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Förena kort och lång sikt

Den första regionplanen för Stockholmsregionen 
antogs 1958. Med RUFS 2010 är vi inne på den sjätte. 
Under resans gång har ett antal viktiga utvecklings-
steg tagits – och även några snedsteg. Den kommande 
rapporten om regionplanering 1958–2001 som TMR 
tagit fram innehåller en utvärdering av de fem första 
regionplanerna och ger en syn på vad som blev bra 
och vad som var mindre lyckat, men också vilken 
betydelse regionplaneringen har haft för utvecklingen 
av Stockholmsregionen. Det är lärorik läsning. 

Regionplanering handlar i mångt och mycket om det 
långa tidsperspektivet – 20, 30 år eller mer och det 
är ett perspektiv som är minst lika viktigt framöver. 
Vilka utmaningar och strategier som framstår som 
viktiga och relevanta kan skilja sig åt högst avsevärt 
om vi tänker och planerar långsiktigt eller ”ett år i 
taget”. 

Men regionplaneringen ska inte stanna vid långsiktiga 
strategier och ambitioner. Det finns alltid ett första 
steg att ta på vägen mot att förverkliga långsiktiga am-
bitioner. Det är därför angeläget att fortsätta stärka ge-
nomförandeinriktningen i den regionala planeringen. 
Utmaningen är att förena de långsiktiga ambitionerna 
med det vi gör här och nu.

Regionplaneringens grundläggande verksamhetsidé, 
att med helhetssyn och långsiktighet planera för 
Stockholmsregionens utveckling, har stått sig länge. 
Framöver ska nya utvecklingssteg tas så att regionpla-
neringen fortsätter att vara relevant och en drivande 
kraft i regionens utveckling.

I det här numret har vi valt att i några av de framåt-
blickande artiklarna fokusera på år 2044, 
det vill säga 30 år från idag.  

Omslag
Gösta Lindwall
Produktion
Snick-Snack AB,
www.snick-snack.se
Repro
Snick-Snack AB

Bilder där inget annat nämns 
Colourbox
Tryck
Ineko, Stockholm
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Regionplaner formar      
framtidens stad
Regionplanernas förutsägelser om framtiden 
stämmer inte alltid med verkligheten. Ibland krockar 
också planernas långsiktiga visioner med kortsiktig 
partipolitik.

Samtidigt har planprocessen varit avgörande för 
Stockholmsregionens utveckling på längre sikt.  Det 
visar en titt i backspegeln på regionplaneringen åren 
1958–2001.  Text: Carina Järvenhag  

Göran Johnson, tidigare 
regionplanerare, har skrivit 
den kommande rapporten 
Regionplanering 1958–2001 
på uppdrag av Tillväxt, mil-
jö och regionplanering, där 
Stockholmsregionens fem 

första regionplaner, åren 1958, 1973, 1978, 
1991 och 2001, utvärderas. Syftet är att ta 
reda på hur planerna har påverkat utveck-
lingen i Stockholms regionen – och hur 
verkligheten har påverkat regionplanerna. 

Göran Johnson, som själv arbetade med 
regionplanering från 1976 till 2010, menar 
att förmågan att förutsäga framtiden inte 
alltid har varit så bra.

– Genomgående har man missat trend-
brott, till exempel när befolkningstillväxten 
stannade upp på 1970-talet och när den se-
dan åter tilltog år 1990. Ett annat förbisett 
trendbrott kom på 80-talet, när det plötsligt 
blev attraktivt att bo i innerstan igen, efter 
flera års avfolkning av Stockholms centrala 
delar, säger Göran Johnson.

Redan den första regionplanen från 1953 
hamnade fel vad gäller bostadsutveckling-
en. Man förutsåg visserligen att trångbodd-
heten skulle minska, men underskattade i 
vilken snabb takt det skulle ske. De senare 

under namn som Kungshatts leden och 
Västerleden. Här har täta politiska majori-
tetsskiften försvårat det långsiktiga arbetet 
med att få ihop stora trafikinvesteringar. 
Från 1982 fram till 2006 var det majori-
tetsskiften efter varje val i landstinget och 
Stockholms stad. 

– Även statliga utspel har haft avgöran-
de betydelse för utvecklingen, till exempel 
när det gäller förbifarten. Om fler frågor 
kunde förankras i blocköverskridande 
överenskommelser, skulle det med stor 
säkerhet gagna regionen som helhet, säger 
Göran Johnson. 

Göran Johnson menar att historien visar 
hur viktigt det är med politisk förankring 
under hela planprocessen – men också att 
planerna känns relevanta för de kommuner 
som de berör.

– När jag började på Regionplanekonto-
ret i mitten på 1970-talet arbetade man vis-
serligen med formella remisser, men utan 
en kontinuerlig dialog. Planförslagen som 
lades fram var dåligt förankrade bland länets 
kommuner och fick en hel del kritik. Under 
de senaste 10–15 åren har en kontinuerlig 
dialog med kommunala tjänstemän, politi-
ker och andra aktörer fördjupats, säger han.

På TMR:s kontor på Norra stationsgatan 
arbetar regionplanerarna Hans Brattström 
och Ulrika Palm. De menar att Stockholm 
hade varit en helt annan region i dag utan 
långsiktiga regionplaner.

– Det är nyttigt att se tillbaka på histo-
rien och dra lärdomar av den, säger Ulrika 
Palm. Ett av regionplanernas viktigaste bi-
drag är det långsiktiga perspektivet vi har 
på Stockholmsregionen som en helhet. Om 
vi inte hade haft regionplaner skulle för-
modligen mycket mer av planeringen utgått 
från kärnan och mindre utveckling hade 
skett i kommunerna runt Stockholms stad.

Hans Brattström nickar instämmande 

regionplanerna har i sin tur underskattat 
den kraftiga expansionen av lägenheter i 
innerstaden

– Regionplanerna från 1990-talet och 
framåt har haft ambitionen att i ökande 
grad satsa på förtätning av redan bebyggda 
områden, men man har även underskattat 
de faktiska möjligheterna till förtätning, 
säger Göran Johnson. 

Det blir också tydligt att regionplaner-
nas långa perspektiv ofta krockar med po-
litikernas korta mandatperioder på fyra år.

– Men även alltför korta planperioder 
har visat sig vara olyckligt. Ett paradexem-
pel är den kortsiktiga Regionplan 1978, 
med en planperiod på bara 12 år. Det korta 
tidsperspektivet i kombination med svag 
tillväxt när planen togs fram ledde till att 
viss infrastruktur togs bort från planerna. 
Infrastruktur som senare visat sig behövas 
i ett längre perspektiv. 

KONTROVERSIELL	TRAFIKLED
En kontroversiell politisk fråga som har fun-
nits med i regionplaneringen ända sedan 
1960-talet är den trafikled som syftar till att 
binda samman de södra och norra länsde-
larna. Den kallas i dag Förbifart Stockholm, 
men har funnits med i flera regionplaner 

Göran Johansson
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Regionplan 1958 A

rapporten i korthet

 •  Alla regionplaner, utom Regionplan 
1973, har underskattat befolknings-
utvecklingen.

•  Alla regionplaner, förutom 1958, har 
gjort relativt goda uppskattningar 
av det framtida bostadsbeståndet.

•  Regionplan 1991 har varit mest 
framgångsrik med att göra före-
slagen infrastruktur till verklighet.

•  Regionplan 1991 har varit mest 
framgångsrik vad gäller att den 
föreslagna trafikinfrastrukturen har 
byggts ut eller är under utbyggnad.

•  Tre regionplaner (1973, 1991 och 2001) 
har fångat utvecklingen av den 
faktiska sysselsättningen.

•  Alla regionplaner missade den 
snabba spridningen av regionen 
och utglesningen av centrum fram 
till mitten av 1980-talet – samt den 
därefter följande förtätningen av 
centrum.

•  Regionplanerna underskattade 
den långtgående omvandlingen av 
samhällsekonomin från industri 
till tjänstesamhälle, liksom den 
offentliga sektorns expansion och 
kvinnornas inträde på arbetsmark-
naden.

