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4. Med sikte på mål och en 
 hållbar utveckling
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I detta kapitel görs en samlad bedömning av vilka 

effekter åtagandena och den rumsliga strukturen i 

RUFS kommer att få. Konsekvensbedömningen i 

detta kapitel följs även av en beskrivning av miljö-

bedömningsarbetet som redovisas i kapitel 5. 

Syftet med konsekvensbedömningen är att redo-

visa konsekvenser av planen och belysa de vikti-

gaste sambanden mellan åtgärder inom olika sak-

områden samt kopplingarna till den fysiska 

strukturen. Konsekvensbedömningen omfattar 

även effekter av åtaganden som är svåra att mäta. 

Konsekvensbedömningen utgår från planens 

fyra mål för att göra regionen mer attraktiv. För 

vart och ett av de fyra målen redovisas hur åtagan-

den och den regionala strukturen samverkar för att 

målet ska uppnås. Det förs även en diskussion om 

vilka steg som måste tas inom en snar framtid för 

att målen ska kunna uppnås till år 2030. För bebyg-

gelse, grönstruktur och trafikutveckling görs jäm-

förelser med nuläget samt mot det så kallade nollal-

ternativet, det vill säga en tänkt utveckling fram till 

år 2030 utan att de åtaganden som föreslås i RUFS 

2010 genomförs. Nollalternativet finns beskrivet i 

faktarutan nedan. I en tabell sist i kapitlet sam-

manfattas några av de utvärderingsvariabler som 

använts i planarbetet. 

RUFS 2010 som verktyg för hantering  
av konflikter och synergier
Det är naturligt att höga ambitioner för regionens 

långsiktiga utveckling på olika områden både kan 

samverka med och stå i konflikt med andra ambi-

tioner. Därför förs det en speciell diskussion om 

just detta för varje enskilt mål.

En bedömning av konflikter och synergier måste 

dock göras i ljuset av övergripande trender och 

omvärldsförändringar, eftersom det inte är säkert 

att en konflikt har med planens åtaganden att göra, 

utan kanske beror på just trender och förändringar 

som är oberoende av utvecklingsplanen. De konflik-

ter som uppmärksammats beror i flera fall inte på 

de föreslagna åtgärderna i sig, utan på den under-

liggande trenden i den ekonomiska och befolk-

ningsmässiga utvecklingen. Flera av planens åta-

ganden syftar till att parera utvecklingen och bidra 

till att den sker på ett så gynnsamt sätt som möjligt. 

Bedömningen av konflikter och synergier inriktas 

då på om förslagen är tillräckligt omfattande eller 

långtgående i förhållande till de negativa aspekter 

av utvecklingen som man vill motverka, till exem-

pel en utspridning av bebyggelsen eller en minskad 

användning av kollektiv trafiken.

Nollalternativet

Bebyggelse

Nollalternativets bostadsvolym är densamma som i 

planförslagets alternativ hög. Fördelningen mellan 

regionens tre zoner (regioncentrum, inre förort 

och yttre förort) är densamma som i RUFS 2001. 

Transportsystem

I nollalternativet ingår trafikobjekt som redan 

påbörjats. Det gäller den nya Citybanan och 

utökad kapacitet på spårsträckorna Västerhaninge 

– Nynäshamn respektive Södertälje centrum  

– Södertälje hamn. Dessutom ingår de vägar som är 

påbörjade. 

Trängselavgifterna finns med även i nollalterna-

tivet, men har räknats upp enligt index för att 

motsvara aktuellt penningvärde.

Den allmänna teknikutvecklingen för fordon och 

bränslen har betydelse för utvecklingen av länets 

miljö även om RUFS 2010 inte kommer till stånd. 

Här antas samma nivå på användning av ny teknik i 

nollalternativet som i planförslaget.

Grönstruktur

I nollalternativet ingår grönstrukturen i kommu-

nernas översiktsplaner.
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Planens bidrag till hållbar utveckling
En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att den 

nya planen ska bidra till en hållbar utveckling i 

regionen, alltså att utvecklingen sker så att regionen

• förvaltar kapital och resurser för kommande 

generationer,

• bibehåller och utvecklar önskade och nödvändiga 

kvaliteter, samt

• upprätthåller och utvecklar robusthet och 

anpassningsförmåga.

Konsekvensbedömningen ska ses som ett viktigt 

steg i detta arbete. Bedömningen inriktas därför 

speciellt på frågor som rör planens långsiktighet 

och helhetssyn: Hur samverkar planens olika delar 

och vilka steg måste tas för att den samlade utveck-

lingen i ett längre perspektiv ska ske i linje med 

målen för regionens attraktivitet? Tyngdpunkten i 

bedömningen ligger på frågor eller förhållanden 

som är tydligt regionala till sin karaktär och viktiga 

för regionens långsiktiga utveckling. Stor vikt läggs 

också på områden där man kan anta att det kom-

mer att krävas aktiva insatser från de regionala 

aktörerna för att nå målen.

En öppen och tillgänglig  
region år 2030
Läget i dag och i morgon  
– i region och omvärld 
Målet om en öppen och tillgänglig region omfattar 

såväl den fysiska tillgängligheten som förutsätt-

ningarna för individer att delta i samhällslivet och 

förverkliga sina drömmar och ambitioner.

I ett europeiskt perspektiv har Stockholmsregio-

nen en hög andel invånare som är födda i något 

annat land. Jämfört med de flesta storstadsregioner 

i Europa förvärvsarbetar både kvinnor och män i 

högre utsträckning här, men arbetsmarknaden är 

kraftigt könsuppdelad. Även på utbildningsområdet 

är könssegregationen stor. Utrikes födda förvärvs-

arbetar i betydligt lägre grad än den övriga befolk-

ningen och de har lägre löner, vilket är ett exempel 

på etnisk och social segregation. Samma typ av seg-

regation finns även på bostadsmarknaden. 

Regionens transportsystem har inte byggts ut i 

takt med befolkningsutvecklingen och den ekono-

miska tillväxten, vilket har lett till ökade problem 

med trängsel och framkomlighet. Stockholmsregio-

nens investeringar i infrastruktur för transporter 

ligger också på en låg nivå i ett internationellt per-

spektiv. 

Den internationella tillgängligheten är sämre än 

för flertalet andra storstadsregioner av liknande 

storlek, eftersom regionen ligger långt från de stora 

marknaderna och Arlanda har en svag position i 

Europas flygplatssystem. 

Planens innehåll och konsekvenser 
I RUFS 2010 anges åtaganden för att förbättra den 

fysiska tillgängligheten, framför allt inom Stock-

holm län. Framkomligheten och tillgängligheten till 

bostäder, arbetsplatser, utbildning, handel och ser-

vice ska öka genom en utvecklad spårtrafik inom 

regionen, bättre vägkapacitet i kritiska snitt och en 

tät och flerfunktionell bebyggelsestruktur. Fokus 

ligger på att utveckla regionala stadskärnor och en i 

övrigt tät bebyggelse i lägen som nås lätt med kol-

lektivtrafik, tillsammans med ett trafiknät som gör 

kärnor och stråk tillgängliga för en stor del av regio-

nens befolkning.

Kollektivtrafiken ska utvecklas till ett attraktivt 

alternativ för alla. Efterfrågan på vägtransporter 

ska styras och begränsas samtidigt som förmågan 

att investera i infrastruktur stärks. Människors 

möjligheter att ta sig till sina arbetsplatser med  

kollektivtrafik år 2030 kommer att vara betydligt 

högre med den bebyggelsestruktur och det trafik-

nät som föreslås i RUFS jämfört med nollalternati-

vet. Analyser av planen visar att en lika stor andel 

av befolkningen kan fortsätta ha god tillgång till 

tätortsnära natur, tack vare att en stor del av den 

tillkommande bebyggelsen sker genom förtätning. 

