturer till att
begränsas till färre och till sist utforma det slutliga
alternativet.

Av de synpunkter som kom in framgick att en stor
del av remissinstanserna ställde sig bakom slutsat
serna i MKB:n men att det bland annat fanns brister i överensstämmelse mellan MKB och plan (se
Samrådsredogörelse). Av Regionplane- och trafik
nämndens prioriteringar är följande särskilt intressanta för miljöbedömning av planförslaget :
• Ett nollalternativ för 2030 skulle tas fram, som
visar utvecklingen om planens förslag inte
genomförs.

• Att befolkningsantagandena för Stockholms län
år 2030 revideras med prognos 2010 enligt
Befolkningsprognos 2009–2018 som bas
• Att investeringsobjekten fram till 2020 i planen
överensstämmer fullt ut med de objektslistor som
återfinns i förslagen till nationell plan respektive
länsplan för Stockholms län 2010–2021
• Att planen utvecklas med tydligare formuleringar
vad gäller beskrivningen av bullerproblematiken
och möjliga åtgärder för att motverka buller
• Att riskbilden för översvämning (2-metersfrågan)
förtydligas.

4. Strukturalternativ som övervägts

Sju alternativa strukturer i programoch strategifasen
Inför inriktningsbeslutet i december 2007 studera
des ett antal principiella strukturer för planens
rumsliga inriktning. För Stockholms län studera
des sex strukturer:
• RUFS 2001 framskriven till 2050, några tätare
alternativ med färre regionala stadskärnor
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Västliga kärnor
Nord–syd
Bygg inåt, respektive mer utspridda alternativ
Stationssamhällen
Spridd

Figur 15. Principiella regionala strukturer
för Stockholms län som utvärderats
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Trend

En trendmässig framskrivning av utvecklingen,
baserad på faktisk utveckling sedan 1985 (Trend),
gjordes också, som en referens och för att få under
lag för jämförelser mellan alternativen.
Att studera den rumsliga strukturen på riktigt
lång sikt gav underlag för att förstå vilka struktu
rella karaktärsdrag som är långsiktigt viktiga.
Genom att sträcka ut planeringsperspektivet till
2050 blev det tydligare att utvecklingen kan leda åt
olika håll och att vi i ett längre tidsperspektiv har
handlingsutrymme med möjliga vägval.
De studerade alternativen visas i nedanstående
figur.
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Utvärdering av alternativen
och överväganden
Skillnaderna mellan strukturerna/ansatserna
avsåg principer för lokalisering av tillkommande
bebyggelse, utbyggnader av spårnäten samt varia
tioner i trafikering. Alternativen utvärderades med
hjälp av nyckelindikatorer som avspeglar målen för
regionens utveckling och några av grunderna för
miljöbedömning, såsom tillgänglighet, energi- och
resursåtgång, täthet samt markanspråk.
De tätare alternativen visade på flera fördelar.
Bättre förutsättningar för kollektivtrafikförsörj
ning, lägre transportarbete med bil, lägre utsläpp
av växthusgaser och mindre anspråk på regionens
grönstruktur är positiva effekter av en tätare struk
tur. Högre tillgänglighet till arbetsplatsområden
och kortare restider är också viktiga aspekter som
talar för den täta strukturen. De täta alternativen
ger även mindre åtgång av obebyggd mark än de
mindre täta ”Spridd” och ”Stationssamhällen”.

Inriktning för vidareutveckling av alternativ
Analyser och diskussioner med kommuner och
andra intressenter ledde fram till Regionplane- och
trafiknämndens beslut att samrådsförslaget för
Stockholms län i fråga om inriktningen för lokalise
ring av bostäder och arbetsplatser skulle visa ett
alternativ som utgår från den grundläggande struk
turen i RUFS 2001. Dessutom föreslogs minst ett
annat alternativ som:
• inom Stockholmsregionens inre delar får hög tät
het, energieffektivitet och tillgänglighet med
spårbunden kollektivtrafik längs de genomgå
ende större transportstråken genom en kombina
tion av egenskaper i de studerade strukturerna,
• inom Stockholmsregionens yttre delar mot öster
föreslås utgå från egenskaperna i ”Stationssam
hällen”, vilket innebär att en stor del av den till
kommande bebyggelsen lokaliseras inom räck
håll för kollektivtrafik på järnväg och kommunala
VA-anläggningar och dessutom ges en tillräckligt
hög täthet för att kunna försörjas via lokala fjärr
värmeanläggningar,
• på landsbygden, längs kusten och i skärgården
kan bebyggelse lokaliseras i områden som kan
kollektivtrafikförsörjas och där det är möjligt att
skapa miljöanpassade VA- och energilösningar
med småskaliga lokala anläggningar.
Arbetet skulle inkludera de överenskommelser om
investeringar i transportsystemet till 2030 och
eventuella övriga åtgärder, exempelvis för att nå
miljömålen, som Stockholmsförhandlingen under

ledning av Carl Cederschiöld resulterat i. Bebyggel
sen och transportinfrastrukturen skulle samord
nas, särskilt i fråga om spårtrafiken.
I fråga om energieffektivitet och klimatpåverkan
skulle inriktningen vara att definiera regionala
effektiviserings- och utsläppsmål för främst bebyg
gelse- och transportsektorn. Ett ökat resande med
kollektivtrafik skulle främjas, särskilt spårtrafik
och de regionala kärnornas utvecklingsförutsätt
ningar och attraktivitet förbättras. Insatser för
omställning till mer energieffektiva och miljöan
passade teknikval och beteenden ansågs kunna
påskyndas av regleringar, ekonomiska incitament
och styrmedel.
För att skapa en attraktiv stadsbygd skulle den
fortsatta inriktningen främst vara att fokusera på
möjligheter till samlokalisering av samhällsfunk
tioner och till att överbrygga barriärer i de delar av
stadsbygden som är uppsplittrad.

Två alternativ i samrådsfasen
I samrådsförslaget presenterades två alternativa
fysiska strukturer. Alternativ Fördelad syftade till
goda utvecklingsmöjligheter i alla regiondelar, där
hänsyn tas till utvecklingen under de senaste åren,
liksom till förändringar i kommunernas översikts
planer.
Alternativ Tät medför att en större andel av
bostadstillskottet skulle tillkomma i regioncen
trum. Stockholmsregionens inre delar skulle präg
las av hög täthet, energieffektivitet och tillgänglig
het med spårbunden kollektivtrafik. I de yttre
delarna skulle merparten av den nya bebyggelsen
förläggas i goda kollektivtrafiklägen och nära kom
munala VA-anläggningar.
Transportsystemet ska stödja bebyggelsestruk
turen. Därför fanns skillnader även i transportsys
temen mellan alternativ Fördelad och Tät. I tabell 9
visas bebyggelsetillskottets fördelning mellan
regioncenrum, inre och yttre förortskommuner i de
bägge alternativen.

Jämförelse mellan samrådsalternativen
Tät och Fördelad i MKB:n
Miljöbedömningen av samrådsmaterialet utvärde
rade de båda alternativen utifrån särskilda bedöm
ningskriterier och nyckelindikatorer. För alternativ
Tät bedömdes den fysiska strukturen vara mer
resurseffektiv och medföra mindre miljöpåverkan i
flera avseenden, jämfört med alternativ Fördelad.
Alternativ Tät ger bland annat förutsättningar för
färre bilresor och mindre utsläpp av växthusgaser
samt för skydd, bevarande och utveckling av grön-
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Tabell 9: Bebyggelsetillskottets fördelning i samrådsförslagets alternativ
Fördelad			
Hög 2030			
BefolkningsBostadsLokaltillskott
tillskott
tillskott

Tät
Hög 2030
Befolkningstillskott

Bostadstillskott

Lokal-		
tillskott

Regioncentrum

26%

32%

25%

39%

40%

45%

Inre förortskommuner

25%

26%

35%

29%

30%

30%

Yttre förortskommuner

49%

42%

40%

32%

30%

25%

Källa: Regionplanekontoret

struktur (rekreations-, kultur- och naturmiljövär
den) av regional och nationell betydelse.
Mot bakgrund av dessa fördelar och remissin
stansernas synpunkter valdes en fördelning av
bostadstillskottet som innebar en sammanvägning
av alternativen Tät och Fördelad och som ligger
närmast Tät. Detta blev den huvudsakliga utgångs
punkten för utställningsförslag och slutlig plan.
Motiven utvecklas vidare i nästa avsnitt.

5. Motiv för den slutliga planen i
förhållande till strukturalternativ
som övervägts
Den regionala utvecklingsplaneringen ska ge ett
avgörande bidrag till att förverkliga visionen om
Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva
storstadsregion. Den fysiska struktur som slutligen
valts utgör den lämpligaste från allmän synpunkt
(inklusive miljösynpunkt). En bra grund för planar
betet lades i samrådsalternativet Tät och modifie
ringar gjordes där bättre hänsyn togs till pågående
planering hos kommuner och trafikhuvudmän.

Kombinationer av åtaganden och
fysisk/regional struktur
Planens åtaganden och struktur utgår från strate
gier och planeringsmål. Många planeringsmål och
åtagandena har rumslig koppling och återspeglas i
en plankarta med tillhörande planbeskrivning som
visar en önskvärd utveckling av den fysiska struk
turen i länet fram till år 2030.
Den förväntade stora befolkningsökningen stäl
ler krav på genomtänkta avvägningar för hur markoch vattenområdena långsiktigt ska användas.
Plankartan redovisar prioriteringar mellan olika
markanspråk som är översiktliga och regionala och
ska fungera som underlag för kommande avväg
ningar i planering och beslut hos olika aktörer.
För att säkerställa helhetsperspektiv och lång
siktighet i planeringen lades planarbetet upp som

en ”integrerad hållbarhetsprocess”. Metoden gav
möjligheter att genomföra upprepade utvärderingar
av olika alternativ och stegvis göra vägval och juste
ringar av planförslaget. På detta sätt skapades ett
antal alternativa fysiska strukturer i flera steg,
där återkoppling gjordes till planens mål, vilket
innefattade bedömningar av alternativens miljö
påverkan.

Utställningsförslaget/den slutliga planen
Till grund för den slutliga planen och miljökon
sekvensbeskrivningen av utställningsförslaget lig
ger alla de val som gjorts under processens gång.
De mest avgörande valen för bedömningen av
miljöaspekter var, enligt miljökonsekvensbeskriv
ningen:
• Miljöbedömningens omfattning och avgränsning.
• Formuleringen av bedömningsgrunder.
• Konstruktionen av strukturalternativen Tät och
Fördelad (samt tillhörande åtaganden).
• Konstruktionen av utställningsförslag och nollal
ternativ.
Planens strukturer motiveras av den förväntade
tillväxten i ekonomi och folkmängd, som beräknas
ligga någonstans mellan planens två utvecklingsal
ternativ – Hög respektive Låg. Det innebär att folk
mängden i Stockholms län kan komma att öka med
260 000 – 445 000 från år 2010 fram till år 2030.
Enligt MKB:n bedömdes utställningsförslaget
innebära att regionen år 2030 får en påtagligt min
dre miljöpåverkan än om regionen utvecklas enligt
övriga studerade alternativ. Fördelar med utställ
ningsförslaget och den slutliga planen finns inom
alla utvalda fokusområden för bedömning av miljön.
De redovisas i textruta på sid 217.
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Sammanfattning av planens miljöfördelar jämfört
med övriga bedömda strukturalternativ
• Regionens klimatpåverkan – mindre utsläpp
av koldioxid från transportsektorn och
bebyggelsen.
• Transportsystemets omgivningspåverkan – mindre energianvändning, högre emissionseffektivitet, mindre landskapspåverkan.
• Energiförsörjningen och energianvändningens
miljöpåverkan – högre effektivitet i produktion,
emission och konsumtion, mindre landskaps
påverkan.
• Vissa folkhälsoaspekter – mindre utsläpp av
kväveoxider och partiklar, bättre trafiksäkerhet,
dricksvattenkvalitet samt närhet och tillgänglighet till naturen.

Den rumsliga inriktningen för Stockholms län år
2030 motiveras av ett antal huvudprinciper för
avvägningar för hur mark- och vattenområdena
långsiktigt ska användas (se figur ”Övergripande
rumslig struktur” med fem planeringsprinciper
från sid 133–135).

• Klimatförändringarnas miljörisker – översvämningssäker planering och förhöjd havsnivå,
säkerställande av dricksvattenförsörjning.
• Regionens vattenmiljöer och vattentillgångar
– minskad näringsbelastning, skydd av vatten
miljöer.
• Stadsbygdens värden och kvaliteter – fler täta
och funktionsblandade stadsmiljöer.
• Förutsättningar för skärgården och landsbygden
– lämpligare bebyggelseutveckling, skydd av
miljöer och bevarade fiskbestånd.
• Regionens grönstruktur – bättre förutsättningar
för bevarande och utveckling, oförändrad
eller bättre tillgång till gröna områden, mindre
påverkan på tysta områden, mindre kvantitativ
habitatsförlust.