•  En överskattning av behoven av 
industriområden har oavsiktligt 
bäddat för expansionen av externa 
köpcentrum som ligger långt från 
kollektivtrafik.



Bo Malmsten har erfa-
renhet av regionplanering 
både som tjänsteman och 
politiker. Innan han till-
trädde som trafikdirektör 
på landstinget i Stockholm 
var han socialdemokratiskt 

kommunalråd i Haninge.

Hur förenas långsiktig regionplanering 
med mer kortsiktiga politiska beslut?
– När det handlar om långsiktiga planfrå-
gor bottnar det politiska synsättet i ideolo-
giska principer, som det inte går att bortse 
från. Till exempel finns en stor ideologisk 
skiljelinje när det gäller trafikfrågor. Var-
ken vänstern eller senare Miljöpartiet vill 
satsa några pengar på att bygga trafikleder. 

Även Centerpartiet har varit emot Förbi-
fart Stockholm eftersom de under hela 
1970-talet motsatte sig en utbyggnad av 
Stockholmsregionen.

Vilka har de politiska kontroverserna 
varit när det gäller Förbifart Stockholm?
– Trafikleden började diskuteras redan un-
der 1960-talet som ett sätt att binda sam-
man de norra och södra regiondelarna. 
Under 1970-talet var den regionala obalan-
sen i fokus. Det vill säga den södra delen 
hade svårt att hävda sig mot den norra, till 
exempel vad gäller inkomster, utbildning 
och bostäder. Men redan från början var 
Centerpartiet och Vänsterpartiet emot tra-
fikleden, sedan tillkom Miljöpartiet, som 
också är motståndare. I Dennispaketet slöts 

en överenskommelse mellan Socialdemo-
kraterna, Moderaterna och Folkpartiet om 
investeringar i spår och vägar, där bland 
annat Förbifart Stockholm ingick. Sedan 
revs överenskommelsen upp av Socialde-
mokraterna 1997 efter att de hade inlett 
sitt samarbete med Centerpartiet. Men näs-
tan alla projekt i Dennispaketet har ändå 
genomförts. 

Vilken betydelse har regionplanerna haft 
för utvecklingen i Stockholmsregionen?
– Regionen består av 26 kommuner som 
alla slår vakt om sina intressen. Då behövs 
en regional planering som binder sam-
man hela regionen. En konkret effekt av 
regionplanerna är att hela regionen har en 
gemensam bostads- och arbetsmarknad.
Då är det nödvändigt med gemensamma 
planer, till exempel för infrastruktur och 
kommunikationer. Successivt växer också 
samarbetet i regionen och omfattar nu 
även Mälardalen. l

Hallå där …
… Bo Malmsten som var trafikdirektör och sedan regionplanedirektör åren  
1983–2001 samt huvudsekreterare för Dennispaketet. Hur ser han på 
regionplanernas betydelse för utvecklingen av Stockholmsregionen.

Bo Malmsten

och säger att det långsiktiga perspektivet 
som regionplanerna bidrar med är avgö-
rande för Stockholmsregionen.

– Det behövs som motvikt till de mer 
kortsiktiga politiska besluten. Bildandet 
av Regionplanekontoret år 1952 innebar 
att någon lyfte hela regionens perspektiv 
och gav planeringen av Stockholm en mer 
holistisk inriktning, säger han.

UNDERVÄRDERANDE	KVINNOSYN
Historien ger som sagt flera exempel på 
svårigheten med att göra långsiktiga fram-
tidsprognoser. Hans Brattström och Ulrika 
Palm nämner Regionplan 1958 som helt 
undervärderade kvinnornas inträde på ar-
betsmarknaden. Något som för övrigt även 
Regionplan 1973 gjorde.

Hans Brattström Ulrika Palm

– Det är svårt att ta in alla möjliga om-
världsfaktorer när man gör prognoser 20–30 
år framåt i tiden. Och människor har en 
tendens att utgå ifrån att saker kommer att 
vara ungefär som de är i dag. Det finns en 
risk att man konserverar dagens gällande 
värderingar i planeringen. Regionplanen för 
1958 togs fram av män och vi vet att många 
kvinnor var hemmafruar på 50-talet. Man 
gjorde också en mycket positiv bedömning 
av den framtida ekonomin och tänkte kan-
ske att kvinnorna inte ”behövde” jobba i 
framtiden, säger Ulrika Palm och fortsätter:

– Det är kanske mer förvånande att Re-
gionplan 1973 gjorde bedömningar av ett 
liknande slag trots att det då redan hade 
skett ett skifte i arbetsfördelningen som 
tydligt visade att kvinnor ville komma ut 
på arbetsmarknaden.

FLER	AKTÖRER	INBLANDADE
Samtidens värderingar och synsätt präglar 
regionplanerna på flera sätt. Ett annat ex-
empel är den positiva synen på bilismen 
som präglade hela 1960-talet. År 1960 gav 

KTH ut rapporten Bilstaden vars synsätt i sin 
tur präglade Regionplan 1973.

– Man var väldigt influerad av bilismen 
i USA med stora autostrador och samhällen 
där man tog bilen vart man skulle, säger 
Hans Brattström. I alla de utvärderade re-
gionplanerna missar man energi- och kli-
matfrågan med undantag av Regionplan 
1991, där perspektivet hur de mänskliga 
aktiviteterna påverkar klimatet lyftes fram. 

Generellt lyckas de senare planerna bätt-
re med sina förutsägelser för framtiden, vil-
ket i sin tur kan bero på att man tar in fler 
omvärldsfaktorer i planeringen, men också 
på att planprocessen har blivit mer öppen.

– Det är en tydlig utveckling att fler och 
fler aktörer är inblandade från landstinget, 
länsstyrelsen, de olika kommunerna och an-
dra organisationer. 1991 var den sista gam-
maldags regionplanen där vi tjänstemän tog 
fram en rapport, lämnade över den och se-
dan tackade för oss, säger Hans Brattström. l

Rapporten om regionplaneringens historia kom-
mer att lanseras på årets RUFS-konferens den 11 
december.
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Men fördelarna slutar 
inte i det formella, menar 
Lars Olson som är plane-
ringschef i kommunen.  Han 
tycker att en stor vinst med 
en väl utförd regionplan är 
att arbetet med RUFS på ett 

indirekt sätt samordnar kommunerna i 
regionen. 

– Alla följer och förhåller sig till RUFS. 
Det föder en vital diskussion där till exem-
pel vi och våra grannkommuner befinner 
oss på ungefär samma plan. Utan RUFS 
skulle det krävas en helt annan samord-
ning. Nu hakar vi i en rullande planering.

Utan regionplaneringen skulle kommu-
nerna vara tvungna att hitta vägar för kom-
munala samarbeten och leta svar på frågor 

som nu besvaras av RUFS, menar Lars Ol-
son. Dessutom ser han perspektivet i RUFS 
som förtjänstfullt, då det sätter Stockholms-
regionen i samband med omvärlden. 

– När vi utgår från RUFS kan vi vara säkra 
på att även våra planer för Botkyrka hänger 
ihop med vad som händer i resten av regio-
nen, Sverige och världen, säger Lars Olson.

MELLAN	TRE	NODER
Centralt i Botkyrkas utvecklingsplan, som 
antogs i kommunfullmäktige i maj i år, är 
kommunens roll som en vital och viktig del 
av storstadsregionen. Av stort intresse är 
planerna för regionala stadskärnor. 

– Utvecklingen av regionala stadskärnor 
placerar inte Botkyrka närmare Stockholms 
innerstad, men vi går från att ligga på ett 

STRUKTUR OCH SAMBAND
I Botkyrka kommuns planering används strukturen 
i RUFS för att skapa sammanhang i kommunens 
översiktsplan RUFS 2010. Planen har samma grund 
som RUFS och fokuserar på samma områden, med 
lokal förankring. En slags inzoomad version av RUFS. 

Lars Olson

visst avstånd därifrån till att vara en mitt-
punkt mellan de tre regionala kärnorna 
Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen 
och Södertälje. 

Att de som bor i Botkyrka ska känna 
sig som en del av storstaden är viktigt i ut-
vecklingsplanen. Lars Olson menar att det 
finns en tradition av att tänka på förorten 
som någonting utanför staden, oberoende 
av den och ganska ointressant. 

