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Stockholmsregionen är inte bara administrativt och kommersiellt centrum i vårt land 
utan framför allt en dynamisk och växande region. Huvudstadsregionen är navet i den 
svenska ekonomin och draglok för utvecklingen i vårt land. I Regional utvecklingsplan 
2001 för Stockholmsregionen (RUFS) beskrivs vad som behöver göras för att möta den 
tillväxt som väntas ske inom olika områden under de kommande 30 åren.

RUFS visar på regionens starka, men också svaga, sidor. Stockholmsregionen kon-
kurrerar i huvudsak inte med övriga Sverige utan med andra storstadsregioner utanför 
landets gränser. En stark Stockholmsregion som förmår attrahera utländska investe-
ringar genererar inte bara nya jobb och utvecklingsmöjligheter utan bidrar också till att 
sprida tillväxten till övriga delar av landet. En uppgift för den regionala utvecklings-
planen är att ge goda förutsättningar för detta. 

Stockholmsregionens tillväxt ställer krav på planering och utbyggnad av såväl bostä-
der och utbildning som infrastruktur. Samtidigt innebär den ökande befolknings-
mängden, ökat transportbehov och bebyggelsetryck en utmaning. RUFS ska också 
vara ett strategiskt instrument för att förena den fortsatta tillväxten med en långsiktigt 
hållbar utveckling.

Landstinget är regionplaneorgan för Stockholms län. I den nu genomförda plane-
ringsprocessen har perspektivet vidgats till frågor om innovationer, integration och 
kompetensutveckling. För att understryka denna förändring används beteckningen 
regional utvecklingsplan. RUFS är dock en regionplan i plan- och bygglagens (PBL) 
mening. 

Arbetet med en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har bedrivits 
under fl era år i samverkan med kommuner, regionala organ och organisationer. 

Landstingsfullmäktige godkände den regionala utvecklingsplanen i maj 2002. 
Planen vann laga kraft i november 2002 och gäller därefter i sex år till november 2008. 
Den ska nu utgöra underlag för kommunernas planering, för statliga organ och för 
andra aktörer.

Stockholm i november 2002

Elwe Nilsson
Landstingsråd

Förord
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Den regionala planeringsprocessen 

Under senare år har Stockholmsregionens roll som funk-
tionell enhet och intresseområde blivit allt tydligare. 
Att Sveriges regioner har skilda förutsättningar märks 
inte minst på de växande olikheterna i ekonomisk 
struktur och befolkningsutveckling. Stockholmsregio-
nens utveckling är av gemensamt intresse för många 
parter – staten, landstinget och kommunerna i länet 
samt övriga intressenter – och alla berörda aktörer har 
ansvar för att utvecklingen blir positiv. Samtidigt som 
det fi nns en grundläggande regional intressegemenskap 
saknas dock effektiva institutioner för samordning och 
för gemensamma beslut. 

Därför är en regional planeringsprocess och en regio-
nal utvecklingsplan viktig. Denna regionala utvecklings-
plan, RUFS, behandlar frågor som berör många aktörer 
och som är av regionalt intresse. Planen har utarbetats i 
samråd med ett stort antal aktörer i regionen. Det har 

resulterat i en i stora stycken gemensam syn på förutsätt-
ningar, mål, strategier och inriktning. 

Den övergripande visionen för regionen är en långsik-
tigt hållbar utveckling med social och ekologisk balans. 
Tre grundläggande mål har lagts fast för regionens 
utveckling:

• internationell konkurrenskraft
• goda och jämlika levnadsvillkor
• långsiktigt hållbar livsmiljö.

Arbetet har avgränsats till frågor där en gemensam hand-
lingsinriktning är särskilt viktig och där regionens aktö-
rer uttryckt önskemål om att gemensamt gå vidare. 

Regionens internationella roll 

Stockholmregionen har en unik roll i internationella 
nätverk och är på väg att utvecklas till en av världens 

Sammanfattning

Stockholmsregionen har goda möjligheter till ekonomisk tillväxt med social och 
ekologisk balans. Utgångsläget är relativt gott – regionen är attraktiv, innovativ och 
i många avseenden effektiv. Men för att regionens utvecklingspotential ska nyttjas till 
fullo krävs en aktiv regional planeringsprocess. En rad viktiga utvecklingsfrågor måste 
på både kort och lång sikt hanteras av aktörerna i regionen.

I den regionala planeringsprocessen behandlas fl era av regionens viktigaste utveck-
lingsfrågor. Att berörda aktörer deltar är viktigt, eftersom ansvaret för många av 
dessa frågor är splittrat. Själva planeringprocessen främjar framväxten av en samsyn 
kring strategier och inriktning vilket är avgörande för nödvändig beslutskraft. När 
konkurrensen från andra storstadsregioner ökar är det extra viktigt att regionens 
aktörer förmår göra det bästa möjliga av regionens förutsättningar.
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mest innovativa stadsregioner. Den fungerar också allt-
mer som ett centrum i Östersjöområdet där utbytet 
mellan storstäderna stärks. I Sverige har Stockholmsre-
gionen en särställning genom sin befolkningsstorlek och 
koncentrationen av företag och myndigheter. Regionen 
har den i särklass största och tätaste hemmamarknaden 
och de starkaste förbindelserna med regioner utom-
lands. 

Tillståndet i regionen

Under den senaste femtonårsperioden har Stockholms 
län haft en genomsnittlig befolkningsökning på en pro-
cent per år. Bostadsbyggandet och utbyggnaden av tra-
fi ksystemet har dock inte skett i motsvarande takt. 
Många av infarterna till Stockholm har trafi kfl öden som 
når kapacitetsstaket, vilket gör känsligheten för stör-
ningar stor. Dagligen bildas milslånga köer på trafi kle-
derna och utsläppen från trafi k och energiproduktion är 
betydande. Regionen är också underförsörjd med platser 
inom högre utbildning och har få högskoleplatser i för-
hållande till antalet invånare i relevanta åldrar. Samtidigt 
behöver regionens arbetsmarknad många, högt utbil-
dade medarbetare. I regionen fi nns också fl era interna-
tionellt starka näringslivskluster. 

Idag är arbetslösheten i Stockholm åter nere på låga 
nivåer. Det gynnsamma läget på arbetsmarknaden är 
en styrka. Men det är en allvarlig svaghet att den kvar-
stående arbetslösheten är starkt koncentrerad till vissa 
invandrargrupper. 

Behovet av förändring 

Skeenden i omvärlden, som är svåra att förutsäga, kan 
få stora konsekvenser i Stockholmsregionen. Två scena-
rier för befolkningstillväxten – Bas och Hög – har varit 
utgångspunkter för planeringen. Scenario Hög innebär 
fortsatt snabb tillväxt i ungefär den takt som har gällt 
under 1990-talet (cirka 20 000 personer per år). Sce-
nario Bas innebär en mindre kraftig ökningstakt. När 
befolkningen och sysselsättningen växer ökar också efter-
frågan på bostäder, resor och transporter. Den andel av 
befolkningen som är i yrkesverksam ålder kommer dock 
att minska. 

Utvecklingen i och utanför regionen skapar behov av 
förändring. Stockholmsregionen måste rustas och för-
stärkas för att klara nya krav och för att ta vara på nya 
möjligheter. Om åtgärder uteblir kan konsekvenserna 

bli mycket negativa. Planen har ett långsiktigt perspek-
tiv men det innebär inte att behovet av insatser på kort 
sikt kan ignoreras. Akuta brister gör att insatser behövs 
även på kort sikt i transportsystemet, för förnyelse och 
innovation samt för kompetens och forskning. 

Strategi och åtgärdsinriktning 

Fem strategier ligger till grund för regionens föränd-
rings- och utvecklingsinsatser. De har vuxit fram under 
planeringssprocessen och fått stort stöd hos regionens 
aktörer:

• Öka regionens kapacitet
• Skapa attraktiva kärnor och stärk innovationsmiljön
• Vidga och håll ihop regionen
• Utveckla effektiva system och strukturer 
• Internationalisera regionen

Strategierna genomförs genom åtgärder inom följande 
områden: 

• Förnyelse och innovationer
• Integration och invandring
• Kompetensutveckling och FoU 
• Bebyggelsestruktur
• Grön och blå struktur
• Transportsystemet
• Mark och lokaler för verksamheter och service
• Bostadsmarknad och bostadsbyggande
• Teknisk infrastruktur

Förnyelse och innovation
Stockholmsregionen har sin internationellt sett främsta 
styrka i sin innovations- och förnyelseförmåga, som är 
betydelsefull för den framtida ekonomiska utvecklingen. 
Målet är att Stockholmsregionen ska vara en världsle-
dande miljö för utveckling av nya företag som skapas 
med innovation och ny teknik som grund. Sådana vär-
deskapande verksamheter får effekter både för hela regi-
onens och för landets ekonomi och välfärd. Därför bör 
åtgärder genomföras som stärker regionens innovations-
miljö, förenklar och utvecklar kommunikationen mel-
lan offentliga organ och företag samt stöttar internatio-
nalisering och internationella nätverk. 
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Integration och invandring
Regionen måste anpassa sig till det faktum att den är 
mångkulturell. Integration och invandring är viktiga 
förutsättningar för internationalisering, tillväxt och för-
nyelse och för att regionen ska fungera väl socialt. En av 
de största svagheterna är bristen på integration mellan 
svenskfödda och personer med utländsk bakgrund. Bris-
ter i integrationspolitiken och fl yktingmottagandet har 
givit problemet med klyftor och inomregionala skillna-
der en ny och oroande dimension. 

Integrationsarbetet måste ha ett brett perspektiv och 
långsiktighet. Det är inte de invandrartäta kommuner-
nas uppgift att ensamma lösa dessa frågor, även om den 
största sakkunskapen fi nns hos dem. Insatser i problem-
tyngda områden har sitt värde, men i grunden måste 
samspelet öka i hela regionen, invånarna knytas när-
mare varandra och rörligheten öka inom regionen. Mot-
tagandet av invandrare måste individualiseras och regio-
nens arbetsgivare behöver prioritera arbetet för mång-
fald. Mot bakgrund av den förväntade arbetskraftsbristen 
bör också lättnader i reglerna för arbetskraftsinvandring 
införas. När arbetsmarknaden blir mer mångkulturell 
underlättas också integrationen av fl yktinginvandrare.

Kompetensutveckling och FoU
Insatser för att utveckla kompetens och stärka forskning 
och utveckling (FoU) är avgörande för att Stockholms-
regionen ska fortsätta att vara dynamisk, förändringsbe-
nägen och tillväxtorienterad. Kompetensutveckling och 
FoU ska medverka till att företag fi nner det förmånligt 
att lokalisera sin kunskapsintensiva verksamhet till regi-
onen. Insatserna ska också bidra till regional integra-
tion genom att ge alla möjlighet till kompetensutveck-
ling oberoende av etniska, geografi ska och sociala förut-
sättningar. 

Insatser måste göras för att öka övergången från gym-
nasium till högre utbildning, för att göra högre studier 
mer tillgängliga och för att utveckla samarbetet mellan 
näringslivet och utbildning och forskning. En viktig 
åtgärd är att kraftigt öka antalet högskoleplatser.

