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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! 

RUFS 2010

Här följer remissinstanser som lämnat formella synpunkter under RUFS-processen (privatpersoner undantagna med hänvisning 
till PuL). På www.regionplanekontoret.sll.se/rufs2010 finna alla remissvar i sin helhet att läsa och ladda hem. Botkyrka, Danderys 
kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Järfälla kommun, Kungsholmens stadsdelsnämnd, Lidingö stad, 
Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna 
kommun, Solna stad, Stockholm Nordost, Stockholms stad, Sundbybergs stad, Södertälje kommun, Södertörnskommunerna, Ty-
resö kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Värmdö kommun, Österåkers kommun, AB Stokab, 
Kommunförbundet Stockholms län, Käppalaförbundet, Norrvatten, Region Gävleborg, Region Skåne/Regionala tillväxtnämnden, 
Regionförbundet Sörmland, Regionförbundet Östsam, Stockholm Arlandaregionen, Stockholms hamn AB, Stockholms Stadshus 
AB, SÖRAB, Arboga kommun, Askersunds kommun, Enköpings kommun, Eskilstuna kommun, Fagersta kommun, Flens kommun, 
Gnesta kommun, Gotlands kommun, Hallsbergs kommun, Heby kommun, Hofors kommun, Håbo kommun, Katrineholms kommun, 
Knivsta kommun, Kumla kommun, Kungsörs kommun, Köpings kommun, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Västmanland, 
Länsstyrelsen Örebro län, Malmö stad, Motala kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Region Hovedstaden (Köpen-
hamnsregionen), Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Sörmlands län, Regionförundet Uppsala län, Regionförbundet 
Örebro, Sandvikens kommun, Strängnäs kommun, Tierps kommun, Trosa kommun, Uppsala kommun, Vingåkers kommun, Väster-
ås stad, Västmanlands Kommuner och Landsting, Örebro kommun Näringslivskontoret, Örebro läns landsting, Akademiska hus, 
Banverket, Barnombudsmannen, BO, Boverket, Exportrådet, Fiskeriverket, Försvarsmakten, Försäkringskassan, Glesbyggdsverket, 
Handikappombudsmannen, HomO, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, Institutet för tillväxtpoli-
tiska studier (ITPS), Invest i Sweden Agency, Jämo, Karolinska Institutet, Konkurrensverket, Kulturrådet, Kungliga Tekniska hög-
skolan, KTH, Luftfartsstyrelsen, Luftfartsverket Bromma och Arlanda flygplatser, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i 
Sörmlands län, Länsstyrelsen i Uppsala län, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Migrationsverket, MKB-centrum vid SLU, Mälar-
dalens Högskola, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Naturvårdsverket, Polismyndigheten i Stockholms län, Post- och 
telestyrelsen AB, Riksantikvarieämbetet, Rikstrafiken, SIKA, Sjöfartsverket, Skogsstyrelsen Stockholms distrikt, SLU, Socialsty-
relsen, Statens fastighetsverk, Statens folkhälsoinstitut, Statens historiska museer, Statens maritima museer, Stockholms univer-
sitet, Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen, Ståthållarämbetet, Svenska ESF-rådet, Svenska institutet, Sveriges 
Geologiska Undersökningar (SGU), Södertörns högskola, Verket för Näringslivsutveckling, NUTEK, Vägverket, Örebro universitet, 
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, Centrum för Folkhälsa, Hälso- och sjukvårdsnämnden (SLL), Karolinska Universitetssjukhu-
set, 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, Cykel-
främjandet i Storstockholm, Djurgården – Lilla Värtans Miljöskyddsförening (DVL), E-on Sverige AB, Fastighetsägarna Stock-
holm, Filmpool Stockholm-Mälardalen, Friluftsfrämjandet Norra Järva m.fl., Friluftsfrämjandet, Stockholms Distriktsförbund, 
Förbundet Eko-parken, Föreningen Rädda Lovö, Föreningen Rädda Järvafältet, Företagarna Järfälla, Företagarna Nacka/Värmdö 
och Handelskammaren Nacka/Värmdö, Godstransportrådet Stockholm/Mälardalen, HSO Stockholms län, Hyresgästföreningen 
i Södertälje Nykvarn, Hyresgästföreningen region Stockholm, Hyresgästföreningen Södermalm, Hyresgästföreningen Östermalm, 
Jernhusen AB, Jägarförbundet Stockholms län, Kista Science City, Klimataktion, Kollektivtrafikant Stockholm, Kommittén för beva-
rande av Storstockholms Sydöstra Friluftsområde – KSSF, Kungliga ingenjörsvetenskapensakademien, IVA, Kungsholmens Hyres-
gästförening, Livlustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, LO-distriktet i Stockholms län, Lovö Hem-
bygdsförening, LRF Mälardalen, Miljöpartiet de Gröna i Järfälla, Miljöpartiet de Grönas nordostkommuner, Miljöpartiet de Gröna 
i Norrtälje kommun, Miljöpartiet de Gröna i Österåker, Miljöpartiet de Gröna Stockholms läns landsting, Nacka Miljövårdsråd,  
Nationalstadsparksfonden WWF, Naturskyddsföreningen i Nacka, Naturskyddsföreningen Stockholms län, Norrtälje hyresgästför-
ening, Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet, Nätverket Gemensam Välfärd Stockholm, Nätverket Rädda Riddarfjärden, 
Nätverket YIMBY, Regionala ResursCentrum för kvinnor i Stockholms län, Resenärsforum, RFSL Stockholm, Riksbyggen, Samfun-
det S:t Erik, Sensus studieförbund, SIKO, Skärgårdens trafikantförening, Socialdemokrater i Kälvesta-Vinsta, Socialdemokraterna 
i Stockholms län, SRF Stockholm och Gotlands län, SSCO, Stockholm Business Region, Stockholms Handelskammare, Stockholms 
läns bildningsförbund, Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholms Ornitologiska Förening, Stockholms sjögård, Stockholmspar-
tiet, Stockholmshem, Svensk Energi, Svensk Handel, Svenska Bostäder, Svenska Byggnadsvårdsföreningen, Svenska Petroleumin-
stitutet Svenska Statoil, Svenska Turistföreningen Stockholmskretsen, Sveriges Pensionärsförbund, Stockholmsdistriktitet, TCO 
Stockholms län, Telge Nät, Upplands Lokaltrafik, Vattenfall AB Värme Drefviken, Vattenfall Eldistribution, Vendelsö Fastighets-
ägarförening, Villaägarna Haningen-Tyresökretsen, Villaägarna Region ABC, Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting m.fl.