– Men RUFS tar fasta på att utan förorter 
som Botkyrka finns ingen arbetskraft till 
den växande regionen. Alla är lika viktiga! 
Vi ser också att de som bor här har flera 
olika samhörigheter, de känner sig hemma 
i sitt område där de bor, men också i Bot-
kyrka kommun och många, särskilt unga, 
definierar sig också som stockholmare. Den 
känslan vill vi stärka. 

Lars Olson hoppas att planerna i RUFS 
ska bli verklighet, så att Botkyrka kan för-
verkliga sin vision om att vara en vital och 
viktig del av en levande Stockholmsregion. 

– Särskilt viktiga satsningar för oss är 
de på Södertörnsleden och Förbifart Stock-
holm, säger han. Vi märker redan ett ökat 
intresse för investeringar som hänger ihop 
med dem. l

Text: Klara Möller Norén  Foto: Frida Hedberg, Scanpix Sweden

Vi ser också att de som bor här 
har flera olika samhörigheter, 
de känner sig hemma i sitt 
område där de bor, men också i 
Botkyrka kommun och många, 
särskilt unga, definierar sig 
också som stockholmare.

Lars Olsson
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Bromma flygplats har varit föremål för politisk 
oenighet under decennier. Besluten kring flygplatsen 
speglar mer den politiska majoriteten för tillfället 
än inriktningen i den långsiktiga regionala 
utvecklingsplanen.  Text: Carina Järvenhag  Bilder: Colourbox

Hans Brattström, regio-
nalplanerare och arkitekt, 
på SLL, Tillväxt, miljö och 
regionplanering, har vigt 
en stor del av sitt arbetsliv 
åt frågan om Stockholms-
regionens långsiktiga behov 

av flygplatser. Redan 1986 när han började 
arbeta med regionplanering var det en 
fråga som hamnade på hans bord.

– Jag har ägnat många veckor, eller kan-

ske snarare år, åt utredningar och konse-
kvensanalyser rörande Bromma flygplats, 
men det går inte att säkert sia om flygplat-
sens framtid.

Sommaren 2014 har framtiden för 
Bromma flygplats åter aktualiserats efter-
som Miljöpartiet vill lägga ned den. I stäl-
let vill man använda marken för att bygga  
50 000 nya bostäder. Samtidigt säkrar det 
nuvarande avtalet mellan Luftfartsverket 
och Stockholms stad, som skrevs med den 

nuvarande borgerliga regeringens goda 
minne, flygplatsens framtid till år 2038.

– Historiskt har det varit så att Modera-
terna vill driva flygplatsen vidare, medan 
Socialdemokraterna har varit negativa och 
vill bygga bostäder i stället.

SAKNAR	SLUTGILTIG	LÖSNING
Frågan om Bromma flygplats har stötts 
och blötts i flera regionplaner utan att 
få någon slutgiltig lösning. I början av 
1970-talet var den statliga inställningen 
att Bromma flygplats på sikt skulle av-
vecklas. Det blev också inriktningen i 
regionplanerna år 1973 respektive 1978. 
Det gjordes också flera utredningar om 
alternativa flygplatser.

– Det var utredningen vid namn LUFS 2 
som kom fram till slutsatsen att Tullinge 
F18 var huvudförslaget till en alternativ 

BROMMA FLYGPLATS:

Politisk oenighet i decennier

Hans Brattström
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flygplats. Det var mot bakgrund av att re-
geringen 1982 hade beslutat att avveckla 
Tullinge som militärflygplats, säger Hans 
Brattström.

Planeringen och förankringen av den 
nya flygplatsen fortsatte genom Tullinge 
flygplats AB, där alla Södertörnskommuner, 
förutom Huddinge ingick. I förslaget till Re-
gionplan 1991 beskrivs Bromma flygplats 
som nedlagd. Men samtidigt växte den folk-
liga opinionen mot flygplatsen, bland annat 
på grund av oro för buller och utsläpp. 

– Det var i kommunvalet i Botkyrka 
1988 som Aktionsgruppen mot flyg på F18 
fick ett sådant genomslag att majoriteten 
ändrade linje i flygplatsfrågan, säger Hans 
Brattström.

Vid valet hösten 1991 ändrades återigen 
majoriteten från rött till blått i riksdagen, 
landstinget och Stockholms stad. Den 
nya borgerliga majoriteten beslutade att 
Bromma flygplats skulle finnas kvar och 
förlängde avtalet till år 2011. 

1994 återtog dock Socialdemokraterna 
makten i landstinget och i Stockholms stad. 
Så när arbetet med RUFS 2001 påbörjades 

var uppdraget återigen att lägga ner flyg-
platsen. Förutsättningarna förändrades 
dock under arbetets gång och i den antagna 
planen står att Bromma flygplats bör be-
hållas för kvalificerat allmänflyg och visst 
linjeflyg. 

LÅNG	FÖLJETONG
Parallellt med RUFS 2001 pågick den så 
kallade Flygkapacitetsutredningen. I utred-
ningens samrådsförslag finns två nya 
flygplatsalternativ, Hall och Almnäs. Men 
den här gången är det statsminister Göran 
Persson som gör att frågan havererar.

– Göran Persson hade tidigare uttalat sitt 
stöd för Skavsta och under sitt traditions-
enliga sommartal i Björkviks Folkets park 
sommaren 2000 utvecklade han frågan. 
Då sade han sig bland annat ”vara mycket 
skeptisk till de miljöskador och störningar 
en nyanlagd flygplats söder om Stockholm 
skulle skapa”. Det gjorde att frågan föll på 
nytt, säger Hans Brattström.

Frågan om Bromma flygplats är en säl-
lan skådad följetong. Som tjänsteman är 
naturligtvis Hans Brattström opartisk, 

brommas viktiga årtal
 1933 öppnas flygplatsen.

 1946 tar staten över flygplatsen.

1962 flyttas det regionala utrikes
flyget till Arlanda.

1983 flyttas även inrikesflyget till 
Arlanda.

1992 avregleras flygmarknaden och 
Bromma öppnas åter för utrikestrafik.

Bromma flygplats drivs i dag av 
Swedavia på mark som tillhör 
Stockholms kommun. Enligt beslut i 
stadsfullmäktige 2008 har staten rätt 
att disponera marken till och med 
2038 för flygplatsändamål.

men han får ändå frågan om sin åsikt.
– Bromma är en komplex fråga, säger 

han. Men om det hade fattats ett beslut 
om flytt till Tullinge flygplats redan under 
1980-talet hade kanske frågan fått en mer 
långsiktig lösning än den vi ser i dag. l
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fakta om regionala utvecklingsprogram (rup)

•  RUP var en fortsättning på de  
regionala tillväxtprogrammen, RTP, som 
infördes 2001 för att skapa förutsättningar  
för tillväxt i hela landet.

•  Regeringen beslutade i september 2003 att 
landets alla länsstyrelser ska utarbeta ett 
regionalt utvecklingsprogram (RUP).

•  Länsstyrelsen pekar ut fem strategiskt 
viktiga områden som avgörande för 
regionens utveckling; infrastruktur, bostä-
der, klimat & energi, arbetsmarknad & 
kompetens, innovationskraft. De regionala 
strukturfondsprogrammen 2014–2020 i 
Stockholmsregionen  fokuserar på dessa 
områden.

•  RUFS 2010 har idag formellt status som en 
utvecklingsplan enligt plan- och bygglagen 
och ett regionalt utvecklingsprogram enligt 
förordningen om regionalt tillväxtarbete.

10



Sedan början av 2000- 
talet är regionala utveck-
lingsprogram, RUP, en del 
av statens tillväxtpolitik. 
Länsstyrelsen har formellt 
ansvaret för att ta fram en 
plan för länets utvecklings-

frågor. En utgångspunkt är att se till statens 
intressen och att målen för tillväxtpolitiken 
kan uppnås. 