Alternativskiljande frågor som haft störst betydelse
för bedömning av mil-jöpåverkan är följande:
• Bebyggelsestruktur
• Transportsystem
• Grönstruktur

BEBYGGELSESTRUKTUR I PLANEN
Planens fördelning på regioncentrum
samt inre och yttre förortskommuner
En större andel av nya bostäder och lokaler för
verksamheter planeras komma till i regioncentrum
och de inre förortskommunerna och en mindre
andel i de yttre förortskommunerna (se karta). En
större andel av den nya bebyggelsen planeras även
utmed spårlinjer med kollektivtrafik. Vilka
kommuner som räknas till regioncentrum och inre
förortskommuner respektive yttre förortskommuner framgår av tabell 6 och 7 på sidorna 136–137.
Bebyggelsens täthet i planen
Det regionala behovet av nya bostäder och lokaler
tillgodoses i planen dels genom en större andel av
den något tätare bebyggelsen, jämfört med
samrådsalternativ Fördelad och RUFS 2001. Dels
bedöms att ett mindre tillskott av den allra glesaste
bebyggelsen kan komma till, vilken till stor del
innefattar gles småhus- och fritidsbebyggelse.
Detta medför att ny bebyggelse främst kommer till
i redan bebyggda områden och i första hand i de
delar som har eller kommer att få bäst tillgänglighet med kollektivtrafik. Det gäller fortsatt
förtätning av äldre stadsområden, områden med

osammanhängande bebyggelse och förtätning av
områden med låg funktionsblandning och litet
underlag för service. Planen grundas på en rad
åtaganden för att höja kvaliteten i bostadsbyggande och livsmiljö och antaganden om att den nya
bebyggelsen kommer att bestå av en hög andel
flerbostadshus.
Regionala stadskärnor
Vid lokalisering av nya bostäder och arbetsplatser
prioriteras utvecklingen av regionala stadskärnor
högre än i övriga alternativ som studerats i
planarbetet. RUFS medger en planering av åtta
yttre regionala stadskärnor. Dessa beskrivs
utförligt i avsnitt 2:5 och karta 20.
Goda kollektivtrafiklägen
Tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet har
kunnat prioriteras högre i planen än i övriga
alternativ. I de goda kollektivtrafiklägena finns i
regel också tillräckligt med mark som lämpar sig för
förtätning. En rad åtaganden planeras för att
utbyggnad av ny bebyggelse ska samspela med
utvecklingen av transport- och energisystemen.
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Tabell 10: Resultat av modellstudier för markanvändning och transporter i nollalternativet respektive planförslaget
år 2030. Resultatet visar påverkan på omgivningen enligt indikatorer för några fokusområden.
Fokusområde
Indikator
Nuläge
			

År 2030		
Nollalternativ RUFS 2010

Anmärkning

Regionens
klimatpåverkan

2 120kton (94)
870 kg (79)

Koldioxidutsläpp totalt per år
respektive per invånare och år

Transporternas utsläpp
av växthusgaser

2 260 kton (100)
1 200 kg (100)

1 540 kton (68)
630 kg (63)

Transportsystemets
Färdmedelsandelar
40% (100)
48% (120)
38% (95)
omgivningspåverkan					
Bebyggelsens
10 procent
10 procent
12 procent
effektivitet				

Andel bilresor av alla resor
– dygn
Andel bebyggelse med
hög täthet

Energiförsörjningens Bebyggelsens utsläpp
(100) 		
(60)
och energiav växthusgaser				
användningens					
miljöpåverkan					

Koldioxidutsläpp från
bebyggelsens värmeförsörjning
totalt, förändring
i förhållande till nuläget

Befolkningens miljö- Trafikbuller utomhus
485
684
695
relaterade hälsa		
25,6 procent
28,2 procent
28,7 procent
					

Antal (tusental) respektive
andel boende med bullernivåer
över 55 dB(A) vid bostaden

Utsläpp av kväveoxider
		

7 000 ton (100)
3,8 kg (100)

5 000 ton (71)
2,1 kg (79)

4 000 ton (57)
1,7kg (45)

Utsläpp av kväveoxid per år,
totalt respektive per invånare

Utsläpp av partiklar
		

90 ton (100)
0,048 kg (100)

85 ton (94)
0,035 kg (73)

67 ton (74)
0,028 kg (58)

Utsläpp av partiklar PM10 per år,
totalt respektive per invånare

Stadsbygdens värden Bebyggelse med
55 procent
56 procent
58 procent
och kvaliteter
blandning av bostäder				
och lokaler				

Andel blandad bebyggelse
med minst 15 procent av den
mindre kategorin inom 500 m

Befolkningstillskott inom		
8 procent
25 procent
regional stadskärna				

Regionala kärnor innehåller i dag
ca 25 procent av länets befolkning

Regionens
Tillgång till grön kil
903
1 117
1 156
grönstruktur
inom 1 000 meter
48 procent
46 procent
48 procent
					

Tusental respektive andel invånare
med tillgång till gröna kilar inom
1 000 m

Tillgång till grön kil
1 523
1 890
1 941
inom 2 500 meter
81 procent
78 procent
80 procent
					

Tusental respektive andel invånare
med tillgång till gröna kilar
inom 2 500 m = kil + värdekärna

Grön kil inom 1 000 m
från regional stadsbygd

58 858
35 procent

69 528
43 procent

66 453
41 procent

Ny bebyggelse i
1,1 procent
1,7 procent
1,2 procent
gröna kilar 				

Andel grön kil som tas i anspråk
för bebyggelse

Intrång i stora samlade
0,5 procent
0,5 procent
0,5 procent
rekreations-, natur- och				
kulturmiljövärden

Andel mark som tas i anspråk
för bebyggelse

Nybebyggelse på
oexploaterad strand
0–100 m

0,4 procent

0,5 procent

0,4 procent

Andel bebyggd mark

Nybebyggelse
100–400 meter från
strand

8 procent

11 procent

11 procent

Andel bebyggd mark

Tysta områden
10 procent
13 procent
12 procent
					
Källa: Regionplanekontoret

Antal hektar och andel av grön kil

Andel tysta områden som störs av
trafikbuller om minst 45 dB(A)
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Motiv för den valda bebyggelsestrukturen
Planens strukturer av bebyggelse år 2030 karaktä
riseras av koncentration, täthet, flerkärnighet och
kollektivtrafikanpassning. Detta för att kunna han
tera tillväxten på ett sätt som sammantaget är bra
med hänsyn till mål och åtaganden och med beak
tande av beslutade prioriteringar. Även från miljö
synpunkt erbjuder den täta staden fördelar. I fakta
rutan på sidan 217 och tidigare i plandokumentet
beskrivs planens bebyggelsestruktur mer utförligt.

Koncentration, täthet och flerkärnighet
Ökad täthet antas kunna realiseras främst genom
att de senaste 20 årens trend fortsätter. De centralt
belägna kommunerna har visat att det går att
utnyttja marken betydligt mer och att det går att
bygga på ett sätt som bidrar till en attraktivare stad.
Många kommuner i länet följer med i den utveck
lingen. Om bebyggelsestrukturen är tät går det att
utveckla både urbana värden och naturvärden i
regionen. Den täta staden erbjuder också rika möj
ligheter till kontakter mellan människor med olika
bakgrunder och att stimulera täta och kunskapsin
tensiva miljöer, inom vilka en stor del av tillväxten
och sysselsättningsökningen i regionen sker.
De många fördelar som uppnås genom utveck
ling av de utpekade stadskärnorna fram till 2030
blir större, jämfört med alternativ Fördelad och
alternativ med mer spridd bebyggelse. Motivet är
bland annat att klimatpåverkan kan minska, genom
att goda förutsättningar skapas för kollektivtrafik
samt gång och cykel.
Inom stadskärnorna koncentreras många olika
slags verksamheter till ett tätt område, där det är
bekvämt att röra sig till fots. Möjlighet skapas till
sammanhållen bebyggelse och gatunät där bostä
der, verksamheter, parker och grönområden, han
del och annan service integreras.

Kollektivtrafikanpassning och stöd
för teknisk försörjning
En hög tillgänglighet med kollektivtrafik är ett av
de viktigaste motiven för den slutliga planen och ett
klimatsmart resande. En tät och flerkärnig bebyg
gelsestruktur ger goda förutsättningar för en att
raktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik och effek
tiva tekniska försörjningssystem. Det blir också
lättare att hushålla med obebyggd mark som har
långsiktiga värden.
Storstadsregionens energiförsörjning kan lösas
bättre och klimatpåverkan begränsas. Kommande
satsningar kan bygga vidare på de investeringar
som redan gjorts i infrastrukturen. Genom förtät
ning ges möjlighet att fjärrvärmeförsörja fler områ
den genom nya anslutningar till det sammanhäng
ande fjärrvärmesystemet.

Att komma till rätta med täthetens
utmaningar
Tätheten kan också medföra svårigheter, såsom
buller, trängsel, minskad grönyta och höga lokaloch boendekostnader. När det gäller buller visar
mätningar att bullersituationen i regionen tenderar
att bli bättre, dels genom åtgärder i befintlig och ny
bebyggelse, dels genom att vägar allt oftare förläggs
i tunnlar. Även trängseln i regionen är en utmaning
som måste hanteras, dels genom fortsatt omfördel
ning av trafik via trängselavgifter, dels genom för
bättringar av transportnätets struktur. Utbyggnad
av tvärförbindelser såsom Norra länken, Förbifart
Stockholm och Östlig förbindelse är exempel på
åtgärder för minskad trängsel som planen ger stöd för.

Motiv för valt transportsystem
Följande åtaganden har särskild betydelse för
transportsystemets utveckling inom Stockholms län.

TRANSPORTSYSTEMET I PLANEN
I planen byggs transportsystemet ut med kollektivtrafiken som grund. Fler satsningar planeras för
utbyggd och förbättrad kollektivtrafik, jämfört
med övriga studerade alternativ. Planeringen av
bebyggelse och kommunikationer ska samordnas.
Alla spår- och vägobjekt enligt Stockholmsöverenskommelsen fram till år 2020 ingår i planförslaget.
Exempelvis förlängs tvärbanan och pendeltågen

får vissa dubbelspår. Planens investeringar i
infrastruktur stämmer i stort överens även med
dem i RUFS 2001.
När regionen växer förutsätts att åtaganden för
ökad vägkapacitet, förbättrad framkomlighet och
begränsning av biltrafikens ökning kombineras
med styrmedel och incitament för ändrat trafik
beteende.
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Attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla

Motiv för ökad vägkapacitet över
Saltsjö – Mälarsnittet

Satsningarna på kollektivtrafik prioriteras av struk
tur- och klimatskäl och mark reserveras för fram
tida spår- och/eller vägtrafik. Utvecklad kollektiv
trafik på spår stimulerar en tätare och mindre
utspridd bebyggelsestruktur. Inriktningen är att
regionen ska byggas tätare än hittills för att minska
beroendet av bil och ge goda förutsättningar för
gång-, cykel- och kollektivtrafik.

De analyser som gjordes visade entydigt att behovet
är stort av ökad vägkapacitet över Saltsjö–Mälar
snittet samt att den ökande trängseln på Essingele
den inte enbart kan lösas med ekonomiska styrme
del utan att detta får till följd att regionen delas.
Genom att avlasta Essingeleden och Stockholms
centrala delar bidrar både Förbifart Stockholm och
Östlig förbindelse till att knyta samman de norra
och södra länsdelarna. Som trafikleder i det sam
lade transportsystemet är de komplementära. För
bifarten bidrar till ökad tillgänglighet med koppling
till de regionala kärnorna och regionens yttre delar.
Östlig förbindelse bidrar framför allt till avlastning
av innerstadens trafik samt till ökad tillgänglighet i
ostsektorn. Analyserna visar att tillsammans med
effektiva styrmedel och en utbyggd kollektivtrafik
är dessa trafikleder förenliga med att långtgående
klimatmål kan uppnås.

Ett trafiknät som stöder regionens
flerkärnighet
Utvecklingen av transportsystemet ska även bidra
till en flerkärnig och tät struktur. Fler täta bebyg
gelsemiljöer innebär att antalet korta förflyttningar
ökar. Det ökar bland annat förutsättningarna för
fler gående och cykelresor. Även om ett stort antal
korta bilresor på detta sätt kan ersättas, blir dock
effekterna på det totala biltrafikarbetet mycket
begränsade.

Ökad vägkapacitet i kritiska snitt samt
styr och begränsa efterfrågan
Ökad vägkapacitet och framkomlighet vid flaskhal
sar i transportsystemet minskar trafikens trängsel
och samspelar med de regionala stadskärnorna.
Från miljösynpunkt är detta positivt, eftersom ett
ökat flyt i trafiken kan minska utsläppen både av
växthusgaser och kväveoxider. För att klimatmålen
ska nås är det nödvändigt att vägutbyggnader även
kombineras med styrmedel och incitament.

Motiv för ekonomiska styrmedel
I de analyser som gjorts av transportsystemet har
en kombination av olika ekonomiska styrmedel som
dämpar trafikutvecklingen och minskar trängseln
förutsatts. Styrmedlen är nödvändiga för att upp
rätthålla framkomligheten i vägsystemet och åstad
komma nödvändiga utsläppsminskningar. Analy
serna visar att även med kraftigt utvecklade
styrmedel behövs förstärkt vägkapacitet över Salt
sjö–Mälarsnittet, om regionens norra och södra
delar ska kunna hållas samman i en gemensam
arbetsmarknad.

GRÖNSTRUKTUREN I PLANEN
I planen redovisas ”Gröna kilar” och ”stora
sammanhängande rekreations-, natur- och kulturmiljövärden på landsbygden”. De gröna kilarna är
tätortsnära regional grönstruktur som är nära
integrerad med bebyggelse och infrastruktur. Där
ingår ”Gröna värdekärnor” och ”Gröna svaga
samband”. De gröna sambanden är ”flaskhalsar” i
strukturen där det är särskilt viktigt att upprätthålla centrala funktioner för rekreation, upplevelser,
friluftsliv, skönhetsvärden, ekosystemtjänster med
mera i de gröna kilarna.
I utställningsförslaget och den slutliga planen
intas en mer restriktiv hållning än i övriga studerade alternativ till att ta grönstruktur i anspråk för ny
bebyggelse. Där ingår även områden i den
regionala grönstrukturen som kommunerna i
översiktsplanerna inte har angett avsikter att

bevara obebyggda. Åtaganden i planen redovisar
ett utvecklat regionalt förhållningssätt för att
skydda och stärka de gröna kilarna, för att öka
tillgängligheten och förutsättningarna att utveckla
kilarnas kvaliteter. Kopplingen mellan gröna
värden och vattenvärden har stärkts. Kärnområden
i de gröna kilarna och på stränder planeras att
bevaras obebyggda och stränderna föreslås bli mer
tillgängliga. Betydelsen och förhållningssättet till
biologisk mångfald, tysta områden, kulturmiljövärden och besöksnäringen preciseras liksom värdet
av grönområden och parker, för att skapa attraktiva, täta stadsmiljöer. Dessutom ska en spridd
bebyggelse motverkas, så att höga rekreations-,
natur- och kulturmiljövärden i mark- och vattenlandskapet som helhet och specifikt i skärgården
kan säkras och utvecklas.
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Motiv för vald grönstruktur

Ansvaret för uppföljning

Den regionala grönstrukturen är densamma i de
övervägda alternativen, men preciserad i utställ
ningshandlingen och den slutliga planen. Precise
ringen gäller främst avgränsningen mot bebyggel
sen och de utpekade Gröna sambanden.

Ansvaret för uppföljningen har Regionplanenämn
den och länsstyrelsen. Det inbegriper även det eko
nomiska ansvaret för uppföljningen. Själva genom
förandet av uppföljningen kan helt eller delvis
utföras av kommuner eller övriga regionala aktörer.
Planens övergripande och sammanhållande
funktion för operativt inriktade program kommer
att prägla systemet för uppföljning. RUFS-proces
sen avses bidra till att en effektiv och ändamålsen
lig struktur för program och insatser kan initieras
och etableras.
Planens åtaganden anger vad som ska göras för
att uppnå planeringsmålen. Vissa åtaganden berör i
huvudsak en enda aktör. Då räcker det med att
denna aktör gör sitt för att åtagandet ska förverkli
gas. Många gånger krävs dock att flera aktörer med
verkar till att genomföra ett åtagande. På områden
där det är särskilt angeläget att få till stånd insatser
som involverar flera aktörer är det lämpligt att ta
fram särskilda handlingsprogram för genomföran
det av RUFS.
När förslag till handlingsprogram initieras som
en del av RUFS-processen, ska de kunna komplet
tera de program som redan drivs i regionen och
bidra till att områden med oklara samverkansfor
mer klaras ut.