Förtätningen i goda kollektivtrafiklägen ger också 

förutsättningar för minskat bilberoende. (Se till-

gänglighetskartor på sid 196–197).

Om planen genomförs ökar tillgängligheten till 

regionens universitet och högskolor. I dag kan 

55–65 procent av invånarna nå högre utbildning 

med kollektivtrafik på mindre än 45 minuter. Med 

förslagen i planen ökar den andelen till 75–80 pro-

cent, medan nollalternativet ger oförändrad till-

gänglighet. Ökad tillgänglighet till utbildning och 

arbetsplatser underlättar kontakterna med viktiga 

samhällsfunktioner och kan i förlängningen mildra 

effekterna av social segregation. God tillgänglighet 

till arbetsplatser har dessutom betydelse för indivi-

dens möjligheter att finna ett arbete som svarar mot 

hans eller hennes kompetens och att undvika 

arbetslöshet. De utbyggnader av kollektivtrafiksys-

temet som föreslås ger bättre tillgänglighet genom 

att man kan nå nya resmål och genom kortare 

genomsnittlig restid. Det är framför allt satsningar 

på tvärgående kollektivtrafikförbindelser som öpp-

nar nya resmöjligheter.

Utvärderingar visar att trängselsituationen år 

2030 med de åtgärder som föreslås i RUFS kan vara 
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Karta 38. Andel av länets arbetsplatser inom 
bebyggelseområden som nås med bil (inom 
30 minuter) respektive kollektivtrafik (inom 
30 minuter resp. 45 minuter).

Tillgänglighet till arbetsplatser. Mängden arbets-
platser som nås med bil respektive kollektivtrafik 
inom givna restidsavstånd. För att belysa hur  
tillgänglighet förändras mellan nollalternativet,  
med begränsade infrastrukturutbyggnader, och 
utställningsförslaget görs ett antal parvisa jämfö-
relser. Restidsavstånden är valda för att någorlunda 
väl inrymma de genomsnittliga arbetsrestiderna 
med respektive färdsätt, men också för att möjlig-
göra en direkt jämförelse mellan bil- och kollektiv-
resande. Som framgår av bilderna ökar tillgänglig-
heten enligt utställningsförslaget i samtliga fall. 
Vad som särskilt kan noteras är den kraftigt för-
bättrade tillgängligheten till de regionala stadskär-
norna, där de boende kommer att ha tillgång till 
mer än 1 000 000, eller minst 75 procent av länets 
arbetsplatser inom 45 minuter med kollektivtrafik. 
Den enskilt viktigaste åtgärden för kollektivtrafi-
kanterna är öppnandet av Citybanan och de för-
bättringar av tågtrafiken som då möjliggörs. För-
bättringarna på bilsidan kan till stor del tillskrivas 
nya och förbättrade tvärförbindelser i kombination 
med de utökade styråtgärder som kommer att 
behövas både för att klara av att minska klimat-
påverkan och för att hantera en annars ökad  
trängsel. 

Skulle inga åtgärder vidtas (nollalternativ) skulle 
totala tidsförlusterna p g a trängsel bli nästan tre 
gånger så stora som idag. De åtgärder som finns 
med i utställningsförslaget ger en totalnivå som är 
ungefär densamma som idag, vilket innebär att 
tidsförlusten per bilresa under maxtimmen skulle 
vara 20–25 procent lägre än idag.

Nollalternativ arbetsplatser, 30 min bil

Planalternativ arbetsplatser, 30 min bil

Källa: Regionplanekontoret
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Nollalternativ arbetsplatser, 30 min kollektivtrafik

Planalternativ arbetsplatser, 30 min kollektivtrafik

Nollalternativ arbetsplatser, 45 min kollektivtrafik

Planalternativ arbetsplatser, 45 min kollektivtrafik
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något bättre än nuläget, medan nollalternativet kan 

innebära nära nog en fördubbling av tidsförlusterna 

på grund av flaskhalsar i vägnätet. Åtagandena om 

att styra och begränsa efterfrågan på vägtranspor-

ter bedöms öka framkomligheten för näringslivets 

transporter till och i regioncentrum. 

För att regionen ska bli mer tillgänglig för 

omvärlden är åtagandet att utveckla förbindelser 

inom och utom landet centralt. Det är dock mark-

nadskrafterna som styr utvecklingen av linjeutbud 

och destinationer. Förslag till åtgärder i RUFS för-

bättrar tillgängligheten till Arlanda så att man år 

2030 från mer än 90 procent av länets arbetsplatser 

når Arlanda inom 60 minuter med kollektivtrafik, 

jämfört med runt 75 procent i både nuläge och 

nollalternativ. 

För den icke-fysiska aspekten av öppenhet och 

tillgänglighet innehåller RUFS 2010 åtaganden för 

att skapa attraktiva mötesplatser, undanröja hinder 

för att människor tryggt ska kunna röra sig i regio-

nen, motverka diskriminering, uppmuntra mång-

fald, samt öka tilliten till det offentliga. Dessa åta-

ganden väntas sammantaget bidra till att öka den 

sociala rörligheten och det sociala utbytet mellan 

medborgare med olika bakgrund. 

Konflikter och synergier
I förhållande till målet om öppenhet och tillgäng-

lighet finns det tre viktiga samband som behöver 

belysas.  Den första frågan handlar om möjligheten 

att öka tillgängligheten och framkomligheten utan 

att det ger negativa hälsoeffekter. Det kan hända att 

bebyggelseutvecklingen kan komma att ske så att 

bostäder och arbetsplatser i vissa lägen blir expone-

rade för buller och höga partikelhalter samt höga 

koncentrationer av kväveoxider, vilket kommer i 

konflikt med målet om att betydligt färre invånare 

ska utsattas för störningar som påverkar hälsan 

negativt. Inomhusbuller kan dock undvikas genom 

att nya bostäder isoleras väl och utformas med ”tyst 

sida”. Problemen med luftkvalitet är svårare att 

lösa, men åtminstone halterna av kväveoxider kom-

mer att sjunka som en följd av skärpta avgasregler. 

Problemen med partiklar i luften kan minskas 

genom spolning av gator, regler som begränsar 

användningen av dubbdäck samt en bättre utform-

ning av gaturummet i nya områden. Sammanfatt-

ningsvis finns det alltså ingen avgörande motsätt-

ning mellan hög tillgänglighet och god hälsa, så 

länge tillgängliga regleringsmöjligheter och tek-

niska lösningar utnyttjas fullt ut.

Det andra sambandet finns mellan RUFS åtagan-

den om tillit och möjligheten för invånarna att 

utnyttja sin kompetens på arbetsmarknaden. Tillit 

och delaktighet är två dimensioner av socialt kapi-

tal. Tillit underlättar för den enskilde att etablera 

sig på arbetsmarknaden och använda sin kompe-

tens, när tilliten kombineras med de kontakter och 

nätverk som kan utvecklas vid möten. Denna tillit 

och delaktighet stärker också regionens samlade 

humankapital, det vill säga invånarnas samlade 

kompetens, utbildning och färdigheter. Dessutom 

gäller det omvända, att när människor av olika bak-

grund får möjlighet att använda sin kompetens på 

arbetsmarknaden så ökar tilliten. Man blir goda 

grannar på arbetsplatsen och skillnaderna mellan 

människor avdramatiseras. 