Bebyggelsestruktur
Regionens bebyggelsestruktur är stjärnformad med en 
stark central regionkärna och bebyggelsestråk som föl-
jer kommunikationslederna ut från centrum. Det är en 
effektiv struktur att bygga vidare på. Regionen är samti-
digt i hög grad enkärnig med arbetsplatser, högre utbild-

ning och kulturinstitutioner samlade till regioncentrum. 
En snabb framtida tillväxt förutsätter att bostäder och 
lokaler kan byggas utanför den centrala regionkärnan 
utan att bebyggelsen för den skull sprids ut. Ny bebyg-
gelse bör koncentreras till regionala kärnområden och 
till områden invid kommunikationsstråken.

I Stockholmsregionen fi nns potential för utveckling 
av regionala kärnor som kan fungera som komplement 
till city. Sådana kärnor måste ha både marknadsmässiga 
förutsättningar och stöd från relevanta aktörer för att 
utvecklas. I utvecklingsplanen prioriteras på lång sikt – 
förutom regioncentrum – sju yttre kärnor som har dessa 
förutsättningar. 

Stadsbyggandet inriktas på en tätare regional struk-
tur än hittills för att utveckla stadsmiljön, hushålla med 
mark och för att regionen ska bli mer transport- och 
energieffektiv. Stadsmiljön bör ha kvaliteter som en 
europeisk traditionell stad: täthet, variationsrikedom, 
offentliga rum och grönska.

Grön och blå struktur
Regionens gröna och blå strukturer ger förutsättningar 
för rekreation, vattenförsörjning och ett rikt växt- och 
djurliv långt in mot regionens centrum. Mälaren och 
Saltsjön ger storstadsregionen speciella kvaliteter med 
utsikter, höga naturvärden och frisk luft. Detta är en till-
gång att förvalta och utveckla. Ett synsätt grundat på 
en långsiktig hushållning är viktigt för att så ska ske. 
Grönstrukturens värden och funktioner bör beaktas och 
utvecklas när infrastruktur, bostäder och lokaler byggs. 
Vattenresurserna måste säkras eftersom de utgör en bas-
förutsättning för utvecklingen i regionen. Yt- och grund-
vattentäkter måste därför få ett bättre skydd.

Transportsystemet
Transportsystemet är avgörande för tillgängligheten i 
och till regionen. Ekonomisk utveckling och välfärd 
förutsätter att arbetsgivare har tillgång till kompetent 
arbetskraft och andra marknader inom och utom landet 
och att yrkesverksamma kan välja mellan olika arbets-
platser. Också möjligheter att nå vänner, kultur och fri-
tidsaktiviteter är viktiga för en hög livskvalitet. 

Det fi nns idag ett stort uppdämt behov av att kom-
plettera transportsystemet och öka dess kapacitet. Där-
till kommer att resandet förväntas öka kraftigt under 
planperioden. Bara att behålla dagens framkomlighet 
kräver åtgärder inom alla områden: nya spår och vägar, 
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utökad kollektivtrafi k samt åtgärder som omfördelar 
resandet i rum och tid eller mellan färdsätt. 

De viktigaste strategiska kollektivtrafi kåtgärderna i 
planen är en pendeltågstunnel med två spår under cen-
trala Stockholm, en fortsatt utbyggnad av Tvärbanan 
österut och norrut samt fl er järnvägsspår på Västeråsba-
nan mellan Kallhäll och Tomteboda. De viktigaste väg-
trafi kåtgärderna är en yttre tvärled som knyter samman 
regionens norra och södra delar, en komplett ringled 
runt innerstaden, samt större infartskapacitet. Arlanda 
fl ygplats och regionens fyra hamnar utvecklas ytterligare 
för att förbättra de internationella förbindelserna.

Mark och lokaler för verksamheter 
Näringslivets mark- och lokalanvändning präglas i hög 
grad av inriktningen på kunskapsintensiva tjänsteföre-
tag. De har relativt små ytkrav per anställd men höga 
krav på tillgänglighet. På lång sikt måste personal- och 
kontaktintensiva verksamheter kunna växa i områden 
som motsvarar deras krav. Detaljhandeln måste kunna 
utvecklas och förnyas utan att det uppstår stora negativa 
effekter lokalt och i angränsande kommuner.

Lokaler för personal- och kontaktintensiva verksam-
heter bör byggas i regionala kärnor, som på sikt kan 
fungera som komplement till city och erbjuda en god 
utvecklingsmiljö. 

Detaljhandelns strukturomvandling och tillväxt har 
lett till att en allt större andel av försäljningen sker vid 
stora anläggningar i externa lägen utanför traditionella 
centra. De har ofta god biltillgänglighet men dålig kol-
lektivtrafi k och har påverkat närservicen i andra områ-
den. En öppnare samrådsprocess är angelägen med kon-
sekvensanalyser av nya större handelsetableringar. 

Bostadsmarknad och bostadsbyggande
En väl fungerande bostadsmarknad med ett tillräckligt 
bostadsbyggande är viktiga förutsättningar för utveck-
lingen. Brist på bostäder medför svåra ekonomiska 
och sociala konsekvenser. Det är därför allvarligt att 
den snabba befolkningstillväxten inte motsvarats av 
en tillräcklig utbyggnad av bostäder. Ökat kommunalt 
ansvarstagande för bostadsförsörjningen, förstärkt regio-
nal överblick och översyn av statliga hinder för bostads-
byggandet kan bidra till att skapa bättre betingelser för 
utveckling i regionen.

Teknisk infrastruktur
De tekniska försörjningssystemen har byggts ut under 
lång tid. De stora investeringarna gör att regionen 
idag är väl rustad. Men på lång sikt krävs åtgärder för 
att upprätthålla och utveckla regionens energiförsörj-
ning, avfalls- och masshantering, vattenförsörjning och 
avloppsrening. Åtgärder behövs också för att säkra den 
mark som de tekniska systemen kräver på lång sikt.

Markens användning 
Regionens utveckling innebär att mark behöver tas i 
anspråk för nya ändamål. Redovisningen på regionpla-
nekartan anger en inriktning på lång sikt för markan-
vändningen i regionen som helhet. Markanvändningen 
ska stödja en utveckling i riktning mot de regionala 
målen. Strukturen bygger på en bedömning av samhäl-
lets anspråk på lång sikt och av olika områdens läges-
egenskaper, naturvärden och andra förutsättningar. 

En hållbar utveckling

De åtgärder som beskrivs för respektive sakområde har 
övervägts ur ett hållbarhetsperspektiv. Konsekvensbe-
dömningen visar att utvecklingsplanen bidrar positivt 
till regionens hållbarhet. För att en hållbar utveckling 
ska kunna uppnås behövs dock även åtgärder som ligger 
utanför ramen för en regional utvecklingsplan.

Delat ansvar för genomförandet

Ansvaret för de frågor som här behandlas är fördelat på 
många aktörer på olika nivåer. En nyckelfråga är därför 
hur ett samlat agerande i regionen ska kunna åstadkom-
mas som kan ge den handlingskraft som krävs. 

Utvecklingsplanen är avsedd att utgöra en plattform 
för många aktörers arbete i länet. I den fortsatta pro-
cessen måste tyngdpunkten läggas på genomförandet, 
där många ansvariga aktörer behöver delta och olika 
åtgärder kommer att kräva olika genomförandeformer 
användas. 

Det yttersta syftet med den regionala planeringspro-
cessen är att uppnå samstämmighet och beslutskraft 
kring viktiga åtgärder. Det fortsatta arbetet måste därför 
präglas av nytänkande och av att gemensamma intres-
sen görs tydliga. I det fortsatta arbetet kan också delre-
gionalplanering ge underlag för beslut och överenskom-
melser.
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Denna regionala utvecklingsplan, RUFS, är avsedd att vara ett instrument för 
regionens aktörer i deras arbete – enskilt och gemensamt - för att förverkliga den 
övergripande visionen: en långsiktigt hållbar utveckling för regionen. Planen ska 
medverka till att tre grundläggande mål för regionen ska uppnås: internationell 
konkurrenskraft, goda och jämlika levnadsvillkor och en långsiktigt hållbar livsmiljö.

En utvecklingsplan ska vara gemensam för många aktörer i regionen och ha fokus på 
frågor av regionalt intresse. Den process som lett fram till denna regionala utveck-
lingsplan har pågått under fl era år och involverat ett stort antal aktörer. Ett brett 
kunskapsunderlag har presenterats och nätverk har bildats. Samråd har skett vid 
fl era tillfällen. När berörda aktörer på detta sätt deltar i planeringsprocessen kan en 
samsyn uppstå om mål, strategier och åtgärdsinriktning som leder till en stärkt beslut-
skraft kring åtgärder av betydelse för regionens utveckling.

Introduktion

En vision och tre mål för regionens 
utveckling 

Den övergripande visionen för Stockholmsregionen är 
att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling ”en utveck-
ling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov” (Brundtlandkommissionen, 1987). Visionen 
innebär således tillväxt med social och ekologisk balans. 
Tre grundläggande mål har lagts fast för regionens 
utveckling:

• internationell konkurrenskraft
• goda och jämlika levnadsvillkor
• långsiktigt hållbar livsmiljö.

Dessa utvecklingsmål är utgångspunkten för regionala 
inriktningsmål inom olika samhällssektorer. 

Internationell konkurrenskraft
Internationell konkurrenskraft innebär att regionen 
erbjuder internationellt sett goda förutsättningar för 
företag att uppstå och utvecklas. Det innebär vidare att 
invånarna har kompetens och en utbildningsnivå som 
är i nivå med eller högre än den i andra regioner. Det 
förutsätter god tillgång på utbildningsplatser och forsk-
ning. Regionen måste också erbjuda en infrastruktur, en 
miljö, regelverk och ekonomiska och sociala förhållan-
den som gör den attraktiv som lokaliseringsort för före-
tag och som bostadsort.

Goda och jämlika levnadsvillkor
Goda och jämlika levnadsvillkor innebär lika möjlighe-
ter till arbete, bostad och utbildning samt en hälsosam 
och trygg miljö. Det innebär också att varken kön, ålder, 
etnisk bakgrund, fysiska resurser, socioekonomiska för-
hållanden eller geografi ska förhållanden får begränsa 
människors möjligheter. 



10

En långsiktigt hållbar livsmiljö
En långsiktigt hållbar livsmiljö innebär en bebyggd miljö 
som är hälsosam och har skönhets- och trevnadsvärden. 
Det innebär också att grönstruktur, vattenresurser samt 
natur- och kulturvärden skyddas och vårdas och att den 
biologiska mångfalden upprätthålls. 

RUFS är en vid regionplan

En regional utvecklingsplan ska vara gemensam för 
många aktörer i en region och behandla frågor som är av 
regionalt intresse. 

Regional utvecklingsplanering är inte ett juridiskt 
begrepp. Det är däremot regionplanering. Plan- och 
bygglagen, PBL, ger möjlighet till regionplanering i de 
fall det fi nns frågor som rör fl era kommuner och som 
behöver utredas gemensamt. Eftersom regionplan inte 
är obligatorisk anger PBL inte heller något obligatoriskt 
innehåll. Det är regionplaneorganets sak att avgöra vad 
som är lämpligt att ta upp. 

