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5. Miljöbedömning – särskild    
sammanställning för RUFS 2010 



1. Planens översiktliga karaktär
Denna sammanställning syftar till att göra resulta-

ten av miljöbedömningsförfarandet för RUFS 2010 

mer tillgängligt för allmänheten och dem som del-

tagit i processen via samråd och utställning. Här 

sammanfattas hur olika miljöaspekter har inarbe-

tats i planen, hur miljöintegreringen gått till och 

hur miljöbedömningen påverkat den slutliga pla-

nens innehåll. Sammanställningen redovisar också 

vilka överväganden som gjorts och varför samt hur 

olika synpunkter och förslag har beaktats. 

En regional och översiktlig plan

Planen ska fungera både som regionalt utvecklings-

program enligt förordningen om regionalt tillväxt-

arbete och en regionplan enligt Plan- och bygglagen. 

För Stockholms län fram mot 2030 ska planen 

sammantaget bidra till att visionen för Stockholms-

regionen nås vilket också innebär en hållbar 

utveckling i regionen. Efterföljande beslut i policy- 

och planeringsfrågor ska leda utvecklingen i den 

riktningen. Utifrån dessa ambitioner är den slutliga 

planen den lämpligaste från allmän synpunkt, 

inklusive från miljösynpunkt.

Förutsättningarna för att miljöbedöma en regio-

nal utvecklingsplan eller regionplan skiljer sig 

påtagligt från motsvarande process för andra pla-

ner och program som miljöbedöms. 

Många aktörer fortsätter att  
bedöma miljöeffekter

Det är många aktörer som fortsatt ska planera och 

ta beslut om operativa insatser för att planens mål 

och åtaganden ska kunna genomföras. Vissa frågor 

kan därför bedömas bättre i samband med pröv-

ningen av andra planer och program eller i till-

ståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder.

2. Hur har miljöaspekterna inarbetats  
i RUFS 2010?
Miljöambitioner formulerades tidigt i RUFS-arbe-

tet i form av utmaningar, vision om regionens att-

raktivitet, övergripande mål samt strategier för hur 

målen ska nås och utmaningar hanteras. Miljö-

bedömningsarbetet bidrog tillsammans med pla-

nens egna miljöambitioner till en analys- och sam-

rådsprocess som inarbetade miljöaspekter i planen 

stegvis, och gjorde miljöambitionerna tydligare. En 

omfattande dialog fördes med regionens aktörer, 

där olika val och åtgärder diskuterades och 

inkomna synpunkter hjälpte till att förbättra pla-

nen ur miljöperspektiv.

Miljöambitionerna i planeringen höjdes. En grov 

jämförelse visar att integrationen av miljöaspekter 

växte från att ha gällt en tredjedel av de utma-

ningar i planeringen som belystes i den tidiga pro-

gram- och strategifasen under processens gång, till 

att beröra hälften av planens övergripande mål, 

strategier och planeringsmål .  Även hälften av de 

knäckfrågor som Regionplane- och trafiknämnden 

prioriterade inför utställningen kom att beröra mil-

jöeffekter av planen, liksom huvuddelen av den 

fysiska strukturen.

Motiv för att höja miljöambitionerna fanns såväl 

i miljöbedömningen som i de analyser som gjordes 
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med utgångspunkt i planens egna miljöambitioner. 

Exempel på detta beskrivs kortfattat nedan.

Miljöaspekter lyftes fram i omvärldsanalys och 
långsiktiga utmaningar

I program- och strategifasen genomfördes 

omvärldsanalyser med fokus på globaliserad eko-

nomi, klimatförändringar och energiförsörjning 

samt sociala spänningar och förändrade värde-

ringar. I denna fas diskuterades även ett antal lång-

siktiga utmaningar som utgångspunkter för plane-

ringen.  Två av dessa utmaningar hade påtaglig 

miljöinriktning:

• Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt 

förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa. 

• Att minska klimatpåverkan och samtidigt 

utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekono-

misk tillväxt. 

Områden för miljöbedömning prioriterades

I december 2007  beslutade Länsstyrelsen i Stock-

holms län och dåvarande Regionplane- och trafik-

nämnden (RTN) att prioritera nio fokusområden 

för miljöbedömning av planen. Dessa framgår av 

figur 14 som också visar sambanden med miljökva-

litetsmålen och var planen antas få störst inverkan.  

En översiktlig bedömning av planens miljöeffekter 

framgår av rutan överst på sid 217.

Miljöambitioner utvecklades i förslag och ställ-
ningstaganden

Stegvis och i bred dialog formulerades en vision, 

Europas mest attraktiva storstadsregion.  Fyra 

övergripande mål för regionens attraktivitet togs 

fram. Två av dessa är särskilt relevanta för att 

uttrycka planens miljöambitioner:

• En region med god livsmiljö 

• En resurseffektiv region.

Strategier formulerades för att uppnå vision och 

mål. Av dessa innefattar hälften miljöambitioner i 

varierande grad. För varje strategi formulerades 

specifika planeringsmål, där miljöfrågorna 

behandlades integrerat med andra planerings-

De mörkgröna prickarna markerar var RUFS 2010 enligt miljöbedömningen antas få störst inverkan. 
Andra mål där kopplingen till utvecklingsplanen inte är lika stark markeras med ljusgrön prick.
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Figur 14. Samband mellan miljökvalitetsmål och fokusområden



frågor.  I många fall uttrycktes tidigt miljöambitio-

ner som är helt jämförbara med de grunder för  

miljöbedömning som kunde utvecklas i annan  

ordning, utifrån de nationella och regionala miljö-

kvalitets- och folkhälsomålen. 

Under processens gång justerades planerings-

mål, åtaganden och planens fysiska struktur i flera 

steg. Inför utställningen preciserades till exempel 

att målen för regionens utsläppsminskning av växt-

husgaser ska vara sektorsvisa.