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 
över tygad 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

Till alla 
framtidsbyggareFr
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Det här ska vi göra!
Snabbguide till strategier, planeringsmål  
och åtaganden

Inom utbildningssystemet
•	 Säkra	en	utbildning	med	hög	kvalitet	i	hela	

regionen. 
•	 Anpassa	yrkesutbildningen	till	arbetsmarkna-

dens och individernas efterfrågan. 
•	 Bygga	ut	och	effektivisera	den	högre	 

utbildningen i regionen.
•	 Understödja	universitet	och	högskolor	för	att	

uppnå hög kvalitet.

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	investe	ringar	i	

infrastruktur.

☛ Se sid: 50–58

StRatEGI: Öka UthållIG kapacItEt och kValItEt InoM UtbIlDnInGEn, 

tRanSpoRtERna och boStaDSSEktoRn 

åtaGanDE: 

DEt häR Ska VI GÖRa 

planERInGSMål: 

DEt häR Ska VI Uppnå tIll 2030 

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.

Inom utbildningssystemet
•	 Utbildningssystemet	är	väldimensionerat,	

tillgängligt och av högsta 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 region- 
centrum och till övriga regionala stads kärnor.
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•	 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

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
•	 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	ballast-

material. 
•	 Säkerställa	platser	för	anläggningar	i	logistiskt	

goda lägen. 

☛ Se sid: 76–96

StRatEGI: UtVEckla IDéER och FÖRnyElSEFÖRMåGa

StRatEGI: SäkRa VäRDEn FÖR FRaMtIDa bEhoV

åtaGanDE: 

DEt häR Ska VI GÖRa 

planERInGSMål: 

DEt häR Ska VI Uppnå tIll 2030 

åtaGanDE: 

DEt häR Ska VI GÖRa 

planERInGSMål: 

DEt häR Ska VI Uppnå tIll 2030 

•	 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.

För natur-, kultur- och rekreationsvärden
•	 Värdefulla	natur,	kultur	och	rekreations 

miljöer värnas och vidareutvecklas.
•	 Grundvatten,	sjöar,	vattendrag	och	kust-

vatten har god ekologisk status.