Traditionellt har regionplaneringen haft fokus på 
frågor om lokalisering av bebyggelse och markens 
användning. Behovet av regional samordning och sam-
arbete är uppenbart när det gäller trafi kleder, teknisk 
försörjning eller grönstråk som korsar kommungränser. 
Men också för att skapa goda förutsättningar för närings-
livet, utbildning och internationella kontakter kräver 
gemensamt agerande. 

I den nu genomförda planeringsprocessen har därför 
perspektivet vidgats betydligt och frågor om exempelvis 
innovationer, integration och kompetensutveckling har 
behandlats. För att understryka denna förändring har 
också namnet bytts från regionplan till regional utveck-
lingsplan. Begreppet regionplan lever dock kvar i PBL 
och den regionala utvecklingsplanen är en regionplan i 
PBL:s mening. 

Det innebär att RUFS i likhet med andra regionpla-
ner ska beakta riksintressen och följa de lagar om samråd 
och utställning som gäller för regionplaner.

Processen som lett fram till RUFS

Den förra regionplanen, Regionplan 1991, antogs av 
landstingsfullmäktige i oktober 1992. Sedan 1995 har 
ett omfattande processarbete bedrivits med sikte på en 
ny plan. Processen har letts av Regionplane- och trafi k-
kontoret (RTK) på uppdrag av Regionplane- och trafi k-

nämnden (RTN) och har syftat till att skapa en samsyn 
kring regionens framtida utveckling och förändringsbe-
hov.

Planeringsarbetet har därför bedrivits i kontinuerlig 
dialog med regionens olika aktörer. Flera olika metoder 
och arbetssätt har använts för att förankra arbetet: 
referensgrupper, styrgrupper och samråd samt löpande 
publicering av kunskapsunderlag i rapporter, promemo-
rior och seminarier.

Referensgrupper för ekonomi, sociala frågor och miljö 
har sedan 1996 sett till att utvecklingsfrågorna belysts ur 
olika perspektiv och att sakkunskaper från olika områ-
den förts in i processen. Sedan 1998 har också referens-
grupper funnits för de fysiska regionplane- och trafi kfrå-
gorna. I dessa grupper har arbetet löpande diskuterats 
på tjänstemannanivå och ett stort antal frågor har utretts 
och belysts. 

I ett inledande skede vidgades perspektivet genom 
att nya frågor lyftes in. Därefter har processen succes-
sivt avgränsats till frågor där en gemensam inriktning 
är särskilt viktig och där regionens aktörer uttryckt öns-
kemål om att gemensamt gå vidare. Utvecklingsplanen 
behandlar således inte alla frågor av regionalt intresse.

Under arbetets gång har två samråd genomförts då 
”Stockholmsregionens framtid – skiss till en långsiktig 
strategi” (1997–98) respektive ”RUFS 2000 – samråds-
underlag” (2000) behandlats bl.a. i kommunernas poli-

 Tidpunkt Aktivitet

 1995 Scenarier: Den osäkra framtiden

 1996 Sektorstrategier för miljö, ekonomi och 
  sociala frågor

 1997 Skiss till regional strategi och remiss

 1998 Beslut i RTN om att gå vidare med fem 
  strategiskt viktiga områden

 2000 Regional strategi antas av 
  Landstingsfullmäktige

 2000 Samrådsunderlag för den regionala 
  utvecklingsplanen remitteras  

 2001 Utställning av Regional utvecklingsplan

 2002 Regionplane- och trafiknämnden och 
  landstinget antar utvecklingsplanen

Viktiga steg i planeringsprocessen
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tiska församlingar. Dessutom har planen varit utställd 
under tre månader enligt plan- och bygglagens regler. 
Resultatet av samråden och utställningen har legat till 
grund för valet av frågor som här behandlas samt för den 
gemensamma inriktning som formuleras för olika sak-
områden. 

Under samrådstiden maj–november år 2000, bedrevs 
ett särskilt omfattande informations- och kommuni-
kationsarbete. Ett hundratal möten genomfördes med 
kommuner och organisationer i regionen. Samrådsma-
terialet spreds brett och var under samrådstiden också 
tillgängligt via Internet. Totalt yttrade sig 174 remiss-
instanser. Resultatet av samrådet redovisades utförligt i 
samrådsredogörelsen.

Under oktober 2001–januari 2002 var planen utställd 
i länets alla kommuner. Omkring 120 remissvar kom 
in med synpunkter på planen. Dessa fi nns redovisade 
i utställningsutlåtandet tillsammans med regionplane- 
och trafi knämndens beslut i mars 2002 med anledning 
av synpunkterna. Länsstyrelsens granskningsyttrande 
fi nns i sin helhet i en bilaga längst bak i denna skrift. 
Dessutom refereras i förekommande fall länsstyrelsens 
synpunkter i de avsnitt i texten som de berör.

Efter utställningen har den slutliga politiska behand-
lingen skett i landstinget. Landstingsfullmäktige god-
kände den regionala utvecklingsplanen för antagande 
som regionplan för Stockholms län i maj 2002. Planen 
vann laga kraft den 13 november 2002 och gäller däref-
ter i sex år till november 2008.

Plandokumentets funktion – att summera 
processens resultat 

I detta dokument redovisas resultatet av denna fl eråriga 
process. Resultatet består av en för många aktörer 

gemensam syn på utvecklingsförutsättningar, mål, stra-
tegier och inriktning på önskvärda åtgärder. När så 
många aktörer, intressen och perspektiv ska involveras är 
det naturligt att uppfattningarna om vissa åtgärder går 
isär. Att vissa åtgärder ingår i denna plan trots att de är 
kontroversiella beror på att de bedöms som särskilt vik-
tiga ur ett regionalt perspektiv och för att uppnå de mål 
som de fl esta berörda aktörer ställt sig bakom i de sam-
råd som genomförts. 

Den samsyn och den gemensamma kunskapsbas som 
skapats under processen är viktig för att ge regionens 
utvecklingsarbete en gemensam inriktning och kraft 
under kommande år. En gemensam planeringsprocess 
ger också de deltagande aktörerna möjligheter att till-
sammans behandla frågor som de inte kan hantera 
enskilt. Arbetet – som är ständigt pågående – med 
frågor av gemensamt regionalt intresse syftar ytterst till 
att skapa en så bred samsyn och acceptans att det går att 
genomföra regionalt viktiga åtgärder. 

Vägen vidare – hur kan åtgärderna 
genomföras?

Avsikten är att planen och den samsyn den representerar 
ska fungera som en gemensam bas för många aktörers 
fortsatta planering och insatser i länet – enskilt och i 
samverkan. I den fortsatta regionala planeringsproces-
sen bör därför tyngdpunkten läggas på att genomföra 
planens åtgärder. Som ett led i ett fortsatt planerings-
arbete kan fördjupade regionplaner utarbetas som 
underlag för beslut och överenskommelser. Stockholms 
läns landsting och Regionplane- och trafi knämnden har 
för avsikt att för sin del initiera genomförandet av vissa 
förslag.     
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Kapitel  Innehåll

Sammanfattning Sammanfattningen redovisar det mest väsentliga från respektive kapitel. 
  Strukturen i sammanfattningen följer den i huvudtexten. Den som vill ha 
  utförligare information om ett visst avsnitt kan därför lätt söka sig vidare till 
  huvudtexten.

Introduktion Introduktionen ger en beskrivning av den process som ligger bakom den 
  regionala utvecklingsplanen. Här finns svar på frågor om hur planerings-
  processen bedrivits, om dokumentets funktion och om målen för regionens 
  utveckling.

Utgångsläge och framtid I kapitlet beskrivs tillståndet i regionen och dess roll i internationella sam-
   manhang. I kapitlet diskuteras också förändringar i omvärlden som kan 
  påverka utvecklingen i Stockholmsregionen. Två kvantitativa scenarier för 
  utvecklingen till år 2015 och 2030 redovisas. 

Strategier I kapitlet redovisas fem tvärsektoriella strategier. Argument för respektive 
  strategi och dess innebörd inom olika sakområden summeras. 

Inriktning och åtgärder Angelägna åtgärder inom nio sakområden redovisas i kapitlet. För varje 
  sakområde redovisas också nuvarande förhållanden och utvecklingstendenser 
  samt det behov av förändring som motiverar åtgärdsinriktningen.

Riksintressen I kapitlet redovisas några olika typer av riksintressen och hur dessa berörs av 
  den regionala utvecklingsplanen.

Markanvändning  I kapitlet samt på plankartan och hänsynskartan redovisas hur marken i 
  regionen bör användas och vilka områden som kräver särskild hänsyn i plane-
  ringen. I kapitlet finns också förteckning över objekt inom trafiksystemet 
  samt scenarier på kommunal nivå som underlag för kommunal planering.

Långsiktigt hållbar Utvecklingsplanens konsekvenser i ett hållbarhetsperspektiv summeras här. 
utveckling En diskussion förs utifrån några strategiska frågeställningar.  

Genomförande och  I det avslutande kapitlet diskuteras problem och möjligheter i genomföran-
uppföljning det av planens åtgärder samt metoder för uppföljning. Här ges också en bild
  av berörda aktörer och de roller de kan spela i genomförandeprocessen. 

Granskning och beslut I detta avsnitt redovisas länsstyrelsens granskningsyttrande, som enligt PBL i sin 
  helhet ska fogas till planen. Vidare redovisas protokollsutdrag från ärendets 
  behandling i regonplane- och trafiknämnden, landstingsstyrelsen och landstingsfull-
  mäktige, samt partiernas reservationer och uttalanden.

Kartor Plankarta och hänsynskarta som lös bilaga i bakre pärmens insida.

Läsanvisning

RUFS innehåller tio kapitel. I tabellen redovisas inne-
hållet i respektive kapitel. De viktigaste delarna i doku-
mentet är kapitlen ”Strategier” samt ”Inriktning och 
åtgärder”. Övriga kapitel syftar främst till att ge en bild 
av regionens utvecklingsförutsättningar och att sätta in 
strategier och åtgärder i ett sammanhang. Till doku-
mentet hör också två plankartor, en regionplanekarta 
och en hänsynskarta. 
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Stockholmsregionen 
i världen
En av många växande storstäder

Stockholmsregionens utveckling har många likheter 
med utvecklingen i andra storstadsregioner i västvärl-
den. Många storstäder ökar liksom Stockholmsregio-
nen sin befolkning och utvecklar ett näringsliv som är 
allt mer internationaliserat och specialiserat. Internatio-
nella och strukturella förändringar inom politik, eko-
nomi och teknik är viktiga förklaringar.

Under 1990-talet undanröjdes hinder för han delns 
och människors rör lighet och fl era betydelsefulla mark-
nader avreglerades. Det har skapat betydligt starkare 

beroenden mellan regioner och näringslivets internatio-
nalisering har fortsatt i hög takt. Sveriges inträde i EU 
har gjort denna utveckling särskilt tydlig i Stockholms-
regionen. En annan viktig drivkraft är att informations- 
och kommunikations tekniken har slagit igenom på bred 
front. De nya och expanderande näringarna utvecklas 
främst i storstadsregioner med stora och täta marknader 
och ett rikt utbud av olika resurser.