På plankartan preciserades avgränsningar och 

förslag till lokaliseringar steg för steg och fördjupa-

des i texter och illustrationer. Ett exempel på bättre 

integrering av miljöaspekter gäller Gröna kilar och 

Gröna svaga samband på plankartan.  

Miljöambitioner analyserades och utvärderades

Planens komplexitet och breda arsenal av åtagan-

den ställde särskilda krav på den bedömningsmeto-

dik som användes. De fyra övergripande målen för 

regionens attraktivitet analyserades i fråga om 

långsiktighet och helhetssyn samt robusthet och 

anpassningsförmåga. För varje mål analyserades 

hur åtaganden och den regionala strukturen sam-

verkar för att målet ska uppnås. Miljöbedömningen 

enligt miljöbalken kompletterar denna hållbarhets-

bedömning.

Strukturalternativ utvärderades och analysera-

des även i förhållande till planeringsmål och 

bedömningsgrunder för miljön. Miljöaspekternas 

betydelse för utvärdering av olika alternativ och en 

utveckling utan plan (nollalternativ) klargjordes. 

Utvärderingar och analyser av miljöeffekterna av 

olika strukturalternativ gjordes såväl i program- 

och strategifasen som under samrådsfasen. 

Regionplanenämnden och länsstyrelsen  
prioriterade

Bearbetningen inför utställning av planförslaget 

bestod främst av att ett antal knäckfrågor som prio-

riterats av  Regionplane- och trafiknämnden 

behandlades. Mer än hälften av knäckfrågorna var 

centrala för bedömning av planens miljöeffekter. 

(se Samrådsredogörelse kap. 2). Även slutsatser 

från miljöbedömning och MKB inarbetades på ett 

tydligare sätt i planen. Det var främst områden där 

miljöpåverkan hade bedömts kunna bli betydande 

som förtydligades. Regionens klimatpåverkan från 

transport- och bebyggelsesektorn var en särskilt 

viktig fråga.

Länsstyrelsen deltog med utgångspunkt från ett 

antal prioriteringar aktivt i processen och fram-

förde synpunkter som tidigt omhändertogs. Inför 

utställningen påpekades bland annat att det pågå-

ende regionala samarbetet kring klimat- och ener-

gifrågor bör utvecklas och att handlingsprogram 

bör läggas fast.

Andra miljöaspekter som inarbetades bättre

Miljöaspekter inarbetades i planen på ett tydligare 

sätt även i andra avseenden än för klimat och trans-

porter:

• Områden för möjlig vindkraftsproduktion, bio-

bränslelagring eller annan energiinfrastruktur 

pekades ut.

• Den föreslagna bebyggelse- och transportinfra-

strukturen modifierades så att den negativa 

påverkan på regionens vattentillgångar och vat-

tenmiljöer antas kunna minska.

• Bebyggelsestrukturen anpassades bättre till kli-

matförändringarnas miljörisker.

• Den regionala grönstrukturen avgränsades 

bättre, svaga partier lyftes fram och riktlinjerna 

för utveckling blev tydligare.

• Den regionala utvecklingsplanen för kust och 

skärgård (2008) arbetades in, vilket medförde ett 

förtydligande av vilka miljövärden som måste 

bevaras och utvecklas.

• Avgränsningen för den regionala grönstrukturen 

preciserades, svaga partier lyftes fram och rikt-

linjerna för utveckling blev tydligare.

Expertis som deltog och miljöfakta  
som samlades in

Flera experter på Regionplanekontoret respektive 

Länsstyrelsen ingick i såväl planeringsteam, 

arbetsgrupp för miljöbedömning som olika refe-

rensgrupper. I flera faser anlitades även konsulter 

med miljö- och/eller planeringskompetens för det 

operativa arbetet. Även juridiska experter på miljö-

balken bidrog till arbetet. 

Ett omfattande underlagsmaterial, där bland 

annat miljöfrågor behandlades ur olika aspekter, 

togs löpande fram och användes i planarbetet i takt 

med att frågeställningarna fördjupades. Även så 

sent som inför utställningen togs nytt kunskapsun-

derlag fram (se Referenser) och även sådant mate-

rial som inte nämns har indirekt fungerat som kun-

skapsunderlag. 
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3. Hur har synpunkterna från samråd 
och utställning beaktats?
Genom planprocessen med program, samråd, 

utställning och antagande fördes en bred dialog 

med regionens aktörer. Före varje beslut i dessa 

olika faser förde Regionplanekontoret (tidigare 

Regionplane- och trafikkontoret) en omfattande 

dialog med aktörer i Stockholmsregionen och 

övriga östra Mellansverige. Dialogen omfattade 

informationsmöten, dialogkonferens, möten med 

politiker i varje kommun och seminarier samt pla-

neringsteam där flera regionala intressenter deltog. 

Dialogen var särskilt aktiv under program- och 

strategifasen samt under samrådet. 

Synpunkter från samråden  
som beaktades
Det första samrådet ägde rum sommaren och hös-

ten 2007. Det gällde frågan om en miljöbedömning 

behövde göras för planen och hur den i så fall skulle 

avgränsas. Berörda intressenter visade sig vara 

eniga om att miljöbedömning av planen behövdes. 

Den skulle avse förhållandena år 2030 och inriktas 

mot nio fokusområden (se figur 14).  Geografiskt 

skulle miljöbedömningen kunna variera beroende 

på vilken miljöaspekt som skulle bedömas.

För planen togs en testversion tidigt fram och en 

bred dialog om denna hölls med politiker och andra 

intressenter inför samrådsfasen, varefter förslaget 

bearbetades. Testversionen gav även utgångspunk-

ter för miljöbedömningen och MKB. 