För klimat, energi och transporter 
•	 Bebyggelsemiljöer	och	transportsystem	är	 

energi effektiva.
•	 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 klimat påverkan och utgår från ett 
kretsloppsperspektiv.

•	 Försörjningen	av	dricksvatten	och	reserv-
vatten är säkrad.

•	 Anläggningar	för	försörjning,	varuhantering	
och mellanlager finns i logistiskt gynnsamma 
lägen.
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För sammanlänkning av östra Mellansverige 

•	 Utveckla	stadsstrukturen	i	östra	Mellan	sverige	

med spårtrafiken som grund.  

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	tillgäng	lighet.

☛ Se sid: 100–106

•	 Skapa	attraktiva	och	varierade	boende	miljöer	

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.

☛ Se sid: 111–116

För sammanlänkning av östra Mellansverige

•	 Östra	Mellansverige	har	sammanlänkade	

marknader för arbete, bostäder, utbildning 

och företagande.

•	 Bebyggelsen	utvecklas	i	samspel	med	

kollektiv trafikens utveckling. Människor i 

regionen har god tillgång till arbetsplatser, 

grönområden, vatten och teknisk försörjning.

För flerkärnig och tät stadsstruktur

•	 Regionen	erbjuder	konkurrenskraftiga	och	

tillgängliga näringslivsmiljöer.

•	 Bebyggelsestrukturen	är	mer	ytsnål	och	

energi effektiv 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.

•	 Det	finns	ett	varierat	bostadsutbud	inom	

olika delmarknader.

•	 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.

StRatEGI: UtVEckla En FlERkäRnIG och tät REGIon

StRatEGI: StäRk SaMManhållnInGEn

åtaGanDE: 

DEt häR Ska VI GÖRa 

planERInGSMål: 

DEt häR Ska VI Uppnå tIll 2030 

åtaGanDE: 

DEt häR Ska VI GÖRa 

planERInGSMål: 

DEt häR Ska VI Uppnå tIll 2030 
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•	 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.

☛ Se sid: 121–124

•	 Hela	regionen	präglas	av	delaktighet	och	 

integration.

•	 Alla	invånare	oavsett	bakgrund	använder	sin	

kompetens på en väl fungerande offentlig 

och privat arbetsmarknad.

StRatEGI: FRIGÖR lIVSchanSER

åtaGanDE: 

DEt häR Ska VI GÖRa 

planERInGSMål: 

DEt häR Ska VI Uppnå tIll 2030 
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Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstads- 

regionen 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  

förut sättningar på bästa sätt. Då ses regionen som intressant, viktig och väl  

integrerad i inter nationella 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.

En gemensam vision för 
Stockholms regionen: Europas  
mest attraktiva storstadsregion
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Utmaningar – När Stockholmsregionens utveck-
lingsambitioner sätts i relation till förutsätt-
ningarna, omvärldens påverkan och bedöm-
ningar om framtiden blir ett antal utmaningar 
tydliga. Utmaningarna pekar på svårigheter 
som måste bemötas i strategierna för regionens 
utveckling.  

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. 

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? Tidsper-
spektivet för målen är 40 år. 

Strategier – Hur målen ska nås anges i sex stra-
tegier. 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 utma-
ningen att minska klimatpåverkan och samtidigt 
utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekono-
misk tillväxt. Tidsperspektivet för strategierna 
är 40 år. 

planeringsmål – Planeringsmålen är konkreti-
seringar av de sex regionala strategierna. De är 
tänkta att fungera som styrmedel och en hjälp 
för uppföljning av planeringsarbetet. Tidsper-
spektivet för planeringsmålen är 20 år. De här 
målen bör alltså kunna nås under perioden fram 
till 2030.

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

handlingsprogram – Vissa åtaganden i 
planen riskerar att bli hängande i luften, efter-
som det inte är tydligt vem som ansvarar för 
genomförandet. Många aktörer i regionen 
efterfrågar konkreta åtgärder för att tydliggöra 
ansvar och genom förande 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 huvud-
dragen i den rumsliga utvecklingen med sikte 
på 2050.
 

Regionens aktörer har enats om vad som  
är viktigast att hantera: inte grationen,  
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 kunskaps-
baserad ekonomi och kon kurrerar fram-
gångsrikt genom hög innovations förmåga  
och kreativitet.