Internationell konkurrens och nätverk 

Utvecklingen innebär att det blir alltmer betydelsefullt 
för en region att vara internationellt attraktiv och kon-
kurrenskraftig. Informationstekniken och minskade hin-
der för internationell företagsamhet har gjort det lättare 

Stockholmsregionen har förändrats påtagligt under de senaste decennierna. Närings-
livets specialisering och internationalisering har ökat. Befolkningen har vuxit och dess 
sammansättning förändrats. Stockholmsregionen har etablerats som en av världens 
mest innovativa stadsregioner och nätverken till regioner i andra länder utvecklas 
kontinuerligt. I omvärlden har hinder för han del och för människors rör lighet 
undanröjts och informations- och kommunikations teknik slagit igenom på bred front.

Den snabba befolkningstillväxten och den ekonomiska utvecklingen i regionen har 
lett till brist på bostäder och utbildningsplatser samt trängsel i trafi ken. Invandrarna  
behöver integreras bättre i arbetslivet och trafi ksystemets och energisektorns miljöpå-
verkan behöver minskas.

Även om många trender idag är tydliga är det svårt att göra säkra bedömningar 
av den framtida utvecklingen. Händelser i omvärlden som inte kan förutses kan få 
stora konsekvenser i Stockholmsregionen. Med scenarier för utvecklingen inom viktiga 
områden kan ändå sådana behov tydliggöras som regionen måste ha beredskap att 
möta. Osäkerheten innebär samtidigt att strategier och insatser måste vara robusta 
och vara av godo i olika utvecklingsscenarier.

Utgångsläge och framtid  
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för företag att hålla samman stora produktionsnätverk. 
Produktionen kan delas upp i tid och rum och de bästa 
lokaliseringsorterna kan väljas för tjänsteproduktion 
och tillverkning. De olika delarna i dessa stora och löst 
sammanhängande produktionssystem är rörliga och 
regioner runt om i världen konkurrerar om dem. En 
framgångsrik region måste vara en attraktiv plats för 
de verksamheter som genererar de högsta värdena och 
erbjuda attraktiva boende- och livsmiljöer.

Transporter och kontakter med andra regioner blir 
allt viktigare för en regions konkurrenskraft. Hög till-
gänglighet och väl inarbetade kontakter är avgörande 
för om en region och dess företag ska kunna ingå i 
internationella nätverk och dra nytta av de fördelar som 
näringslivets internationalisering och specialisering för 
med sig.

Även om många storstäder genomgår en likartad 
utvecklingsprocess som Stockholm fi nns också mycket 
som skiljer dem åt. Stockholmsregionen har sin unika 
profi l och roll i internationella nätverk och är på väg att 
utvecklas till en av världens mest innovativa stadsregio-
ner. Detta är en styrka att vårda och utveckla. 

Stockholmsregionen i Sverige 

Stockholmsregionen har Sveriges i särklass största och 
tätaste hemmamarknad och starka förbindelser med vik-
tiga regioner utomlands. Till följd av detta har regionen 
den största näringsbredden i landet. Regionen har också 
långt fl er importerande och ex por terande näringar än 
någon annan region. Detta ger förutsättningar för att 
efterfrågan på nya varor och tjänster ska uppstå. På så 
sätt kan nya näringar och verksamheter etableras och så 
småningom spridas till andra regioner i landet. 

Genom att vara plats för förnyelse och ett na tionellt 
centrum för import, export och annat interna tionellt 
utbyte har Stockholmsregionen avgörande bety delse för 
den ekono miska utvecklingen i hela landet. Stockholms-
regionen är inte bara sina egna invånares angelägenhet, 
utan en angelägenhet för hela landet, inte främst på 
grund av ekonomins storlek utan för att det här fi nns 
unika förutsättningar för specialiserade verksamheter, 
innovationer och förbindelser med viktiga utvecklings-
centra utomlands. 

Trots detta fi nns i Sverige en storstadsskepsis och 
uppfattningen att det råder en intressekonfl ikt mellan 
storstadsregionerna och övriga landet. En förutsättning 

för att Stockholmsregionen ska kunna utvecklas är att 
omvärlden ser positivt på dess strävanden. Situationen 
är inte unik för Sverige, men många andra länder har 
under 1990-talet formulerat bredare program för en 
nationell politik där storstäderna potential tas till vara.

Stockholmsregionen ekonomi är mer tydligt mark-
nadsorienterad än övriga landets. Den offentliga sek-
torn är jämförelsevis liten men här fi nns många centrala 
myndigheter, politiska institutioner och organisationer. 
Detta bidrar till att Stockholm är attraktivt för verk-
samheter som har behov av att vara nära dessa besluts-
funktioner. Rollen som nationellt centrum gäller också 
till viss del transportsystemet där regionen fungerar som 
nod, t ex för fl yget.

Centrum i Östersjöregionen

Stockholmsregionen utvecklas till ett centrum i Öster-
sjöområdet och fl era indikatorer visar att utbytet mel-
lan storstäderna i Östersjöområdet stärks. Kontakterna 
har underlättats av att kommunikationerna successivt 
förbättrats, särskilt mellan de östra och västra delarna 
av området. Detta gäller inte minst fl ygförbindelserna. 
Nu fi nns cirka tio direktförbindelser mellan de fem stor-
stadsregionerna i centrala Östersjöområdet (Stockholm, 
Helsingfors, S:t Petersburg, Tallinn och Riga). Flygför-
bindelsen Stockholm-Helsingfors har den största kapa-
citeten. Stockholms kontakter med S:t Petersburg är 
dock fortfarande svagt utvecklade. 

Totalt cirka 6 procent av Sveriges export går till Fin-
land, Ryssland, Estland och Lettland. Dessa länders 
exportandel till Sverige är emellertid betydligt större – 
av t ex Estlands export går nästan 20 procent till Sverige 
– och Stockholmsregionen är en viktig exportmarknad 
för dessa länder. För Stockholmsregionen innebär de 
stärkta nätverken att den nationella rollen som centrum 
för ekonomisk förnyelse, kommunikationer, kunskap 
m m kan utvidgas till att även omfatta andra delar av 
Östersjöområdet.

 

Kontakter med andra storstäder i världen

Även om samverkan i Östersjöområdet ökar har Stock-
holmsregionens företag fortfarande sina viktigaste län-
kar till andra delar av världen. De viktigaste länderna är 
Tyskland, USA och Storbritannien. 

De regioner utomlands, med vilka företagen i Stock-
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holm har sina viktigaste kontakter, fi nns alla inom EU, 
förutom en – New York. De internationella arbetsresor 
som Stockholmsföretagens anställda gör går i första 
hand till Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London och 
Bryssel. 

Stockholmsregionens perifera läge i utkanten av 
Europa med stort avstånd till andra större marknader 
är en nackdel. Att Stockholmsregionen i internationell 
jämförelse inte har någon särskilt stor hemmamarknad 
är ytterligare en svaghet. Internationella undersökningar 
visar att närhet till marknaden är den faktor som väger 
tyngst i företags lokaliseringsbeslut. Avstånd i kilometer 
kan dock uppvägas av goda kommunikationer som ned-
bringar avstånden i tid. 

För persontransporter är fl yg viktigt. Arlanda är en 
relativt stor fl ygplats även med europeiska mått, med 
fl est starter och landningar i Norden. Samtidigt har 
Stockholmsregionen en påtaglig svaghet i antalet direkt-
linjer till utländska destinationer. Med tanke på att 
internationellt ledande experters tid värderas mycket 
högt är detta negativt för kunskapsintensiva företag. 
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Under 1990-talet ökade antalet invandrare (utländska 
medborgare och svenska medborgare födda i utlandet) 
med cirka 60 000 personer och uppgår numera till cirka 
350 000 personer eller 20 procent av befolkningen. 
Inget annat län har en tillnärmelsevis så hög andel. 
Invandrarna är en väsentlig potential för regionen – inte 
minst mot bakgrund av den ökande internationalise-
ringen.

Kapacitetsproblem 

Befolkningstillväxten i regionen har inte varit oproble-
matisk. Den snabba befolkningsökningen har inte mot-
svarats av ett bostadsbyggande i tillräcklig omfattning. 
Under 1990-talet byggdes knappt 70 000 nya lägenhe-
ter i regionen medan befolkningen ökade med drygt 
180 000 personer. På grund av det låga bostadsbyggan-
det ökar bostadsbristen oroande snabbt. 

Tillståndet i regionen
Efter en svår omställningsperiod i början av 1990-talet 
med hög arbetslöshet och stora problem i den offentliga 
ekonomin har Stockholmsregionen utvecklats väl på 
många områden. Regionen är attraktiv och ekonomin 
och befolkningen växer snabbt. Arbetslösheten är låg och 
regionens näringsliv är väl integrerat i internationella 
nätverk. Det ger regionen en stark ekonomisk bas. 

Samtidigt fi nns problem, framför allt bristande kapa-
citet vad gäller bostäder, utbildning och trafi k. Invand-
rares svaga integrering i arbetslivet är en annan hämsko. 
Vidare är trafi ksystemets och energisektorns påverkan 
på miljön alltför stor.

Hög befolkningstillväxt

Stockholmsregionen har den i särklass högsta befolk-
ningstillväxten i riket. Under den senaste femtonårs-
perioden har länets befolkning ökat med i genomsnitt 
en procent eller omkring 16 000 invånare per år. Under 
dessa 15 år har befolkningen ökat med omkring 250 000 
invånare, lika många som invånarna i Malmö stad. 
Ökningstakten var något högre i slutet av 1990-talet 
än i slutet av 1980-talet. Under början av 1990-talet 
svarade födelseöverskottet för huvuddelen av tillväxten. 
Under de senaste åren har däremot infl yttningen domi-
nerat. Befolkningen i länet är nu cirka 1,8 miljoner 
invånare. 

Stockholmsregionens befolkning är i genomsnitt 
yngre än i riket som helhet och andelen i de yrkesverk-
samma åldrarna är större. Den unga befolkningen ger 
upphov till ett långsiktigt bestående födelseöverskott i 
regionen.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Befolkningsförändringar i Stockholms län fördelad på orsaker.

Befolkning i Stockholms län efter ursprungsland 1998. 
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Stockholmsregionen är också underförsörjd på högre 
utbildning. Regionen har få högskoleplatser i förhål-
lande till antalet invånare i relevanta åldrar och i förhål-
lande till vad den kunskapsintensiva arbetsmarknaden 
kräver. Detta leder till att antagningspoängen här är 
högre än till andra universitet och högskolor samt att 
alltför få ungdomar i regionen går vidare till högre stu-
dier. Regionen behöver uppskattningsvis ett tillskott på 
15 000–20 000 nya utbildningsplatser för att de ungdo-
mar som fi nns i regionen idag ska ha samma möjligheter 
som ungdomar i andra län att komma in på en hem-
mahögskola. Nytillskottet behövs också för att regionen 
ska klara konkurrensen med andra storstadsregioner, där 
utbildningskapaciteten i allmänhet är betydligt större än 
i Stockholmsregionen. 