Det tredje sambandet är att det råder en ömsesidig 

synergi mellan åtagandena att öka tillgängligheten 

till regionen och att utveckla Stockholmsregionen till 

en besöksdestination av högsta europeiska klass. De 

här åtagandena stärker med andra ord varandra. En 

förbättrad internationell tillgänglighet gör regionen 

mer nåbar för utländska besökare. Det underlättar 

marknadsföringen av regionen och gör den mer att-

raktiv. Samtidigt ökar en växande besöksnäring 

marknadsunderlaget för flygtrafiken. Det linjeutbud 

som regionen kan attrahera är beroende av den 

marknad som regionen kan erbjuda och flygbolagens 

värdering av den. Stockholmsregionen är en tydlig 

utresemarknad; det är hemmamarknaden som 

genererar huvuddelen av flygresorna. Även med en 

regional tillväxt har denna marknad sina begräns-

ningar i regionens ekonomiska och demografiska 

utveckling. Besöksmarknaden har inte samma 

begränsningar. Om regionen kan bli mer attraktiv, 

utveckla sin marknadsföring och ta en något större 

andel av det internationella besöksresandet, kan 

det göra att efterfrågan ökar betydligt. Det kan i sin 

tur leda till att fler flyglinjer till Stockholm etableras. 

RUFS eftersträvar hög fysisk och social rörlig-

het. De faktorer som bestämmer denna rörlighet 

förändras långsamt, och åtgärder som främjar 

öppenhet och tillgänglighet är därför långsiktiga 

till sin karaktär. Sociala strukturer och social rör-

lighet styrs delvis av fysiska förutsättningar eller 

om det finns fysiska barriärer. De samband som har 

beskrivits ovan bör uppmärksammas inom ramen 

för den regionala utvecklingsplaneringen och i 

bedömningen av de långsiktiga konsekvenserna.  

Så nås målet år 2030
Målet är högt ställt i RUFS: År 2030 ska Stock-

holmsregionen kännetecknas av öppenhet för nya 

tankar och social mångfald, och vara väl samman-

hållen och integrerad. Invånarna ska mer än i dag 
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ha lika möjligheter till utveckling, oavsett individu-

ella egenskaper eller särdrag. Det ska vara hög till-

gänglighet inom regionen samt mellan Stockholms-

regionen och andra regioner, både inom och utanför 

landets gränser. 

Om det är svårt att nå målet kan det antas bero 

på både en brist på finansiella resurser och en brist 

på beslutskraft. För att målet ska nås krävs ett 

betydligt bättre samarbete mellan de offentliga 

aktörerna och mellan offentlig och privat sektor än 

vad regionen uppvisat de senaste årtiondena. Ofta 

har aktörer uttalat avsikter som inte omsatts i 

handling, och inte sällan har aktörer prioriterat 

kortsiktiga projekt framför arbete med strukturella 

problem. Det här gäller särskilt insatser för att 

minska segregationen. 

RUFS uppmärksammar speciellt de starka kopp-

lingarna mellan planens sociala ambitioner, den 

regionala strukturen och transportsystemets 

utveckling. En förutsättning för en gynnsam social 

utveckling är att det är lätt för invånarna att ta sig 

till arbetet, service och handel, mötesplatser eller 

andra målpunkter. Det är alltså inte bara traditio-

nella ekonomiska aspekter som motiverar utveck-

lingen av transportsystemet.

En ledande tillväxtregion år 2030
Läget i dag och i morgon  
– i region och omvärld 
Stockholmsregionen är en mycket konkurrenskraf-

tig region i världen. Den ekonomiska styrkan drivs 

av innovationsklimatet, den ekonomiska förnyelse-

förmågan, en stark sysselsättningsutveckling och 

inflyttning av högutbildade. Med svenska mått mätt 

är regionen unikt stor och rik, men i ett europeiskt 

och globalt perspektiv är den förhållandevis liten. 

Trots det är regionen i dag en viktig knutpunkt i den 

globala ekonomin. Den har också stärkt sin roll som 

besöksdestination. Mycket talar för att Stockholms-

regionen kommer att fortsätta utveckla sin inrikt-

ning mot ett allt mer kunskapsintensivt näringsliv.  

I dagsläget tycks den enskilt största osäkerhets-

faktorn för både befolkningstillväxt och ekonomisk 

tillväxt vara hur omfattande den pågående lågkon-

junkturen kommer att bli. De underliggande driv-

krafterna för tillväxt och förnyelse bedöms dock 

vara stabila. På längre sikt är det mycket osäkert i 

vilken utsträckning integrationen och harmoniser-

ingen inom EU kommer att fortsätta, och i vilken 

omfattning EU öppnar upp sina marknader för 

ökad global konkurrens. 

Planens innehåll och konsekvenser
Målet om en ledande tillväxtregion är framför allt 

inriktat på att främja dynamik och innovationsför-

måga i den regionala ekonomin. Individer och aktö-

rer inom forskning, näringsliv, offentlig sektor och 

kultur ska inspireras att starta och utveckla verk-

samheter. Några viktiga målsättningar är hög sys-

selsättning, hög kunskapsintensitet och ett starkt 

entreprenörskap. Näringslivets behov av täta mil-

jöer med hög tillgänglighet ska tillfredsställas, 

samtidigt som de offentliga organen ska samordna 

sina insatser. 

Samtidigt fokuserar RUFS på humankapitalet 

som avgörande för den ekonomiska utvecklingen. 

Universitet och högskolor ska stödjas för att uppnå 

hög kvalitet, den högre utbildningen i regionen ska 

byggas ut och bli mer tillgänglig, fysiskt och socialt.  

Åtagandena i planen ska bidra till att förtäta 

kunskapsmiljöer och göra dem mer tillgängliga. 

Detta ska kombineras med samordnade offentliga 

insatser för att stärka entreprenörskap och kun-

skapsdelning, vilket sammantaget ska stimulera 

den ekonomiska tillväxten och göra regionen mer 

ekonomiskt robust.  

RUFS regionala struktur leder till att arbets-

platser lokaliseras till i de regionala stadskärnorna i 

större utsträckning än i nollalternativet. Tillgången 

till arbetskraft ökar också påtagligt, vilket framgår 

av tillgänglighetskartorna på sidorna 196–197.

RUFS inriktning är att utveckla regionens inter-

nationella profil genom att göra det lättare för 

arbetskraft och studenter från utlandet att komma 

hit och även stanna kvar, stärka regionens position i 

globala nätverk, attrahera huvudkontor och inter-

nationella organisationer, utveckla Stockholmsregi-

onen som besöksdestination samt synliggöra kultu-

rens roll som drivkraft för att göra regionen mer 

kreativ och attraktiv. Varumärket Capital of Scan-

dinavia ska spegla sammansättningen av regionens 

befolkning, näringsliv, kulturutbud och service och 

ge en samlad bild av regionens värden. Sammanta-

get ger dessa åtgärder på medellång sikt goda förut-

sättningar för ökad omsättning i besöksnäringen, 

även om det är svårt att göra en exakt prognos. 

RUFS lyfter också fram betydelsen av kultursek-

torn som regional utvecklingsfaktor. Ett av åtagan-

dena i planen handlar om att skapa förutsättningar 

för ett kulturliv i världsklass och inriktningen att 

pröva fler sätt att finansiera ny kultur. Det åtagan-

det kan långsiktigt bidra både till att göra regionen 

mer kreativ och, mer påtagligt, till att både invå-

nare och besökare upplever regionen som mer  

attraktiv.
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Konflikter och synergier 
RUFS åtaganden för att nå målet att vara en 

ledande tillväxtregion ligger i huvudsak i linje med 

planens övriga åtaganden, med några undantag. 