Utvärderingarna visade i båda faserna att de tätare
alternativen medför mindre totala anspråk på regi
onens grönstruktur. I den utställda planen valdes
en bebyggelsestruktur som inte är fullt lika koncen
trerad som samrådsalternativet Tät. Avgränsningen
av regionala stadskärnor justerades, vilket bland
annat minskade påverkan på de gröna kilarna. I
utformning av den slutliga grönstrukturen togs
särskild hänsyn till kommunernas översiktsplaner
och samrådssynpunkter.

6. Uppföljning av betydande
miljöpåverkan
Syftet med uppföljning är att Regionplanenämnden
och Länsstyrelsen tidigt ska få kunskap om de miljö
effekter som genomförandet av planen medför.
Uppföljningen ska göras för att tidigt få kännedom
om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare
inte identifierats, för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Det är också viktigt att följa upp
den negativa betydande miljöpåverkan som identi
fieras som sannolik eller möjlig vid framtagandet av
MKB:n, för att vid behov vidta nya åtgärder eller
förstärka redan vidtagna åtgärder och därigenom
undvika eller reducera betydande negativ miljö
påverkan.
Uppföljningen kan även bidra till att identifiera
möjligheter att reducera negativ miljöpåverkan som
inte är betydande eller ytterligare förstärka den
eventuella positiva miljöpåverkan som genomför
andet av planen medför. Vidare kan uppföljningen
förbättra kunskapen om samband mellan åtgärder,
effekter och konsekvenser samt olika skyddsåtgär
ders effektivitet.

Miljöeffekterna ingår i uppföljningen
av hela planen
Uppföljningen av miljöbedömningen av RUFS 2010
inordnas i uppföljningssystemet för hela planen och
använder sig där det är möjligt av Länsstyrelsens
uppföljning av miljökvalitetsmålen. Uppföljnings
systemet beskrivs på sid 229.
För uppföljningen av miljöbedömningen har ett
antal indikatorer tagits fram som ska följas upp. De
är i huvudsak desamma som dem som användes i
utvärderingen av utställningsförslaget och redovi
sades i tillhörande MKB. Flera av dessa indikatorer
sammanfaller med de indikatorer som används för
uppföljning av planeringsmålen och åtagandena i
planen. n
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I detta avslutande kapitel anges hur ett kraftfullt
och samordnat regionalt utvecklingsarbete kan
bedrivas och fördjupas med en antagen regional
utvecklingsplan, RUFS 2010, som grund.
RUFS har tagits fram tillsammans med många
aktörer och behandlar en bred uppsättning regio
nala utvecklingsfrågor. För att planen ska bli verk
lighet krävs att minst lika många aktörer arbetar
aktivt med att genomföra planen och att man dess
utom kontinuerligt följer upp regionens utveckling.

Kommunikation och kunskapsutbyte
Kommunikation och kunskapsutbyte är centralt för
både genomförandet och uppföljningen av planen.
Att regionens aktörer har samma uppfattning om
vart vi är på väg, hur det går för regionen och kan
tillgodogöra sig ny kunskap är avgörande för det
gemensamma arbetet med att förverkliga planen.
Alla som ska delta i en utvecklingsprocess måste
ha tillräcklig information för att kunna bidra med
sina perspektiv och förstå hur olika insatser och
synpunkter bidrar till regionens utveckling. Det är
också viktigt att alla har en gemensam bild av regio
nens utmaningar och att de i en lärande process
utvecklar och vidareförmedlar ny kunskap som kan
bidra till att nå målen och visionen.
Följande aktiviteter bör prioriteras i den fortsatta
processen:
Politiskt ansvarstagande och engagemang – ett
politiskt ledarskap och en samsyn i kommuner och
landsting kring centrala utvecklingsfrågor i regio
nen är avgörande för att den gemensamma planen
ska kunna förverkligas. Politikerna behöver både
information och utrymme för att diskutera fram
tidsfrågor, formulera mätbara mål, initiera
åtaganden och handlingsprogram och besluta om
konkreta insatser.
En levande och öppen debatt där alla kan delta –
Stockholmsregionen utvecklas genom de invånare,
företagare och organisationer som redan bor och
bedriver sin verksamhet här, och genom dem som
attraheras hit. En löpande dialog är grundläggande
för att de ska identifiera sig med visionen och bidra
till goda resultat inom olika områden. Samtidigt
visar erfarenheterna från 50 års regionplanering
att dialog på regional nivå ofta uppfattas som svår
gripbar. En levande och öppen debatt via media
eller Internet kan vara ett kraftfullt sätt att invol
vera många människor och ställa flera perspektiv
mot varandra. Därutöver bör dialogen med invå

nare och företagare förstärkas och fördjupas på
kommun- och organisationsnivå. Det är särskilt
viktigt att nå nya grupper, främst ungdomar, efter
som deras åsikter och engagemang är viktiga för
regionen på lång sikt.
Återkommande lärandekonferenser – Regionens
aktörer behöver få tillfälle till regional samling för
att behålla fokus på helheten och långsiktigheten i
utvecklingsarbetet. Återkommande lärandekonfe
renser blir ett instrument för en utvecklande dialog
mellan aktörerna i regionen och kan bidra till sam
syn, lärande och förnyelse och en gemensam identi
tet i regional utveckling. Resultat från uppföljnings
systemet kan användas för att redovisa och
diskutera regionens position och resan mot att bli
Europas mest attraktiva storstadsregion.
Rankning och jämförelser – RUFS har ett tydligt
internationellt perspektiv och det är viktigt att hitta
kanaler för att både ta in information om hur väl
andra lyckas med sin regionala utveckling, och visa
vilka värden som Stockholmsregionen kan erbjuda.

Planens genomförande
RUFS har tagits fram med brett deltagande från
många aktörer. När planen fastställts ska den ge
vägledning och stöd när regionala utvecklingsfrå
gor behandlas. Den föregående regionala utveck
lingsplanen RUFS 2001 ligger till grund för både
fördjupat planeringsarbete och operativa insatser i
regionen. Den funktionen har förstärkts i RUFS
2010. Genom tydliga åtaganden ger RUFS 2010 väg
ledning för konkreta planeringsinsatser och opera
tivt arbete hos regionens aktörer. Med en ända
målsenlig och effektiv struktur för program och
insatser ska RUFS 2010 fungera som samlande
paraply för utvecklingsarbetet i regionen.
RUFS har som regional utvecklingsplan för
Stockholms län också formell status både som
regionplan (RP) enligt plan- och bygglagen och som
regionalt utvecklingsprogram (RUP). Därmed blir
den styrande för statlig planering i länet. Det regio
nala utvecklingsprogrammet ligger till grund för
regionala strukturfondsprogram, territoriella pro
gram, regionala tillväxtprogram samt andra regio
nala program och insatser. Därtill initieras nya pro
gram och insatser löpande, inte minst på nationell
nivå. RUFS har här en viktig funktion som uttryck
för regionens samlade vilja om den framtida
utvecklingen och som grund och ledning för ett
kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete.
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Regionalt utvecklingsarbete bedrivs i ett ständigt
samspel mellan olika aktörer som på olika sätt bidrar
till den regionala utvecklingen. Utvecklingsarbetet
är inte heller begränsat till länet utan bedrivs i en
större funktionell region där många aktörer i hela
östra Mellansverige också är viktiga för utvecklingen.

Andra planer, program och processer
I den aktualitetsprövning av RUFS 2001 som
genomfördes 2004 konstaterades att planen har
fungerat väl som underlag i ett antal för regionen
viktiga processer. RUFS har också bidragit till mel
lankommunal samverkan och utgjort ett stöd för
kommunernas egen översiktsplanering.
RUFS utgjorde grund för Stockholmsberedning
ens analyser, strategier och förslag för den långsik
tiga planeringen av infrastrukturen i Stockholm–
Mälardalen och för regionens medverkan i den
statliga infrastrukturplaneringen. Planen utgjorde
också underlag för det regionala tillväxtprogram
met för Stockholms län 2004–2007 och för det
regionala strukturfondsprogrammet.
Vidare fungerade utvecklingsplanen som
utgångspunkt för landshövdingens överläggningar
med kommuner och andra berörda parter om ökat
bostadsbyggande i regionen, liksom för flera andra
regionala processer med Länsstyrelsen som huvud
man, bland annat program för den tätortsnära
naturen och åtgärdsprogram för att klara miljökva
litetsnormer för luftkvalitet, samt för Länsstyrel
sens, Regionplanekontorets och KSL:s arbete med
länets miljöhandlingsprogram.
RUFS 2001 har även fungerat som underlag
vid bedömningar av den statliga forsknings- och
utbildningspolitikens regionala effekter och den
regionala plattformen för integration och tillväxt –
Integration Stockholm. RUFS har också bidragit till
länsöverskridande samverkan, exempelvis ABCsamarbetet och den gemensamma stråkplane
ringen, samt till ökad samordning mellan regional
planering och den nationella politiken.
RUFS 2010 ska på motsvarande sätt ligga till
grund för ett stort antal processer. Det bygger såväl
på dess funktion som regionplan som dess funktion
av regionalt utvecklingsprogram (RUP). Processer
nas bredd och mångfald framgår av avsnittet
Aktörernas ansvarsområden och roller på sid 226–
229. RUFS har förutom dessa formella funktioner
ett mer genomgående syfte: kunskapsförmedling
och mobilisering. Under den period som RUFS 2010
gäller förutsätts planen ligga till grund för bland
annat följande:

• Kommunernas planer, särskilt översiktsplaner,
fördjupade översiktsplaner, kommunala utveck
lingsprogram och Länsstyrelsens bedömning av
hur dessa svarar mot behovet av regional och
mellankommunal samordning.
• Kommunalt och regionalt stöd till näringslivs
utveckling och social utveckling.
• Delregionala eller ämnesvisa fördjupningar av
RUFS 2010.
• Utvecklingen av landstingets olika verksamheter
och policydokument med betydelse för den regio
nala utvecklingen.
• Regionens medverkan i den statliga infrastruk
turplaneringen.
• Framtagande av nya och ändrade regionala miljö
mål.
• Regionala klimat- och energimål och program för
att nå målen.
• Åtgärdsprogram för vattenförvaltning.
• Nya eller ändrade regionala strukturfondspro
gram.
Nya områden som påverkar den regionala utveck
lingen kommer med säkerhet att på motsvarande
sätt förankras i RUFS 2010. Det kan till exempel
gälla verksamhetsplaner inom ramen för en regio
nal kulturpolitik.

Handlingsprogram
Regionplanenämnden beslutade i mars 2009 om
principer för handlingsprogram som ska utarbetas
utifrån utvecklingsplanen. Syftet med handlings
programmen är att tillföra handlingskraft på områ
den där det är särskilt angeläget att snabbt komma
igång och där det saknas en given koppling till
befintliga program och aktörer på operativ nivå.
Handlingsprogram kan startas under hela planpe
rioden och läggs därför utanför den formella
utvecklingsplanen. De är dock en central del av
genomförandet av RUFS där regionens aktörer
aktivt deltar.
Valet av områden som ska omfattas av hand
lingsprogrammen styrs av vissa kriterier. För det
första gäller att det ska finnas en klar koppling till
åtaganden i planen. Som grundprincip bör ett
handlingsprogram omfatta ett åtagande. Vidare ska
det finnas skäl att anta att handlingsprogrammet
tillför handlingskraft i genomförandet av den regio
nala utvecklingsplanen. Åtagandet som handlings
programmet behandlar måste också vara av stor
betydelse för regionens utveckling. För att arbetet
ska kunna bedrivas framgångsrikt krävs vidare att
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det finns ett stort intresse från strategiska aktörer i
regionen att medverka i handlingsprogrammet.
Regionplanenämnden kan ansvara för att ini
tiera och planera handlingsprogram, och kan ge
andra aktörer stöd i arbetet. Det är också viktigt att
andra aktörer tar initiativ till handlingsprogram.
Regionplanenämnden bör godkänna de handlings
program som blir utfallet av dessa initiativ. Ett
sådant godkännande ska ses som en bekräftelse
på att programmet stämmer överens med intentio
nerna i RUFS 2010.

Aktörernas ansvarsområden och roller
Det finns många aktörer i det regionala utveck
lingsarbetet, och några av dem har särskilt utpekat
ansvar, resurser eller kompetens. Det är i första
hand staten med länsstyrelsen, EU, landstinget,
kommunerna i Stockholms län, kommuner i
angränsande län, kommungemensamma eller regi
onala organ, högskolor och universitet, närings
livsorganisationer och enskilda företag som fastig
hetsföretag och energiföretag, samt
intresseorganisationer.

Statliga organ
Staten har en viktig roll i regional utveckling efter
som den styr över ett antal regelverk, verksamheter
och finansieringskällor som direkt och indirekt
påverkar regionen. I egenskap av lagstiftare har sta
ten en särskild uppgift för åtaganden som kräver
ändrade beslutsprocesser eller regelverk, till exem
pel ”Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt
för att nå hög kapacitet och kvalitet i byggprocessen” och ”Stärk förmågan att genomföra investeringar i infrastruktur”. Statens myndighetsutö
vande funktion ger särskild tyngd på många
områden, till exempel när åtaganden som ”Anta en
policy mot diskriminering” ska genomföras. Staten
är också en viktig huvudman och finansiär, till
exempel för åtagandet ”Bygg ut och effektivisera
den högre utbildningen i regionen”.
Statsmakterna (regering och riksdag) har också
en viktig roll för införande av olika styrmedel och
incitament för att nå klimatmålen, bland annat
inom bebyggelse- och transportområdena.
Statliga organ med ett särskilt regionalt ansvar som
Vägverket, Banverket och Länsstyrelsen har själv
klart en mycket betydelsefull roll för genomföran
det av planen. Vägverket och Banverket påverkar
regionens utvecklingsmöjligheter direkt då de
ansvarar för en stor del av transportinfrastruktu
ren. Deras medverkan är särskilt viktig för åtagan
den som ”Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt,

samt styr och begränsa efterfrågan”.
Länsstyrelsen har tillsammans med landstinget
direkt ansvar för flera regionala utvecklingsfrågor
och administrerar ett flertal EU-program. Bland
annat samordnar och genomför länsstyrelsen den
statliga näringspolitiken på regional nivå, vilket har
direkt bäring på åtaganden som ”Formulera och
genomför en långsiktig näringspolitik”. Länssty
relsen ansvarar också för att upprätta en länsplan
för regional transportinfrastruktur. Dessutom är
länsstyrelsen granskare och överprövningsinstans
för kommunernas planarbete. Därtill företräder
länsstyrelsen regeringen och samordnar den stat
liga verksamheten i länet, vilket också har bety
delse för ett stort antal regionala åtaganden. Även
ansvaret för att ta fram och formulera regionala
miljömål ligger på länsstyrelsen.

EU
EU har betydelse för genomförandet av utveck
lingsplanen, framför allt i egenskap av finansiär
men också som lagstiftare och genom att ge nya
möjligheter till internationellt kunskapsutbyte.
På detta sätt ger EU stora möjligheter att tillföra ett
internationellt perspektiv och ny kunskap i länets
utvecklingsfrågor. EU inspirerar också till utveck
ling genom mätningar som gör det möjligt att jäm
föra olika regioner. En sådan mätning är European
Innovation Scoreboard, som mäter regioners inno
vationskraft. För RUFS 2010 är EU särskilt viktigt
för åtaganden som ”Stärk regionens position i globala nätverk” och ”Understöd universitet och högskolor för att uppnå hög kvalitet”.