Län  Andel
 Män Kvinnor Totalt

Stockholms län 36,6 42,7 39,7

Uppsala län 43,4 48,0 45,8

Södermanlands län 28,2 40,1 34,2

Västmanlands län 32,1 42,8 37,5

Västra Götalands län 32,8 39,4 36,1

Skåne län 34,8 45,2 40,0

Riket 33,6 42,7 38,2

Övergångsfrekvens från gymnasium till högre utbildning 
(avgångna från gymnasieskolan 1996/1997 som 3 år senare 
påbörjat högskolestudier)

Låg arbetslöshet – men bristande 
integration

Den gynnsamma arbetsmarknaden är en styrka för regi-
onen ur social synvinkel. Men det är en allvarlig svag-
het att den kvarstående arbetslösheten är starkt koncen-
trerad till vissa invandrargrupper som har mycket hög 
arbetslöshet. En arbetslös invandrare har en svår eko-
nomisk och social situation och begränsade möjligheter 
att komma in i det svenska samhället. Detta är ett slö-
seri med mänskliga resurser och kompetens. Utanför-
skap kan också skapa sociala problem.  

Bristande integration leder inte bara till problem för 
de drabbade utan också till att marknaderna blir mindre 
och svagare än vad som annars vore fallet. Det är därför 

inte bara de arbetslösa som förlorar; det gör hela regio-
nens befolkning.

Skillnaderna inom regionen kan ge upphov till soci-
ala spänningar och bristande sammanhållning och sam-
spel. Det sociala kapitalet är dock fortfarande starkt. I 
grunden utgörs socialt kapital av det förtroende som 
människor visar i kontakten med personer de inte kän-
ner. Är detta förtroende utbrett underlättas samverkan. 
Sverige har mycket höga värden i mätningar av det soci-
ala kapitalet men stora skillnader riskerar att erodera 
detta kapital.

De sociala skillnaderna mellan människor i Stock-
holmsregionen syns i geografi n. Andelen ”fattiga” i 
Sverige och regionen är låg internationellt sett, men 
inkomstspridningen ökar och koncentrationen av olika 
grupper till olika bostadsområden gör den sociala segre-
gationen tydlig. När det gäller socialt viktiga förhållan-
den, t ex andelen ungdomar som påbörjar eftergymna-
sial utbildning, fi nns ett tydligt geografi skt mönster. På 
ett övergripande plan fi nns också skillnader mellan de 
norra och södra delarna i regionen med generellt högre 
skattekraft och högre inkomster i de norra delarna. 

Företag – hög kunskapsintensitet och 
kluster

Stockholmsregionen drabbades i mindre grad än övriga 
Sverige av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. 
Men krisen var kännbar även här med hög arbetslöshet 
och negativ utveckling av bruttoregionprodukten. Till 
skillnad från övriga landet var det främst den offentliga 
sektorn som minskade i Stockholms län. Regionens 
ekonomiska utveckling har därefter varit stark, särskilt 
under slutet av 1990-talet. 

Det är främst branscher som datakonsulter, dataser-
vice, läkemedelsindustri, banker och kreditinstitut som 
ökat starkt. Det visar att regionens specialisering på 
kunskaps- och kontaktintensiva verksamheter fortsät-
ter. I jämförelse med andra storstäder inom EU intar 
Stockholmsregionen en mittposition när det gäller brut-
toregionprodukten per capita. 

I regionen fi nns fl era viktiga kluster. Cirka en kvarts 
miljon människor i Stockholmsregionen arbetar i bran-
scher som tillhör något slags kluster. 
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Därutöver fi nns ett kluster av branscher med inrikt-
ning på medicin och hygien inom vilket cirka 16 000 
personer arbetar. Även verksamheter inom de näralig-
gande livsvetenskaperna (livsmedel, jordbruk, bioteknik 
m.m.) är omfattande, särskilt om perspektivet vidgas 
till att omfatta också Uppsalaområdet. Ett stort antal 
forskningsinstitutioner, företag och myndigheter inom 
dessa verksamheter fi nns i stråket Södertälje-Huddinge-
Stockholm-Solna-Uppsala.

Stark förnyelsekapacitet 

Stockholmsregionen har en särskild styrka i sin innova-
tions- och förnyelseförmåga, d v s förmåga att utveckla 
nya produkter/tjänster och i att använda dem. Regio-
nen har också mycket goda marknader för avancerade 
och moderna produkter och svenskar är kända för att 
gärna och snabbt ta ny teknik i anspråk som t ex IT och 
mobil telefoni. Den stora språkliga, kulturella och reli-
giösa mångfalden i regionen bildar bas för en kosmopo-
litisk miljö, som i sig kan bli en drivkraft för förnyelse 
och en väsentlig tillgång i en internationaliserad värld.

Ytterligare ett inslag i Stockholmsregionens starka 
innovationsmiljö är de många framstående vetenskap-
liga institutionerna. Mätt i antal vetenskapliga publika-
tioner inom naturvetenskap, teknik och medicin place-
rar sig Stockholmsregionen bland de främsta. Regionen 
har jämförelsevis mycket stora resurser för forskning och 
utveckling/FoU. Andelen sysselsatta inom FoU-verk-
samhet i Stockholm och Sverige är internationellt sett 

Ett kluster är en grupp av branscher och företag som sam-
spelar genom att de
• är kunder och/eller leverantörer till företag i andra, 

närbesläktade branscher och/eller
• fi nns inom olika branscher men har gemensamma kun-

der, gemensamma leverantörer, likartade kompetensbe-
hov och/eller 

• är köpare av likartade utvecklingstjänster och tekniska 
lösningar

Mätt i antal sysselsatta är följande fyra kluster de mest 
betydelsefulla i Stockholmsregionen: 

• Finansiell verksamhet, bl a börs, banker, andra kredit-
institut, försäkringsbolag, serviceföretag till fi nansiell 
verksamhet. Inom klustret arbetar drygt 47 000 per-
soner. Många av dessa företag är koncentrerade till 
innerstaden. 

• Infokom- och kontorsteknik, bl a datakonsulter, data-
servicebyråer och partihandel med kontorsmaskiner. 
Inom klustret arbetar cirka 59 000 personer. Kista är 
här ett viktigt centrum.

• Media, marknadsföring och reklam, bl a tidskrifts-
förlag, radio- och TV-bolag, reklambyråer och 
konferensanläggningar. Inom klustret arbetar drygt 
59 000 personer, varav många i innerstaden.

• Resor, transport- och affärstjänster, bl a kollektivtrafi k-
företag, taxiföretag, linjefl ygföretag och resebyråer. 
Inom klustret arbetar cirka 64 000 personer. 

Utveckling av bruttoregion-
produkt per capita i några 
storstadsregioner.
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hög. Den helt dominerande delen av FoU-verksamhe-
ten i regionen är företagsanknuten och fi nns till största 
delen inom ett begränsat antal företag.

Trafiksystemet nära kapacitetstaket

Vägtrafi ken, mätt som antal passager till och från regi-
oncentrum, har totalt ökat med 75 procent under perio-
den 1970–2000. Under sam ma period har vägutrym-
met bara ökat med mellan 10 och 20 procent, vilket suc-
cessivt förvärrat trängseln – på infarterna, över Saltsjö-
Mälarsnittet och i tvärled.

En stor del av det övergripande väg nätet har åter-
kom mande trafi k fl öden i nivå med kapaci tets taket, vil-
ket gör att känsligheten för stör ningar är stor. Dagligen 
bil das milslånga köer på regionens trafi kleder.

Regionens trafi kapparat byggdes i sto ra delar upp 
under 1950- och 1960-talen. Både huvudväg- och spår-
nät är radi ellt uppbyggda. 

Det välstånd som skapats efter 1970 ökade egna-
hemsboendet och bilinne havet i regionen (anta let bilar 
per invånare har ökat med ca 50 procent sedan 1970). 
Allt fl er arbets platser och allt större andel av handeln 
fi nns nu utanför region centrum. Kollektivtrafi kens radi-
ella trafi knät tillsammans med resenärernas ökade krav 
på snabba och bekväma resor gör att kollektivtrafi ken i 
allt mindre grad fångar upp det faktiska resbehovet.   

Mer parten av ökningen av resandet sker därför med 
privat bil, se diagram.

Internationellt anses Stockholmsregionens kollektiv-
trafi k hålla hög klass och har en andel på över 70 pro-

cent av resorna in mot innerstaden under max trafi ktim-
men. Att denna andel kunnat bibe hål las under en lång 
serie år sammanhänger med att biltrafi kkapaciteten över 
infarterna är fullt utnyttjad.  

Antalet personkilometer med kollek tivtrafi k i regionen 
har ökat med 36 procent under perioden 1970–2000. 
En stor del av denna ökning har skett inom pendel tågs-
trafi  ken där antalet resor mer än för dubblats.

Kapaciteten på spåren över Saltsjö-Mälar snittet och 
i bytes punk terna mellan pendeltåg och tunnel bana är 
sedan lång tid otillräcklig. Än mindre räcker kapaciteten 
för att möta framtidens resbehov. Bristen på spårkapaci-
tet genom centrala Stockholm där spårutrymmet delas 
mellan pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg leder också 
till förseningar långt utanför regionen och omöjliggör 
en utökning av all järnvägstrafi k.

Köerna och förseningar i väg- och kollektivtrafi ken 
uppskattas kosta regionens näringsliv och befolkning ca 
åtta miljarder kro nor årligen i direkt tidsförlust. Dess-
utom leder bristerna i trafi k syste met till en tudelning 
av den regionala arbets marknaden. En bättre regional 
integration skulle ge positiva dynamiska effekter för hela 
den regionala ekonomin. 

Tillståndet för miljön i regionen

I ett internationellt perspektiv är miljö förhållandena 
i Stockholms regionen påtagligt goda. Här fi nns stora 
tillgångar av omväxlande natur, även insprängt i stor-
staden. Den stora folk mängden på en relativt liten yta 
ger underlag för resurssnåla lösningar för den tekniska 

Förändringen av bilinnehavet, antalet 
passager över det s k regioncentrumsnittet 
och persontransportresande med kollektiv-
trafik för perioden 1970–2000.
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försörjningen och för en väl utbyggd kollektivtrafi k. 
Regionens tätheten och storlek innebär samtidigt att det 
fi nns miljöproblem som måste lösas. 

Försurning, övergödning av vattendragen, förgiftning 
av mark och vatten genom kemikalieanvändning, dålig 
luftkvalitet och buller främst i tätorterna samt konkur-
rens om mark i en växande storstad är några av de vikti-
gaste miljöproblemen i regionen. 

Trafi ksystemet belastar den lokala miljön med buller 
och höga kon centrationer av luftföroreningar. Dag-
vatten från tungt belastade trafi kleder innehåller höga 
halter av föroreningar som har en negativ påverkan 
på vattenkvalitet och växt- och djurlivet i mottagande 
vattendrag. Dessutom gör trafi kleder och järnvägar 
stora intrång i Stockholms regionens grönstruktur 
och bebyggel se genom de barriärer som skapas av 
trafi kanlägg ningarna, men även av de direkta anspråken 
på mark. Av den bebyggda marken används 15 procent 
för transport-ändamål. 