Ur OECD Territorial Reviews Stockholm, 
 Sverige, 2006

några centrala begrepp 



Östra Mellansverige – Östra Mellansverige  
är beteckningen som används för sju län som 
deltar i samverkan kring RUFS 2010: Stock-
holms, 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 funktio-
nell region avses den sammanhållna arbets-
marknadsregion som definieras med utgångs-
punkt 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 arbetsmarknadsregio-
nen vidgas geografiskt. Sedan 1970-talet har 
det skett en snabb regionförstoring, och allra 
snabbast går det i storstadsregionerna.

tidsperspektiv – Det finns tre olika tidsper-
spektiv 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 regio-
nen. De utvecklingsambitioner som ligger till 
grund för planeringen har tydliggjorts genom 
mål för regionens attraktivitet, vilket ger förut-
sättningar för att göra avvägningar mellan mil-
jömässiga, 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 anpassnings-
förmåga. 

Miljöbedömning och miljökonsekvens
beskrivning – En integrerad miljöbedömning 
(enligt Miljöbalken) har genomförts under  
planeringsprocessen. Resultatet har redovisats i  
en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöbedöm-
ningen kompletterar den integrerade håll-
barhetsbedömningen. Hur miljöbedömnings-
arbetet har bedrivits redovisas i en särskild 
sammanställning, se kapitel 5.
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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



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 obesva-
rade. Visionen att göra Stockholmsregionen till Euro-
pas mest attraktiva storstadsregion förenar regio-
nens aktörer och utmanar oss i utvecklingsarbetet. 
Stockholmsregionen behöver ett kraftfullt och sam-
ordnat utvecklingsarbete för att nå visionen. I det 
arbetet är en gemensam plan ett mycket betydelse-
fullt 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	genom-
förs 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, mellan-
kommunal samordning, regionala strukturfonds-
program 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 syn-
punkterna från dialogen har vägts samman och bear-
betats 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 instru-
ment 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 bedöm-
ningar av hur aktuell RUFS 2001 är vad gäller plane-
ringsförutsättningar, ekonomiska och sociala frågor, 
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miljöfrågor samt fysiska strukturer. Vidare behandla-
des perspektiven hållbar utveckling, regionens  
betydelse för Sverige och Stockholm-Mälardalens 
utveckling. Rapporten avslutades med ett antal 
rekommendationer inför den fortsatta planerings-
processen 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 tema-
tiska serie om storstadsregioner som OECD:s territori-
ella utvecklingspolitiska kommitté tar fram. Framta-
gandet 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 sam-
lat befolkningsförändringarna, de höga natur-, kultur- 
och 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 kultur-
miljöerna 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. 

Regional strategi för jämställdhet i 
Stockholms län, 2008–2013

Strategin ger en bred beskrivning av Stockholms län 
ur ett jämställdhetsperspektiv och anger mål och 
strategier för det länsgemensamma jämställdhetsar-
betet fram till 2013. Utgångspunkten i strategin är 
att jämställdhet är en drivkraft för regional utveck-
ling. 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, Stock-
holms läns landsting/Regionplanekontoret samt 
Kommunförbundet Stockholms län. Flera andra 
lokala och regionala aktörer har bidragit med pro-
blemformuleringar.

Stockholmsöverenskommelsen

I november 2006 tillsattes en särskild förhandlings-
man, Carl Cederschiöld för att genomföra en för-
handling om Stockholms läns infrastruktur. Förhand-
lingen resulterade i en överenskommelse om en 
trafiklösning för Stockholmsregionen fram till 2020 
med utblick mot 2030. 

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 Mellansve-
rige. I det långa tidsperspektivet är den grundläg-
gande fysiska strukturen som omfattar bland annat 
grönstruktur, bebyggelsestruktur och transportsys-
tem central och anger ramarna för planens inriktning 
i det medellånga tidsperspektivet. Klimatfrågan är 
en fråga som särskilt motiverar det långa tidsper-
spektivet.

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 utveck-
lingsplanens funktion som formell regionplan är sär-
skilt relevant och tillämplig. Tidsperspektivet relate-
rar till kommunernas översiktsplanering.