Planförslag och MKB remitterades under perio-

den juni–november 2008. I MKB:n konstaterades 

för några av de utpekade fokusområdena att miljö-

påverkan av samrådsförslaget var för stor. Det 

gällde framförallt:

• Regionens klimatpåverkan från transport- och 

bebyggelsesektorn.

• Transportsystemets omgivningspåverkan – 

koldioxidutsläpp, intrångsskador och trafik buller. 

Av de synpunkter som kom in framgick att en stor 

del av remissinstanserna ställde sig bakom slutsat-

serna i MKB:n men att det bland annat fanns bris-

ter i överensstämmelse mellan MKB och plan (se 

Samrådsredogörelse). Av Regionplane- och trafik-

nämndens prioriteringar är följande särskilt intres-

santa för miljöbedömning av planförslaget :

• Ett nollalternativ för 2030 skulle tas fram, som 

visar utvecklingen om planens förslag inte 

genomförs.

• Resultat från hela miljöbedömningsprocessen 

skulle inarbetas i utställningsförslaget.

• MKB:n skulle göras tydligare och mer strategisk.

• Planeringsmål för länets klimatpåverkan skulle 

vara en väsentlig dämpning, genom utsläpps-

minskning med 40–50 procent av CO2-ekviva-

lenter per invånare till 2030, jämfört med 2005.

• Sektorsvisa regionala utsläppsmål för år 2030 

skulle utarbetas i det fortsatta genomförande-

arbetet.

• Vägutbyggnader behöver kompletteras med styr-

medel och incitament så att planeringsmål avse-

ende klimatpåverkan kan uppnås och tillgänglig-

heten förbättras.

Synpunkter från utställningen  
som beaktats
Under utställningen av RUFS 2010 aktualiserades 

bland annat följande frågor som Regionplanenämn-

den avgjorde i december 2009, innan arbetet med 

RUFS 2010 slutfördes:

• Att befolkningsantagandena för Stockholms län 

år 2030 revideras med prognos 2010 enligt 

Befolkningsprognos 2009–2018 som bas

• Att investeringsobjekten fram till 2020 i planen 

överensstämmer fullt ut med de objektslistor som 

återfinns i förslagen till nationell plan respektive 

länsplan för Stockholms län 2010–2021

• Att planen utvecklas med tydligare formuleringar 

vad gäller beskrivningen av bullerproblematiken 

och möjliga åtgärder för att motverka buller

• Att riskbilden för översvämning (2-metersfrågan) 

förtydligas.

4. Strukturalternativ som övervägts 
Studier av alternativa fysiska strukturer gjordes 

dels i program- och strategifasen, dels i samrådsfa-

sen. Alternativen konkretiserades steg för steg, från 

att ha gällt många och principiella strukturer till att 

begränsas till färre och till sist utforma det slutliga 

alternativet.

Sju alternativa strukturer i program-  
och strategifasen
Inför inriktningsbeslutet i december 2007 studera-

des ett antal principiella strukturer för planens 

rumsliga inriktning.  För Stockholms län studera-

des sex strukturer: 

• RUFS 2001 framskriven till 2050, några tätare 

alternativ med färre regionala stadskärnor
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• Västliga kärnor

• Nord–syd 

• Bygg inåt, respektive mer utspridda alternativ

• Stationssamhällen

• Spridd 

En trendmässig framskrivning av utvecklingen, 

baserad på faktisk utveckling sedan 1985 (Trend), 

gjordes också, som en referens och för att få under-

lag för jämförelser mellan alternativen.

Att studera den rumsliga strukturen på riktigt 

lång sikt gav underlag för att förstå vilka struktu-

rella karaktärsdrag som är långsiktigt viktiga. 

Genom att sträcka ut planeringsperspektivet till 

2050 blev det tydligare att utvecklingen kan leda åt 

olika håll och att vi i ett längre tidsperspektiv har 

handlingsutrymme med möjliga vägval. 

De studerade alternativen visas i nedanstående 

figur. 

Figur 15. Principiella regionala strukturer  
för Stockholms län som utvärderats
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Utvärdering av alternativen  
och överväganden

Skillnaderna mellan strukturerna/ansatserna 

avsåg principer för lokalisering av tillkommande 

bebyggelse, utbyggnader av spårnäten samt varia-

tioner i trafikering. Alternativen utvärderades med 

hjälp av nyckelindikatorer som avspeglar målen för 

regionens utveckling och några av grunderna för 

miljöbedömning, såsom tillgänglighet, energi- och 

resursåtgång, täthet samt markanspråk. 

De tätare alternativen visade på flera fördelar. 

Bättre förutsättningar för kollektivtrafikförsörj-

ning, lägre transportarbete med bil, lägre utsläpp 

av växthusgaser och mindre anspråk på regionens 

grönstruktur är positiva effekter av en tätare struk-

tur. Högre tillgänglighet till arbetsplatsområden 

och kortare restider är också viktiga aspekter som 

talar för den täta strukturen. De täta alternativen 

ger även mindre åtgång av obebyggd mark än de 

mindre täta ”Spridd” och ”Stationssamhällen”. 