Åtagandena att bli en ledande tillväxtregion sam-

verkar med ambitionerna att förtäta den fysiska 

strukturen och göra transportsystemet mer till-

gängligt och effektivt. De samverkar också med åta-

gandena att skapa attraktiva och varierade boende-

miljöer, att öka tillgängligheten till natur-, 

kulturmiljö- och rekreationsvärden samt att 

utveckla regionala stadskärnor.

Det finns dock anledning att uppmärksamma att 

det finns en konflikt mellan å ena sidan att närings-

livet utvecklas mot ett stort utbyte med omvärlden, 

ett intensivt resande och en växande besöksnäring, 

och å andra sidan att transportsektorns klimatpå-

verkan måste minska. För Stockholmsregionen och 

stora delar av Sverige finns det inte några realistiska 

och konkurrenskraftiga alternativ till flyg för resor 

utanför landets gränser. Stockholm delar dock pro-

blemet med flygets klimatpåverkan med konkurre-

rande storstadsregioner i Europa. Det är därför väl-

kommet att flyget ingår i EU:s handelssystem för 

utsläppsrätter från år 2012 och att flyget i högre 

grad än tidigare får bära sina egna miljökostnader. 

Åtagandena om att fokusera på humankapitalet 

samverkar med ambitionen om ökad tillit och att 

frigöra livschanser. Insatser för att stödja utveck-

lingen mot en öppen och konkurrensutsatt kun-

skapsekonomi ska ta till vara de outnyttjade resur-

ser som finns bland regionens invånare, samtidigt 

som kunskapsinnehållet i hela ekonomin ökas.

Planen understryker starkt hur viktigt det är att 

stödja det kunskaps intensiva näringslivet, och 

betoningen på det kan ge synergieffekter med åta-

gandena om ökad resurseffektivitet. Det finns 

exempelvis möjligheter inom det befintliga regel-

verket för offentlig upphandling att ställa högre 

krav på energieffektivitet och låg miljöpåverkan. 

Om de offentliga aktörerna utnyttjar dessa möjlig-

heter driver det på en förändringsprocess som 

bidrar till att ett mer resurseffektivt näringsliv 

växer fram. 

Så nås målet år 2030
Hur effektiva olika regionala insatser blir styrs i 

stor utsträckning av en regions ekonomiska och 

sociala historia. Den ekonomiska och sociala struk-

turen i Stockholmsregionen har förändrats gradvis 

och långsamt, med några få undantag. Att utveckla 

regionens humankapital, entreprenörskap och 

inno vationskraft handlar därför inte så mycket om 

att skapa något helt nytt, utan snarare om att 

understödja de tendenser och trender som lever av 

egen kraft. Det regionala utvecklingsarbetet kan 

skapa förutsättningar för tillväxt, som nya och väx-

ande verksamheter sedan kan utnyttja. 

Långsiktigt framstår försörjningen av kunskap 

och kvalificerad arbetskraft som den enskilt vikti-

gaste faktorn med koppling till de regionala aktö-

rernas verksamhet. Humankapitalet har identifie-

rats som regionens viktigaste resurs, och många 

åtaganden i planen gäller stödjande strukturer som 

bostad, skolor och transporter. Planens förslag ska 

underlätta människors vardag på de här områdena, 

och göra det lättare och mer attraktivt att bo och 

verka i regionen. Kommunerna ansvarar för huvud-

delen av dessa stödjande strukturer. 

Andra insatser ligger inom statens ansvars-

område. Planen förutsätter att staten även i fort-

sättningen stödjer de unika förutsättningar som 

finns i Stockholmsregionen genom investeringar 

och väl utformade regelverk. Det handlar bland 

annat om forskning och utveckling vid de högre 

lärosätena, regelverk för arbetskraftens och befolk-

ningens internationella rörlighet samt infrastruk-

tursatsningar. Även framöver är det viktigt att 

betona Stock holmsregionens betydelse för landet 

som helhet och att låta detta få utslag i statens 

investeringar. Men statens ansvar omfattar även 

”mjuka” faktorer, som väl fungerande välfärdssys-

tem och bilden av Sverige som ett rent, säkert och 

tryggt land. 

Mot bakgrund av planens inriktning på att göra 

regionen mer attraktiv kan det finnas en spänning 

mellan å ena sidan de resurser, den tid och det poli-

tiska kapital som investeras i projekt och investe-

ringar som syns och uppmärksammas i medier och 

valrörelser, och å andra sidan de åtgärder som syf-

tar till att vårda och utveckla de underliggande 

framgångsfaktorerna i ekonomin. Det finns en risk 

att man mäter attraktivitet i form av framgång i 

internationella jämförelser (benchmarking) och 

inte lyfter fram de mer basala kvalitetsfaktorer som 

delvis ligger bakom Stockholmsregionens framstå-

ende position, exempelvis en väl utbyggd grund-

utbildning och jämförelsevis hög tillit och social  

rörlighet.

En region med god livsmiljö år 2030
Läget i dag och i morgon  
– i region och omvärld 
Med internationella mått mätt har Stockholmsregi-

onen en mycket god livsmiljö. Regionen erbjuder 
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ren luft och rent vatten och invånarna är generellt 

sett nöjda med sina levnadsförhållanden enligt de 

undersökningar som görs. På vissa områden finns 

det dock svagheter, till exempel i fråga om integra-

tion, trygghet och ekonomiska skillnader. I natur-

miljön är framför allt Östersjön en utmaning, efter-

som dess tillstånd är dåligt och försämras.

Bostadsbeståndet är i huvudsak väl underhållet 

och marknaden för bostadsrätter och egnahem 

fungerar väl. Det är dock mycket svårt att hitta 

hyresboende och billiga lägenheter, något som 

drabbar ungdomar, nyinflyttade och personer som 

tillfälligt arbetar eller studerar i regionen. Sam-

manhållningen, mätt som det sociala kapitalet, är 

på det hela taget god men det finns betydande skill-

nader mellan olika delar av regionen. Boendesegre-

gationen är påtaglig och har förstärkts av koncen-

trationen av olika bostadstyper till skilda områden. 

Planens innehåll och konsekvenser
Målet om en region med god livsmiljö är omfat-

tande och inkluderar allt från regionens miljökvali-

teter i form av luft, vatten, grönområden och bebyg-

gelse till sociala förhållanden och kulturliv. 

RUFS grundsyn är att integrationsperspektivet 

bör förstärkas. En del i det är att boendesegregatio-

nen måste minska, och regionen måste dra nytta av 

mångfalden för att Stockholm ska utvecklas till en 

öppen, idérik, konkurrenskraftig och resurseffektiv 

region. I planen finns åtaganden som handlar om att: 

• utveckla samverkan mellan aktörer på strategisk 

nivå, för att förnya och bredda integrations-

politiken,

• göra organisationerna mångfaldsorienterade, 

• undanröja hinder för att människor tryggt ska 

kunna resa och vistas i regionen, 

• följa upp integration och utanförskap i hela  

regionen. 

Dessutom konstateras att det behövs ett starkare 

arbete mot diskriminering i regionen. I ett första 

steg bör en regiongemensam policy mot diskrimi-

nering utarbetas.

Relationen mellan individen och det offentliga 

måste också generellt stärkas, främst genom åtgär-

der som skapar tillit i samhället. Ett exempel på det 

är att underlätta invånarnas kontakter med myn-

digheterna. 