Landstinget
Stockholms läns landsting har många möjligheter
att genomföra viktiga åtaganden i RUFS. Inte bara
genom Regionplanenämnden och Regionplanekon
toret, som arbetar direkt med utvecklingsfrågor,
utan också i egenskap av huvudman för hälso- och
sjukvården, Locum AB, Storstockholms lokaltrafik
(SL), Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB), landsting
ets kulturnämnd och som huvudfinansiär av Skär
gårdsstiftelsen. Som huvudman för regionens kol
lektivtrafik och samordnare av den regionala
planeringen, kan landstinget också ha en roll för
utformning och tillämpning av styrmedel och inci
tament för att nå klimatmålen.
Hälso- och sjukvården har stor betydelse för
regionens förnyelseförmåga genom sin koppling till
regionens utbildningskapacitet och forskning, samt
i egenskap av stor arbetsgivare och upphandlare.
Lokaliseringen av vård och forskning påverkar
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också utvecklingsmöjligheterna för andra verksam
heter i närområdet. Sjukvårdens utveckling påver
kar åtaganden som ”Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer” och ”Använd offentlig
upphandling för att främja innovationer”. Hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN) har konstaterat att
bl.a. den stora befolkningsökningen gör att hälsooch sjukvården står inför stora utmaningar och att
utbudet av hälso- och sjukvård i Stockholms län
kommer att förändras. En långtidsutredning har
därför genomförts och ett arbete pågår med en
generalplan för den framtida strukturen för framti
dens hälso- och sjukvård. Med de långsiktiga
bedömningar som görs i RUFS 2010 och den rums
liga struktur som läggs fast kan RUFS utgöra en
viktig grund för generalplanen.
En viktig roll i sjukvårdens utveckling har också
Locum AB som är ett landstingsägt förvaltningsbo
lag som på uppdrag av landstinget ansvarar för för
valtning och utveckling av sjukvårdsfastigheterna i
länet. Locum hyr även in lokaler på den externa
marknaden på uppdrag av landstingets olika verk
samheter. Utöver att bidra i åtaganden som rör den
fysiska strukturens utveckling kan Locum också
som fastighetsägare även bidra i åtaganden som rör
exempelvis energieffektivisering.
Regionplanenämnden och Regionplanekontoret
har lång erfarenhet av att stödja regionens aktörer i
arbetet att genomföra regionplanen. Regionplane
kontoret har till uppgift att utgöra ett kunskaps
centrum som sammanställer och analyserar rele
vant kunskap i dialog med dem som ska genomföra
åtagandena.
Regionplanekontoret har även uppdraget att infor
mera, inspirera och koordinera andra aktörer i deras
arbete med att genomföra innehållet i RUFS. Planen
har tagits fram under starkt interaktiva former –
samspelet med regionens aktörer har varit ännu
intensivare än i samband med RUFS 2001. Detta
kommer att underlätta genomförandet av planen.
För att underlätta genomförandet av RUFS 2010
tillämpar nämnden och kontoret fyra arbetssätt:
• Aktörer erbjuds kunskaps- och planerings
underlag inom områden som bedöms relevanta
för genomförandet av RUFS.
• Aktörer erbjuds mötesplatser för kunskapsutbyte och dialog om villkoren för genomförande av
olika åtaganden.
• Aktörerna erbjuds processledning för att rigga
och följa upp insatser samt stödja samverkan.
• Uppföljning av RUFS genomförande. Resultatet
ger stöd och ledning för den fortlöpande dialogen
mellan regionens aktörer.

SL har stor betydelse för planens genomförande i
egenskap av trafikplaneringsansvarig och en av
huvudaktörerna för att skapa en resurseffektiv
region. Till exempel lyfts kollektivtrafiken fram
som ett av huvudskälen till att Stockholm utsågs till
miljöhuvudstad i Europa 2010. SL har ett särskilt
ansvar för åtaganden som ”Utveckla en attraktiv
och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla”, ”Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter” och ”Utveckla trafiknät som
stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet”.
SL tar fram en särskild genomförandestrategi för
RUFS 2010 som omfattar landstingets åtaganden
avseende trafik. Åtagandena för nya spår, termina
ler, depåer, fordon och kollektiv båttrafik är omfat
tande. Till investeringskostnaderna ska också fogas
kostnader för drift och trafikering samt ett behov av
att öka kvalitén i befintlig trafik och ökande rein
vesteringskostnader. De ökande kostnaderna kan
till viss del komma att kräva nya finansierings
former.
Planering och utveckling av bebyggelse och kol
lektivtrafik måste vara nära kopplade till varandra.
I arbetet med att utveckla kollektivtrafiken söker
landstinget och SL nära samarbete med kommuner,
fastighetsägare och näringsliv. Möjlighet till medfi
nansiering från staten men också från lokala intres
senter är avgörande för genomförande av många av
projekten. I genomförandestrategin redovisas för
utsättningarna för de olika projekten.
Landstingets kulturnämnd har en viktig funk
tion när det gäller att stimulera och ge stöd i olika
former till länets kulturliv.
Skärgårdsstiftelsen och WÅAB har stor bety
delse för skärgårdens utveckling. En delregional
plan för kust och skärgård finns framtagen, där
frågor om boende, kommunikationer, rekreation
med mera behandlas mer utförligt.
För att successivt kunna utveckla och hantera
de intentioner som uttrycks i RUFS har WÅAB
följande utgångspunkter för sin genomförande
strategi:
• Utvecklingen av RUFS-trafiken bör utgå från
dagens linjenät.
• Möjligheter att anordna vissa snabbturer från
större öar bör efter hand undersökas.
• Trafiken mellan replipunkter och kärnöar bör
även anlöpa mellanliggande öar.
• För vissa av RUFS-trafikens turer bör fasta tider
eftersträvas under hela året, varvid den fasta
tiden skall avse ankomst till och avgång från
replipunkt.
• Minimistandarden för turutbudet i RUFS-trafi
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ken bör ha följande inriktning: måndag-fredag
två turer från ö morgon/förmiddag och två turer
till ö eftermiddag/kväll samt en kvällstur en
bestämd dag i veckan (måndag-torsdag) som
möjliggör kvällsaktivitet på fastlandet. Vid veck
oslut och helger skall RUFS-trafiken även vara
inriktad på fritidsboende och utflyktsresenärer.
• Arbetsresor till större arbetsplatser i skärgården
bör i princip tillgodoses.
• Den turstandard som gäller som inriktning för
fortsatt arbete kräver fullt genomförd 10-15 pro
cent fler gångtimmar jämfört med dagens utbud.
• Behovet av ytterligare fartyg (utöver planerat
ersättningstonnage) får successivt prövas i det
fortsatta genomförandet.
Åtagandena i RUFS vad gäller skärgårdstrafiken är
långsiktiga och bör genomföras i etapper. De är ett
underlag för planering och genomförande i takt
med resurstillgång och möjliga prioriteringar. De
trafikområden i skärgården som inte omfattas av
den minimistandard RUFS anger, planeras utifrån
en standard som benämns W-bas och som före
RUFS 2001 utgjorde minimistandard för all skär
gårdstrafik. Utöver daglig trafik vid veckoslut före
skriver W-bas möjlighet för bofasta att två varda
gar/vecka resa till kommuncentrum och åter över
dagen.

Kommunerna
Kommunerna i länet är huvudmän för flera regio
nala utvecklingsfrågor. Genom det kommunala
planmonopolet har de ett avgörande ansvar för den
fysiska planeringen. Kommunerna har också sär
skilt ansvar för utvecklingen av de regionala kär
norna, vilket kopplar till åtagandet ”Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen”. Det är
viktigt att kommunernas planering harmoniserar
med den regionala utvecklingsplaneringen. Exem
pel på regionala utvecklingsfrågor där kommu
nerna har en mycket viktig roll är stadsbyggande
och utveckling av grönstrukturen. Dessa frågor har
bäring på åtaganden som ”Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik”, ”Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden”, ”Anpassa byggandet i alla kommuner till den
långsiktiga efterfrågan”. Kommunerna har också
en viktig roll för åtaganden som rör utbildning,
exempelvis att ”Säkra utbildning med hög kvalitet”
och att ”Understödja universitet och högskolor”.
Genom kommungemensamma eller regionala
organ som Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) och Stockholm Business Alliance (SBA) har

kommunerna också en viktig roll i genomförandet av
åtaganden som spänner över flera kommuner.
Vissa åtaganden sträcker sig inte bara över kom
mungränser utan även över länsgränser. I dessa
frågor har kommuner och regionala organ i
angränsande län en roll i att genomföra planens
innehåll. Exempel på åtaganden med en interregio
nal dimension är ”Utveckla stadsstrukturen i östra
Mellansverige med spårtrafiken som grund” och
”Samverka kring evenemang som stärker regionens profil inåt och utåt”.

Företag, universitet och organisationer
Företagen är grunden för regionens tillväxt och
deras historiskt goda förmåga till nyskapande är en
viktig del i kunskapsregionen Stockholm. Närings
livsorganisationer, bland annat branschorganisa
tioner, har stor betydelse för att sprida kunskap till
företagen och bidra till att utveckla processer som
kan stödja företagsutvecklingen. Organisationerna
har en viktig roll i genomförandet av planen. Det är
extra tydligt i åtaganden som ”Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens och individernas
efterfrågan” och ”Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor och näringsliv.”
Enskilda företag inom branscher med direkt
koppling till utvecklingsfrågor har genom sin verk
samhet och sina kunskaper också betydelse för
genomförandet. Särskilt gäller detta fastighetsföre
tag, energiföretag och andra företag med ansvar för
försörjningssystem. Andra aspekter på företagens
roll i genomförandet av planen rör fastighetsmark
naden, centrumutveckling och samverkan mellan
offentlig och privat sektor i finansiering av olika
former av infrastruktur.
Högskolor och universitet har en särskild bety
delse för Stockholm som kunskapsregion. De är
betydelsefulla aktörer när en rad åtaganden ska
genomföras, till exempel ”Säkra en utbildning med
hög kvalitet i hela regionen” och ”Stimulera täta
och kunskapsintensiva miljöer”.
Ett flertal intresseorganisationer liksom fören
ingslivet i övrigt har också betydelse för genomför
andet av planen och kan bidra med kunskap i en
rad olika frågor. De fackliga organisationerna har
tillsammans med företagen en viktig roll för att
bredda tillträdet till arbetsmarknaden för nyan
lända grupper, vilket också har koppling till åtagan
det ”Samverka på strategisk nivå för att förnya
och bredda integrationspolitiken”. Inom kultur
området finns ett rikt utbud av institutioner,
föreningar och organisationer som är viktiga för
genomförandet av flera åtaganden, till exempel
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”Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass”. I bostadsområdena arbetar ett flertal fören
ingar för social och kulturell gemenskap, vilket är
betydelsefullt för samarbetet i åtaganden som
”Skapa attraktiva och varierande boendemiljöer
inom regionens delmarknader” och ”Undanröj
hinder för att alla människor tryggt ska kunna
vistas och resa i regionen”.

Uppföljning och lärande
under planperioden
Att förflytta sig från nuläge till ett önskvärt fram
tida läge kräver en regelbunden uppföljning av
genomförande och resultat. Uppföljningen syftar
därför till att skapa en effektivare styrning och ett
ökat lärande för alla aktörer som arbetar med att
förverkliga RUFS.
Utgångspunkten är att kunna besvara fyra
grundläggande frågor utifrån RUFS åtaganden och
planeringsmål:
-	 Vad gör regionens aktörer för att förverkliga
ambitionerna i RUFS?
-	 Hur går det för regionen?
-	 Vilka är miljöeffekterna av RUFS?
-	 Hur presterar regionen i förhållande till andra
europeiska storstadsregioner?
För att fungera kräver uppföljningen medverkan
och insatser från flera aktörer i regionen. Samtidigt
blir uppföljningen en gemensam resurs som många
kan nyttja. Uppföljningen av RUFS 2010 kommer
successivt att finnas tillgänglig på Regionplanekon
torets hemsida.

Användbara indikatorer och metoder
Styr- och uppföljningssystemet ska göra det möjligt
att på ett strukturerat och systematiskt sätt samla
in och tillgängliggöra information som speglar situ
ationen i regionen. Det sker med hjälp av indikato
rer. Indikatorerna ska illustrera nuläge, genomför
ande och resultat. Indikatorerna bör också
möjliggöra jämförelser med andra regioner, efter
som visionen är att Stockholmsregionen ska bli den
mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Här
blir Lissabonindikatorerna, som tagits fram inom
EU, och miljöindikatorerna viktiga, liksom valet av
regioner i Europa att jämföra med.
En viktig förutsättning för att kunna använda
indikatorer är att målen är mätbara, eller att det
finns en riktningsangivelse. Givet RUFS omfattning
och förekomsten av komlexa begrepp, är det inte
möjligt att finna lämpliga indikatorer för samtliga

planeringsmål och åtaganden. Indikatorerna behö
ver därför kompletteras med andra former av upp
följning, där man använder exempelvis kvalitativa
metoder.

Uppföljningsaktiviteter vid rätt tillfällen
Genomförandet av planens åtaganden bör stämmas
av regelbundet. Det ger möjlighet att löpande läsa
av hur långt processen har kommit och när resultat
är möjliga att se. Det är viktigt att fastställa 2010
som ett basår för att längre fram kunna konstatera
förändringar, dra slutsatser om vad som medfört
förändringen och vilken roll åtagandena har haft.
En mer omfattande genomgång av planens genom
förande bör ske en gång per mandatperiod.
Den första uppföljningen av resultaten kan rim
ligen göras tidigast ett par år efter det att planen
vunnit laga kraft. Indikatorer som ger en bild av
regionens utveckling oavsett åtgärder, bör däremot
mätas löpande i den mån de enkelt kan hämtas ur
offentlig statistik. Det kan till exempel handla om
statistik för sysselsättning eller företagande. Upp
följningssystemet ska också ge tydliga signaler om
när planens aktualitet behöver omprövas, och vilka
områden och omprövningar som då kan vara aktu
ella. För att bedöma detta krävs en uppdaterad ana
lys av skeenden i omvärlden.
Valet av indikatorer för uppföljning av resultat är
inte en gång givet. Som en del i lärandet kan med
verkande aktörer välja att komplettera, ändra eller
ta bort indikatorer. Även för planeringsmålens indi
katorer utgör dock 2010 ett basår.