Inriktning för vidareutveckling av alternativ

Analyser och diskussioner med kommuner och 

andra intressenter ledde fram till Regionplane- och 

trafiknämndens beslut att samrådsförslaget för 

Stockholms län i fråga om inriktningen för lokalise-

ring av bostäder och arbetsplatser skulle visa ett 

alternativ som utgår från den grundläggande struk-

turen i RUFS 2001. Dessutom föreslogs minst ett 

annat alternativ som:

•  inom Stockholmsregionens inre delar får hög tät-

het, energieffektivitet och tillgänglighet med 

spårbunden kollektivtrafik längs de genomgå-

ende större transportstråken genom en kombina-

tion av egenskaper i de studerade strukturerna,

• inom Stockholmsregionens yttre delar mot öster 

föreslås utgå från egenskaperna i ”Stationssam-

hällen”, vilket innebär att en stor del av den till-

kommande bebyggelsen lokaliseras inom räck-

håll för kollektivtrafik på järnväg och kommunala 

VA-anläggningar och dessutom ges en tillräckligt 

hög täthet för att kunna försörjas via lokala fjärr-

värmeanläggningar,

• på landsbygden, längs kusten och i skärgården 

kan bebyggelse lokaliseras i områden som kan 

kollektivtrafikförsörjas och där det är möjligt att 

skapa miljöanpassade VA- och energilösningar 

med småskaliga lokala anläggningar.

Arbetet skulle inkludera de överenskommelser om 

investeringar i transportsystemet till 2030 och 

eventuella övriga åtgärder, exempelvis för att nå 

miljömålen, som Stockholmsförhandlingen under 

ledning av Carl Cederschiöld resulterat i. Bebyggel-

sen och transportinfrastrukturen skulle samord-

nas, särskilt i fråga om spårtrafiken.  

I fråga om energieffektivitet och klimatpåverkan 

skulle inriktningen vara att definiera regionala 

effektiviserings- och utsläppsmål för främst bebyg-

gelse- och transportsektorn. Ett ökat resande med 

kollektivtrafik skulle främjas, särskilt spårtrafik 

och de regionala kärnornas utvecklingsförutsätt-

ningar och attraktivitet förbättras. Insatser för 

omställning till mer energieffektiva och miljöan-

passade teknikval och beteenden ansågs kunna 

påskyndas av regleringar, ekonomiska incitament 

och styrmedel. 

För att skapa en attraktiv stadsbygd skulle den 

fortsatta inriktningen främst vara att fokusera på 

möjligheter till samlokalisering av samhällsfunk-

tioner och till att överbrygga barriärer i de delar av 

stadsbygden som är uppsplittrad. 

Två alternativ i samrådsfasen
I samrådsförslaget presenterades två alternativa 

fysiska strukturer. Alternativ Fördelad syftade till 

goda utvecklingsmöjligheter i alla regiondelar, där 

hänsyn tas till utvecklingen under de senaste åren, 

liksom till förändringar i kommunernas översikts-

planer.

Alternativ Tät medför att en större andel av 

bostadstillskottet skulle tillkomma i regioncen-

trum. Stockholmsregionens inre delar skulle präg-

las av hög täthet, energieffektivitet och tillgänglig-

het med spårbunden kollektivtrafik. I de yttre 

delarna skulle merparten av den nya bebyggelsen 

förläggas i goda kollektivtrafiklägen och nära kom-

munala VA-anläggningar. 

Transportsystemet ska stödja bebyggelsestruk-

turen. Därför fanns skillnader även i transportsys-

temen mellan alternativ Fördelad och Tät. I tabell 9 

visas bebyggelsetillskottets fördelning mellan  

regioncenrum, inre och yttre förortskommuner i de 

bägge alternativen.

Jämförelse mellan samrådsalternativen  
Tät och Fördelad i MKB:n

Miljöbedömningen av samrådsmaterialet utvärde-

rade de båda alternativen utifrån särskilda bedöm-

ningskriterier och nyckelindikatorer. För alternativ 

Tät bedömdes den fysiska strukturen vara mer 

resurseffektiv och medföra mindre miljöpåverkan i 

flera avseenden, jämfört med alternativ Fördelad. 

Alternativ Tät ger bland annat förutsättningar för 

färre bilresor och mindre utsläpp av växthusgaser 

samt för skydd, bevarande och utveckling av grön-
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struktur (rekreations-, kultur- och naturmiljövär-

den) av regional och nationell betydelse. 

Mot bakgrund av dessa fördelar och remissin-

stansernas synpunkter valdes en fördelning av 

bostadstillskottet som innebar en sammanvägning 

av alternativen Tät och Fördelad och som ligger 

närmast Tät. Detta blev den huvudsakliga utgångs-

punkten för utställningsförslag och slutlig plan. 

Motiven utvecklas vidare i nästa avsnitt.

5. Motiv för den slutliga planen i 
förhållande till strukturalternativ  
som övervägts
Den regionala utvecklingsplaneringen ska ge ett 

avgörande bidrag till att förverkliga visionen om 

Stockholmsregionen som Europas mest attraktiva 

storstadsregion.  Den fysiska struktur som slutligen 

valts utgör den lämpligaste från allmän synpunkt 

(inklusive miljösynpunkt). En bra grund för planar-

betet lades i samrådsalternativet Tät och modifie-

ringar gjordes där bättre hänsyn togs till pågående 

planering hos kommuner och trafikhuvudmän. 

Kombinationer av åtaganden och 
fysisk/regional struktur 
Planens åtaganden och struktur utgår från strate-

gier och planeringsmål. Många planeringsmål och 

åtagandena har rumslig koppling och återspeglas i 

en plankarta med tillhörande planbeskrivning som 

visar en önskvärd utveckling av den fysiska struk-

turen i länet fram till år 2030.

Den förväntade stora befolkningsökningen stäl-

ler krav på genomtänkta avvägningar för hur mark- 

och vattenområdena långsiktigt ska användas. 

Plankartan redovisar prioriteringar mellan olika 

markanspråk som är översiktliga och regionala och 

ska fungera som underlag för kommande avväg-

ningar i planering och beslut hos olika aktörer. 