En stor del av landets ut släpp kommer från Stock-
holms regionen även om utsläppen per invå nare är lägre 
här än på andra håll i landet. 

Utsläppen kommer främst från trafi k och energipro-
duktion. Den ökade användningen av fjärrvärme har 
positiva effekter både för miljön och för energiförsörj-
ningen. Nästan hälften av alla bostäder och lokaler 
värms för närvarande med fjärrvärme. 

En stor andel eldriven kollektivtrafi k gör att den 
genomsnittliga resan i Stockholms regionen genererar 
mindre koldioxid än vad resor i övriga riket gör.

Regionens bebyggelsestruktur 

Regionens bebyggelsestruktur har utvecklats under fl era 
hundra år. Idag tas nästan 15 procent av regionens mark 
i anspråk för bebyggelse och anläggningar av olika slag. 
Dagens bebyggelse har i stor utsträckning höga kultur-
historiska värden och speglar arkitektur från olika peri-
oder. Även om tillkommande bebyggelse får sin egen 
karaktär, bör förändringar genomföras med stor hänsyn 
till delar som byggts av tidigare generationer.

Särskilda förutsättningar och värden
Stockholmsregionen har en tydlig inre struktur med en 
stark regionkärna, radiella bebyggelsestråk, gröna kilar, 
skärgård m m. Strukturen påverkar i hög grad resan-
deströmmar i regionen och tillgängligheten till olika 
nyttigheter. Dagens enkärniga struktur, där sysselsätt-
ningen, den högre utbildningen och olika kulturinsti-
tutioner är samlade till regionens centrum medför ett 
hårt resandetryck mot centrum. En framgångsrik regio-
nal utveckling kräver att olika områdens särskilda förut-
sättningar och värden beaktas och tas tillvara.

City är det område i innerstaden som inte bara har 
regionens utan hela Sveriges högsta tillgänglighet. Där 
fi nns, vid sidan om centrumhandel och kultur de mest 
kontaktintensiva verksamheterna. Tätheten och tillgäng-
ligheten gör city till en unik tillgång för den ekonomiska 
förnyelsen i regionen och i hela landet. 

I regionen fi nns en, för storstadsområden, unik sam-
manhängande grönstruktur med tio gröna kilar som 
sammanbinds av gröna korridorer. Grönstrukturen har 
ett stort värde och ger invånarna i regionen god tillgång 
till stora friluftsområden. De gröna områdena rymmer 
också kärnområden som är viktiga för den biologiska 
mångfalden.

Stockholms skärgård, som omfattar cirka 25 000 öar 
från Arholma i norr till Landsort i söder, är en stor 
tillgång för regionen. Haninge, Norrtälje, Nynäshamn, 
Södertälje, Vaxholm, Värmdö och Österåker är skär-
gårdskommuner. Eftersom miljön i stor utsträckning 
är kulturpräglad är många av skärgårdens värden bero-
ende av att den är bebodd, brukad och vårdad. Samti-
digt lever de boende i skärgården under särskilda villkor 
t ex svårigheter att pendla till arbete på fastlandet. 
Under senare år har traditionella arbeten i skärgården 
kompletterats med IT-baserad tjänsteproduktion vilket 
tillsammans med turism och andra växande näringar ger Utsläpp av koldioxid per invånare i övriga riket respektive 

Stockholms län 1997. 
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arbetande som bor i Mälardalslänen minskat med drygt 
100 000 personer, d v s med åtta procent. Trots detta 
ökade pendlingen över kommun- och länsgränserna 
under samma tidsperiod. De dominerande pendlings-
strömmarna går i riktning mot Stockholm. Totalt har 
Stockholms län en nettoinpendling på cirka 40 000 
personer, 60 000 pendlar in och 20 000 pendlar ut.

De starkaste funktionella sambanden fi nns idag i 
den välutbyggda trafi kkorridoren i E4-stråket Uppsala- 
Stockholm-Södertälje och söderut. Det sammanhänger 
med de synergier som fi nns mellan Uppsala och Stock-

skärgården goda ekonomiska utvecklingsmöjligheter på 
sikt.

Bostads- och arbetsmarknader 
Stockholmsregionen fungerar inte som en enda bostads-
marknad. Ungdomar har ett regionalt fl yttningsmöns-
ter, men de fl esta hushåll rotar sig i den lokala miljön 
och undviker att fl ytta till andra delar av regionen. Regi-
onen kan därför beskrivas som tio lokala bostadsmark-
nader och invånarna är i första hand beroende av utbud 
och efterfrågan på den egna lokala marknaden. De tio 
områdena är dock beroende av varandra.

Nästan alla som bor i regionen arbetar också här. En 
mycket stor del av regionens arbetsplatser fi nns i de cen-
trala delarna dit en omfattande pendling sker från regio-
nens yttre områden. 

Den funktionella regionen vidgas 

Städer och regioner har tydliga administrativa gränser. 
Deras funktionella utbredning är emellertid mer otyd-
lig och förändras över tiden. Dessutom har olika före-
teelser (t ex arbetsmarknaden eller service) olika funk-
tionella regioner. Den funktionella regionen vidgas suc-
cessivt genom att länkar sträcks ut för arbetspendling, 
transporter, ekonomiskt utbyte, offentlig och privat ser-
vice, utbildning och rekreation.
 
Större arbetsmarknadsregion
Arbetsmarknadsregionen har successivt utvidgats under 
åtminstone ett drygt sekel mest tack vare förbättrade 
kommunikationer. Stockholms arbetsmarknadsregion 
omfattar nu fl era kommuner utanför länet.

Fler pendlar
Under senare år har de nya regionaltågen och förbätt-
rade vägförbindelser krympt restidsavstånden över längre 
sträckor. Inom Mälardalen pågår därför en utveckling 
mot en i vissa avseenden integrerad bostads- och arbets-
marknad. Ambitioner fi nns också att i högre grad inte-
grera utbildningsmarknaden. Den utvecklade spårtrafi -
ken gör att många städer och stationssamhällen i Mälar- 
 dalen blir rimliga bostadsorter för personer med arbete 
i Stockholm. Det ger samtidigt näringslivet i Stock-
holmsregionen tillgång till arbetskraft från en allt större 
region.

Under perioden 1988 till 1998 har antalet förvärvs-

Arbetsmarknadsregionens utveckling 1970–1998
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holm i utbildning, forskning och kunskapsintensiva 
näringslivskluster.

Möjligheter till ekonomisk integration med den 
expansiva Stockholmsregionen fi nns främst för de med-
elstora städerna i Mälardalen, som har snabba förbindel-
ser med Stockholm och sinsemellan med regional-tåg, 
samt för de områden som direkt gränsar till regionen. 
Städer som Eskilstuna, Köping och Katrineholm har 
fått, eller kommer att få, nya utvecklingsmöjligheter 
samtidigt som Stockholmsregionen stärks av ett mer 
utvidgat omland.

Tidigare erfarenheter visar att nya snabba förbin-
delser först leder till en spridning av boendet över en 
större region. Sedan fl yttar tillverkning och distribution 
efter och därefter även rutinbetonade kontorsfunktio-
ner. Samtidigt ökar koncentrationen i kärnan av speci-
fi ka storstadsfunktioner, som fordrar närhet eller en stor 
marknad. 

Framtidsbedömningar
Stockholmsregionen kommer givetvis att förändras även 
i framtiden. På vilket sätt och hur det påverkar behovet 
av insatser i regionen är dock inte givet. 

En utvidgning av EU till att omfatta bl a Polen, Est-
land, Lettland och Litauen kommer allt närmare. Hur 
detta kommer att påverka Stockholmsregionen beror på 
hur reglerna för anslutningen utformas. På sikt kan EU 
bli öppnare även mot Ryssland vilket kan få påtagliga 
effekter för Stockholmsregionen. Andra möjliga poli-
tiska beslut, som kan få stor betydelse för utvecklingen 
i Stockholmsregionen, är bindande internationella över-
enskommelser på miljöområdet som följd av pågående 
klimatförändringar. 

Samtidigt går den tekniska utvecklingen snabbt. 
Informationstekniken har redan medfört omvälvningar 
för såväl arbetsliv som samhällsliv i regionen. Nya sätt 
att kommunicera och arbeta växer fram. Nya tekniska 
lösningar kan på sikt också innebära att miljöbelast-
ningen från t ex trafi ksystemet och energisektorn kan 
minskas. 

Stockholmsregionens konkurrenskraft och ekono-
miska utveckling är mycket beroende av den internatio-
nella ekonomiska utvecklingen, inte minst i USA.  

Under de senaste decennierna har människor fl ytt 
från krishärdar runt om i världen. Det har märkts i 
infl yttningen till Stockholmsregionen där fl yktingin-
vandringen varit mycket hög under vissa år. En social 
och demografi sk fråga av stor vikt för regionens utveck-
ling är också värderingen av storstaden som livsmiljö. 
Över hela världen pågår en snabb urbanisering. Kom-
mer storstaden även i framtiden att ses som en attraktiv 
livsmiljö?

Vad utvecklingen i omvärlden kommer att innebära 
för Stockholmsregionen är osäkert. De kvantitativa 
bedömningar som redovisas nedan för utvecklingen ska 
därför ses som scenarier som tydliggör förändringar för 
vilka det måste fi nnas beredskap. Osäkerheten innebär 
samtidigt att regionens utvecklingsstrategier och insatser 
måste vara robusta i betydelsen att de ska vara av godo i 
olika utvecklingsscenarier.

Hur mycket ökar befolkningen?

Två scenarier – Bas och Hög – för befolkningstillväxten 
redovisas här som utgångspunkter för planen. Scenario 

Förändring av pendling i Mälardalen 1988–1998.
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Hög innebär fortsatt snabb tillväxt i ungefär den takt 
som har gällt under 1990-talet (cirka 20 000 personer 
per år). Scenario Bas innebär en mindre hög öknings-
takt (13 000–14 000 personer per år), ungefär motsvar-
ande den som gällde under 1980-talet. Antaganden om 
befolkningen redovisas för år 2015 och för år 2030. Sce-
narierna anger den ram för vilken beredskap behövs.

I scenario Hög antas de senaste årens trend för befolk-
ningstillväxten hålla i sig. Tillväxten beräknas till cirka 
en procent per år fram till år 2030 vilket innebär en 
ökning med så mycket som 600 000 personer. 

Bas innebär en viss utplaning av tillväxtkurvan. Under 
de första 15 åren beräknas den årliga ökningstakten till 
0,7 procent varefter den sjunker något. Befolkningstill-
skottet under trettioårsperioden uppgår ändå till nära 
400 000 personer. 

Totalt beräknas befolkningen år 2030 uppgå till 2,4 
miljoner för scenario Hög och till 2,2 miljoner för sce-
nario Bas. Tabellen visar också hur antalet hushåll, sys-
selsättning och förvärvarbetande nattbefolkning utveck-
las i de två scenarierna. I scenarierna förväntas den privata 
konsumtionen per capita öka med cirka två procent per 
år.