Den tidigare regionplanen, RUFS 2001, 
omfattade visserligen regionala utvecklings-
frågor, men hade inte ställning som RUP. 
När arbetet med att ta fram RUFS 2010 på-
börjades kom länsstyrelsen och landstinget 
överens om att RUFS 2010 skulle utformas 
så att det formellt också blev länets RUP. 

– Vi har varit en aktiv part i arbetet med 
RUFS från början. I RUFS finns ett starkt 
fokus på den fysiska planeringen, medan 
RUP kompletterar med ett tillväxtperspek-
tiv. Att planerna är integrerade visar till 
exempel hur beroende byggandet av nya 
bostäder och tillväxt är av varandra, säger 
Jonas Örtquist.

I dag finns heller inga stora politiska 
skiljelinjer mellan vilken vision länsstyrel-
sen, landstinget och länets kommuner har 
för framtidens Stockholm. Jonas Örtquist 
tycker att länsstyrelsens viktigaste utveck-
lingsfrågor har fått ett stort gehör. 

– RUFS är ett omfattande dokument 
och anslaget blir ibland lite övergripande. 
I RUP-delen försöker vi vara mer konkreta 

och lyfta fram Stockholmsregionens vikti-
gaste utmaningar för fortsatt tillväxt och 
utveckling.

FEM	AVGÖRANDE	OMRÅDEN
Länsstyrelsen pekar ut fem områden som 
avgörande för framtiden; bostäder, infra-
struktur, klimat & energi, arbetsmarknad 
& kompetensförsörjning och innovations-
kraft. Länsstyrelsens strategiska inriktning 
utgår från dessa utmaningar och samban-
den dem emellan. Det är också dessa om-
råden som ligger till grund för EU:s nya 
strukturfondsperiod, åren 2014–2020.

– Det nya är att strukturfonderna knyts 
mycket hårdare till RUFS och RUP. Projekt 
kommer inte att kunna genomföras om 
de inte har en tydlig koppling till de stora 
utmaningarna som nämns där. Tanken är 
också att få ut mer av projekten genom att 
de blir mer strategiska och långsiktiga.

En annan ambition är att projekt ska 
kunna samfinansieras både av regional-
fonden och socialfonden för att ge större 
effekt. Aktörer som länsstyrelsen och lands-
tinget ska vara mer involverade och mycket 
mer pro-aktiva i sitt arbetssätt.

– Vi ska mobilisera aktörer i utvecklings-
processer och aktivt leta efter finansiering 
och samarbetspartner. Ett drömprojekt 
skulle vara ett stort kompetensförsörjnings-
projekt för alla unga ”drop-outs” som läm-
nar grundskolan utan fullständiga betyg, 
där man kunde involvera allt från myndig-

Fysisk planering avgörande  
för framtida tillväxt

Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms läns landsting kom 
överens om att integrera arbetet den regionala utvecklingsplanen och det 
regionala utvecklingsprogrammet för att ge frågorna en samlad kraft.

Det visar hur fysisk planering och strategiska frågor hänger ihop enligt 
Jonas Örtquist, utvecklingsledare på länsstyrelsens tillväxtavdelning.

heter och kommuner till sociala företag, 
säger Jonas Örtquist.

Att drygt tre av tio unga lämnar gymna-
sieskolan utan fullständiga betyg är en av 
de riktigt stora utmaningarna för framti-
den, vilket i sin tur bidrar till ökande seg-
regering på arbetsmarknaden. 

FLERA	STORA	UTMANINGAR
Ytterligare ett sorgebarn för Stockholms-
regionen är järnvägen, där Sverige i ett 
EU-perspektiv är sämst i klassen vad gäller 
investeringar. 

– Vi måste lösa de utmaningarna om 
Stockholm ska kunna fortsätta vara en mo-
tor för tillväxten i landet. I dag står vi för en 
tredjedel av tillväxten och en fjärdedel av 
arbetsmarknaden finns här. Det finns en allt 
större medvetenhet om att det måste finnas 
en särskild huvudstadspolitik, till exempel 
vad gäller investeringar i infrastruktur där 
tunnelbanan är ett aktuellt exempel. Det som 
är bra för Stockholm är bra för hela landet!

I och med valet i september avvaktade 
politikerna med att ta beslut om inriktning 
för ny regional utvecklingsplan. På frågan 
hur ett regeringsskifte kan påverka den stra-
tegiska inriktningen tror inte Jonas Örtquist 
på några dramatiska förändringar.

– Eftersom det redan i dag finns en sam-
syn är det knappast sannolikt att spelplanen 
förändras radikalt. Däremot tror jag att det 
blir en ännu starkare integrering av fysisk 
planering och strategiska tillväxtfrågor. l

Jonas Örtquist

Text: Carina Järvenhag   
Foto: Bengt af Geijerstam / TT NYHETSBYRÅN
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Å ena sidan är det mesta sig likt i Stock-
holm en sommardag 2044. Slottet ligger där 
det ligger, turisterna flanerar omkring och 
inga science fiction-aktiga flygande bilar 
snurrar runt Kaknästornet. 

– Det tråkiga svaret är att vid en första 
anblick så kommer det inte att ha hänt så 
jättemycket på 30 år, förklarar framtidsfors-
karen Peter Siljerud.

För sten och betong är inget man flyttar 
på i första taget, och när det gäller stadens 
infrastruktur är det snarare evolution än 
revolution som gäller. En 30-åring från 
2044 som helt plötsligt flyttades tillbaka 
till 2014 skulle knappast gå vilse, möjligt-
vis bli förvånad över att tunnelbanan inte 
gick längre ut.

Men när besökaren från framtiden bör-
jade titta lite närmare, då skulle hen ändå 
upptäcka att det var ganska mycket som 
skiljer sig åt.

För det första kommer vår besökare från 
en betydligt större och tätare stad. Inflytt-
ningen har fortsatt och arbetet med att för-
stärka näringslivet och göra staden till den 
mest attraktiva storstadsregionen har gett 

” Det var människor som körde bilarna. Och de gick 
omkring med klumpiga mobiltelefoner hela tiden. Och 
så var det så himla billigt att bo i centrala stan!” En 
besökare från 2044 skulle tycka att Stockholm 2014 var 
en ganska konstig plats att leva på. 
Text: Karin Aase  Illustrationer: Gösta Lindwall

resultat. Det har blivit fler arbetsplatser, 
vilket i sin tur har lockat fler att flytta hit 
vilket har lett till en positiv spiral. 

Men trots att besökaren från 2044 bor i 
ett län med åtminstone en miljon fler invå-
nare skulle hen förmodligen irritera sig på 
att Stockholm 2014 är så bullrigt. Själv är 
besökaren van vid en stad med nästan bara 
elbilar, vilket dels innebär bättre luft, men 
också mycket mindre bilbuller.

Men det är inte bara bilarnas drivme-
del som kommer att vara annorlunda. Tack 
vare den snabba teknikutvecklingen är det 
väldigt mycket mer som kommer att ha för-
ändrats eller effektiviserats.

– Det är mycket lättare att flytta ettor 
och nollor än att flytta betong, och inom 
teknikutvecklingen kommer det att ha 
hänt otroligt många spännande saker som 
i sin tur påverkar vårt beteende, konstate-
rar Peter Siljerud.

ELBILAR	STANDARD
Till exempel skulle besökaren från 2044 för-
modligen bli väldigt förvånad, och kanske 
till och med lite skärrad, över att det var 

FRAMTIDSSTADEN
– REN, TYST OCH EFFEKTIV
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människor som körde bilarna 2014. 
– Det kan låta som ren science fiction 

men redan idag har bilindustrin kommit 
väldigt långt när det gäller självkörande 
bilar, förklarar Peter Siljerud.

I Göteborg testas redan idag några få i 
stadsmiljö. 2017 kommer de att vara 100 
stycken och tanken på att människor bara 
skulle vara sekundära förare 2044 är inte 
alls otrolig. Tekniken som idag är dyr kom-
mer att bli väldigt mycket billigare och det 
kommer att vara mer regel än undantag att 
människan bara är passagerare.