För att säkerställa helhetsperspektiv och lång-

siktighet i planeringen lades planarbetet upp som 

en ”integrerad hållbarhetsprocess”. Metoden gav 

möjligheter att genomföra upprepade utvärderingar 

av olika alternativ och stegvis göra vägval och juste-

ringar av planförslaget. På detta sätt skapades ett 

antal alternativa fysiska strukturer i flera steg,  

där återkoppling gjordes till planens mål, vilket 

innefattade bedömningar av alternativens miljö-

påverkan. 

Utställningsförslaget/den slutliga planen
Till grund för den slutliga planen och miljökon-

sekvensbeskrivningen av utställningsförslaget lig-

ger alla de val som gjorts under processens gång. 

De mest avgörande valen för bedömningen av 

miljöaspekter var, enligt miljökonsekvensbeskriv-

ningen:

• Miljöbedömningens omfattning och avgränsning.

• Formuleringen av bedömningsgrunder.

• Konstruktionen av strukturalternativen Tät och 

Fördelad (samt tillhörande åtaganden).

• Konstruktionen av utställningsförslag och nollal-

ternativ.

Planens strukturer motiveras av den förväntade 

tillväxten i ekonomi och folkmängd, som beräknas 

ligga någonstans mellan planens två utvecklingsal-

ternativ – Hög respektive Låg. Det innebär att folk-

mängden i Stockholms län kan komma att öka med 

260 000 – 445 000 från år 2010 fram till år 2030.

Enligt MKB:n bedömdes utställningsförslaget 

innebära att regionen år 2030 får en påtagligt min-

dre miljöpåverkan än om regionen utvecklas enligt 

övriga studerade alternativ. Fördelar med utställ-

ningsförslaget och den slutliga planen finns inom 

alla utvalda fokusområden för bedömning av miljön. 

De redovisas i textruta på sid 217.

Tabell 9: Bebyggelsetillskottets fördelning i samrådsförslagets alternativ 

 Fördelad   Tät 
 Hög 2030   Hög 2030 
 Befolknings- Bostads- Lokal- Befolknings- Bostads- Lokal-  
 tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott tillskott 

Regioncentrum 26% 32% 25% 39% 40% 45% 

Inre förortskommuner 25% 26% 35% 29% 30% 30% 

Yttre förortskommuner 49% 42% 40% 32% 30% 25%

Källa: Regionplanekontoret
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Den rumsliga inriktningen för Stockholms län år 

2030 motiveras av ett antal huvudprinciper för 

avvägningar för hur mark- och vattenområdena 

långsiktigt ska användas (se figur ”Övergripande 

rumslig struktur” med fem planeringsprinciper 

från sid 133–135).

Alternativskiljande frågor som haft störst betydelse 

för bedömning av mil-jöpåverkan är följande:

• Bebyggelsestruktur

• Transportsystem

• Grönstruktur

•	Regionens	klimatpåverkan	–	mindre	utsläpp	 
av koldioxid från transportsektorn och  
bebyggelsen.

•	Transportsystemets	omgivningspåverkan	–	min-
dre energianvändning, högre  emissionseffektivi-
tet, mindre landskapspåverkan.

•	Energiförsörjningen	och	energianvändningens	
miljöpåverkan – högre effektivitet i produktion, 
emission och konsumtion, mindre landskaps-
påverkan.

•	Vissa	folkhälsoaspekter	–	mindre	utsläpp	av	 
kväveoxider och partiklar, bättre trafiksäkerhet, 
dricksvattenkvalitet samt närhet och tillgänglig-
het till naturen.

•	Klimatförändringarnas	miljörisker	–	översväm-
ningssäker planering och förhöjd havsnivå,  
säkerställande av dricksvattenförsörjning.

•	Regionens	vattenmiljöer	och	vattentillgångar	 
– minskad näringsbelastning, skydd av vatten-
miljöer.

•	Stadsbygdens	värden	och	kvaliteter	–	fler	täta	
och funktionsblandade stadsmiljöer.

•	Förutsättningar	för	skärgården	och	landsbygden	
– lämpligare bebyggelseutveckling, skydd av  
miljöer och bevarade fiskbestånd.

•	Regionens	grönstruktur	–	bättre	förutsättningar	
för bevarande och utveckling, oförändrad  
eller bättre tillgång till gröna områden, mindre 
påverkan på tysta områden, mindre kvantitativ 
habitatsförlust.

Planens fördelning på regioncentrum  
samt inre och yttre förortskommuner
En större andel av nya bostäder och lokaler för 
verksamheter planeras komma till i regioncentrum 
och de inre förortskommunerna och en mindre 
andel i de yttre förortskommunerna (se karta). En 
större andel av den nya bebyggelsen planeras även 
utmed spårlinjer med kollektivtrafik.  Vilka 
kommuner som räknas till regioncentrum och inre 
förortskommuner respektive yttre förortskommu-
ner framgår av tabell 6 och 7 på sidorna 136–137.

Bebyggelsens täthet i planen
Det regionala behovet av nya bostäder och lokaler 
tillgodoses i planen dels genom en större andel av 
den något tätare bebyggelsen, jämfört med 
samrådsalternativ Fördelad och RUFS 2001.  Dels 
bedöms att ett mindre tillskott av den allra glesaste 
bebyggelsen kan komma till, vilken till stor del 
innefattar gles småhus- och fritidsbebyggelse. 
Detta medför att ny bebyggelse främst kommer till 
i redan bebyggda områden och i första hand i de 
delar som har eller kommer att få bäst tillgänglig-
het med kollektivtrafik.  Det gäller fortsatt 
förtätning av äldre stadsområden, områden med 

osammanhängande bebyggelse och förtätning av 
områden med låg funktionsblandning och litet 
underlag för service. Planen grundas på en rad 
åtaganden för att höja kvaliteten i bostadsbyggan-
de och livsmiljö och antaganden om att den nya 
bebyggelsen kommer att bestå av en hög andel 
flerbostadshus.	