Arbetet med att ge tillgång till utbildning av hög 

kvalitet och ett kulturliv i världsklass ger regionen 

möjligheter att både erbjuda invånarna ett bättre 

kulturutbud och stärka innovations- och förnyelse-

förmåga.

Viktiga åtaganden för den fysiska miljön är 

ambitionen att skapa attraktiva och varierande 

boendemiljöer inom regionens olika delmarknader, 

att begränsa transporternas negativa påverkan, att 

skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och 

tätortsnära grönområden och att utveckla tillgäng-

ligheten till Stockholmsregionens stränder.

Insatserna för att värna och utveckla de regio-

nala miljövärdena inriktas på att bevara, utveckla 

och öka tillgängligheten till regionens natur-, kul-

turmiljö- och rekreationsvärden. Tack vare inrikt-

ningen på förtätning blir resultatet att invånarna 

även fortsättningsvis har en god tillgång till den 

regionala grönstrukturen. 

Utvecklingsplanen har en klar inriktning mot att 

koppla samman regionens fysiska och innehålls-

mässiga utformning. Bebyggelsen ska göras tätare 

och mer variationsrik. Befintliga mötesplatser ska 

göras mer attraktiva och det ska skapas nya mötes-

platser inom regionen. Syftet med att förtäta bebyg-

gelsen är att skapa en mer attraktiv stadsmiljö med 

närhet till kollektivtrafik som gör så lite intrång i 

gröna kilar som möjligt, samtidigt som man försö-

ker hitta en balans mellan bebyggelse och lokal 

grönska. Planen lyfter också fram att det behövs 

goda förutsättningar för en dynamisk kvällseko-

nomi i de regionala stadskärnorna, vilket för många 

invånare kan minska det upplevda avståndet från 

”där man bor” till ”där det händer”. Tillsammans 

med ett kraftfullt arbete för att undanröja hinder 

för att alla människor tryggt ska kunna vistas och 

resa i regionen, skapas därmed markant förbätt-

rade förutsättningar för att tilliten i samhället ska 

växa. 

Det är svårt att uppskatta den effekt som planen 

kommer att få på livsmiljön kvantitativt. För vissa 

faktorer finns det tydliga samband, exempelvis 

mellan luftkvalitet och hälsa, men för många andra 

förhållanden saknas det sådana tydliga kopplingar 

mellan orsak och verkan. Planen tar dock ett hel-

hetsgrepp på fysiska och innehållsmässiga aspekter 

av utvecklingen, och det helhetsgreppet kommer att 

öka möjligheterna att uppnå målet om en god livs-

miljö, jämfört med om frågorna behandlades var 

för sig. 

Konflikter och synergier 
I relation till målet om en god livsmiljö finns 

åtminstone fyra centrala samband mellan åtagan-

den som bör lyftas fram. 

För det första har en utmaning i arbetet med pla-

nen varit att balansera behovet av bostäder och 

arbetsplatser för den kraftigt växande befolk-
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ningen, med en önskan att samtidigt värna och 

utveckla regionens natur-, kulturmiljö- och rek-

reationsvärden. Det vi bygger i dag kommer att  

stå kvar långt bortom år 2050. När man väl har 

bebyggt ett grönområde så kommer det inom över-

siktlig framtid att förbli bebyggt. Det hindrar inte 

att man i den täta staden kan anlägga nya parker 

och höja kvaliteten på befintliga grönytor på ett 

sådant sätt att tillgängligheten till dessa faktiskt 

kan öka för många människor, trots att staden blir 

tätare. I arbetet med RUFS 2010 har flera viktiga 

steg tagits för att höja kunskapen om förutsättningar 

för att förtäta bebyggelsestrukturen och hur stor 

denna potential är. Metoderna behöver dock vidare-

utvecklas framöver, för att kunna beskriva och  

värdera de funktioner och kvaliteter som ställs  

mot varandra i en växande storstadsregion som 

Stockholm. 

För det andra finns ett starkt samband mellan  

å ena sidan hur bostadsmarknaden fungerar och 

vilket utbud som finns, och å andra sidan regionens 

förmåga att attrahera kvalificerad arbetskraft. På 

flera ställen i planen uppmärksammas att en region 

behöver en fungerande marknad för inte minst 

hyresboende för att kunna attrahera kvalificerad 

arbetskraft.  

För det tredje innehåller planen flera mål och 

åtaganden som enskilt och gemensamt syftar till att 

göra stadsbygden mer attraktiv. Detta antas få posi-

tiva konsekvenser av både ekonomisk och social 

natur. Stärkta och utvecklade regionala stadskär-

nor bidrar till lokal förankring, mötesplatser, iden-

titet och närhet. Att göra stadsbygden mer attraktiv 

är ett av planens tydligaste och mest välutvecklade 

synergiområden, där åtaganden under flera strate-

gier samverkar och förstärker varandra.

Slutligen finns det ett flertal planeringsmål och 

åtaganden som syftar till att stärka besöksnäringen 

och göra regionen mer attraktiv för både turism och 

inflyttning. Det finns även ett sådant synergiom-

råde. Fysiska förändringar i bebyggelse och infra-

struktur samt utveckling av grönstruktur och vat-

tenområden förutses samverka med åtgärder för att 

marknadsföra regionen, stärka den regionala sam-

manhållningen och stödja framväxten av en regio-

nal identitet. Det samlade resultatet ska bli en 

region som än mer än i dag lockar till sig människor 

utifrån.

Så nås målet år 2030
RUFS 2010 har en stark inriktning på tillit och  

regionalt socialt kapital. Det är dessa faktorer som 

bestämmer hur stark sammanhållning vi har i sam-

hället och i vilken utsträckning regionens invånare 

har lika möjligheter att ta vara på sina möjligheter. 

Planen betonar att regionens kommuner har ett 

gemensamt ansvar för att minska segregation och 

utanförskap. Redan i RUFS 2001 framhölls att inte-

grationsfrågorna är tydligt kopplade till frågor om 

exempelvis tillgängligheten till arbetsmarknaden. 

De lösningar som krävs finns sällan på de platser 

där problemen visar sig, och denna insikt måste 

påverka omfattningen och inriktningen av de åtgär-

der som sätts in. 

Under RUFS-arbetet har ett integrerat arbetssätt 

använts för att samordna förslag av fysisk karaktär 

med förslag som rör innehåll, attityder och samver-

kansformer, och erfarenheterna av detta är mycket 

goda. Detta integrerade arbetssätt bör nu också 

börja tillämpas av aktörerna i regionen, inte minst 

kommunerna. 

Den kommunala samverkan kring regionens 

naturmiljöer behöver stärkas, för att utveckla regi-

onens potential och skapa bättre framförhållning 

för olika framtida markanspråk. En viktig fråga är 

strändernas potential och värde och vilka anspråk 

olika intressenter har. Där behöver kunskapen 

utvecklas, speciellt i ljuset av kommande ändringar 

i strandskyddsreglerna. För den regionala grönst-

rukturen är det av största vikt att stärka dess svaga 

avsnitt – flaskhalsarna – så att det även i framtiden 

finns sammanhängande gröna kilar in mot stads-

bygdens kärna.

Mot bakgrund av kommande klimatföränd-

ringar måste mer uppmärksamhet än hittills riktas 

mot regionens vattenvärden. Kunskaper på områ-

det  måste byggas upp, samtidigt som konkreta 

insatser görs för att säkra vattentillgången och för-

bättra vattenkvaliteten. 