Måluppfyllelse och jämförelseregioner
För att mäta måluppfyllelsen har indikatorerna
grupperats utifrån RUFS planeringsmål och åta
ganden. Samma indikatorer har också grupperats
utifrån ett antal teman som gör det möjligt att mäta
regionens attraktionskraft ur ett målgruppsper
spektiv. Följande teman har valts:
• Arbetsmarknad
• Bostäder
• Företagande
• Innovation
• Resvanor och transport
• Kompetens
• Kultur och fritid
• Trivsel och trygghet
• Miljö
• Utbildning
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Uppföljningen av miljöbedömningen av RUFS 2010
inordnas i uppföljningssystemet för hela planen och
samordnas där det är möjligt med Länsstyrelsens
uppföljning av miljökvalitetsmålen.
Slutligen har ett antal regioner prioriterats för
att möjliggöra jämförelser av Stockholmsregionens
attraktivitet. Dessa regioner är:
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Dublin, Helsing
fors, Köpenhamn, München och Oslo.
Alla dessa regioner är så kallade LUZ-regioner
(Larger Urban Zones), som har identifierats i pro
jektet Urban Audit. Där samarbetar statistikbyråer
i 27 länder med att samla in data om levnadsförhål
landena i 300 europeiska städer. Samarbetet sker
under överinseende av Eurostat. De prioriterade
regionernas struktur och egenskaper liknar Stock
holmsregionens. Det är viktigt att en mätning av
regionens attraktivitet relaterar till visionen ”den
mest attraktiva”, men ändå får en rimlig omfatt
ning. Mätningen bör därför fokusera på hur Stock
holmsregionen förhåller sig till de regioner som har
den mest positiva utvecklingen på olika områden.
Alla indikatorer ska alltså inte jämföras med alla tio
regioner. Men för de prioriterade jämförelseregio
nerna bör en grunduppsättning indikatorer löpande
följas upp.

Planeringsprocess i tre faser
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklings
plan för Stockholmsregionen har formellt pågått
sedan mars 2006. Då beslutade den dåvarande
Regionplane- och trafiknämnden (RTN) att inleda
arbetet med en ny RUFS, som år 2010 ska ersätta
RUFS 2001. Hela planprocessen genomförs i tre steg:
• Program- och strategifas: april 2006–maj 2007.
• Samrådsförslag, genomförande av samråd: maj
2007–mars 2009.
• Utställning och färdig plan: mars 2009–maj 2010.

Program- och strategifas
Under det inledande arbetet ägnades stor kraft åt
att föra en dialog om vilken vision, samt vilka mål
och strategier som regionens aktörer kan samlas
kring för regionens samlade utvecklingsarbete och
hur den fortsatta planeringsprocessen ska genom
föras. År 2006 genomfördes en större startkonfe
rens på Södra Teatern och två förberedande dialo
gomgångar med aktörer i regionen, framför allt på
tjänstemannanivå. Dessa dialoger samt olika typer
av analyser låg till grund för ett förslag till vision,
mål och strategier samt ett förslag till program för
planarbetet. Förslaget redovisades under februari

och mars 2007 för politikerna i länets samtliga
kommuner och i omgivande län. De synpunkter
som då framfördes låg till grund för det slutliga
förslaget.
Program- och strategifasen slutfördes i maj 2007
då dåvarande RTN fattade beslut om vision, mål
och strategier för regionens utveckling, samt plan
programmet för arbetet med den nya regionala
utvecklingsplanen RUFS 2010.

Samrådsförslag
Efter nämndens beslut i maj 2007 inleddes arbetet
med att ta fram ett samrådsförslag. Det övergri
pande processmålet var att etablera ett kraftfullt
och samordnat utvecklingsarbete och därför var
aktörer både i och utanför länet starkt delaktiga i
hela planeringsprocessen. Allt arbete på både stra
tegisk och operativ nivå planerades med detta mål
i sikte.

Inriktningsbeslut
Planprogrammet innehåller en rad frågor att ta
ställning till. Under hösten 2007 utarbetades plane
rings- och utvecklingsansatser för vissa av dessa
frågor. Åtta vägledningsfrågor låg till grund för
ännu en dialogomgång på tjänstemannanivå under
hösten 2007. Bland annat genomfördes en dialog
konferens med drygt 200 deltagare. Syftet med
konferensen var att diskutera olika ansatser och
inriktningar som svar på vägledningsfrågorna.
Dialogomgången och det analysarbete som sedan
genomfördes låg till grund för ett förslag till inrikt
ning av svaren på de åtta vägledningsfrågorna.
Inriktningsförslaget tog även upp några övergri
pande frågeställningar, till exempel vilka plane
ringsmål samrådsförslaget skulle innehålla och
vilka perspektiv som tillämpats i planeringen.
Inriktningen för samrådsförslaget godkändes av
nämnden i december 2007 och var utgångspunkt
för det samrådsförslag som fanns färdigt för nämn
dens ställningstagande i maj 2008.

Testversion
För att förbereda samrådet tog dåvarande RTK
också fram en testversion av samrådsförslaget.
Testversionen låg till grund för en dialogomgång
med förtroendevalda under mars 2008 med syfte
att kontrollera att arbetet var inne på rätt spår.
Testversionen mottogs i huvudsak väl under dialo
gen. Med utgångspunkt i beskeden som gavs och
kompletterande analysinsatser utvecklades testver
sionen till ett färdigt samrådsförslag.
I maj 2008 beslutade nämnden att utan eget
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ställningstagande skicka ut samrådsförslaget och
miljökonsekvensbeskrivningen på samråd och
remiss.

Samrådsperioden
Ett antal aktiviteter genomfördes under samråds
perioden juni–november 2008 som stöd till remiss
instansernas arbete och för att öka engagemanget
kring de regionala utvecklingsfrågorna. Totalt kom
drygt 240 remissvar in och samrådet redovisades i
en samrådsredogörelse. I mars 2009 tog dåvarande
RTN ställning till direktiv för utställningsförslaget .

Utställning och färdig plan
I juni 2009 godkände Regionplane- och trafik
nämnden utställningsförslaget med miljö
konsekvensbeskrivning för utställning. Under
utställningsperioden från juni till oktober hade
remissinstanser och andra en möjlighet att granska
hur de synpunkter som framfördes under samrådet
tagits till vara och att ta ställning till utställnings
förslaget. I december 2009 tog Regionplanenämn
den ställning till de frågor som aktualiserats under
utställningsperioden och som behövde avgöras
innan arbetet med RUFS 2010 kunde slutföras.
När RUFS 2010 är formellt antagen ska den gälla
under flera år och den behöver därför följas upp
regelbundet. n
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Efter utställningen i enlighet med plan- och
bygglagen har den slutliga politiska behandlingen skett i landstinget under våren 2010.
Planen behandlades i Regionplanenämnden i
februari och i landstingsstyrelsen i april.
Landstingsfullmäktige godkände den regionala utvecklingsplanen för antagande som
regionplan för Stockholms län i maj 2010.
Utställningsutlåtandet redovisas i Region
planekontorets rapport R 2010:1. Här redovisas besluten som protokollsutdrag med partiernas reservationer och särskilda uttalanden.
Bilagor redovisas inte.
Länsstyrelsen har under utställningsperioden lämnat sitt granskningsyttrande där det
framgår om planförslaget tillgodoser riks
intressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
om det kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt kap 5 miljöbalken överträds, om
en lämplig mellankommunal samordning har
skett, och om bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till behovet av skydd mot olyckshändelser. Granskningsyttrandet ska fogas till
regionplanen och redovisas här i sin helhet.
Länsstyrelsen har också i augusti 2010 fattat
beslut om att godkänna RUFS 2010 som regionalt utvecklingsprogram (RUP).

Länsstyrelsens granskningsyttrande
2009-11-09
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 Utställningsförslag
Landstingets regionplanenämnd har överlämnat
ett förslag till ”Regional utvecklingsplan för Stock
holmsregionen – RUFS 2010” i samband med
utställning enligt 7 kap. 5 § plan- och bygglagen
(PBL). Den regionala utvecklingsplanen (RUFS
2010) är en regionplan i plan- och bygglagens
mening. Länsstyrelsen har den 10 december 2008
avgivit ett samrådsyttrande över en tidigare version
av planförslaget och ska i samband med utställ
ningen avge ett granskningsyttrande.

Granskningsyttrandet ska enligt 7 kap. 4 § / 4
kap. 2 § PBL fogas till regionplanen.
Länsstyrelsen har under utställningstiden givit
berörda statliga regionala myndigheter samt läns

styrelserna i Uppsala, Södermanlands, Västman
lands, Örebro, Östergötlands och Gotlands län till
fälle att lämna synpunkter på förslaget.
Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska
enligt 4 kap. 9 § PBL framgå om förslaget inte tillgo
doser riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken
(MB), om frågor som angår två eller flera kommu
ner inte samordnats på ett lämpligt sätt, om försla
get kan medverka till att en miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap. MB inte följs eller om strandskyddets
syften inte beaktas samt om bebyggelse blir olämp
lig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översväm
ning och erosion. Förslaget till regional utveck
lingsplan är naturligen övergripande till sin karak
tär och kartmaterialet har en översiktlig skala.
Länsstyrelsens ställningstaganden är därför i
huvudsak av principiell karaktär.

Den regionala utvecklingsplanen
som beslutsunderlag i mellankommunala frågor
Regionplanen ska enligt 7 kap. 4 § PBL tjäna till led
ning för kommunernas beslut om översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser. Regionpla
nen kan, i den mån det har betydelse för regionen,
ange grunddragen för användningen av mark- och
vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av
bebyggelse och anläggningar. Härigenom ges möj
lighet för kommunerna att se sin planering i ett
regionalt sammanhang. I en storstadsregion är de
regionala förutsättningarna av avgörande betydelse för den kommunala planeringen. Länsstyrel
sen anser det angeläget att regionen får ett samlat
mål- och strategidokument för den fysiska plane
ringen och ställer sig positiv till den övergripande
inriktningen med en tät regionstruktur med utpe
kade regionala kärnor. Länsstyrelsen är dock med
veten om att det sker en tillväxt och en bebyggelse
utveckling även i andra tätorter i regionen.
Länsstyrelsen har skyldighet att i prövning av
kommunala planer granska om mark- och vatten
användningsfrågor som angår flera kommuner har
samordnats på ett lämpligt sätt. Bebyggelsestruk
tur, grönstruktur, infrastruktur, teknisk försörj
ning och även bostadsförsörjning är viktiga regio
nala planeringsfrågor. Länsstyrelsen ser den
regionala utvecklingsplanens förhållningssätt till
markanvändning och lokalisering som ett uttryck
för vad som är lämplig samordning av mark- och
vattenanvändningsfrågor med mellankommunal
räckvidd. En politiskt förankrad regional plan ger
Länsstyrelsen ett värdefullt stöd i prövning av
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sådana ärenden. Länsstyrelsen anser att förslaget
till regional utvecklingsplan svarar mot behovet av
regional samordning och att RUFS 2010 därmed kan
tjäna till ledning för den kommunala planeringen
liksom för olika typer av infrastrukturplanering.

Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet och
åtgärdsprogram för de vattenförekomster där man
bedömt att det kan bli svårt att nå miljökvalitets
normerna avses fastställas av vattenmyndigheterna
i slutet av 2009. Syftet med normerna är att tillståndet i våra vatten inte ska försämras och att alla
vatten ska uppnå en bestämd miljökvalitet. Vatten
planering rör ofta flera kommuner och ibland hela
regioner och bör därför ses i ett regionalt perspek
tiv. Stockholms län tillhör Norra Östersjöns vatten
distrikt som bl.a. omfattar hela Mälarens avrin
ningsområde. Länsstyrelsen vill uppmärksamma
att det för närvarande är oklart vilken regional
betydelse fullföljandet av vattendirektivet genom
miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram får och
att dessa förutsättningar kan påverka den regionala
planeringen framöver.

Teknisk försörjning
I förslaget till regional utvecklingsplan redovisas de
anläggningar för vatten- och avloppsförsörjningen
som är av regional betydelse och det framhålls att
den nuvarande kapaciteten är god. Förslaget till
regional utvecklingsplan förutser en befolknings
utveckling från ca 1,9 miljoner till ca 2,2 – 2,4 mil
joner år 2030. För närvarande förhandlar flera
kommuner om anslutning till regionala avlopps
reningsverk och det finns intresse för anslutning
även från kommuner utanför länet. Det är samti
digt oklart vilka förutsättningar som fullföljandet
av vattendirektivet med de kommande miljökvali
tetsnormerna och åtgärdsprogrammet ger för ny
miljöskyddsprövning av en eventuell utökning av
befintliga verksamheter. Länsstyrelsen anser där
för att det behöver klarläggas om kapaciteten i de
tekniska försörjningssystemen kan svara mot den
befolkningsutveckling som förutses i RUFS 2010
eller om nya lägen behöver reserveras för olika
typer av tekniska försörjningsanläggningar såsom
avloppsreningsverk.

Kust- och skärgård
Hela kust- och skärgårdsområdet i Stockholms län
är med hänsyn till natur- och kulturvärdena i om
rådet av riksintresse enligt 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB.
Länsstyrelsen anser att även innebörden av
dessa bestämmelser, vilka ger grundläggande för

utsättningar för planeringen av kust- och skär
gårdsområdet, bör framgå av den regionala utveck
lingsplanen. Bestämmelserna innebär att
exploateringsföretag och andra ingrepp får komma
till stånd endast om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna
utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätor
ter och eller det lokala näringslivet. Med hänsyn till
den omfattande fritidsbebyggelsen och det starka
bebyggelsetryck som finns i kust- och skärgårdsområdet är det särskilt angeläget att det framgår i den
regionala utvecklingsplanen att det enligt 4 kap. 4 §
MB i princip inte får tillkomma någon ytterligare
fritidsbebyggelse i kust- och skärgårdsområdet.
Fritidsbebyggelse får endast komma till som komplement till befintlig bebyggelse och som enklare
fritidshus för det rörliga friluftslivet.
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Per
Unckel. I den slutliga handläggningen deltog länsö
verdirektör Stig Orustfjord, plandirektör Inger
Holmqvist, miljödirektör Lars Nyberg, förvalt
ningsdirektör Åsa Ryding, utvecklingsdirektör Kjell
Haglund, försvarsdirektör Hans Spets, chefsjurist
Rutger Öijerholm och arkitekt Carin Wanbo
föredragande.
Per Unckel
Carin Wanbo

Landstingsfullmäktiges beslut
2010-05-11
§ 102
Förslag till Regional utvecklingsplan
2010 för Stockholmsregionen,
RUFS (förslag 46)
LS 1003-0221
I ärendet yttrade sig landstingsråden Christer G
Wennerholm och Ilija Batljan, Anna Kettner, Stella
Fare, Björn Sigurdsson, Jan Strömdahl, Jan
Stefansson, landstingsrådet Gustav Andersson,
Erik Langby, Åke Askensten, Lars Carlsson, Gizela
Sladic, Olov Lindquist, Yvonne Blombäck, lands
tingsrådet Raymond Wigg, Erika Ullberg, Lennart
Rohdin, Dan Westin, Stefan Bergström, Curt
Hansson, Jan Olov Sundström, Hans Lindqvist,
Tage Gripenstam samt Kjell Treslow.
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Yrkanden
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag
2) bifall till S-ledamöternas reservation i lands
tingsstyrelsen
3) bifall till V- och MP-ledamöternas reservation i
landstingsstyrelsen
Ordföranden ställde propositioner om bifall till
yrkandena ovan och fann att fullmäktige bifallit
landstingsstyrelsens förslag.
Då votering begärts ställde ordföranden först pro
positioner om vilket av yrkandena under 2) och 3)
ovan som skulle utgöra motförslag till landstings
styrelsens förslag vid huvudvoter¬ingen och fann
att fullmäktige utsett S-ledamöternas förslag.
Omröstningen genomfördes sedan enligt följande
godkända voteringsproposition.
Den som vill utse S-ledamöternas förslag till mot
förslag i huvudvoteringen röstar ja. Den det ej vill
röstar nej. Vinner nej har fullmäktige beslutat utse
V- och MP-ledamöternas förslag till motförslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att
sammanräkningstablån visade 36 ja-röster, 18 nejröster, 80 att ledamöter avstått och att 15 ledamöter
varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 2.
S-ledamöternas förslag hade därmed utsetts till
motförslag till landstingsstyrelsens förslag vid
huvudvoteringen.
Huvudomröstningen genomfördes sedan enligt
följande godkända voteringsproposition.
Den som bifaller landstingsstyrelsens förslag röstar
ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej har fullmäk
tige beslutat enligt S-ledamöternas förslag.
Efter omröstningen konstaterade ordföranden att
sammanräkningstablån visade 80 ja-röster, 37 nejröster, att ledamöter 17 avstått och att 15 ledamöter
varit frånvarande.
Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3.