Regionala stadskärnor
Vid lokalisering av nya bostäder och arbetsplatser 
prioriteras utvecklingen av regionala stadskärnor 
högre än i övriga alternativ som studerats i 
planarbetet. RUFS medger en planering av åtta 
yttre regionala stadskärnor. Dessa beskrivs 
utförligt i avsnitt 2:5 och karta 20.

Goda kollektivtrafiklägen
Tillgängligheten till kollektivtrafiksystemet har 
kunnat prioriteras högre i planen än i övriga 
alternativ. I de goda kollektivtrafiklägena finns i 
regel också tillräckligt med mark som lämpar sig för 
förtätning. En rad åtaganden planeras för att 
utbyggnad av ny bebyggelse ska samspela med 
utvecklingen av transport- och energisystemen.  

SAMMANFATTNING AV PLANENS MILJöFöRDELAR JäMFöRT  
MED öVRIGA BEDöMDA STRUKTURALTERNATIV

BEBYGGELSESTRUKTUR I PLANEN
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Tabell 10: Resultat av modellstudier för markanvändning och transporter i nollalternativet respektive planförslaget  
år 2030. Resultatet visar påverkan på omgivningen enligt indikatorer för några fokusområden.
  
Fokusområde Indikator Nuläge År 2030  Anmärkning
   Nollalternativ RUFS 2010

Regionens  Transporternas utsläpp 2 260 kton (100)  2 120kton (94) 1 540 kton (68) Koldioxidutsläpp totalt per år  
klimatpåverkan av växthusgaser 1 200 kg (100)  870 kg (79) 630 kg (63) respektive per invånare och år 

Transportsystemets  Färdmedelsandelar 40% (100)  48% (120) 38% (95) Andel bilresor av alla resor 
omgivningspåverkan     – dygn 

 Bebyggelsens 10 procent 10 procent 12 procent Andel bebyggelse med   
 effektivitet    hög täthet

Energiförsörjningens   Bebyggelsens utsläpp (100)   (60) Koldioxidutsläpp från 
och energi- av växthusgaser    bebyggelsens värmeförsörjning 
användningens     totalt, förändring 
miljöpåverkan     i förhållande till nuläget

Befolkningens miljö-  Trafikbuller utomhus 485  684 695 Antal (tusental) respektive  
relaterade hälsa  25,6 procent 28,2 procent 28,7 procent andel boende med bullernivåer 
     över 55 dB(A) vid bostaden

 Utsläpp av kväveoxider 7 000 ton (100)  5 000 ton (71) 4 000 ton (57) Utsläpp av kväveoxid per år,  
  3,8 kg (100) 2,1 kg (79) 1,7kg (45) totalt respektive per invånare 

 Utsläpp av partiklar 90 ton (100)  85 ton (94) 67 ton (74) Utsläpp av partiklar PM10 per år,  
  0,048 kg (100) 0,035 kg (73) 0,028 kg (58) totalt respektive per invånare 

Stadsbygdens värden Bebyggelse med 55 procent 56 procent 58 procent Andel blandad bebyggelse  
och kvaliteter blandning av bostäder    med minst 15 procent av den 
 och lokaler    mindre kategorin inom 500 m

 Befolkningstillskott inom  8 procent 25 procent Regionala kärnor innehåller i dag  
 regional stadskärna    ca 25 procent av länets befolkning 

Regionens  Tillgång till grön kil  903 1 117 1 156 Tusental respektive andel invånare  
grönstruktur inom 1 000 meter 48 procent 46 procent 48 procent med tillgång till gröna kilar inom 
     1 000 m

 Tillgång till grön kil  1 523 1 890 1 941 Tusental respektive andel invånare  
 inom 2 500 meter 81 procent 78 procent 80 procent med tillgång till gröna kilar 
     inom 2 500 m = kil + värdekärna

 Grön kil inom 1 000 m  58 858 69 528 66 453 Antal hektar och andel av grön kil  
 från regional stadsbygd 35 procent 43 procent 41 procent 
 
 Ny bebyggelse i  1,1 procent 1,7 procent 1,2 procent Andel grön kil som tas i anspråk  
 gröna kilar     för bebyggelse

 Intrång i stora samlade  0,5 procent 0,5 procent 0,5 procent Andel mark som tas i anspråk 
 rekreations-, natur- och    för bebyggelse 
 kulturmiljövärden

 Nybebyggelse på  0,4 procent 0,5 procent 0,4 procent Andel bebyggd mark  
 oexploaterad strand  
 0–100 m
 
  Nybebyggelse 8 procent 11 procent 11 procent Andel bebyggd mark  
 100–400 meter från  
 strand

 Tysta områden 10 procent 13 procent  12 procent Andel tysta områden som störs av  
     trafikbuller om minst 45 dB(A)

 

Källa: Regionplanekontoret
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Motiv för den valda bebyggelsestrukturen

Planens strukturer av bebyggelse år 2030 karaktä-

riseras av koncentration, täthet, flerkärnighet och 

kollektivtrafikanpassning. Detta för att kunna han-

tera tillväxten på ett sätt som sammantaget är bra 

med hänsyn till mål och åtaganden och med beak-

tande av beslutade prioriteringar. Även från miljö-

synpunkt erbjuder den täta staden fördelar. I fakta-

rutan på sidan 217 och tidigare i plandokumentet 

beskrivs planens bebyggelsestruktur mer utförligt. 

Koncentration,	täthet	och	flerkärnighet
Ökad täthet antas kunna realiseras främst genom 

att de senaste 20 årens trend fortsätter. De centralt 

belägna kommunerna har visat att det går att 

utnyttja marken betydligt mer och att det går att 

bygga på ett sätt som bidrar till en attraktivare stad. 