Det i sin tur kommer att leda till att 
bilarna tar väldigt mycket mindre plats i 
staden eftersom de tekniska systemen kör 
med betydligt högre precision än mänsk-
liga förare. När en fil idag måste vara 3,5-4 
meter bred för att ge utrymme för män-
niskors vingelmariginal så räknar forskarna 
på Volvo med att en bil som kör själv klarar 
sig på halva utrymmet.

– Jag tror att en besökare från 2044 kom-
mer att förundra sig över att vi lät bilar ta 
så mycket plats, och att vi lät människor 
göra något så komplicerat och farligt som 
att köra en bil, säger Peter Siljerud.

2044 är istället privat bilägande i stan 
något väldigt ovanligt. För att alla ska få 
plats har kollektivtrafiken fått byggas ut, 
och med tanke på att medborgarna kom-

mer att vara mer beroende av den kommer 
de också att ställa högre krav. Pendeltåg 
som inte går bara för att det kommit snö 
på spåren kommer att låta helt otänkbart.

– Överhuvud taget tror jag att vi bara 
kommer att ta för givet att samhällets 
grundläggande service fungerar friktions-
fritt, säger Peter Siljerud. Det grundläg-
gande maskineriet ska bara fungera och 
inte krångla och bromsa upp medborgarnas 
ambitioner.

ÖPPNARE	SAMHÄLLE
Men samtidigt som kraven ökar så ser Peter 
Siljreud också att 2044 är ett öppnare, mer 
välkomnande samhälle än idag.

– Det är svårt att sia om framtidens vär-
deringar, men vi har idag en väldigt stark 
underliggande godhetstrend. Unga dricker 
mindre, våldsbrotten minskar och vi ser en 
begynnande nykollektivism där gemensam-
het blir allt mer viktigt.

Men det är inte bara värderingsmässigt 
som 2044-människan kommer att vara mer 
kollektivt inriktad, även när det gäller bo-
ende och umgänge kommer det att finnas 
stora skillnader.

– Jag tror att en besökare från 2044 skul-
le bli förvånad över att vi umgås så mycket 
i våra hem istället för ute på stan, säger 
Peter Siljerud.

Jag tror att en besökare 
från 2044 kommer att 
förundra sig över att vi 
lät bilar ta så mycket 
plats, och att vi lät 
människor göra något så 
komplicerat och farligt 
som att köra en bil.

Peter Siljerud

Framtidens arbetspaltser är fullt mobila. Att pendla har blivit omodernt.



I och med att regionen blir allt mer att-
raktiv så kommer kvadratmeterpriserna 
och därmed boendekostnaden att gå upp 
och väldigt få människor kommer att ha 
råd att bo speciellt stort. 

- Jag tror att hemmet snarare blir en 
plats där vi sover, medan vi istället umgås 
och jobbar på till exempel caféer och andra 
offentliga platser.

De stigande priserna i kombination med 
att det privata bilåkandet minskar kommer 
dessutom att påverka handeln. Vi kommer 
inte att kunna eller vilja transportera va-
ror själva och med tanke på att hyrorna i 
innerstaden kommer att ha ökat markant 
kommer en butik snarare att vara ett litet 
showroom med något enstaka exemplar av 
varje produkt som du kan titta, klämma 
och känna på. Sedan lägger du en beställ-
ning som skickas hem till dig från ett va-
rulager någonstans utanför stan. 2044-män-
niskan kommer helt enkelt att tycka att de 
affärer hen besöker 2014 är väldigt stora 
och väldigt överbelamrade med prylar.

– Med tanke på att många e-handlare i 
USA redan idag erbjuder leverans inom två 
timmar och att de dessutom experimente-
rar med drönare för leveranser så är den 
här utvecklingen av handeln absolut inte 
orimlig långt före 2044, konstaterar Peter 
Siljreud.

MOBILA	ARBETSPLATSER
De dyra lokalerna kommer också att spilla 
över på arbetsmarknaden. 2044-människan 
kommer att tycka att det var väldigt kon-
stigt att vi alla ungefär samtidigt åkte in till 
jobbet på morgonen, för att sedan återigen 
sätta oss i lämmeltåget hem framåt femti-
den. Så gör man inte där hen kommer ifrån. 
För med tanke på att forskarna redan 2014 
visade att det bara är ungefär 30 procent av 
alla som jobbar inom tjänstesektorn som 
faktiskt sitter vid sitt skrivbord samtidigt 
(de andra är på möten, på resor, vabbar et-
cetera) så har arbetsgivarna 2044 tröttnat 
på att betala väldigt dyr hyra för arbetsplat-
ser som ändå inte används. Kontor kommer 
självklart att finnas, men där kommer inte 
att stå lika många skrivbord som det finns 
anställda. Huvudsaken är att man jobbar, 
var man gör det är inte lika noga.

– Jag tror att det kommer att bubbla upp 
lokala work courts, platser där människor 
sitter och jobbar tillsammans trots att de 

inte är anställda inom samma företag. Vår 
tid är helt enkelt för dyrbar 2044 för att 
vi ska vilja slösa bort den på två timmars 
pendling varje dag.

Något som också kommer att förvåna 
besökaren från 2044 var hur hårt och kärt 
vi kramade om våra mobiltelefoner.

– Många pratar om hur fantastiska mo-
bilerna kommer att vara i framtiden, men 
jag tror inte ens att vi kommer att behöva 
dem, säger Peter Siljreud. Tekniken ut-
vecklas fortfarande så otroligt snabbt och 
de trevande försök vi sett hittills med att 
integrera den i till exempel glasögon är bara 
en start på något mycket större.

Besökaren från 2044 kommer varken 
att ha betalkort eller plånbok med sig utan 

snarare ett armband laddat med sensorer. 
Genom att känna av pulsen, som är lika 
unik för varje människa som hennes fing-
eravtryck, kan armbandet läsa av att det 
sitter på rätt bärare och sedan användas 
för att betala med, som id-kort eller kan-
ske för att checka in i den förarlösa bilen. 
Att det inte gick att använda 2014, och att 
vi släpade runt på både telefon, plånbok, 
nycklar med mera kommer vår besökare 
att tycka var både opraktiskt och väldigt 
gammaldags.

– Och personen kommer att bli irrite-
rad på vilken tid allting tog 2014! Att vara 
tvungen att vänta medan någon räknar 
upp alla enkronor du ska få i växel kom-
mer att kännas helt galet! l

Butikerna har blivit showroom utan lager. Drönare levererar dina beställda varor.



Det senaste årets arbetet med att aktuali-
tetsbedöma RUFS 2010 har under senvåren 
övergått till att förbereda ett program för 
en kommande regional utvecklingsplan. 
Svaren på de åtta frågor som ställdes un-
der aktualitetsarbetet har kokats ner till 
ett antal slutsatser och inriktningar som 
den nya planen ska bygga på.

– Något som vi tar till oss är att stödet 
för RUFS 2010 är mycket starkt vilket är 
väldigt positivt, säger Jessica Andersson, 
projektledare på TMR. Regionens aktörer 
ställer både upp på planens huvuddrag, in-
riktningen av den rumsliga utvecklingen 
och strategierna.

Något som däremot förvånade var att så 
få tog upp den ekonomiska utvecklingen. 
Tidigare har det pratats mycket om inter-

nationell konkurrenskraft och hur Stock-
holmsregionen står sig i denna.

– Aktörer utanför Stockholmsregionen, 
till exempel Oslo, Helsingfors och även 
andra regioner i Sverige, har dessutom 
kommenterat att vi är ganska inåtvända 
för att ha den vision vi har, säger Roland 
Engkvist, biträdande projektledare. En 
slutsats vi har tagit till oss är därför att 
vi bör stärka både den storregionala, eu-
ropeiska och baltiska dimensionen i en 
kommande plan.

FÖRBÄTTRA	ISTÄLLET	FÖR	ATT	GÖRA	NYTT
Syftet med aktualitetsarbetet har varit 
tydligt från början – dels att se hur ge-
nomförandearbetet med den nuvarande 
planen fungerar, dels vad som behöver 

utvecklas och göras mer av – sedan har 
projektledningen försökt sortera slutsat-
serna utefter detta. 