Beslut
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens
förslag
att anta förslag till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den sär

skilda sammanställningen enligt 6 kap. 16 § miljö
balken, som regionplan för Stockholms län
att uppdra åt regionplanenämnden att löpande följa
upp den regionala utvecklingsplanen för Stock
holmsregionen
att uppdra åt AB Storstockholms lokaltrafik att med
utgångspunkt från RUFS 2010 ta fram en översikt
lig genomförandestrategi för trafikplaneringen,
med möjlig etappindelning för genomförandet samt
förslag till finansiering av densamma.

Reservationer
Reservation mot fullmäktiges beslut anfördes av
S-ledamöterna och av V- och MP-ledamöterna.

Uttalanden
Hans Lindqvist (C) lät till protokollet anteckna
följande särskilda uttalande ”Jag ställer mig bakom
RUFS:en men motsätter mig byggande av nya stora
motorvägar som Förbifart Stockholm”.
Tage Gripenstam (C) lät till protokollet anteckna
följande särskilda uttalande ”Jag har tidigare
uttryckt stor tveksamhet till att etablera en flygplats
i Södertälje kommun. Närheten till Skavsta flyg
plats har varit ett skäl för detta. I RUFS 2010 finns
nu två utredningsförslag om nya flygplatser på
Södertörn för allmänflyg, Ormsta i Haninge och
Krummeltorp i Södertälje kommun. En allmänflyg
plats är en mindre flygplats öppen för privatflyg.
Osäkerhet kring storleken på anläggningen,
intrånget, nya olika begränsningar för utvecklingen
av Södertälje kommun gör en sådan satsning
mycket tveksam.
Jag vill i detta uttalande slå fast att min tveksamhet
är stor. Det är med stor sannolikhet olämpligt att
etablera en allmänflygplats i antingen Ormsta eller
Krummeltorp”.
Vid protokollet
Peter Freme
Exp.
Akten
Landstingsdirektören
Regionplanenämnden
AB Storstockholms Lokaltrafik
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Landstingsstyrelsens beslut
Utdrag protokoll
Justerat den 4 maj 2010.
Justeringen anslogs den 4 maj 2010.

§ 104
Förslag till Regional utvecklingsplan 2010
för Stockholmsregionen, RUFS
LS 1003-0221
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 7 april
2010 med landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
den 22 mars 2010.
S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010 med
förslag om tillägg att landstingsstyrelsen föreslår
landstingsfullmäktige besluta att tunnelbana
Odenplan-Karolinska före 2020 inarbetas i RUFS
2010, att Spårväg syd Älvsjö-Flemingsberg före
2020 inarbetas i RUFS 2010 (bilaga).
V- och MP-ledamöternas skrivelse den 20 april
2010 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår
lands-tingsfullmäktige besluta enligt V- och
MP-ledamöternas förslag (bilaga).
S-ledamöternas skrivelse den 20 april 2010
(bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag
dels bifall till V- och MP-ledamöternas förslag om i
första hand om återremiss av ärendet.

Här efter ställde ordföranden propositioner om
bifall till S-ledamöternas tilläggsförslag och
om avslag därpå och fann att styrelsen avslagit
S-ledamöternas tilläggsförslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anta förslag till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den sär
skilda sammanställningen enligt 6 kap. 16 § miljö
balken, som regionplan för Stockholms län
att uppdra åt regionplanenämnden att löpande följa
upp den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
att uppdra åt AB Storstockholms lokaltrafik att med
utgångspunkt från RUFS 2010 ta fram en översiktlig genomförandestrategi för trafikplaneringen,
med möjlig etappindelning för genomförandet samt
förslag till finansiering av densamma.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut
anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av V- och MP-ledamöterna för V- och MPförslaget.
S-ledamöterna lät som särskilt uttalande anteckna
vad de anfört i sin skrivelse.
......................................................................................
Vid protokollet
Jan Vikenhem

Landstingsstyrelsen behandlade först frågan om
ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till
förslaget om återremiss och om avslag därpå och
fann att styrelsen avslagit återremissyrkandet.
V- och MP-ledamöterna reserverade sig mot detta
beslut.
Ordföranden ställde därefter propositioner om
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
och dels till V- och MP-ledamöternas förslag
och fann att styrelsen antagit landstingsråds
beredningens förslag.

Regionplanenämndens beslut
Protokoll 1/2010
2010-02-17
Förslag till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen
RUFS 2010
RTN 2008-0372
Regionplanekontorets tjänsteutlåtande 2010-02-02.
Följande yrkanden framställdes
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dels

och planens miljöpåverkan, redovisad i kapi
tel 5 i RUFS 2010, som gjorts enligt 6 kap. 16
§ miljöbalken och att denna sammanställ
ning utgör en del i beslutsunderlaget vid
antagandet av RUFS 2010,

av ordföranden m fl att nämnden i enlighet
med kontorets förslag beslutar
att godkänna förslaget till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS
2010) i enlighet med bilaga 1,
att godkänna redovisningen av den särskilda
sammanställningen över miljöbedömningen
och planens miljöpåverkan, redovisad i kapi
tel 5 i RUFS 2010, som gjorts enligt 6 kap. 16 §
miljöbalken och att denna sammanställning
utgör en del i beslutsunderlaget vid antagan
det av RUFS 2010,
att föreslå landstingsstyrelsen att besluta
föreslå landstingsfullmäktige att besluta
anta förslaget till regional utvecklingsplan
för Stockholmsregionen, RUFS 2010, med
den särskilda sammanställningen enligt 6
kap. 16 § miljöbalken, som regionplan för
Stockholms län, samt
att föreslå landstingsstyrelsen att besluta
föreslå landstingsfullmäktige besluta att
uppdra åt Regionplanenämnden att följa upp
den regionala utvecklingsplanen för Stock
holmsregionen.

dels

av V-ledamoten att nämnden beslutar åter
remittera ärendet för att omarbeta RUFS
2010 med utgångspunkt i bilaga 10.

dels

av S-ledamöterna att nämnden beslutar
överlämna ärendet till landstingsstyrelsen
utan eget ställningstagande.

att

att

föreslå landstingsstyrelsen att besluta före
slå landstingsfullmäktige att besluta anta
förslaget till regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, med den
särskilda sammanställningen enligt 6 kap.
16 § miljöbalken, som regionplan för Stock
holms län, samt
föreslå landstingsstyrelsen att besluta före
slå landstingsfullmäktige besluta att uppdra
åt Regionplanenämnden att följa upp den
regionala utvecklingsplanen för Stock
holmsregionen.

S-ledamöterna anmälde reservation till förmån för
sitt yrkande.
V-ledamoten anmälde reservation till förmån för
sitt yrkande.
S-ledamöterna anmälde särskilt uttalande, bilaga 11.
Mp-ersättaren anmälde ersättaryttrande att han
om han hade tjänstgjort skulle ha haft likalydande
yrkande som V-ledamoten.
......................................................................................
Vid protokollet
Börje Wredén

Ordföranden ställde proposition på bifall eller
avslag till V-ledamotens återremissyrkande och
fann det avslaget.

V-ledamotens och Mp-ledamotens
förslag till beslut i Regionplanenämnden
(bilaga 10)

Ordföranden ställde därefter proposition på bifall
eller avslag till S-ledamöternas yrkande och fann
det avslaget.

Förslag till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen RUFS 2010
Regionplanenämnden föreslås besluta

Ordföranden ställde slutligen proposition på bifall
eller avslag till sitt m fls yrkande och fann det bifallet.
Nämnden hade sålunda beslutat
att

godkänna förslaget till regional utvecklings
plan för Stockholmsregionen (RUFS 2010) i
enlighet med bilaga 1,

att

godkänna redovisningen av den särskilda
sammanställningen över miljöbedömningen

att

återremittera ärendet för att omarbeta
RUFS 2010 med utgångspunkt i nedan
stående

Trots att vi framfört synpunkter på tidigare versio
ner av RUFS 2010 finns fortfarande allvarliga bris
ter i planen. Den Regionala utvecklingsplanen är
inte tillräckligt långtgående när det gäller klimatoch miljöfrågor och fel prioriteringar görs när det
gäller de i planen föreslagna infrastrukturinveste
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ringarna. Som planen nu ligger finns starka mot
sättningar mellan miljömålen och den förväntade
utvecklingen av trafiken i Stockholmsregionen. De
åtgärder i transportsystemet som föreslås av RUFS
kommer att leda till ökad biltrafik och utebliven
måluppfyllelse när det gäller utsläppen av klimat
påverkande gaser.
Vår region har själv rådighet och lösningarna på de
miljö- och klimatproblem vi brottas med, men väljer
istället för att prioritera klimatsmarta infrastruk
tursatsningar att genomföra gamla vägprojekt. Att
först bygga vägar och sedan införa trängselavgifter
eller vägtullar för att trafikköerna ska minska är
resurs- och kapitalförstörning i stor skala. Kraft
fulla satsningar på kollektivtrafik och utvecklade
ekonomiska styrmedel är vårt förslag att dels
minska köerna samt kunna presentera alternativa
resvägar för regionens innevånare.

S-ledamöternas särskilda uttalande i
Regionplanenämnden (bilaga 11)
Förslag till Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsre
gionen, RUFS 2010, är ett viktigt dokument som
kommer att ha stor inverkan på Stockholmsregio
nens framtida utveckling. RUFS 2010 har arbetats
fram under flera år och arbetet har präglats av en
uttalad ambition att involvera många olika intres
senter – politiker, ideella organisationer, akademin,
privatpersoner näringslivet etc. Processen har
fungerat bra och det slutdokument som nu står
klart är i huvudsak väl förankrat och genomarbetat.
I allt väsentligt ställer vi oss bakom förslaget till
RUFS 2010, men det finns ett par områden som vi
menar är så viktiga att de förtjänar ännu mer upp
märksamhet än de ges i förslaget. Vår utgångspunkt
är att dessa områden bör utvecklas genom hand
lingsprogram eller andra typer genomförandeåt
gärder. På dagens sammanträde tar Socialdemokra
terna inte slutlig ställning till RUFS 2010, utan
återkommer i landstingsstyrelsen.
Håll ihop regionen – nord och syd på
samma villkor
Idag råder en ekonomisk och social obalans mellan
regionens nordliga och sydliga delar. Vi har mycket
tydligt påpekat att regionens utveckling inte kan
bäras av Stockholms innerstad och närförorter. Ett

exempel på hur investeringar bör göras för att
minska obalansen är vårt tydliga ställningstagande
för byggandet av Spårväg syd, som skulle kunna
bidra till regionutvecklingen i södra länsdelen.
Ta vara på allas kompetens och förutsättningar
Vi har under hela RUFS 2010-processen framhållit
att grunden för Stockholm som en kunskapsregion
ligger i en väl fungerande utbildning för alla, hela
vägen från förskolan, via skolan och gymnasiet till
den högre utbildningen. Endast om förskolan och
alla grundskolans delar fungerar kommer allas
kompetens att kunna tas tillvara, vilket är av avgö
rande betydelse för tillgången till välutbildad
arbetskraft och därmed för regionens ekonomiska
och sociala utveckling. Det arbete som har initierats
av Regionplanenämnden vad gäller att ta fram ett
handlingsprogram om den högre utbildningen bör
kompletteras med ett arbete för att utreda och
säkerställa förskolans, grundskolans och gymna
siets utvecklingsmöjligheter.
Ta vara på Stockholmsregionens unika
förutsättningar i form av kulturell pluralism
och mångspråkighet
Stockholmsregionen har många fördelar och goda
förutsättningar att hävda sig i den globala konkur
rensen. Till de konkurrensmässiga fördelar som
kännetecknar Stockholmsregionen hör vår kultu
rella pluralism samt vår unika tillgång till invånare
med mångspråkig kompetens. Genom att bygga en
region med institutioner som systematiskt tar
denna kompetens tillvara kan vi skapa en region
som utvecklas positivt ekonomiskt såväl som soci
alt, en region som präglas av tillväxt och minskade
sociala klyftor.
Möt miljö- och klimatproblemen
RUFS 2010 bygger på omfattande analyser om hur
miljö- och klimatproblemen kommer att påverka
den framtida Stockholmsregionen och planen byg
ger på en tydlig ambition att planera regionen på ett
sätt som minimerar regionens bidrag till växthusef
fekten, utan att för den skull göra avkall på de höga
ambitionerna mot en förbättrad ekonomisk och
social utvecklingen. Trots de höga miljö- och klima
tambitioner som präglar RUFS 2010 finns det ytter
ligare arbete att göra, bland annat i form av att
belysa hur nya metoder för att möta klimat- och
miljöhotet kan arbetas fram samt hur energiför
sörjningen i regionen kan optimeras och göras ännu
miljövänligare. I RUFS 2010 bör det slås fast att ett
kraftvärmeverk bör byggas i Kymlingeområdet.
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Regeringskansliets beslut om
prövning enligt plan- och bygglagen
Regeringen har inte tagit upp Regional utvecklings
plan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 för
prövning inom den föreskrivna tiden. Departe
mentsråd Monica Daoson beslutade den 30 augusti
att lägga kontorets skrivelse till handlingarna (ad
acta-stämpel). Se ärendet nedan.