Det är slutligen viktigt att beakta olika gruppers 

och individers varierande behov. Bland annat glöms 

det ofta bort att stora delar av befolkningen är 

mycket mindre rörliga än genomsnittet. För dessa 

människor kan den fysiska och sociala närmiljön 

vara viktigare än för de invånare som dagligen rör 

sig över stora avstånd och kan ta del av det stora och 

växande utbudet i regionen. 
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En resurseffektiv region år 2030
Läget i dag och i morgon  
– i region och omvärld 
Stockholmsregionen ska vara en resurseffektiv 

region där det är enkelt att leva och verka. Storstä-

der har generellt sett mycket goda förutsättningar 

för att skapa resurseffektiva system, i både fysisk 

och social mening. Stora, täta regioner möjliggör 

bra matchning på arbetsmarknaden och ger invå-

narna tillgång till ett stort utbud av service, kultur 

och mänskliga kontakter med jämförelsevis små 

insatser av tid och resurser.

Med europeiska mått mätt är Stockholmsregio-

nen en ganska gles storstadsregion. Det förnyade 

intresset för att bygga ”stad” har dock bidragit till 

en mindre utspridning av bebyggelsen än vad som 

förutsågs i RUFS 2001. 

Stockholmarna utnyttjar i dag kollektivtrafik för 

lokala och regionala resor i betydligt högre 

utsträckning än invånarna i landet i övrigt. Upp-

värmningen av regionens bostäder och lokaler 

genererar också i genomsnitt lägre direkta utsläpp 

av växthusgaser än i övriga landet. Detta kan för-

klaras av dels att en hög andel av bostäderna värms 

upp med fjärrvärme, dels att vi har mindre bostads-

yta per invånare eftersom en hög andel av invå-

narna bor i flerbostadshus jämfört med i övriga lan-

det. Boendetätheten i Stockholmsregionen har ökat 

sedan 1990 och trenden fortsätter. 

Vi upplever nu en global trend mot ökad energi-

effektivitet. De tidvis höga priserna på olja har till-

sammans med en fortsatt ambitiös europeisk kli-

matpolitik ökat kraven på låg bränsleförbrukning 

och låga koldioxidutsläpp från bilar och andra 

motorfordon. Den tekniska utvecklingen kommer 

att bidra till att regionen blir mer resurseffektiv. På 

samma sätt inriktas den europeiska transportpoli-

tiken på att minska godstransporterna på väg, vil-

ket kan bidra till att en ökad andel av det inkom-

mande godset till regionen fraktas på järnväg och 

fartyg. 

Det finns visserligen åtskilliga osäkerheter om 

exakt vilket utfall den internationella och europe-

iska klimatpolitiken får, men trenden är relativt 

stabil. De utvecklade ekonomierna kommer att 

behöva minska sin användning av fossila bränslen 

avsevärt under de närmaste årtiondena, dels som 

resultat av internationella överenskommelser, dels 

som följd av en ökad medvetenhet bland medbor-

garna. 

Samtidigt har de senaste årtiondena inneburit 

en revolution i människors rörlighet. Antalet lång-

resor (över 100 km) som svenskarna gör årligen har 

ökat stadigt. Dessa ökningar motverkar till viss del 

effektivitetsvinsterna.

På vissa områden finns det brister i effektivite-

ten. Exempelvis använder vi inte de mänskliga 

resurserna så väl. I Sverige har långt mindre än 

hälften av de personer som är födda utomlands 

arbeten som motsvarar deras utbildning, jämfört 

med 85 procent av de infödda svenskarna. Situatio-

nen är likadan i Stockholmsregionen. I vissa grup-

per är siffran ännu lägre, och i ett internationellt 

perspektiv ligger Stockholm sämre till än jämför-

bara regioner.

Regioners och nationers resursanvändning kom-

mer i framtiden att ifrågasättas på ett helt annat 

sätt än tidigare och omfattas av politiska åtaganden 

utanför regionen. Detta begränsar delvis regioner-

nas förmåga att påverka, men erbjuder samtidigt 

välkommen draghjälp till regioner som, i likhet 

med Stockholm, valt att se ökad resurseffektivitet 

som ett mål och en strategisk prioritet.

Planens innehåll och konsekvenser
Målet om en resurseffektiv region är inriktat både 

på att tillvarata invånarnas förmågor och att effek-

tivt utnyttja natur- och samhällsresurser. 

Planen skapar förutsättningar för att hantera 

och attrahera människor och företag. Befolknings-

tillväxten i regionen är positiv eftersom den ger för-

utsättningar för en ekonomisk tillväxt genom en 

större hemmamarknad och ökar kunskapskapitalet 

i regionen. Att en befolkningstillväxt sker i en stor-

stadsregion är också positivt ur ett miljöperspektiv 

eftersom det här finns storskaliga tekniska system, 

effektiva transportlösningar och bättre förutsätt-

ningar för att hantera tillväxten inom ramen för 

markområden som redan räknas till stadsbygden. 

En hög effektivitet i såväl den rumsliga struktu-

ren som i de aktiviteter som pågår i regionen för-

väntas också leda till låga utsläpp av klimatpåver-

kande gaser och förorenande ämnen. Planens 

funktion ligger huvudsakligen i att skapa förutsätt-

ningar och incitament för effektivitet – den ska sti-

mulera resurseffektivitet och motverka slöseri.

Den regionala fysiska strukturen har utarbetats 

med avsikt att skapa täta bebyggelseområden som 

ger möjlighet till god kollektivtrafikförsörjning och 

anslutning till storskaliga tekniska system för fjärr-

värme, avfall, vatten och avlopp. I dag har en hög 

andel av befolkningen god tillgång till spårbunden 

kollektivtrafik, cirka 40 procent. Med den förut-

satta förtätningen i regionen försämras inte den här 

andelen nämnvärt trots befolkningstillväxt, varken 

med RUFS 2010 eller i nollalternativet. 
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Åtaganden som rör bebyggelsen syftar till att 

göra bebyggelsestrukturen tätare och mer varia-

tionsrik och att skapa en högre andel attraktiva 

stadsmiljöer med torg, parker och grönområden. 

Jämfört med tidigare regionplaner introducerar 

RUFS 2010 ett tydligare fokus på att göra stadsmil-

jön mer attraktiv. Förtätning står för 30 procent av 

bebyggelsetillskottet fram till år 2030. Med RUFS 

hamnar cirka 25 procent av den tillkommande 

befolkningen i de regionala kärnorna, jämfört med 

knappt 10 procent i nollalternativet. Planen inriktas 

också på att bostäder ska byggas i en sådan takt att 

utbudet långsiktigt svarar mot efterfrågan i regio-

nen. Bostadsmarknadens funktionssätt ska också 

utvecklas för att nå hög kapacitet och kvalitet i bygg-

processen.

De samlade åtagandena för den tekniska försörj-

ningen innebär att regionen tar vara på de fördelar 

som finns med en tät stadsbygd. Genom en gemen-

sam syn på de tekniska försörjningssystemens 

framtid finns mycket goda förutsättningar för att 

effektiviteten kan ökas ytterligare, särskilt när det 

gäller utsläpp till vatten från VA-systemen. Dricks-

vattenresurserna ska säkras och försörjningssyste-

men expanderas, förstärkas och kopplas samman.

Planen inriktas på att utveckla småskaliga lös-

ningar för energi, vatten och avlopp i glesa region-

delar, förbättra utvinning, återvinning och hante-

ring av ballastmaterial, samt säkerställa platser för 

anläggningar i logistiskt goda lägen.