– Mycket bygger på förbättring av det 
som redan finns, det handlar bland annat 
om att förfina analyser och att förbättra 
uppföljningen, säger Jessica Andersson. Re-
gionen måste också våga och klara av att 
prioritera tydligare, något som efterfrågas 
av många. Den ambitionen har vi med oss 
in i programarbetet. Den ständiga förhopp-
ningen är att hitta ett system för att göra 
en tydligare plan.

Nuvarande RUFS 2010 grundade sig på 
den uppföljning och aktualitetsprövning 
av RUFS 2001 som resulterade i en slags 
årsbok.

– Det var ett ganska 
omfattande arbete, 
mer en genomgång 
av planen från bör-
jan till slut som 
sedan gick ut på 
remiss, säger Ro-
land Engkvist. Den 
här gången har vi 
valt ett annat tillvä-
gagångssätt och nöjt oss 

REGIONPLANERING PÅ GÅNG

Arbetet med att ta fram underlag för en ny regional 
utvecklingsplan har påbörjats och nästa sommar 
räknar projektledningen med att ett program för en ny 
plan har utarbetats. Omfattande dialog och förankring 
är avgörande för slutresultatets värde.
Text: Karin Wandrell  Foto: Jeppe Wikström, Stockholm Media Bank
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REGIONPLANERING PÅ GÅNG

med att ställa åtta frågor, vilket har räckt 
förvånansvärt långt.

Inför programarbetet passade Roland 
Engkvist på att ta fram några gamla pro-
gram från 1978 och framåt för att jämföra 
med hur det ser ut i dag.

– Vissa saker är universella på ett regio-
nalt plan och vissa saker beskrivs alltid 
som utmaningar, men sättet att uttrycka 
sig på skiljer sig åt. På 1970-talet var det ett 
väldigt pregnant och mycket mer rättframt 
språk. Man kallar helt enkelt en spade för 
en spade, utan några omskrivningar.

KREATIV	OCH	NYDANANDE	PLAN
Den regionplan som kom i början av 
1990-talet blev däremot inaktuell nästan 
direkt på grund av den ekonomiska krisen 
och därefter dog nästan tanken på en re-
gionplan.

– Men det hände mycket i mitten av 
1990-talet vilket blev starten på en väldigt 
kreativ period. Det ledde så småningom 
fram till RUFS 2001, som ansågs som väl-
digt nydanande och vilken RUFS 2010 är en 
raffinerad form av, säger Roland Engkvist. 
Den största utvecklingen är att man idag 
har formulerat strategier istället för utma-

ningar inom tematiska områden.
Jessica Andersson menar att man på 

TMR är vana och tränade i att tänka i tröga 
processer och långa tidsperspektiv. Den nu-
varande planen sträcker sig till 2030, men 
redan nu är siktet inställt på år 2050 för att 
kunna förstå det som händer.

– Vi jobbar med långsiktig planering och 
försöker hela tiden bli bättre på analysarbe-
tet bakom, att se konsekvenser och förstå 
vad vissa beslut kommer att leda till. En del 
av utmaningen är att kunna se hur behovet 
av en liten förändring 2050 kan innebära 
något ganska dramatiskt annorlunda ur 
värderingssyfte, för behov av annan rums-
lig utveckling eller liknande.

ÖPPET	FÖR	OMPRÖVNING
Kommunikation och dialog är en viktig del 
av arbetet med nya planen. Utgångspunk-
ten är att även nästa regionplan ska vara 
integrerad med den regionala utvecklings-
strategin (RUS). 

– Här finns det en del förbättringsmöjlig-
heter, till exempel hur RUS-delarna kan sy-
nas bättre, säger Jessica Andersson. Samver-
kan med landstingets trafikförvaltning och 
övriga landstinget är bärande för att det 

ska bli ett 
bra resul-
tat, liksom 
samverkan 
med länets 
kommuner. 
Sedan till-
kommer övriga aktörer som olika myndig-
heter, organisationer och lärosäten som vi 
kommer att kommunicera med för att på 
olika sätt få en kvalitetssäkring.

Programmet är ett första steg för att 
kunna slå fast principer som ska ligga till 
grund för själva planarbetet. Sedan finns 
det alltid plats för omprövning under plan-
processen för att uppnå en hållbar och 
önskvärd utveckling.

– Vi gör en regionplan och sedan arbetar 
vi med planerings- och kunskapsunderlag 
som ska göra det lätt för andra att fatta 
beslut som ligger i linje med planen. En 
minst lika viktig del av vårt arbete är att det 
ska vara lätt att påvisa varför det är bra att 

utvecklas i föreslagen riktning. 
Bara för att en siffra eller prog-

nos ändras under tidens gång 
innebär det inte att målbilden ändras, av-
slutar Jessica Andersson. l

Roland EngkvistJessica Andersson
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Den gemensamma utgångspunkt som 
alla sluter upp bakom är att det som utveck-
lar Södertörn, det utvecklar även hemkom-
munerna, förklarar Lennart Kalderén. Han 
är kommunstyrelseordförande (M) i Salems 
kommun och just nu även ordförande för 
Södertörnssamarbetet – ett uppdrag som 
kommunstyrelseordföranden i var och en 
av de åtta Södertörnskommunerna åtar sig 
ett år i taget. 

Lennart Kaldéren har varit kommun-
politiker sedan samarbetet formaliserades 
omkring år 1998. Då beslutades det om en 
lista med sex punkter där kommunerna – 
Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, 
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö 
– skulle samverka. Några av punkterna var 
utvecklingen av väg 73 till motorväg och 
utbyggnad av E4/E20. 

– Alla sex punkterna genomfördes, vilket 
stärkte samarbetet, säger Lennart Kaldéren. 

Idag finns ett väl inkört arbetssätt med 
arbetsgrupper inom fyra prioriterade områ-
den: infrastruktur, klimat, näringsliv inklu-
sive högskola samt olikhet och mångfald. 
Kommunerna sparar tid och pengar genom 

att identifiera frågor där de kan tala i ge-
mensam sak och till exempel skriva remiss-
svar tillsammans.  

– Vi får dessutom större genomslagskraft 
när vi talar gemensamt, säger Lennart 
Kaldéren. 

Han berättar att ett antal kommuner i 
nordöstra Stockholm har tagit efter sam-
verkansmodellen och börjat arbeta på lik-
nande sätt.

– Framgången beror på att vi jobbar 
över partigränser och blickar gemensamt 
framåt istället för att fastna i små menings-
motsättningar. Samarbetet är pragmatiskt 
och prestigelöst.

GEMENSAM	AGENDA
Gunilla Eitrem är utvecklingsledare för Sö-
dertörnskommunerna. Hon utgör länken 
mellan politikerna och arbetsgrupperna 
som kan bestå av näringslivschefer, pla-
neringschefer eller miljöstrateger. Genom 
samarbetet omsätts deras expertis i under-
lag för beslut inom kommunerna och inom 
samarbetet. Inom infrastruktur har till ex-
empel ett dokument med ett tiotal projekt 

Kommunerna på Södertörn har en lång historia 
av samarbete. Med ett politiskt beslut i grunden 
har åtta kommuner i södra Stockholm utvecklat en 
framgångsrik modell för samverkan som går över 
politiska färger och mandatperioder. 

ETT GEMENSAMT 
KONTRAKT Text: Klara Möller Norén  

Foto: Fredrik Persson / Scanpix

Tusentals människor deltog i invigningen 
av den uppdaterade väg 73 mellan 
Stockholm och Nynäshamn. Vägens 
utveckling har varit ett viktigt projekt för 
Södertörnssamarbetet. 
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som alla kommuner vill se förverkligade 
tagits fram. 

– Den listan är med på alla möten, förkla-
rar Gunilla Eitrem. Oavsett om det är Salems 
kommun som har ett möte med länsstyrel-
sen eller Botkyrka som samtalar med Tra-
fikverket så för alla fram samma budskap. 

På större möten med flera kommuner 
tar Södertörnskommunerna fram gemen-
samma presentationer vilket ytterligare för-
tydligar Södertörnskommunernas budskap. 

EN	DEL	AV	STOCKHOLM
Gunilla Eitrem framhåller att RUFS är en 
extremt viktig byggsten för kommunerna 
och samarbetet dem emellan. 