Ett kortare perspektiv på cirka 10 år  

– fram till 2020

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 områ-
den som inte ingår i sådan plan- och programverk-
samhet, 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. 

perspektiv i planeringen

I RUFS-arbetet är utgångspunkten att flera perspek-
tiv (jämställdhet, folkhälsa samt olika grupper i sam-
hället) 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 könsdiskri-
minering 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 grönområ-
den, 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 nuläges-
beskrivningarna 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 indel-
ningsgrund.

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 rela-
tion till förutsättningarna, omvärldens påverkan och 
bedömningar om framtiden, blir ett antal långsiktiga 
utmaningar tydliga. Dessa utmaningar är utgångs-
punkter för planeringen och är centrala för de strategier 
och åtaganden som presenteras i utvecklingsplanen.

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

 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 för-
bättra regionens miljö och invånarnas hälsa även 
med en hög befolkningstillväxt. 

Stockholms stjärnstruktur med stråk, knutpunkter 
och mellanrum ger goda förutsättningar för storska-
liga, miljövänliga lösningar för kollektivtrafik och 
energiförsörjning, liksom för närhet till natur, rent 
vatten och frisk luft.

Utmaningen innebär konkret att hantera konflik-

ter mellan miljö- och hälsofrågor och regionens för-
väntade 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 tillgänglig-
heten för cyklister och gående samt värna och 
utveckla regionens grönområden och bebyggelsens 
stadsmässiga kvaliteter. Det finns här många regio-
nala värden som står mot varandra eller mot lokala 
intressen. Värdena kan även samverka och ge en för-
bättrad situation. Målkonflikter behöver analyseras 
och redovisas öppet. 

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

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 regi-
onen därför hålla mycket hög kvalitet. Utmaningen 
ligger i att skapa goda förutsättningar för kunskaps-
försörjning och goda förhållanden på arbetsmark-
naden.

Det är nödvändigt att förbättra vissa områden för 
att möta den globala konkurrensen. Utmaningen lig-
ger i att höja kvalitet och effektivitet inom utbild-
ningen, 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 insti-
tutioner. 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 sam-
manhållen 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 institu-
tioner: 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 ekono-
misk tillväxt. 

Hotet om framtida klimatförändringar och beho-
vet 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 miljöpå-
verkan 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 regio-
nen 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 nord-
lig 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 kollektivtra-
fikssystemet försämras förutsättningarna för både 
arbets- och bostadsmarknaden. Nya finansieringsfor-
mer 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 till-
varata sina livschanser. Så är det inte i dag på arbets- 
och bostadsmarknaden. Utmaningen är att göra 
regionen öppen och tillgänglig, samtidigt som den är 
sammanhållen och erbjuder alla att ta del av regio-
nens 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 institutio-
ner, liksom tolerans bland människor, är viktiga delar 
i att motverka utanförskap. I en öppen region som 
präglas av delaktighet finns det inget tvingande sam-
band mellan härkomst och yrkesval. Om det här för-
verkligades 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 indivi-
dens 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, affärsresenä-
rer, investerare och diplomater. 

Regionförstoringen med förbättrade möjligheter 
att pendla långa sträckor mellan bostad och arbete 
inom östra Mellansverige innebär en radikalt förbätt-
rad 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 kultu-
rella gränser. Den öppna regionen saknar diskrimine-
ring och har starkt fokus på jämlikhet och jämställd-
het. Infrastruktur och kommunikationer skapar 
mötesplatser för personer från olika delar av samhäl-
let. 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 Stock-
holmsregionen attraktiv. Fyra mål uttrycker samman-
taget de attraktiva värden som behöver känneteckna 
regionen. Nedan presenteras målen tillsammans med 
några indikationer på hur långt regionen har kommit 
på respektive område 2009.

Mål: 
En öppen och tillgänglig region

Stockholmsregionen ska kännetecknas av öppenhet 
för nya tankar och social mångfald, och vara väl sam-
manhållen och integrerad. Invånarna ska ha lika möj-
ligheter till utveckling oavsett social bakgrund, kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-
ning, 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 

med de flesta storstadsregioner i Europa har regio-
nen 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 utbild-
ningsområdet 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. Inves-
teringar i infrastruktur för transporter ligger på en 
låg nivå i ett internationellt perspektiv. Den interna-
tionella 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 flyg-
platssystem. 