2010-08-30
M 2010/2625/F/P

Länsstyrelsens beslut om
Regionalt utvecklingsprogram
för Stockholms län
Beslut
beteckning 300-07-2785, 2010-08-30
Länsstyrelsen beslutar att fastställa RUFS 2010
(Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen)
som länets regionala utvecklingsprogram (RUP)
enligt förordningen (2007:713) om regionalt till
växtarbete.

Bakgrund
Skrivelse med överlämnande av Regional utveck
lingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010
Regeringskansliet, Miljödepartementet mottog den
27 maj 2010 en skrivelse med överlämnande av
meddelande om tillkännagivande och protokollsut
drag med Landstingsfullmäktiges i Stockholms
läns landsting beslut den 25 maj 2010 att anta för
slag till Regional utvecklingsplan för Stockholms
regionen, RUFS 2010, som regionplan för Stock
holms län.
Enligt 12 kap. 5§ första stycket plan- och bygglagen
(1987:10) får regeringen pröva bl.a. ett beslut om att
anta regionplan. Beslut om prövning ska fattas
inom tre månader från den dag då beslutet kom in
till regeringen.
Regeringskansliet har denna dag beslutat att lägga
skrivelsen till handlingarna, se bifogat beslut.
Magnus Moreau
Departementssekreterare
Kopia till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för att
utarbeta och samordna genomförandet av ett regio
nalt utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen
(2007:713) om regionalt tillväxtarbete.
Den 14 maj 2007 beslutade Länsstyrelsen, efter
samråd med Stockholms läns landsting, som är
regionplaneorgan, om att RUFS 2010 även ska bli
ett regionalt utvecklingsprogram. Länsstyrelsens
utgångspunkter angavs i en särskild handling
(Bilaga 2).
Det regionala utvecklingsprogrammet utgör en
integrerad del av RUFS 2010. Planen har utarbetats
genom omfattande samråd med olika lokala, regio
nala och nationella aktörer.
Miljöaspekterna har integrerats i arbetet med det
regionala utvecklingsprogrammet i enlighet med 6
kap 11§ miljöbalken. Resultatet framgår av den
”särskilda sammanställningen” i kapitel fem i RUFS
2010.
RUFS 2010 antogs av landstingsfullmäktige den
11 maj 2010. Efter Länsstyrelsens beslut ska det
regionala utvecklingsprogrammet överlämnas till
regeringen.
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Länsstyrelsen ska efter fastställandet av RUFS
2010 som länets RUP samordna insatser för ett
genomförande av utvecklingsprogrammet samt
följa upp programmet årligen. Länsstyrelsens
arbete riktas i huvudsak mot de statliga aktörerna.
Uppföljningen koncentreras till de mest centrala
tillväxtdrivande faktorerna det vill säga kunskapsoch kompetensutveckling, entreprenörskap, till
gänglighet och bostäder. En första redovisning sker
i Länsstyrelsens årsredovisning för år 2010. Upp
följningen kommer bland annat att utgöra ett av
underlagen till kommande strukturfondsprogram.
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding
Per Unckel. I den slutliga handläggningen deltog
tf länsöverdirektör Rutger Öijerholm, plandirektör
Inger Holmqvist, miljödirektör Lars Nyberg, lands
bygdsdirektör Ulrika Geber, tillväxtdirektör
Annika Rosing, försvarsdirektör Hans Spets, soci
aldirektör Britta Karlsson, förvaltningsdirektör Åsa
Ryding, chefsjurist Karin Bergh och utvecklings
ledare Maria Ahlsved, föredragande. n
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Sökdelen – hitta rätt i RUFS på olika sätt!
I denna sökdel (sid 243–259) kan du med hjälp av olika listor söka efter specifika uppgifter
i RUFS 2010. Här följer en kort beskrivning och instruktion till de olika söklistorna.
På sidan 4–5 finns också en praktisk innehållsförteckning på trerubriksnivå.
Förteckning över diagram, kartor, tabeller och figurer
I denna listning finns alla diagram, kartor, tabeller och figurer i nummerordning inom
varje kategori.
Sökordsindex (sid 247–256)
Sökordsindex är ett omfattande index av ord och begrepp som används ofta i planen.
Index följer alfabetisk ordning. Med hjälp av följande hänvisningar görs korsreferenser
inom index och andra listor i sökdelen.
Se även  besöksdestination, besöksnäring.
Denna hänvisning tipsar om andra relevanta sökord inom sökindex.
Se vidare  särskild söklista s 255 .
Hänvisning från sökindex till de särskilda söklistorna på sidan 255–256 med geografiska
namn, objektsnamn och funktioner av regional betydelse.
ord 51, 57, 89.
Understruken sidhänvisning anger att sidan återger en karta, tabell, diagram eller figur.
Ett exempel
eftergymnasial utbildning 51, 102, 103, 118 se även  högskola, universitet,
se vidare  särskild söklista s 256
Om eftergymnasial utbildning kan man läsa på sidan 51, 102, 103 och 118 varav sidan
51 är en karta. Här ges också tips om att titta på sökorden högskola och universitet.
I den särskilda söklistan kan jag också hitta sidhänvisningar till specifika universitet och
högskolor av regional betydelse.
Särskild söklista – geografiska namn, objektsnamn och funktioner av regional
betydelse (sid 255–256)
De särskilda söklistorna underlättar sökandet efter geografiska namn, objekt och
funktioner som har en regional betydelse. Urvalet är inte fullständigt utan har bara
betydelse för att underlätta sökningen i RUFS.
Förteckning över formella dokument och kunskapsunderlag
Denna lista hänvisar till en omfattande mängd dokument och referensmaterial som tagits
fram under planprocessen. Under rubriken formella dokument finns alla dokument som
det fattats beslut om för att planarbetet ska kunna fortsätta. Under rubriken kunskapsunderlag finns arbetsmaterial och rapporter med fördjupade resonemang inom många
av planens områden.
Alla dokument finns att ladda ner från www.regionplanekontoret.sll.se/RUFS eller går att
beställa via e-post bestallning@regionplanekontoret.sll.se
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Förteckning: diagram, kartor, tabeller
och figurer
Diagram
Diagram 1.
Diagram 2.
Diagram 3.
Diagram 4.
Diagram 5.
Diagram 6.
Diagram 7.
Diagram 8.
Diagram 9.
Diagram 10.

Bruttoregionprodukt per bransch 2005. Procent
Befolkningsutveckling de senaste 40 åren i Stockholmsregionen
Befolkningsutveckling i Stockholms län och övriga östra Mellansverige, 1950–2050
Tobins q för regiondelar, större städer och län, småhus
Befolkningsökning och bostadsbyggande i Stockholms län per år 1961–2008
Varuvärde, Mkr
Årligt behov av tillskott fram till 2030 av högutbildade, alternativ Hög och Låg
Årlig sysselsättningsförändring 1985–2007, Stockholms län. Procent
Stockholms län i ett Europaperspektiv, EU 27=index 100
Geografisk fördelning av näringslivets FoU-verksamhet, andel av totala
FoU-utgifter i riket 1997–2007
Diagram 11. Sysselsatta uppdelade på större branschgrupper år 2007, procent
Diagram 12. Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms län år 2003, sektorer
Diagram 13. Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms län år 2003, energisektorn
Diagram 14. Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms län år 2003, transporter
Diagram 15. Växthusgasutsläpp i Stockholms län uttryckt i ton CO2-ekv per invånare och år
Diagram 16. Stort förtroende för samhällets institutioner bland personer i åldrarna 18–84 år.
Procent 2006, Stockholms län
Diagram 17. Bostadsbeståndet i Stockholms län, antal lägenheter i olika åldersklasser
Diagram 18. Andel i Stockholms län som uppger ett gott hälsotillstånd. Procent
Diagram 19. Barnfattigdom i de tre storstäderna; totalt och i stadsdelen med den största
barnfattigdomen. Procent
Diagram 20. Var eller i vilka situationer upplevs diskriminering? Procent
Diagram 21. Stora möjligheter att rymma ny bebyggelse i goda lägen
Diagram 22. Olika åtgärders och styrmedels inverkan på utsläpp och trafikarbete
Kartor
Karta 1.
Karta 2.
Karta 3.
Karta 4.
Karta 5.
Karta 6.
Karta 7.
Karta 8
Karta 9.
Karta 10.
Karta 11.
Karta 12.
Karta 13.
Karta 14.
Karta 15.
Karta 16.
Karta 17.
Karta 18.
Karta 19.
Karta 20.
Karta 21.

33
34
38
46
46
47
52
61
62
68
69
73
73
73
81
112
112
118
119
120
139
205

Ökning av pendling 1985–2006, i procent
Pendling 2006, andel kvinnor, i procent
Befolkningsutvecklingen 1985–2005 samt grundantaganden till 2050
Trafikflöden med lastbilar och godståg
Befintliga trafikflygplatser och allmänflygplatser i östra Mellansverige
Övergång till högskola

36
36
41
48
49
51

Direktlinjer med flyg från Arlanda, Bromma, Skavsta och Västerås, antal avgångar v 11 2009

70

Fjärrvärmenätet i Stockholms län, inklusive stora befintliga och nya
kraftvärmeanläggningar
Elnät, befintligt 2008 och elnät planerat 2020
VA-verksamhetsområden samt vatten- och avloppsreningsverk i Stockholms län
Ballastanläggningar av regional betydelse i Stockholms län, befintliga och
under prövning
Tillväxten i Storstockholms bebyggelsestruktur 1945–2004
Målbild för östra Mellansverige
Storregional ortsstruktur i östra Mellansverige
Storregional godsstruktur för östra Mellansverige
Järnvägsnätet i östra Mellansverige med banornas benämningar
Blåstrukturen i Stockholmsregionen
Plankarta för Stockholms län 2030
Utsnitt ur plankarta för Stockholms län 2030
Regionala stadskärnor
Regional grönstruktur

89
90
92
96
103
127
130
131
143
149
154
155
163
165
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Karta 22.
Karta 23.
Karta 24.
Karta 25.
Karta 26.
Karta 27.
Karta 28.
Karta 29.
Karta 30.
Karta 31.
Karta 32.
Karta 33.
Karta 34.
Karta 35.
Karta 36.
Karta 37.
Karta 38.

Tabell
Tabell 1.
Tabell 2.
Tabell 3.
Tabell 4.
Tabell 5.
Tabell 6.
Tabell 7.
Tabell 8.
Tabell 9.
Tabell 10.

Figurer
Figur 1.
Figur 2.
Figur 3.
Figur 4.
Figur 5.
Figur 6.
Figur 7.
Figur 8.
Figur 9.
Figur 10.
Figur 11.
Figur 12.
Figur 13.
Figur 14.
Figur 15.

Naturreservat – befintliga, påbörjade och föreslagna
Tillgänglighet till gröna kilar, tysta områden och vatten
Utveckling av kollektivtrafiksystemet till 2030
Utveckling av vägsystemet till 2030
Vägar och spår på lång sikt, efter 2030
Regionalt cykelvägnät
Stombusslinjer år 2020
Spårdepåer
Infrastruktur för godstransporter
Planeringsläget för flygplatser i Stockholmsregionen
Tekniska försörjningsanläggningar
Vattenskyddsområden och sjöar med särskilt åtgärds- och skyddsbehov
Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och skärgård
Områden av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet
Riksintressen vindkraft och potentiella områden för vindkraft
Områden av riksintresse för totalförsvaret
Andel av länets arbetsplatser inom bebyggelseområden som nås med bil
(inom 30 minuter) respektive kollektivtrafik (inom 30 minuter resp. 45 minuter)

Befolknings- och sysselsättningsutveckling 2010–2030 i alternativen Hög och Låg
Antal passagerare vid Stockholmsregionens flygplatser. Linjetrafik och ej
regelbunden trafik, in- och utrikes, år 2008. Miljoner passagerare
Åtgärder och strategier inom transport- och byggsektorn sorterade på
beslutsnivå och tidsperiod
Effekter av åtgärder för att minska koldioxidutstläppen
Invånare (65+) som har låtit bli att gå ut på grund av otrygghet.
Män/kvinnor i hyresrätt/villa, Stockholms län
Bostadstillskott per kommun och regiondel samt antal bostäder,
alternativ Hög och Låg till år 2030
Befolkning per kommun 2005 och 2030, alternativ Hög och Låg
Urval av indikatorer som använts i planarbetet
Bebyggelsetillskottets fördelning i samrådsförslagets alternativ
Resultat av modellstudier för markanvändning och transporter i
nollalternativet respektive planförslaget år 2030. Resultatet visar påverkan
på omgivningen enligt indikatorer för några fokusområden.

Rekommendationer vid fysisk planering
VA-samarbete och försörjningsområden i Stockholms län och angränsande län
Övergripande rumslig inriktning
En sammanhållen och vidgad region
En resurseffektiv bebyggelsestruktur som är tillgänglig med kollektivtrafik
En tät och upplevelserik stadsmiljö med parker och grönområden
En sammanhängande grönstruktur och tvärförbindelser i transportsystemet
En robust vattenmiljö i en växande region
Framskrivning av befolkning per kommun till år 2030
Principskiss som illustrerar skillnader i trafikering och antal uppehåll mellan
dagens trafik och trafik vid införandet av s.k. regionpendel
Grönstrukturens och de gröna kilarnas funktioner
Principer för hur ett grönt samband kan utvecklas i anslutning till en stadskärna
Miljöbedömningens olika steg
Samband mellan miljökvalitetsmål och fokusområden
Principiella regionala strukturer för Stockholms län som utvärderats

167
169
171
173
175
176
177
178
179
181
183
185
187
189
191
192
196

37
48
84
85
121
136
137
207
216

218

83
91
133
133
134
134
135
135
138
144
147
148
210
211
214
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Sökordsindex
A
allmänflygplatser 49, 180, 245. Se vidare  särskild söklista flygplatser, s 256
anläggningar 5, 7, 60, 75, 76, 77, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 100, 101, 105, 106, 114, 121, 126, 132, 140, 151,
152, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 161, 164, 166, 178, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 204, 215, 234, 235, 245,
247. Se vidare  särskild söklista, hamnar och terminaler s 256. Se även  avfallsanläggning,
avloppsverk, vattenverk, teknisk försörjning
arbetsgivare 45, 52, 65, 109, 120, 123, 226.
arbetskraftsförsörjningen 32 Se även  arbetsgivare, högutbildade, sysselsättning, näringsliv
avfall 7, 23, 32, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 87, 88, 93, 150, 151, 152, 160, 182, 183, 186, 203.
Se även  biobränslen, bioenergi, avfallsanläggning, energiförsörjning
avfallsanläggningar 93, 152, 160, 182.
avloppsverk (avloppsreningsverk) 75, 92.