Transportsystemet är utan tvekan den svåraste 

regionala utmaningen ur ett resurseffektivitetsper-

spektiv. De samlade åtagandena syftar till att bygga 

ut transportsystemet med kollektivtrafiken, och då 

i första hand spårtrafik, som grund. Behovet av 

vägutbyggnader ska kompletteras med styrmedel 

och incitament, så att klimatmål kan uppnås och 

tillgängligheten förbättras. Energi- och resursef-

fektiva transporter ska stimuleras. 

Samtidigt innebär befolkningsutvecklingen att 

de totala trafikvolymerna ökar. RUFS åtaganden 

och täta struktur ger dock förutsättningar för för-

bättringar jämfört med nollalternativet. Andelen 

bilresor, beräknat på summan av bil- och kollektiv-

trafikresor, under maxtimmen är i dagsläget ca 45 

procent och sjunker med RUFS till cirka 40 procent, 

vilket är ungefär 10 procentenheter lägre än i nollal-

ternativet. Andelen bilresor av samtliga resor sett 

över dygnet minskar med RUFS till 38 procent, 

jämfört med 40 procent i nuläget. I nollalternativet 

är motsvarande andel 48 procent, med RUFS blir 

det alltså en avsevärd skillnad. 

Antalet fordonskilometer (med bil) per invånare 

ökar med RUFS med cirka 5 procent till år 2030 

jämfört med nuläget. I nollalternativet är motsva-

rande ökning cirka 45 procent. Utsläppen av koldi-

oxid från de enskilda fordonen kommer dock att 

minska, tack vare effektivare fordon, nya bränslen 

och jämnare trafikflöden. Beräkningar visar att 

med RUFS åtaganden och struktur fram till år 2030 

kan de regionala transporternas samlade klimatpå-

verkan minska med totalt drygt 30 procent jämfört 

med i dag. Om man tar hänsyn till befolkningsök-

ningen motsvarar detta en minskning per invånare 

med nära 50 procent. I nollalternativet begränsas 

motsvarande minskning till cirka 20 procent.

Olika åtgärders och styrmedels inverkan på de 

totala utsläppen illustreras i diagram 22 .  

Det är svårt att bedöma utvecklingen av närings-

livets transporter, men de åtgärder som planen 

innehåller ger tillsammans med föreslagna logistik-

centrum och mellanlager förutsättningar för mins-

kade utsläpp.  

RUFS samlade bidrag till att minska regionens 

klimatpåverkan är svårt att isolera från de nationella 

och europeiska insatser som görs. Utsläppen från 

regionens energiproduktion regleras exempelvis 

uteslutande genom den europeiska utsläppshandeln, 

och det sätts inte längre några nationella mål för 

dessa utsläpp. Av de regionala utsläpp som inte 

omfattas av utsläppshandeln står trafiken för den 

absolut största delen. Om de här utsläppen kommer 

att minska beror nästan uteslutande på om utsläppen 

från trafiken kan begränsas i tillräcklig omfattning.

Åtagandena i RUFS 2010 täcker även in den 

befolkningsrelaterade aspekten av en resurseffektiv 

region. Allt för många människor ges idag inte möj-

lighet att utnyttja sin kompetens. Centrala åtaganden 

är här att samverka på strategisk nivå för att förnya 

och bredda integrationspolitiken, liksom att säkra 

en grund- och gymnasieskola samt en vuxenutbild-

ning av hög kvalitet i alla delar av regionen. Det är 

exempelvis rimligt att anta att de samlade åtagan-

den som görs i planen kommer att leda till att en 

större andel av gymnasieeleverna påbörjar hög-

skoleutbildning. 

Konflikter och synergier
Fyra centrala samband är viktiga utifrån målet för 

resurseffektivitet. För det första finns det en kon-

flikt mellan ambitionen att öka tillgängligheten 

inom regionen och ambitionen att minska regio-

nens klimatpåverkan. RUFS åtaganden syftar dock 

sammantaget till att parera denna utveckling och 

ger stöd för att utveckla styrmedel som leder mot de 

mål som satts upp. 
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För det andra kommer bördorna av klimatåta-

gandena att fördelas olika över regionen och pla-

nens effektivitetsmål kan stå i konflikt med de soci-

ala ambitionerna. Den offensiva energi- och 

klimatagenda som RUFS ansluter sig till är en del av 

motsvarande europeiska och nationella ambitioner, 

och kommer att skapa ett förändringstryck som ger 

utrymme för nya växande verksamheter. Bedöm-

ningen är att den här agendan bidrar till att ett 

resurseffektivt näringsliv växer fram. När ekono-

miska styrmedel införs kommer trycket på regio-

nens vägtransportsystem att minska, vilket på rela-

tivt kort tid kan ge ökad framkomlighet för 

näringslivets transporter. Samtidigt påverkar höga 

avgifter hushållens ekonomi och ger fördelningsef-

fekter, det vill säga olika grupper i samhället har 

olika stor betalningsförmåga. 

Ett tredje samband är det mellan de åtaganden 

som på olika sätt syftar till att underlätta region-

förstoring och målet att minska regionens klimat-

påverkan. I planen anges en förstoring av arbets- 

och bostadsmarknader som en central faktor för att 

långsiktigt skapa förutsättningar för ekonomisk 

utveckling i regionen. Individerna ges tillgång till 

en större och mer diversifierad arbetsmarknad och 

arbetsgivarna får lättare att hitta kvalificerad per-

sonal. För företagen växer den lokala marknaden, 

vilket leder till ökad produktivitet och tillväxt. 

Regionförstoring kan riskera att leda till att män-

niskor kör bil i större utsträckning och över huvud 

taget reser mer, vilket ger mer klimatpåverkande 

utsläpp. Denna risk kan dock begränsas genom för-

tätning av bebyggelse och utvecklad kollektivtrafik, 

vilket är en av grundtankarna i målbilden för östra 

Mellansverige. 

Det sista sambandet rör täthet, kollektivtrafik-

försörjning och försörjningssystem. En tät, resurs- 

och transporteffektiv bebyggelsestruktur ger goda 

förutsättningar för kollektivtrafik, fjärrvärmeför-

sörjning och effektiva tekniska försörjningssystem. 

Det är sedan gammalt en huvuduppgift i plane-

ringen att se till att dessa synergier utnyttjas. 

Så nås målet år 2030
Tekniska försörjningssystem, bebyggelse och infra-

struktur är trögrörliga delar av ett samhälle. Beslut 

om investeringar och utveckling av systemen kom-

mer att för mycket lång tid framöver påverka möj-

ligheterna för invånare och verksamheter i regio-

nen att agera resurseffektivt. 

Om RUFS högt satta ambitioner om resurseffek-

tivitet ska kunna bli verklighet krävs att aktörer på 

alla nivåer bidrar. RUFS kan peka ut riktningen för 

hur de storskaliga systemen ska utvecklas för att ge 

bäst förutsättningar för effektivitet. Samtidigt 

måste regionens invånare och företag utveckla en 

medvetenhet om problem och möjligheter, eftersom 

regionens effektivitetsmål bara kommer att kunna 

Diagram 22. Olika åtgärders och styrmedels inverkan på utsläpp och trafikarbete

fordonskilometer biltrafik CO²utsläpp (målnivå 2030=index 70)
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Diagrammet illustrerar hur den i utvecklingsplanen angivna utbyggnaden av 
transportsystemet till 2030 i kombination med andra åtgärder kan förväntas 
påverka bilresandet och koldioxidutsläppen i regionen. För att klara utsläpps-
målet för koldioxidekvivalenter krävs såväl en kraftfull teknikutveckling som 
effektiva informations- och trafikstyrningsåtgärder samt ekonomiska styrmedel. 