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 utveck-
lande arbeten för invånarna och goda förutsätt-
ningar för framstående aktörer inom forskning, 
näringsliv, kultur och samhälle att driva sina verksam-
heter här.

läget i regionen

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 arbets-
kraften 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 högskole-
utbildningar. 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 kun-
skapscentrum 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 lig-
ger 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 samhällsorga-
nen ska vara högt. Alla ska känna sig trygga, och utri-
kes födda och svenskfödda ska vara väl integrerade. 
Jämställdhet ska råda. Det ska finnas ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, utbildning och ser-
vice 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 klimatföränd-
ringarna.

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. Invå-
narna 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 grönom-
råden och kulturella institutioner.

Invånarna är mindre nöjda med de allmänna kom-
munikationerna och är direkt missnöjda med integra-
tionen mellan svenskfödda och utlandsfödda. Bland 
undersökta städer har Stockholm den högsta ande-
len invånare som anser att invandrare inte är välinte-
grerade 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 försäm-
rats 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 samhällsresur-
ser effektivt. Regionens olika delar ska vara integrerade 
och sammanlänkade med varandra, så att den samlade 
potentialen tas till vara. Utsläppen av klimatpåver-
kande 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. Jäm-
fört 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 nor-
merna för miljökvalitet, men utmed vissa hårt trafi-
kerade gator överskrids de beroende bland annat på 
användningen av dubbdäck.

Stockholmsregionen har en relativt liten andel 
hårdgjord yta per invånare jämfört med andra regio-
ner i Europa. Men bebyggelsen är glesare och  
stadsbebyggelsen mer utspridd än i andra storstads-
regioner. Trots detta är naturen i de flesta andra  
stor stadsregioner 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 hante-
ras. 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 utbildnings-
systemen 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 utbild-
ningssystemet, bostadsförsörjningen och transport-
systemet inte har hållit jämna steg med befolknings-
ökningen. Dessutom finns det problem med 
bristande kvalitet, som svaga utbildningsresultat i 
skolan samt eftersatta och osunda bostadsmiljöer. 
Det finns en betydande snedrekrytering inom utbild-
ningssystemet, både vad gäller kön och socioekono-
misk bakgrund, vilket bör motverkas för att tillvarata 
regionens samlade potential. Det är angeläget att 
uppnå en jämnare rekrytering och de stora könsskill-
naderna i utbildnings- och yrkesval ska motverkas.

Kvaliteten ska höjas på alla nivåer inom utbild-
ningssystemet. En grundläggande utbildning av hög 
kvalitet är av stor betydelse för att barn och ungdo-
mar ska uppmuntras och ges goda förutsättningar till 
vidare studier. Yrkes- och vuxenutbildningen behöver 
anpassas bättre till arbetsmarknadens och individer-
nas efterfrågan. Om regionens ställning som kun-
skapsregion 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, funktions-
hindrade 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 lös-
ningar 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 förutsätt-
ningar. Det krävs alltså ett samspel med staten för att 
få stabila spelregler som ger incitament för sats-
ningar 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 energian-
vändning 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 förutsätt-
ningarna för förnyelse och innovationer.  Dagens 
gynnsamma faktorer ska vidareutvecklas, till exem-
pel starka vetenskapliga institutioner, avancerade 
marknader, funktionen som internationell mötes-
plats 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 innovationsmil-
jön, 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 befolk-
ningen 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 invå-
nare, med och utan utländsk bakgrund. 

Strategiska offentliga insatser ska samspela med 
den prioritering som andra aktörer gör, och närings-
politiska insatser ska stödja ambitionerna för regio-
nens utveckling på lång sikt. Det kräver ett gemen-
samt mål och bättre samordning av näringspolitiken 
inom regionen. Regionen ska dra nytta av den cen-
trala positionen i Östersjöområdet, som är attraktiv 
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för utländska företag vilka ska placera sina huvud-
kontor 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 trans-
porter ska effektiviseras och klimatanpassas. Belast-
ningen på mark, luft och vatten samt på invånarnas 
hälsa ska minimeras. Hushållningen med regionens 
naturresurser ska förbättras.