Många kommuner i länet följer med i den utveck-

lingen. Om bebyggelsestrukturen är tät går det att 

utveckla både urbana värden och naturvärden i 

regionen. Den täta staden erbjuder också rika möj-

ligheter till kontakter mellan människor med olika 

bakgrunder och att stimulera täta och kunskapsin-

tensiva miljöer, inom vilka en stor del av tillväxten 

och sysselsättningsökningen i regionen sker. 

De många fördelar som uppnås genom utveck-

ling av de utpekade stadskärnorna fram till 2030 

blir större, jämfört med alternativ Fördelad och 

alternativ med mer spridd bebyggelse.  Motivet är 

bland annat att klimatpåverkan kan minska, genom 

att goda förutsättningar skapas för kollektivtrafik 

samt gång och cykel. 

Inom stadskärnorna koncentreras många olika 

slags verksamheter till ett tätt område, där det är 

bekvämt att röra sig till fots. Möjlighet skapas till 

sammanhållen bebyggelse och gatunät där bostä-

der, verksamheter, parker och grönområden, han-

del och annan service integreras. 

Kollektivtrafikanpassning och stöd  
för teknisk försörjning
En hög tillgänglighet med kollektivtrafik är ett av 

de viktigaste motiven för den slutliga planen och ett 

klimatsmart resande. En tät och flerkärnig bebyg-

gelsestruktur ger goda förutsättningar för en att-

raktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik och effek-

tiva tekniska försörjningssystem.  Det blir också 

lättare att hushålla med obebyggd mark som har 

långsiktiga värden. 

Storstadsregionens energiförsörjning kan lösas 

bättre och klimatpåverkan begränsas. Kommande 

satsningar kan bygga vidare på de investeringar 

som redan gjorts i infrastrukturen. Genom förtät-

ning ges möjlighet att fjärrvärmeförsörja fler områ-

den genom nya anslutningar till det sammanhäng-

ande fjärrvärmesystemet.

Att komma till rätta med täthetens 
utmaningar 
Tätheten kan också medföra svårigheter, såsom 

buller, trängsel, minskad grönyta och höga lokal- 

och boendekostnader. När det gäller buller visar 

mätningar att bullersituationen i regionen tenderar 

att bli bättre, dels genom åtgärder i befintlig och ny 

bebyggelse, dels genom att vägar allt oftare förläggs 

i tunnlar. Även trängseln i regionen är en utmaning 

som måste hanteras, dels genom fortsatt omfördel-

ning av trafik via trängselavgifter, dels genom för-

bättringar av transportnätets struktur. Utbyggnad 

av tvärförbindelser såsom Norra länken, Förbifart 

Stockholm och Östlig förbindelse är exempel på 

åtgärder för minskad trängsel som planen ger stöd för.

Motiv för valt transportsystem

Följande åtaganden har särskild betydelse för 

transportsystemets utveckling inom Stockholms län. 

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

får vissa dubbelspår. Planens investeringar i 
infrastruktur stämmer i stort överens även med 
dem i RUFS 2001.

När regionen växer förutsätts att åtaganden för 
ökad vägkapacitet, förbättrad framkomlighet och 
begränsning av biltrafikens ökning kombineras 
med styrmedel och incitament för ändrat trafik-
beteende. 

TRANSPORTSYSTEMET I PLANEN
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Attraktiv och kapacitetsstark kollektiv-
trafik som är tillgänglig för alla
Satsningarna på kollektivtrafik prioriteras av struk-

tur- och klimatskäl och mark reserveras för fram-

tida spår- och/eller vägtrafik. Utvecklad kollektiv-

trafik på spår stimulerar en tätare och mindre 

utspridd bebyggelsestruktur. Inriktningen är att 

regionen ska byggas tätare än hittills för att minska 

beroendet av bil och ge goda förutsättningar för 

gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

Ett trafiknät som stöder regionens 
flerkärnighet
Utvecklingen av transportsystemet ska även bidra 

till en flerkärnig och tät struktur. Fler täta bebyg-

gelsemiljöer innebär att antalet korta förflyttningar 

ökar. Det ökar bland annat förutsättningarna för 

fler gående och cykelresor. Även om ett stort antal 

korta bilresor på detta sätt kan ersättas, blir dock 

effekterna på det totala biltrafikarbetet mycket 

begränsade. 

ökad vägkapacitet i kritiska snitt samt 
styr och begränsa efterfrågan
Ökad vägkapacitet och framkomlighet vid flaskhal-

sar i transportsystemet minskar trafikens trängsel 

och samspelar med de regionala stadskärnorna. 

Från miljösynpunkt är detta positivt, eftersom ett 

ökat flyt i trafiken kan minska utsläppen både av 

växthusgaser och kväveoxider.  För att klimatmålen 

ska nås är det nödvändigt att vägutbyggnader även 

kombineras med styrmedel och incitament. 

Motiv för ökad vägkapacitet över  
Saltsjö – Mälarsnittet
De analyser som gjordes visade entydigt att behovet 

är stort av ökad vägkapacitet över Saltsjö–Mälar-

snittet samt att den ökande trängseln på Essingele-

den inte enbart kan lösas med ekonomiska styrme-

del utan att detta får till följd att regionen delas. 

Genom att avlasta Essingeleden och Stockholms 

centrala delar bidrar både Förbifart Stockholm och 

Östlig förbindelse till att knyta samman de norra 

och södra länsdelarna. Som trafikleder i det sam-

lade transportsystemet är de komplementära. För-

bifarten bidrar till ökad tillgänglighet med koppling 

till de regionala kärnorna och regionens yttre delar. 

Östlig förbindelse bidrar framför allt till avlastning 

av innerstadens trafik samt till ökad tillgänglighet i 

ostsektorn. Analyserna visar att tillsammans med 

effektiva styrmedel och en utbyggd kollektivtrafik 

är dessa trafikleder förenliga med att långtgående 

klimatmål kan uppnås.