I de fem Mälardalslänen kan befolkningen komma 
att öka till sammanlagt 3,5 miljoner. När Stockholmsre-
gionens funktionella region samtidigt vidgas innebär det 
att regionens marknader växer påtagligt. 

Utvecklingen i Mälardalen

Den regionala utvecklingsplanen behandlar formellt 
utvecklingen i Stockholms län. Den funktionella 
regionens storlek – den gemensamma arbetsmarknaden 
– har dock successivt kommit att omfatta ett allt större 
geografi skt område. Med utbyggda kommunikationer i 

Mälardalen kan i framtiden angränsande län komma att 
i allt högre grad integreras med ökat pendlingsutbyte. 
Den befolkningstillväxt som för närvarande främst rik-
tar sig mot Stockholms och Uppsala län kan därigenom 
successivt komma att beröra en allt större del av Mälar-
dalen.

Stockholm och Uppsala län har båda haft en bety-
dande tillväxt under de senaste decennierna medan 
befolkningen i Södermanlands, Västmanlands och Öre-
bro län stagnerat. De kommuner som gränsar till Stock-
holm och några medelstora städer på längre avstånd har 
ökat sin befolkning medan övriga kommuner minskat.

Om Södermanlands och Västmanlands län skulle 
växa i ungefär den takt som Stockholms och Uppsala 
län vuxit hittills skulle Stockholms län kunna ”avlastas” 
en del av befolkningstillväxten i scenario Hög, kanske 
motsvarande 100 000–150 000 invånare. Stockholms-

Befolkning, hushåll, sysselsättning och förvärvsarbetande nattbefolkning, 1000-tal samt index.

 Utgångsläget  Bas Bas Hög Hög
   2000 2015 2030 2015  2030

Folkmängd 1823 2035  2218 2133 2429
Index 100 112 122 117 133
Hushåll 852 987 1093 1027 1172
Index 100 116 128 121 138
Sysselsättning 953 1093 1199 1143 1300
Index 100 115 126 120 136
Förvärvsarbetande  900 1026 1119 1074 1214
nattbefolkning 
Index 100 114 124 119 135

Län 1970 2000  2030 
    Bas  Hög

Stockholms län 1 478 1 823 2 218  2 429
Index 84 100 122  133
Uppsala län 244 294  351
Index 84 100  119 
Södermanlands län 253 256  270
Index 98 100  105 
Västmanlands län 260 257  246
Index 101 100  96 
Örebro län 277 274  269
Index 101 100  98 
Mälardalen 2 512 2 904 3 354  3 565
Index 88 100 115  123

Befolkning i Stockholms län och i Mälardalen 1970–2030, 
1 000-tal inv samt index (2000=100). Enligt samrådsunderla-
get Regionplan 2000, RTK Program & förslag 3/2000, bearbe-
tat enligt scenarierna för RUFS.
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regionen skulle då växa långsammare än enligt Scenario 
Hög, men fortfarande snabbare än enligt Scenario Bas. 
Scenario Bas kan således motsvara en situation med 
långsam befolkningstillväxt generellt eller en situation 
där tillväxten är hög, men i betydande grad i stället 
har inriktats mot övriga Mälardalslän. Scenarienivå-
erna rymmer alltså olika tänkbara utvecklingsförlopp i 
Mälardalen.

Ökad andel äldre 

Människors behov varierar kraftigt över livscykeln. Till 
skillnad mot många andra trender kan regionens ålders-
struktur i framtiden beräknas med förhållandevis stor 
säkerhet. De fl esta som kommer att bo i Stockholmsre-
gionen år 2015 eller 2030 fi nns redan här. Strukturen 
förändras visserligen ständigt genom infl yttning och 
utfl yttning, men påverkan är inte särskilt stor och man 
vet ganska väl hur den ser ut. Den största osäkerheten 
gäller dem som ännu inte är födda, eftersom födelseta-
len varierar ganska kraftigt över tiden. Ungefär en tred-

Åldersklass År 2000 År 2030 År 2030
  Bas Hög

0–14 år 18,6 16,8 18,5

15–34 år 27,6 25,2 25,2

35–64 år 39,7 39,3 38,5

65–74 år 6,8 9,4 8,9

75 år och äldre 7,4 9,3 8,8

Andel befolkning i olika åldersklasser (procent) år 2000 samt i 
scenario Bas och Hög är 2030.

Arbetsresefördelning på färdsätt och kön. Genomsnitt 
1997–1999 för boende i Stockholms län.

jedel av dem som kommer att bo i regionen år 2030 är 
ännu inte födda.

Prognoser över den svenska ekonomiska tillväxten, 
baserade på befolkningens framtida åldersstruktur, visar 
att tillväxten fortsätter att öka fram till år 2007 för att 
därefter snabbt minska som en följd av att de äldsta 
åldersgrupperna växer. När de stora grupperna som är 
födda på 1940-talet når pensionsåldern riskerar Sverige 
att gå in i en situation med arbetskraftsbrist och svårig-
heter att fi nansiera stigande sociala utgifter. Stockholms-
regionen har ett något bättre läge än övriga Sverige, tack 
vare infl yttningsöverskottet av framför allt yngre, men 
den ökande internationella konkurrensen om välutbil-
dad arbetskraft kan göra situationen problematisk.
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Oförändrade eller minskade kollektivre-
seandelar?

Resandet i högtrafi ktid förväntas öka i takt med befolk-
nings- och sysselsättningsutvecklingen, eller med knappa 
35 procent fram till år 2030 vid scenario Hög. Sam-
mantaget kan dock bil- och kollektivresorna väntas öka 
något snabbare på gång- och cykelresornas bekostnad.

Resandet över hela dygnet kommer sannolikt att öka 
i än snabbare takt. Ändrad ärendefördelning och ökad 
spridning över tiden bidrar till att öka bilreseandelen. 
Framför allt är det fritidsresorna som ökar och i en allt 
större utsträckning också kan antas ske med bil. 

Det fi nns fl era orsaker till att biltrafi ken ökat – och 
kan förväntas fortsätta öka – sin marknadsandel. En 
ökad spridning i rummet är en orsak. Generellt sett 
har bilen ökat sin andel för samtliga typer av resor 
med undantag för resor mot innerstaden under max-
timmen, där kapaciteten i vägsystemet sedan fl era år 
tillbaka i praktiken är fullt utnyttjad. En utveckling, 
där de största befolknings- och sysselsättningstillskot-
ten kommer utanför regioncentrum, där bilen är det 
dominerande färdmedlet, resulterar därför i minskande 
kollektivreseandelar. Så har, trots ökad rörlighet, antalet 
kollektivresor per invånare och dag sjunkit med tio pro-
cent sedan början av 1980-talet då kollektivreseandelen 
var som högst. 

En annan förklaring till ökat bilanvändande är den 
ekonomiska tillväxten. En ekonomisk utveckling, som 
innebär att hushållens disponibla inkomst ökar med 
något över två procent per år, ger ett ekonomiskt 
utrymme för en fortsatt ökad biltäthet. Tillväxttakten 
är ungefär densamma som genomsnittet för den senaste 
30-årsperioden. Under denna ökade biltätheten i Stock-
holms län med 50 procent, från 260 till drygt 390 
bilar per 1000 invånare. I praktiken har det inneburit 
en ökningstakt med i princip en bil per tillkommande 
invånare. 

Sammantaget innebär de olika förändringarna i res-
mönster att biltrafi ken från början av 1970-talet och 
fram till i dag har ökat med 60–70 procent, eller tre till 
fyra gånger så snabbt som kollektivtrafi ken

Att det fi nns en potential för ett fortsatt ökat bil-
resande illustreras av att kvinnornas bilanvändande 
är lägre än männens. Av kvinnorna i länet använder 
37 procent bilen som huvudsakligt färdmedel vid resa 
till arbetet medan motsvarande andel för männen är 

55 procent. I takt med en ökad förvärvsfrekvens har 
dock kvinnorna ökat sitt bilanvändande och förväntas 
på sikt därmed närma sig den nivå där männen befi nner 
sig. Även pensionärer utgör en grupp som förväntas ha 
en högre bilanvändning framöver. Den enda grupp som 
uppvisat ett motsatt utvecklingsmönster är ungdomar. 
Under en stor del av 1990-talet har andelen körkorts-
innehavare under 25 år minskat. I vilken utsträckning 
detta ska uppfattas som ett trendbrott eller mer som en 
effekt av en senare hushållsbildning och större ekono-
miska uppoffringar för att ta körkort är svårt att säkert 
bedöma. Så visar den senaste statistiken att andelen kör-
kortsinnehavare bland ungdomar åter ökar.

Konkurrenskraftig kollektivtrafik

Med en utbyggd kollektivtrafi k, som möter nya resbehov 
och blir mer konkurrenskraftig är det möjligt att bibe-
hålla en kollektivreseandel ungefär i nivå med dagens. 
Det kan ske genom att ge kollektivtrafi ken genare, snab-
bare och tätare förbindelser samt ökad tillförlitlighet och 
bekvämlighet. Dessutom behövs åtgärder för biltrafi ken 
som i huvudsak inriktas på att motverka en ökad träng-
sel. 

Väljer vi däremot att använda ett ökat ekonomiskt 
utrymme till en ökad bilkonsumtion på ett likartat sätt 
som vi gjort under den senaste 30-årsperioden kommer 
kollektivreseandelen att fortsätta att sjunka.

Utvecklingsplanen belyser därför viktiga insatser för 
att öka kollektivtrafi kens konkurrenskraft, där den kan 
bli samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiv. Den 
belyser också vilka åtgärder som behövs för att klara de 
behov som kan uppstå i en situation där kollektivtrafi -
ken växer med i storleksordningen 15–35 procent och 
biltrafi ken med 50–70 procent. 
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I föregående kapitel har Stockholmsregionens roll i världen, tillståndet i regionen och 
vissa framtidsbedömningar presenterats. Här beskrivs hur de tre målen för regionens 
utveckling kan förverkligas med stöd av fem tvärsektoriella strategier. Strategierna har 
vuxit fram under planerings- och samrådsprocessen och har stort stöd hos regionens 
aktörer. De fem strategierna syftar till att utveckla regionen i följande avseenden: 

• Öka regionens kapacitet
• Stärka regionens innovationsmiljö
• Vidga och håll ihop regionen
• Utveckla regionens system och strukturer 
• Internationalisera regionen

Strategierna kan förverkligas genom insatser inom nio sakområden. Nedan sam-
manfattas argument och innebörd för de fem strategierna. Åtgärder per sakområde 
redovisas i påföljande kapitel.

Strategier 
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Öka regionens kapacitet

Två långsiktiga trender i Stockholmsregionen är att 
befolkningen ökar och att ekonomin växer. Utveck-
lingen har sin grund i regionens attraktiva livsmiljö och 
goda förutsättningar för företagande. Den ekonomiska 
utvecklingen är till stor del självförstärkande. När fl er 
företag och människor samlas i Stockholmsregionen och 
marknaden växer, ökar regionens attraktivitet ytterligare 
för företag med skalfördelar. Detta – och regionens goda 
förutsättningar i övrigt – gör att tillväxt är trolig även i 
ett längre perspektiv. 