– Vi ser RUFS som ett gemensamt kon-
trakt för regionens utveckling. Den är grun-
den för  kommunernas översiktsplaner, 
som i sin tur kommunens mål bygger på. 

I RUFS identifieras Södertörn som en 
prioriterad del av Stockholms län där fyra 
av de åtta regionala stadskärnorna ska ut-
vecklas för att skapa framtidens starka, 
konkurrenskraftiga Stockholm. Den visio-
nen är central för Södertörnssamarbetet. 

– Vår utgångspunkt är att ett starkt 
Södertörn stärker hela Stockholm, säger 
Gunilla Eitrem.

Samarbetet mellan kommunerna söder 
om Stockholm tydliggör en rad viktiga stra-
tegiska processer, vilket också underlättar 
planeringen på en regional nivå. Kommu-
nerna står som en avsändare med en tydlig 
vision. För framtiden hoppas Södertörn på 
en ännu starkare RUFS som kopplar ihop 
olika frågor och tydligare integrerar det 
sociala perspektivet. 

– Vi behöver mål och medel för att bryta 
segregationen och dra nytta av mångfalden, 
säger Gunilla Eitrem. Där borde RUFS fung-
era som ett strategiskt dokument. Vi har en 
rad goda exempel på lyckade integrations-
projekt här på Södertörn. Det finns också 
en stark entreprenörsanda här och stora 
möjligheter att utveckla internationella 
kontaktnät. 

Med ett integrerat socialt perspektiv kan 
RUFS visa vägen mot ett hållbart samhälle, 
menar Gunilla Eitrem. Byggandet av till ex-
empel spårlösningar ökar attraktiviteten  
för näringslivet och om företag etablerar 
sig så skapar det i sin tur underlag för bost-
stadsbyggande, eftersom att de som arbetar 
behöver någonstans att bo.

– Allt hänger ihop. Det är därför viktigt 
att alla som arbetar med samhällsplanering  
har med sig det sociala perspektivet. 

Viktigast för Södertörn är att de infra-
strukturprojekt vars riktlinjer tecknats i 
RUFS förverkligas. Bland annat handlar det 
om att med snabb och tät kollektivtrafik 
länka samman bostadsområden och arbets-
platser i olika regionala stadskärnor.

– Vi behöver varandra. Ingen del av länet 
kan ensamt dra lasset, utan det är tillsam-
mans som vi blir en motor för hela Stock-
holmsregionen, avslutar Gunilla Eitrem. l

8 kommuner på 
Södertörn samarbetar:
• Botkyrka

• Nykvarn

• Nynäshamn

• Haninge

• Huddinge

• Salem

• Södertälje

• Tyresö

Samarbetet har en 
gemensam webbplats, 
sodertornskommunerna.se

Prioriterade infrastrukturobjekt
Strukturerande kollektivtrafiksatsningar 
mellan de regionala stadskärnorna där 
prioritet läggs på Spårväg Syd, pendel
tågets dubbelspår ända fram till den 
regionala stadskärnan Södertälje centrum 
och dubbelspår på saknade delar till 
Nynäshamn.
 
Förbättrad storregional tillgänglighet till 
bland annat Arlanda och Skavsta med infö
randet av en regionpendel, ökad kapacitet 
på Svealandsbanan och genomförandet av 
Ostlänken.

Bättre möjligheter att arbets och studie
pendla med cykel med en utbyggnad av de 
regionala cykelstråken inom och mellan 
närbelägna regionala stadskärnor.  

Förstärkt vägkapacitet där prioritet läggs 
på genomförandet av Södertörnsleden och 
Masmolänken för effektivare regionala 
tvärförbindelser mellan och till stadskär
norna. Vidare kompletterande åtgärder på 
E4/E20 vid trafikplats Hallunda samt genom 
Södertälje. Väg 226 VårstaTumbaHuddinge
Stockholm prioriteras samt förbättringar på 
riksväg 57 GnestaE4 och Förbifart Järna.

Gunilla EitremLennart Kaldéren
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Är den regionala utveck-
lingsplanen för Stock-
holmsregionen aktuell 
och användbar? Den frå-
gan ställde TMR till ett 
stort antal aktörer i regio-
nen förra året. Vinnova 

menade i sitt remissvar att regionala ut-
vecklingsplaner av olika slag kan utgöra 
en gemensam grund av fakta, analys och 
strategiska inriktningar.

– Det kan tyckas självklart, men jag 
tror det är viktigt att alla aktörer i regio-
nen är delaktiga i en gemensam viljeytt-
ring som pekar ut riktningen för fram-
tiden. Sedan kan en svaghet vara att det 
är svårt att gå från ord till handling när 
dokumentet blir så övergripande som 
RUFS, säger Charlotte Brogren, general-
direktör på Vinnova.

På frågan om hur RUFS 2010 används 
på myndigheten säger hon att det inte 
är dokument som används varje dag, 
men att den strategiska inriktningen 

Innovationsmyndigheten VINNOVA arbetar för att 
stärka innovationskraften i Sverige. Väl fungerande 
infrastruktur med bostäder, kollektivtrafik och 
transporter är avgörande för att attrahera kunskap.

Mer handling än ord
ändå finns med som en röd tråd i 
många av Vinnovas projekt.

– De ansökningar som vi får in från 
företag, universitet och högskolor har 
väl inte direkt använt RUFS 2010 som 
underlag, men alla våra projekt handlar 
ju i någon mening om samverkan och 
att främja förnyelse och nya idéer, säger 
Charlotte Brogren.

FUNGERANDE	INFRASTRUKTUR
Som ett konkret exempel på samverkan 
i RUFS anda och något som höjer regio-
nens konkurrenskraft ur ett internatio-
nellt perspektiv tar hon de framväxande 
noderna inom forskning och vetenskap.

– Ett exempel är Science for Life Labo-
ratory, som är ett samarbete inom biove-
tenskap mellan Stockholms universitet, 
Karolinska Institutet, KTH och Uppsala 
universitet. De är alla stora och välkän-
da institutioner i Sverige men de måste 
ändå samverka för att kunna hävda sig 
på en internationell arena.

fakta om vinnova
•  Är en statlig myndighet som ska 

stärka innovationskraften i Sverige.

•  Delar ut 2,7 miljarder årligen till 
forskning och olika program.

•  Arbetar inom områdena informa
tions och kommunikationsteknik, 
tjänster, produktion, transport, 
miljö, hälsa och arbetsliv.

En av de största utmaningarna om 
Stockholm ska vara en ledande tillväxt-
region är att få infrastrukturen att fung-
era, menar Charlotte Brogren. Befolk-
ningstillväxten har också varit starkare 
än vad man utgick från i RUFS 2010.

– Växtvärk är den största utmaningen 
mot tillväxten. Hur vi ska få infrastruk-
turen med bostäder, kollektivtrafik och 
transporter att fungera samtidigt som vi 
vill fortsätta att attrahera ännu fler kun-
niga och innovativa människor. l

Text: Carina Järvenhag  Foto: Colourbox

Charlotte Brogren
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2014:3   Befolkningsprognos 2014-
2023/45 - försörjningskvoter2014:3 
Miljöredovisning 2013

2014 – 2   Demografisk rapport: Barn och 
ungdomars flyttningar i Stock-
holms län 2012/2013

2014 – 2 Synergier mellan investeringar
2014 – 1   Alternativa byggplaner – Befolk-

ningsprognos 2014-2023/45
2014 – 1  Storregionala perspektiv i 

planeringen
2013 – 9  Känslighetsanalyser och 

beskrivning för framskrivning av 
sysselsättning i östra Mellansverige

2013 – 9  Demografisk rapport  
- Kommunprognoser

2013 – 8  Framskrivningar av befolkning och 
sysselsättning i ÖMS

2013 – 8  Demografiskt rapport: Bostads-
planer

2013 – 7   Demografisk rapport: Stockholms 
län, huvudrapport 

2013 – 7 Miljöredovisning 2012
2013 – 6  Slutrapport – Handlingsprogram 

för energi och klimat
2013 – 5 En ny ekonomisk geografi
2013 – 4  Barnfamiljers flyttningar kring 

sekelskiftet 2000, demografisk 
rapport

2013 – 4  Stockholmsregionens regionala 
stadskärnor

2013 – 3  Demografiska prognoser för 
kommunerna i Stockholms län 
2012-2045, demografisk rapport