B
ballastmaterial 7, 75, 76, 94, 204.
barriärer (fysiska och sociala) 24, 99, 104, 105, 108, 117, 120, 139, 148, 168, 198, 215.
bastrafik 55, 142, 158. Se även  kommunikationer (transporter), skärgård
bebyggelse 4, 7, 8, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 31, 55, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
93, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 112, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
147, 148, 150, 153, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 168, 186, 188, 190, 194, 195, 196, 198, 201, 202,
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godstransporter 47, 55, 56, 76, 101, 129, 132, 140, 143, 145, 146, 158, 159, 161, 174, 179, 203, 247.
Se även  kommunikationer (transporter) lastbilstrafik, logistikcentrum, omlastningsplatser.
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199, 200, 201, 226, 227, 229. Se även  förnyelseförmåga. Se vidare  särskild söklista, innovationsmiljöer, s 256

250 Sökordsindex

integration 9, 13, 21, 24, 60, 104, 119, 120, 121, 122, 123, 126, 199, 201, 202, 204, 210, 225, 228.
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kommunikation (mellan människor) 5, 7, 20, 21, 30, 61, 62, 63, 69, 70, 85, 224.
kommunikationer (transporter) 23, 31, 35, 53, 98, 99, 102, 103, 128, 144, 145, 159, 162, 219, 227.
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logistikcentrum

252 Sökordsindex

P
partnerskap (samarbetsform) 102, 120. Se även  EU
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Särskild söklista – geografiska namn,
objektsnamn, funktioner
Kommuner i Stockholms län
Botkyrka 110, 114, 136, 137, 162, 184.
Danderyd 51, 136, 137, 141, 154, 155, 172, 177.
Ekerö 55, 136, 137, 141, 142, 154, 155, 165, 166,
177, 184.
Haninge 101, 102, 110, 136, 137, 138, 139, 151, 154,
155, 162, 184.
Huddinge 89, 110, 136, 137, 141, 154, 155, 162, 172.
Järfälla 89, 136, 137, 154, 155, 162, 184.
Lidingö 51, 55, 89, 136, 137, 154, .155, 165, 170, 172,
178.
Nacka 55, 136, 137, 138, 141, 142, 154, 155, 162, 164,
165, 170, 174, 177.
Norrtälje 89, 136, 137, 141, 150, 151, 152, 154, 164,
166, 172, 177, 184, 186.
Nykvarn 89, 136, 137, 151, 154, 179, 184.
Nynäshamn 89, 136, 137, 141, 145, 151, 152, 154,
164, 166, 170, 174, 179, 184, 194.
Salem 136, 137, 154, 155, 184 .
Sigtuna 102, 136, 137, 139, 154, 162, 164, 184.
Sollentuna 101, 136, 137, 138, 142, 154, 155, 162,
170, 177, 184.
Solna 55, 89, 114, 136, 137, 138, 142, 145, 154, 155,
162, 170, 177, 182, 183, 184.
Stockholms stad 16, 26, 48, 119, 120, 136, 150, 180.
Sundbyberg 90, 136, 137, 138, 154, 155, 162, 174, 178.
Södertälje 48, 83, 101, 102, 110, 120, 129, 131,1 32,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 146, 154, 162,
170, 172, 174, 178. 179, 184, 194.
Tyresö 136, 137, 154, 155, 177.
Täby 51, 101, 136, 137, 138, 142, 151, 152, 154, 155,
162, 164, 170, 177.
Upplands-Bro 102, 136, 137, 139, 151, 152, 154, 184.
Upplands Väsby 136, 137, 141, 154,172, 179, 184.
Vallentuna 49, 89, 136, 137, 141, 154, 164, 172, 181,
184.
Vaxholm 55, 89, 136, 137, 154, 155, 177.
Värmdö 114, 136, 137, 141, 152, 154, 164, 165, 177,
180, 184.
Österåker 102, 136, 137, 139, 154, 184.
Stockholms län 4, 5, 14, 16, 23, 26, 27, 33, 35, 37,
38, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 56, 57, 61, 62, 68, 69,
73, 75, 76, 77, 80, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94,
96, 97, 98, 101, 109, 112, 118, 120, 121, 123, 126,
128, 129, 132, 133, 138, 144, 147, 148, 149, 153,
154, 155, 167, 177, 180, 184, 189, 190, 191, 192,
206, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 224,
225, 226, 227, 228.

Storregionala städer
Borlänge 125–132,127, 131
Eskilstuna 35, 46, 49, 53, 101, 125–132, 127, 131,
129, 132.
Falun 125–132, 127, 131
Gävle 46, 49, 53, 125–132, 127, 129, 131, 132.
Norrköping 46, 49, 53, 101, 127, 129, 131, 132, 145.
Stockholm 13, 14, 16, 21, 22, 30, 31, 34, 35, 36, 37,
40, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 61, 62, 64, 68, 73, 83,
84, 85, 98, 99, 101, 103, 110, 113, 114, 119, 126,
127, 128, 129, 130, 131, 132, 136, 137, 141, 142,
143, 144, 145, 150, 154, 155, 162, 166, 170, 172,
180, 184, 194, 198, 200, 201, 202, 203, 208, 219,
220, 225, 227, 228, 229, 237, 240, 261.
Uppsala 14, 16, 35, 36, 37, 41, 45, 46, 48, 49, 53, 98,
101, 126, 127, 129, 131, 132, 144, 154, 162, 164,
166, 177, 180, 181, 184, 234.
Västerås 35, 46, 48, 49, 53, 70, 98, 101, 127, 129,
131, 132, 180.
Örebro 14, 16, 37, 38, 46, 48, 49, 53, 98, 126, 127,
129, 131, 135, 234.
Östra Mellansverige 4, 8, 13, 14, 16, 20, 23, 26, 27,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 53,
56, 57, 77, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 138, 140, 141,
143, 144, 145, 149, 156, 159, 180, 205, 213, 225,
228, 245.
Andra nordiska storstäder
Göteborg 119, 129, 144, 145.
Helsingfors 62, 70, 230.
Köpenhamn 70, 144, 145, 230.
Malmö 119, 129, 144, 145.
Oslo 70, 129, 145, 230.
Regionala stadskärnor
Centrala regionkärnan 23, 47, 52, 61, 99, 101, 102,
103, 114, 133, 138, 141, 154, 155, 156, 162, 163.
Stadskärnan Täby centrum-Arninge 133, 138, 141,
162, 163.
Stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik 101, 133, 138,
141, 142, 162, 163.
Stadskärnan Barkarby-Jakobsberg 101, 133, 138,
141, 142, 162, 163.
Stadskärnan Kungens kurva-Skärholmen 101, 133,
138, 141, 162, 163.
Stadskärnan Flemingsberg 61, 101, 102, 133, 138,
141, 142, 162, 163, 170.
Stadskärnan Haninge centrum 101, 133, 138, 141,
162, 163.
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Stadskärnan Södertälje 101, 133, 138, 139, 141, 142,
162, 163.
Stadskärnan Arlanda-Märsta 101, 103, 131, 132,
133, 138, 141, 142, 145, 162, 163.
Flygplatser (urval)
Arlanda flygplats 45, 48, 49, 56, 70, 128, 129, 130,
131, 145, 154, 159, 162, 179, 180, 181, 195, 245
Bromma flygplats 48, 49, 70, 145, 154, 155, 159,
180, 181, 245.
Skavsta flygplats 48, 49, 70, 129, 145, 180, 245.
Regional grönstruktur
Järvakilen 164, 165.
Rösjökilen 164, 165.
Angarnkilen 164, 165.
Bogesundskilen 164, 165.
Nacka-Värmdö 164, 165.
Tyrestakilen 164, 165.
Hanvedenkilen 164, 165.
Bornsjökilen 164, 165, 166.
Ekerökilen 165, 166.
Görvälnkilen 165, 166.
Sjöar och innanhav (urval)
Östersjön 7, 22, 23, 31, 56, 69, 72, 76, 78, 79, 80, 81,
82, 94, 132, 146, 150, 184, 201, 235.
Mälaren 5, 7, 32, 48, 72, 73, 75, 76, 79, 82, 83, 93, 94,
95, 99, 131, 132, 135, 144, 149, 150, 151, 154,
157, 158, 160, 164, 166, 184, 188, 190, 235.
Bornsjön 75, 150, 154, 155, 166, 184.
Erken 150, 154, 184.
Yngern 150, 154, 166, 184.

Infrastrukturobjekt (urval)
Citybanan 26, 39, 129, 141, 143, 170, 174, 194, 196.
Förbifart Stockholm 49, 141, 142, 162, 170, 172, 219,
220.
Stockholm Nord 144, 170.
Stockholm Väst 144, 170.
Ostlänken 132, 144, 145, 154, 163, 170, 180.
Hamnar och terminaler (urval)
Hargshamn 132, 151, 179
Jordbro terminal 146, 179
Kapellskär hamn 146, 179
Norvik hamn 146, 179
Nynäshamns hamn 146, 179
Rosersberg terminal 146, 179
Södertälje hamn 146, 170, 179, 194.
Västberga/Årsta terminal 146, 179
Universitet och högskolor (urval)
Karolinska institutet (KI) 50–54, 60–63, 142.
Karolinska universitetssjukhuset 50–54, 60–63
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 50–54, 60–63.
Nya Karolinska sjukhuset 50–54, 60–63, 142, 170, 171
Stockholms universitet 50–54, 60–63, 61.
Södertörns högskola 50–54, 60–63.
Innovationsmiljöer (urval)
Kista 34, 61, 101, 102, 138, 141, 142, 145, 154, 155,
162, 163, 170, 172, 174, 177.
Flemingsberg 61, 101, 102, 138, 142, 144, 154, 155,
162, 170, 177.
Albano 61, 142, 174.
Norra stationsområdet/Vetenskapsstaden 142.
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2009:10 Unga röster i skärgården – Högstadieungdomars erfarenheter av att leva och bo i skärgården.
Våren 2009.
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2008
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R 2008:11 Hållbarhetsperspektiv i regional utvecklingsplanering
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2007
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R 2007:3 Eftervalsundersökning 2006
R 2007:6 Stationsstruktur i ABC-stråket
R 2007:7 Upplevelsevärden i ABC-stråket – en studie av gröna och blå värdens attraktivitet
R 2007: 8 Ansvarskommittén och storstaden
R 2007:9 Universitet och högskolor i Stockholms län – nuläge och trender
R 2007:11 Social Interaction in the Virtual Stockholm Region
R 2007:12 Vi ses på internet. (Endast digital rapport )
R 2007:13 Stockholmsregionen i ett europeiskt perspektiv
R 2007:14 Stockholmsregionens hamnstruktur – underlag till ett regionalt förhållningssätt
R 2007:15 Transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) i Stockholm – Mälarregionen

Arbetsmaterial och informationsskrifter
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AM 2009:4 Känslighetsanalyser
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AM 2007:1 Parkering vid replipunkter och bryggor
AM 2007:2 Jämförelse Sampers och T-RIM – komponentanalys
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Regionplanekontoret ansvarar för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i
Stockholms län. Kontoret arbetar på uppdrag av Regionplanenämnden och tillhör Stockholms
läns landsting. Vi bidrar till Stockholmsregionens utveckling genom en utvecklingsplanering
som grundas på kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan och kommunikation bidrar
vi till att regionens aktörer når en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger förutsättningar och tar initiativ för att visionen, mål, strategier och åtaganden i den kommande Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010) ska bli verklighet.
Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och omvärlden. I Regionplanekontorets
rapportserie presenteras kunskapsunderlag, analyser, scenarios, kartläggningar, utvärderingar,
statistik och rekommendationer för regionens utveckling. De flesta rapporter är framtagna
av forskare, utredare, analytiker och konsulter på uppdrag av Regionplanekontoret.
På www.regionplanekontoret.sll.se/publikationer finns möjligheter att ladda hem digitala
versioner, beställa eller prenumerera på våra rapporter.
Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid källan. Även kopiering av sidor i
rapporten är tillåtet förutsatt att källan anges och att spridning inte sker i kommersiellt syfte.
Återgivning av bilder, foto, figurer och tabeller (digitalt eller analogt) är inte tillåtet utan
särskilt medgivande.
Regionplanekontoret är i likhet med Stockholms läns landstings (SLL) samtliga förvaltningar
miljöcertifierade enligt ISO 14001 och jobbar med ständiga förbättringar i ett särskilt
Miljöprogram, femte steget. SLL:s upphandlade konsulter möter särskilt ställda miljökrav.
Denna trycksak är tryckt enligt SLL:s miljökrav.

Regionplanekontoret
Box 4414, SE-102 69 Stockholm
Besök Västgötagatan 2
Tfn +46 (0)8 737 25 00, Fax +46 (0)8 737 25 66
regionplanekontoret@regionplanekontoret.sll.se
www.regionplanekontoret.sll.se

Kartor och figurer Emma Byström, WSP Analys & Strategi kartorna 8, 9, 10, 11, 22, 33, 35 och figurerna 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8; Magnus de Vries, WSP Analys & Strategi kartorna 18, 19, 20, 21, 32, 37; Magnus de Vries och Eila Kanerva, WSP
Analys & Strategi kartorna 24, 25, 26; Karin Eklund, WSP Analys & Strategi kartorna 13, 14, 15, 30; Eila Kanerva, WSP
Analys & Strategi kartorna 1, 2, 3, 17, 34, 38 och figur 15; Jens Lager, Vägverket karta 27; Anna Maria Larson, Ekologigruppen karta 23 och figurerna 11, 12; Greger Lindeberg, WSP Analys & Strategi karta 12; Christian Lundberg WSP
Samhällsbyggnad karta 29; Länsstyrelserna figur 1; Helena Näsström, Regionplanekontoret kartorna 5, 6, 16, 36;
SL karta 28; Sveriges Nationalatlas karta 4; USK karta 7
Kartansvarig Helena Näsström, Regionplanekontoret
Karttillstånd © Lantmäteriet Gävle 2010. Medgivande I 2010/1181
Formgivning Fidelity Stockholm AB
Tryck Sentenza media, Stockholm 2010

RTN 2008-0372
Rapport nr: 2010:5
ISBN: 978-91-85795-43-7
ISSN: 1104-6104

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
Så blir vi Europas mest attraktiva storstadsregion
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010, ska vägleda det
gemensamma långsiktiga utvecklingsarbetet i regionen. Utan en regional utvecklings
plan riskerar arbetet att bli splittrat och otillräckligt. Planen uttrycker regionens
samlade vilja och beskriver vilka strategierna är för att möta de många utmaningar
som väntar. Det handlar om människor. Om hur vi bor och tar oss till jobbet. Om hur vi
överbrygger klyftorna mellan oss. Om hur våra barn och barnbarns framtid ska se ut.
Stora utmaningar väntar under de närmaste årtiondena. Visionen är att Stockholms
regionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion.
Läs mer om och beställ rapporten på www.regionplanekontoret.sll.se/rufs2010.

RUFS 2010 är godkänd som regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
av Regionplanenämnden i mars 2010 och antogs av landstingsfullmäktige i
Stockholms län den 11 maj 2010. Planen vann laga kraft som regionplan enligt
plan- och bygglagen (PBL) den 30 augusti 2010.
RUFS 2010 är också länets regionala utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen
om regionalt tillväxtarbete. Den 30 augusti 2010 beslutade Länsstyrelsen om att
anta RUFS 2010 som regionalt utvecklingsprogram.