Motiv för ekonomiska styrmedel
I de analyser som gjorts av transportsystemet har 

en kombination av olika ekonomiska styrmedel som 

dämpar trafikutvecklingen och minskar trängseln 

förutsatts. Styrmedlen är nödvändiga för att upp-

rätthålla framkomligheten i vägsystemet och åstad-

komma nödvändiga utsläppsminskningar. Analy-

serna visar att även med kraftigt utvecklade 

styrmedel behövs förstärkt vägkapacitet över Salt-

sjö–Mälarsnittet, om regionens norra och södra 

delar ska kunna hållas samman i en gemensam 

arbetsmarknad.

I planen redovisas ”Gröna kilar” och ”stora 
sammanhängande rekreations-, natur- och kultur- 
miljövärden på landsbygden”. De gröna kilarna är 
tätortsnära regional grönstruktur som är nära 
integrerad med bebyggelse och infrastruktur. Där 
ingår ”Gröna värdekärnor” och ”Gröna svaga 
samband”.	De	gröna	sambanden	är	”flaskhalsar”	i	
strukturen där det är särskilt viktigt att upprätthål-
la centrala funktioner för rekreation, upplevelser, 
friluftsliv, skönhetsvärden, ekosystemtjänster med 
mera i de gröna kilarna.

I utställningsförslaget och den slutliga planen 
intas en mer restriktiv hållning än i övriga studera-
de alternativ till att ta grönstruktur i anspråk för ny 
bebyggelse.  Där ingår även områden i den 
regionala grönstrukturen som kommunerna i 
översiktsplanerna inte har angett avsikter att 

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

GRöNSTRUKTUREN I PLANEN 
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Motiv för vald grönstruktur

Den regionala grönstrukturen är densamma i de 

övervägda alternativen, men preciserad i utställ-

ningshandlingen och den slutliga planen. Precise-

ringen gäller främst avgränsningen mot bebyggel-

sen och de utpekade Gröna sambanden. 

Utvärderingarna visade i båda faserna att de tätare 

alternativen medför mindre totala anspråk på regi-

onens grönstruktur.  I den utställda planen valdes 

en bebyggelsestruktur som inte är fullt lika koncen-

trerad som samrådsalternativet Tät. Avgränsningen 

av regionala stadskärnor justerades, vilket bland 

annat minskade påverkan på de gröna kilarna. I 

utformning av den slutliga grönstrukturen togs  

särskild hänsyn till kommunernas översiktsplaner 

och samrådssynpunkter.

6. Uppföljning av betydande  
miljöpåverkan
Syftet med uppföljning är att Regionplanenämnden 

och Länsstyrelsen tidigt ska få kunskap om de miljö-

effekter som genomförandet av planen medför. 

Uppföljningen ska göras för att tidigt få kännedom 

om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare 

inte identifierats, för att vidta lämpliga avhjäl-

pande åtgärder. Det är också viktigt att följa upp 

den negativa betydande miljöpåverkan som identi-

fieras som sannolik eller möjlig vid framtagandet av 

MKB:n, för att vid behov vidta nya åtgärder eller 

förstärka redan vidtagna åtgärder och därigenom 

undvika eller reducera betydande negativ miljö-

påverkan. 

Uppföljningen kan även bidra till att identifiera 

möjligheter att reducera negativ miljöpåverkan som 

inte är betydande eller ytterligare förstärka den 

eventuella positiva miljöpåverkan som genomför-

andet av planen medför. Vidare kan uppföljningen 

förbättra kunskapen om samband mellan åtgärder, 

effekter och konsekvenser samt olika skyddsåtgär-

ders effektivitet.

Ansvaret för uppföljning 

Ansvaret för uppföljningen har Regionplanenämn-

den och länsstyrelsen. Det inbegriper även det eko-

nomiska ansvaret för uppföljningen. Själva genom-

förandet av uppföljningen kan helt eller delvis 

utföras av kommuner eller övriga regionala aktörer. 

Planens övergripande och sammanhållande 

funktion för operativt inriktade program kommer 

att prägla systemet för uppföljning. RUFS-proces-

sen avses bidra till att en effektiv och ändamålsen-

lig struktur för program och insatser kan initieras 

och etableras. 

Planens åtaganden anger vad som ska göras för 

att uppnå planeringsmålen. Vissa åtaganden berör i 

huvudsak en enda aktör. Då räcker det med att 

denna aktör gör sitt för att åtagandet ska förverkli-

gas. Många gånger krävs dock att flera aktörer med-

verkar till att genomföra ett åtagande. På områden 

där det är särskilt angeläget att få till stånd insatser 

som involverar flera aktörer är det lämpligt att ta 

fram särskilda handlingsprogram för genomföran-

det av RUFS. 

När förslag till handlingsprogram initieras som 

en del av RUFS-processen, ska de kunna komplet-

tera de program som redan drivs i regionen och 

bidra till att områden med oklara samverkansfor-

mer klaras ut.

Miljöeffekterna ingår i uppföljningen  
av hela planen

Uppföljningen av miljöbedömningen av RUFS 2010 

inordnas i uppföljningssystemet för hela planen och 

använder sig där det är möjligt av Länsstyrelsens 

uppföljning av miljökvalitetsmålen. Uppföljnings-

systemet beskrivs på sid 229.

För uppföljningen av miljöbedömningen har ett 

antal indikatorer tagits fram som ska följas upp. De 

är i huvudsak desamma som dem som användes i 

utvärderingen av utställningsförslaget och redovi-

sades i tillhörande MKB. Flera av dessa indikatorer 

sammanfaller med de indikatorer som används för 

uppföljning av planeringsmålen och åtagandena i 

planen.  n
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