Källa: Regionplanekontoret
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nås om slutanvändarna av energi och resurser vill 

agera effektivt. Effektivitetsvinster, exempelvis att 

bilar och andra fordon blir mer bränslesnåla, får 

inte ätas upp av ökade volymer till följd av ökat indi-

viduellt resande. Minskade uppvärmningskostna-

der ska inte resultera i att människor och företag 

slösar mer med energi.

I närtid är bedömningen att staten har den i sär-

klass viktigaste rollen, framför allt genom finansie-

ring av ny infrastruktur samt etablering av nya eko-

nomiska styrmedel i energi- och transportsektorn. 

Beroende på hur styrmedlen utformas kan man 

behöva se över hur investeringar fördelas. 

Det är mycket viktigt att staten över tiden skapar 

stabila regelsystem och att det går att förutse skatter, 

avgifter, stöd och incitament, så att det går att fatta 

nödvändiga beslut om investeringar i nya och effekti-

vare tekniker. Samtidigt måste parterna ha kvar sin 

handlingsfrihet, så att de kan anpassa sig om de 

marknadsmässiga och tekniska förutsättningarna 

förändras. 

Samtidigt som staten har en viktig roll har kom-

munerna en central roll i att kontinuerligt efter-

sträva en ökad täthet i bebyggelsen. Kommunerna 

kommer också mer än tidigare att behöva engagera 

sig i en diskussion med medborgarna om deras 

resursförbrukning. Kommunal och regional plane-

ring kan skapa förutsättningar för effektivt resurs-

utnyttjande.

Stockholms läns landsting måste genom SL upp-

rätthålla och stärka kollektivtrafikens konkurrens-

kraft. Man bör i större utsträckning än tidigare 

fokusera på de delar av regionen där det finns störst 

potential att människor övergår från att köra bil till 

att resa kollektivt. En stor del av regionens invånare 

kan dock göra förhållandevis billiga tidsvinster 

genom att köra bil jämfört med att resa kollektivt. 

Det innebär att inte ens ett mycket kraftigt tillskott 

av högklassig kollektivtrafik skulle påverka bilre-

sandet påtagligt. Om regionens effektivitetsmål ska 

kunna nås måste de regionala aktörerna därför for-

mulera en gemensam syn på hur ett kompletterande 

styrsystem bör se ut. 

RUFS 2010 har lagt grunden för detta arbete 

genom att illustrera vilka effekter olika styrmedel 

skulle ha i regionen.
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Tabell 8: Urval av indikatorer som använts i planarbetet.

Mål Indikator Nuläge År 2030 
   Noll-alternativ RUFS 2010

En öppen  Tillgänglighet till arbetsplatser, index 100 176 203 
och tillgänglig region Tillgänglighet till arbetskraft, index 100 199 213

 Tillgänglighet till Arlanda-   
 andel arbetsplatser inom 60 min  
 med kollektivtrafik 75% 76% 93% 

 Tillgänglighet till högre utbildning  norr:  
 – andel av de boende i studerande- 61–65% 59–64% 76% 
 åldern som når högskola inom  söder:
 45 minuter med kollektivtrafik 55% 57% 81% 

 Tidsförlust i maxtimmen pga  
 flaskhalsar i vägnätet 11 200 tim 32 000 tim 11 800 tim

 Tidsförlust i maxtimmen  
 pga flaskhalsar i vägnätet – per bilresa 6,1 min 10,9 min 4,7 min 
 
 Tidsförlust i maxtimmen pga flaskhalsar   
 i vägnätet – per år per biltrafikant 51 tim 91 tim 39 tim
 
 
En ledande  
tillväxtregion Andel bebyggelse med hög täthet 10% 10% 12%

En region med  Utsläpp kväveoxider per år 7 100 ton 5 200 ton 4 100 
god livsmiljö Totalt och per invånare 3,8 kg 2,1 kg 1,7 kg 

 Utsläpp partiklar 90 ton 85 ton 67 ton
 Totalt och per invånare 0,048 kg 0,035 kg 0, 028 kg

En resurseffektiv Bebyggelsens ytbehov (antal hektar) 51 000 65 000 63 000
region 
 Andel av befolkningen i de 50 procent 
 bästa kollektivtrafiklägena 60 % 56 % 61 %
 
 Andel av bostäder och arbetsplatser 
 med mindre än 600 m till station 43% 39 % 43 %
 
 Andel bilresor av alla resor – dygn 40 % 48 % 38 %

 Andel bilresor av alla bil- och
 kollektivresor – maxtimme 44 % 48 % 39 %

 Medelhastighet bil  35 km/tim 32 km/tim 35 km/tim
 arbets- resp övriga resor  38 km/tim 38 km/tim 40 km/tim

 Medelhastighet kollektivtrafik 28 km/tim 30 km/tim 34 km/tim
 Arbets-resp övriga resor 26 km/tim 29 km/tim 34 km/tim

 Trafikarbete bil  25 900 43 600  34 500
 – 1000-tals fordonskilometer per dygn 
 resp km per invånare och dygn 13,7 18,0 14,2
 
 Transporternas utsläpp av växthusgaser    
 – Koldioxidutsläpp totalt per år  2 260 kton 2 120 kton 1 540 kton
 – Koldioxidutsläpp per invånare och år 1 200 kg 870 kg 630 kg
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RUFS 2010 till nytta för nuvarande  
och kommande generationer
RUFS 2010 ska fungera som underlag för regionens 

planerings- och utvecklingsarbete och är inriktad 

på hållbar utveckling, utifrån de nationella och 

internationella regelverk och styrsystem som sätter 

ramar för vad den regionala utvecklingsplane-

ringen kan uppnå.    

RUFS 2010 inriktas på att förvalta regionens 

kapital och resurser för kommande generationer. 

Planen utgår från en identifiering av regionala 

strukturer och system som måste utvecklas lång-

siktigt. Flera av de regionala åtagandena är speciellt 

inriktade på åtgärder för att bibehålla och utveckla 

önskade och nödvändiga kvaliteter hos dessa struk-

turer och system. Omvärldsscenarier och prognoser 

för befolkningsutvecklingen i regionen har legat till 

grund för mål och åtaganden. Planen har utformats 

med ambition att utveckla regionens robusthet och 

anpassningsförmåga. 

Under planeringsprocessen har diskussionen 

löpande förts om huruvida planen ligger på ”rätt” 

nivå inom olika områden och i vilken utsträckning 

de avvägningar som gjorts mellan olika områden är 

lämpliga. En viktig fråga har också varit vilka möj-

ligheter planen (och regionen) har att i praktiken 

påverka samhällsutvecklingen. 

En hållbar utveckling är inte ett sluttillstånd, 

utan måste vara ett aktivt förhållningssätt på regio-

nal nivå. Önskan om en hållbar utveckling legitime-

rar en diskussion om avvägningar mellan olika 

samhällsintressen, med särskild betoning på det 

globala perspektivet och ansvaret mot kommande 

generationer. 

De regionala aktörerna har under processen 

uttalat sina preferenser kring planens innehåll och 

ambitionsnivå. RUFS ger vägledning för insatser 

som tillsammans bidrar till en gynnsam utveckling 

såväl inom som utanför regionen, och för nuva-

rande och kommande generationer. Vilken skillnad 

RUFS 2010 kommer att göra i praktiken bestäms 

dock inte bara av planens egna kvaliteter. Det är 

bara om de regionala aktörerna har viljan och för-

mågan att handla gemensamt i förhållande till för-

ändringar och utmaningar i omvärlden under de 

kommande årtiondena, som visionen om Stock-

holm som den mest attraktiva storstadsregionen i 

Europa kan uppnås.  n