2013 – 3  Ekosystemtjänster i Stockholms-
regionen

2013 – 2   Barn och unga och deras familjer 
i Stockholms län år 2011/2012 – 
demografisk rapport

2013 – 2 Barriärer att överbygga
2013 – 2   Regionala stadskärnor i Stock-

holmsregionen
2013 – 1  Befolkningsutvecklingen 2012 – 

Demografisk rapport
2013 – 1  Handlingsprogram Regionala 

stadskärnor
Info 2013 – 1  Regional cores – A prerequisite for a 

growing Stockholm region
2012 – 5   När, vad och hur? Svaga samband i 

Stockholmsregionens gröna kilar
2012 – 4  Att utveckla kvällslivet i regionala 

stadskärnor
2012 – 3  Handlingsprogram Kunskapsregion 

Stockholm – Att tillgodose behovet 
av högutbildad arbetskraft

Info 2012 – 1  Befolkning, sysselsättning och 
inkomster i Stockholms län år 2050

2012 – 1   Befolkning, sysselsättning och 
inkomster i Östra Mellansverige

Rapporter från 2012 till 2014: 
Stockholms läns landstings Tillväxt- och regionplaneringsutskott, TRU, och Miljö- 
och skärgårdsberedning, MSB, bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och 
omvärlden. Utskottet och beredningen tar initiativ i strukturfrågor i Stockholms 
län och Mälarregionen. Utskottet har nio ledamöter och nio ersättare och 
sammanträder cirka åtta gånger per år. Beredningen har nio ledamöter och sam-
manträder cirka tio gånger per år. På www.sll.se finns kallelser och handlingar 
kopplade till utskottets och beredningens arbete. I TMR:s rapportserie presente-
ras kunskapsunderlag, statistik, utvärderingar, analyser och rekommendationer 
för regionens utveckling. På www.tmr.sll.se/publikationer finns möjlighet att 
ladda hem digitala versioner och beställa en rapport.  

Varje år följs resultatet av 
landstingets miljöarbete upp och 
sammanfattas i en miljöredovisning. 
Den redogör för arbetet med att nå 
målen i vårt miljöpolitiska program 
Miljöutmaning 2016.

Tillväxt- och regionplane-
ringsutskottet har föreslagit att 
landstingsfullmäktige godkänner 
2013 års miljöredovisning. Stockholms 
läns landstings miljöarbete ligger 
i framkant enligt en jämförelse 

mellan landstingen. Miljöredovisning 
2013 visar att verksamheterna i 
Stockholms läns landsting har varit 
fortsatt framgångsrika. Till exempel 
har målet att använda 75 procent 
förnyelsebara drivmedel för trans-
porter redan nåtts – två år i förtid. 
Uppföljning är en av de utmaningar 
som återstår. 

 
(S) lämnade ett särskilt uttalande
(V) lämnade ett särskilt uttalande

Fortsatt  
framgångsrikt arbete

Foton: Colourbox
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Genom Tillväxt- och regionpla-
neringsutskottet har landstinget 
beslutat att ge SIKO (Skärgårdens 
Intresseföreningars KontaktOr-
ganisation) ett bidrag på 470 000 
kronor till verksamheten under 
2014. 

Det är de fastboende kust- och 
skärgårdsborna i Stockholms län 
som genom 13 intresseföreningar 
är medlemmar och representeras 
av SIKO inför myndigheter och 
politiska samhällsorgan. SIKO ses 
av landstinget som en viktig part 
och har erhållit verksamhetsbi-
drag sedan 1970-talet.

Kultur i världsklass
I RUFS 2010 är ett av åtagandena 
att Skapa förutsättningar för ett 
kulturliv i världsklass. Kreativa 
och kulturella näringar har stor 
relevans för regionens attraktivitet 
och utveckling. Med projektet 
Creative Stockholm har Botkyrka 
kommun framställt en regional 
handlingsplan för dessa näringar.

Ett annat initiativ som anknyter 
till handlingsplanen är Innova-
tionskraft Stockholm som initierats 
av länsstyrelsen. Kulturnämnden i 
landstinget ansvarar för samord-
ning och ledning av arbetet enligt 
handlingsplanen. 

Tillväxt- och regionplane-
ringsutskottet har beslutat att 
den riktning som anges i planen 
överensstämmer med den i 
RUFS 2010. Utskottet stödjer 
Kulturförvaltningens ledning och 
samordning av handlingsplanen. 

 
(S) och (V) reserverade sig
(FP) reserverade sig

I rapporten Landstinget som tillväxt-
främjare läggs fokus på den ekonomiska 
dimensionen av hållbar tillväxt. Samban-
den mellan regionens ekonomiska tillväxt 
och landstingets verksamheter belyses 
också. 

Betydelsen för tillväxten är avsevärd. 
Stockholmsregionen är en av Europas 
snabbast växande regioner och en 
ekonomisk motor för landet. I studien 

förordas ett bredare perspektiv för 
utveckling i det fortsatta arbetet. Lands-
tingsfullmäktige föreslås av Tillväxt- och 
regionplaneringsutskottet att godkänna 
rapporten. Ett av huvudmålen för 
landstinget i 2014 års budget är hållbar 
tillväxt. 

(S) lämnade ett särskilt uttalande
(V) lämnade ett särskilt uttalande

Sollentuna kommun får ett bidrag på högst  
400 000 kronor ur miljöanslaget efter beslut av 
landstinget genom Tillväxt- och regionplane-
ringsutskottet. 

Pengarna öronmärks för ett projekt 
som ska stärka kunskapen om hur urban 
grönstruktur kan bidra till hållbarhet, ekologiskt och 
socialt. Det ska också ge insikter om hur den finmaskiga 
grönstrukturen i urban miljö kan bidra till större 
ekologiska spridningssamband vilket ofta kan vara 
komplicerat och svårt att analysera. Sollentuna 
kommun utvecklar frågorna i ett tematiskt tillägg 
till översiktsplanen.

Urban 
grönstruktur  
i Sollentuna

Bidrag till  
SIKO-verksamhet

TILLVÄXTFRÄMJARE
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Sista sidan

Var och hur möts människor år 2044? 
Jag tror på en backlash för internet- och café umgänget. 2044 vill 
alla ses i skogen med varsin termos och prickigkorvsmörgås. 

Vad är viktigast i planeringen av  Stockholmsregionen 2044? 
Att försöka skapa ett mindre segregerat Stockholm. Det måste 
bli möjligt att bo billigt i innerstan igen, och attraktivare att 
bo långt ut i förorter och förstäder. 

Kan man planera fram det perfekta samhället? 
Jag citerar Björk: ”I thought I could organize freedom – how Scan-
dinavian of me”! Nej, det går såklart inte. Är det perfekta sam-
hället ens eftersträvansvärt? Ska det inte skava lite åtminstone?

Vilken plats har teatern och kulturen i Stockholmsregionen 2044?
Det är en ödesfråga som är oerhört svår att svara på i dag. 
Men vi som arbetar med kultur, och alla som är intresserade 
av kultur, har ett väldigt bra track record. Vi ger oss inte i första 
taget. Så jag tror ändå att kulturen och teatern kommer att 
fortsätta vara en tung faktor i det offentliga rummet, och i 
människors liv. 

Vilken är din främsta långsiktiga  
framtidsförhoppning för Stockholm? 
Min dröm är att vi ska få ett mindre segregerat Stockholm, som 
sagt. Är det realistiskt? Nej. Men det är drömmen. Samt att vi 
ska bli ett föredöme när det gäller att skapa bra förutsättningar 
för unga att etablera sig i samhället. l

Fem frågor till Martina Montelius,  
konstnärlig ledare på teater Brunnsgatan 4

STOCKHOLM 2044  
– ett mindre segregerat samhälle

Text: Klara Möller Norén Foto: Andreas Dienert