När befolkningen ökar i regionen ökar även beho-
vet av resurseffektiva lösningar och hushållning med 
regionens resurser. Regionen har goda förutsätt-
ningar i form av tät bebyggelse och kommande sats-
ningar 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 energiför-
sörjning bör bestå av förnyelsebara energikällor år 
2050 för att klara att minska regionens klimatpåver-
kan. Regionens goda förutsättningar för fjärrvärme-
försörjning ska utnyttjas ytterligare. De tekniska för-
sörjningssystemen ska anpassas till de pågående 
klimatförändringarna och bli mer robusta. Använd-
ningen av transportsystemet ska effektiviseras, bland 
annat genom olika former av incitament och styrmedel. 

Regionen ska samarbeta med andra regioner i Öster-
sjöområdet och få till stånd överenskommelser och åt -
gär der som leder till betydligt mindre miljöskadliga ut-
släpp 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 värde-
fulla kultur- och naturmiljöer värnas. Regionen har 
redan delvis en tät och flerkärnig bebyggelsestruk-
tur, vilket ger goda möjligheter till att vidareutveckla 
en redan effektiv rumslig struktur.

Den här strategin innebär också att förstora regio-
nen och att bättre koordinera utvecklingsarbetet i en 
större region. En vidgad funktionell region ger bland 
annat en större och mer differentierad arbetsmark-
nad. Transport-, taxe-, informations- och kommuni-
kationssystem är centrala verktyg för att stödja en 
regionförstoring. Kommunikationerna mellan de 
större städerna i östra Mellansverige behöver utveck-
las så att de i högre utsträckning kan fungera tillsam-
mans i ett nätverk. Den centrala regionkärnan är en 
stor resurs för regionen och hela landet. Denna vik-
tiga resurs ska värnas och utvecklas.  

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen och 
omgivande län kommer att öka intresset för och öns-
kemålen om mark för bebyggelse, transportinfra-
struktur 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 fler-
kärnighet och täthet. I skärningspunkter mellan radi-
ella (som löper mellan centrum och ytterområden) 
och tvärgående delar av transportnätet ska täta och 
tillgängliga områden utvecklas – regionala stadskär-
nor. Utvecklingen av transportsystemet ska bidra till 
en flerkärnig och tät struktur. Planeringen av bebyg-
gelse och kommunikationer ska samordnas. De regio-
nala stadskärnorna ska utvecklas till trygga och stads-
lika miljöer som är attraktiva för boende och 
verksamheter. De regionala stadskärnorna ska också 
erbjuda goda förutsättningar för innovativa verk-
samheter. 

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 grön-
områden samt höga natur- och kulturvärden i skär-
gården 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.

Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion!  23



24  Stockholmsregionen ska bli Europas mest attraktiva storstadsregion!

StRatEGI: 
Stärk sammanhållningen

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

Den här strategin innebär att öka tillgängligheten 
mellan regionens olika delar och skapa fler mötes-
platser. De strukturer och villkor på bostads-, utbild-
nings- och arbetsmarknaden som leder till uppdel-
ning 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 san-
nolikheten för delningstendenser och skapar samti-
digt förutsättningar för en starkare sammanhållning 
i regionen. Det är särskilt viktigt att stärka invandra-
des ställning på arbetsmarknaden. 

Avgörande för att stärka sammanhållningen i regi-
onen 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 soci-
ala kapitalet skapas också i överbryggande institutio-
ner som arbetsplatser, frivilligverksamheter och sko-
lor. Processer och sociala arenor som kan bidra till att 
öka det sociala kapitalet ska identifieras och stödjas. 

Processer på bostadsmarknaden som leder till seg-
regation måste vändas, så att boendet i stället bidrar 
till integration. Huvudorsaken till den etniska segre-
gationen i boendet är att majoritetsbefolkningen 
undviker att bosätta sig i så kallade invandrartäta 
områden. Det bör bli en större bredd i bostadsutbu-
den 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 förutsätt-
ningar att utvecklas. Resurserna ska satsas där beho-
ven är störst och där investeringar gör störst nytta.

StRatEGI: 
Frigör livschanser

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

Barriärer av olika slag hindrar människor från att för-
verkliga sina livschanser och ta tillvara sin potential.
Barriärerna kan hänga samman med kön, ålder, funk-
tionshinder, sexuell läggning, religion eller annan 
trosuppfattning, etnisk tillhörighet, och könsöver-
skridande 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 arbets-
marknaden, har inte lön efter kompetens, får inte 
utnyttja sin kompetens eller har få sociala kontakter. 
Det finns till exempel stora skillnader mellan svensk-
födda 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 grup-
per 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 kunskaps-
mål 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. 