Utbudet av bostäder har inte ökat i takt med befolk-
ningen. Detta drabbar först människor med små eko-
nomiska resurser vilket på sikt kan hindra utvecklingen 
mot goda och jämlika levnadsvillkor. Även utbyggnaden 
av högskolekapaciteten i regionen har släpat efter och en 
omfattande utbyggnad krävs under en lång period.

Ökad kapacitet i transportsystemet är viktigt för den 
ekonomiska och sociala utvecklingen och för att behålla 
och stärka regionens internationella konkurrenskraft. 
Om inte kapaciteten förstärks växer både hushållens 
pendlingskostnader och företagens geografi ska transak-
tionskostnader. Arbetsmarknadens funktion försämras 
när ökad trängsel medför sämre tillgänglighet. Rörlighe-
ten minskar på arbetsmarknaden och företagen får svå-
rare att rekrytera rätt personal och människor besvärli-
gare att hitta bra arbete. Därmed minskar utvecklings-
möjligheterna i regionen. 

Stärk regionens innovationsmiljö

Stockholmsregionen har en särskild styrka i sin för-
måga till förnyelse och innovation. Denna förmåga kan 
utvecklas vidare genom att de allmänt goda förutsätt-
ningarna för utveckling av kunskaper, teknik, produkter 
och affärer förstärks. 

Viktiga inslag i regionens innovativa miljö är bl a en 
sofi stikerad och krävande marknad, konkurrens och ett 
rikt utbud av utbildning och forskning. För att stärka 
denna miljö ytterligare krävs bl a att innovationspoliti-
ken i högre grad präglas av lärande och långsiktighet. 
Vidare krävs att regionens utbildnings- och forsknings-
institutioner stärks och vidareutvecklas. 

Innovationsmiljön kan också förstärkas genom att 
fl er täta miljöer skapas. I dag är Stockholms innerstad 
en unik resurs genom sin täthet och tillgänglighet. Regi-
onen behöver fl er platser med hög täthet av resurser, 

kunder och företag som kan möjliggöra framväxt av 
nya klusterbildningar. Yttre kärnor kan komplettera city 
som mötesplats.

Utvecklingen av nya kärnor bör stödjas genom att en 
stor andel av tillkommande lokaler lokaliseras till dem; 
i första hand lokaler för personal- och kontaktintensiva 
verksamheter. 

Vidga och håll ihop regionen

En stor och sammanhållen regional marknad är robust 
och utgör bas för ett mångsidigt utbud. Storleken på 
den funktionella regionens marknad är viktig eftersom 
en stor hemmamarknad gör att nya företag med sällan 
efterfrågade varor och tjänster kan uppstå och hushåll 
kan få del av ett rikt utbud av varor och tjänster och en 
stor arbetsmarknad. 

Den funktionella Stockholmsregionen bör därför vid-
gas till angränsande geografi ska områden. Regionen och 
intilliggande län i Mälardalen har stora möjligheter att 
dra nytta av varandra. En vidgad funktionell region 
får dock inte innebära att de interna sambanden inom 
Stockholmsregionen försämras. Regionen måste hållas 
ihop om dess storlek ska vara en fördel. 

Transportsystemet ska understödja utbytet med 
angränsande geografi ska områden och utvecklas så att 
förutsättningarna för ar bets pendling förbättras ytterli-
gare. Transportsystemet ska också bidra till att förbättra 
sammanhållningen inom regionen, inte minst mellan 
regionens norra och södra delar samt skärgårdens för-
bindelser med fastlandet. 

Åtgärder bör också vidtas för att hålla ihop regionen 
socialt. Starka regionkärnor i alla regiondelar och för-
bättrad tillgänglighet till högre utbildning kan bidra till 
att skapa goda och jämlika levnadsvillkor i regionen. 

Den internationellt sett mycket starka tilltron till 
andra människor, det sociala kapitalet, är en viktig förut-
sättning för att hålla ihop regionen. Detta kapital hotas 
dock av den svaga integrationen mellan svenskfödda 
och invandrare. Att få till stånd en sådan integration är 
en utomordentligt angelägen uppgift för regionens alla 
aktörer. Utan en sådan integration kan regionen inte 
räkna med att kunna hävda sig i en interationaliserad 
värld och en under lång tid uppbyggd stark social sam-
manhållning riskerar att gå tilll spillo. 
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Utveckla strukturer och system

Ett antal strukturer och system har stor betydelse för 
regionens långsiktiga möjligheter att nå de övergri-
pande målen: bebyggelsestrukturen, transportsystemet, 
de gröna och blå strukturerna samt de tekniska försörj-
ningssystemen. Det är därför viktigt att öka effektivite-
ten i dessa system.

Dagens bebyggelsestruktur och det radiella transport-
systemet ger en hög tillgänglighet till regionens cen-
trum. Kostnaden för att driva verksamhet i centrum 
är dock hög och när regionen växer – utan kraftfulla 
förstärkningar av transportsystemet – ökar kostnaderna 
för kontakter med regioncentrum. Detta driver på en 
decentralisering av arbetsplatser. Nya företag som växer 
fram gynnas emellertid om de kan samlokaliseras. 

Regionens utveckling gynnas således av en struktur 
med förstärkta yttre kärnområden som avlastar och 
kompletterar city.

Även ur transportsynpunkt är det fördelaktigt om 
kärnor utvecklas utanför city och fungerar som knut- 
och bytespunkter i transportsystemet. Transportsyste-
mets effektivitet bör också utvecklas genom ökad sam-
verkan mellan olika transportslag. Kollektivtrafi kens 
kon kurrens  kraft behöver stärkas för att minska bränsle-
förbrukning och utsläpp från det framtida resandet. 

Regionens gröna och blåa strukturer har mycket stora 
värden. Delar av grön- och blå  struk tu rerna kommer 
dock att beröras av nya trafi kan läggningar och bebyg-
gelse. Vid exploatering kan åt gärder samtidigt vidtas för 

att utveckla de gröna och blåa struktu rernas viktigaste 
funktioner och värden. 

Stockholmsregionens storskaliga system för energi, 
vatten, avlopp och avfall är redan idag ytsnåla, energi-
snåla och avancerade, men måste kontinuerligt utveck-
las. 

Internationalisera regionen

Stockholmsregionen och dess aktörer är i hög grad inte-
grerade i internationella nätverk. Internationaliseringen 
ger tillgång till kunskaper, marknader och samarbets-
partners. Internationellt utbyte är också ett villkor för 
att regionala olikheter ska komma till nytta och för en 
ekonomisk specialisering på regional nivå.

Den öppenhet mot omvärlden som internationellt 
utbyte förutsätter innebär att regionens konkurrens-
kraft prövas och utvecklas. Internationaliseringen för-
utsätter samarbete med andra regioner, ansvarstagande 
för gemensamma resurser och ger möjligheter för regio-
ner att lära av varandra. Internationalisering är därför 
en grundläggande förutsättning för regionens utveck-
ling såväl ekonomiskt, som socialt och miljömässigt.

Internationaliseringen av regionen innebär att utbyte 
och fl öden mellan Stockholmsregionen och andra regio-
ner underlättas. Det kan t ex ske genom att transport-
systemets internationella kopplingar utvecklas. Möjlig-
heten till tjänsteresor över da gen till orter inom Sverige 
och till vik ti gare städer i Europa bör säkerställas.
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Granskning och beslut

Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande, där det ska 
framgå om planförslaget inte tillgodoser riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbal-
ken, om det kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken 
överträds, om en lämplig mellankommunal samordning har skett, och om bebyggelse 
blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller till behovet av skydd 
mot olyckshändelser. Granskningsyttrandet ska fogas till regionplanen och redovisas 
här i sin helhet. 

Efter utställningen har den slutliga politiska behandlingen skett i landstinget. Planen 
behandlades i regionplane- och trafi knämnden i mars 2002 och i landstingsstyrelsen 
i april samma år. Landstingsfullmäktige godkände den regionala utvecklingsplanen 
för antagande som regionplan för Stockholms län i maj 2002. Här redovisas besluten 
samt partiernas reservationer och särskilda uttalanden.

Länsstyrelsens gransknings-
yttrande

Regional utvecklingsplan för Stockholms-
regionen 2001

Utställningsförslag 
Landstingets regionplane- och trafi knämnd har över-
lämnat ett förslag till ”Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen” i samband med utställning 
enligt 7 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL). Den regio-
nala utvecklingsplanen (RUFS 2001) är en regionplan i 
plan- och bygglagens mening. Länsstyrelsen har den 20 
november 2001 avgivit ett samrådsyttrande över en tidi-
gare version av planförslaget. 

Länsstyrelsen begränsar sina synpunkter i gransk-
ningsyttrandet till om planförslaget inte tillgodoser riks-

intressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken, om försla-
get kan medverka till att en miljökvalitetsnorm (MKN) 
enligt 5 kap. miljöbalken (MB) överträds och om bebyg-
gelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas 
hälsa eller behovet av skydd mot olyckshändelser. 

Länsstyrelsen lyfter vidare i yttrandet fram vissa frågor 
som är särskilt betydelsefulla för att kraven på en lämp-
lig mellankommunal samordning ska tillgodoses.

Granskningsyttrandet ska enligt 4 kap. 2 § PBL fogas 
till regionplanen.
Länsstyrelsen har under utställningstiden givit Vägver-
ket Region Stockholm, Banverket Östra regionen, Luft-
fartsverket, Försvarsmakten, Sjöfartsverket Stockholms 
sjötrafi kområde, Sjöfartsverket Mälarens sjötrafi kom-
råde, Vattenfall Naturgas AB, Svenska Kraftnät AB, 
Vattenfall Sveanät region mellansverige, Skogsvårdssty-
relsen samt Länsstyrelserna i Uppsala, Södermanlands, 
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Västmanlands, Örebro, Östergötlands och Gotlands län 
tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. 

Regionplanen som beslutsunderlag
Regionplanen är ett uttryck för vad som är lämplig 
samordning av mark- och vattenanvändningsfrågor med 
mellankommunal räckvidd. Länsstyrelsen har skyldighet 
att i prövning av kommunala planer granska om mark- 
och vattenanvändningsfrågor som angår fl era kommu-
ner har samordnats på ett lämpligt sätt. En politiskt för-
ankrad regionplan med tydliga ställningstaganden ger 
ett värdefullt stöd för Länsstyrelsens prövning av sådana 
ärenden. 

Förslaget till regional utvecklingsplan är naturligen 
övergripande till sin karaktär och kartmaterialet har en 
översiktlig skala. Ställningstaganden till om riksintres-
sen och även mellankommunala frågor är tillgodosedda 
är därför i huvudsak av principiell karaktär. 

I förslaget till regional utvecklingsplan redovisas all-
männa intressen som från ett regionalt perspektiv bör 
ligga till grund för utvecklingen. Ett fullföljande och 
genomförande av planen sker bl a genom tillståndspröv-
ning enligt olika lagar där det i många fall fi nns krav 
på att lokaliseringar väljs utifrån lagstiftningens krite-
rier. Det kan därför i fl era fall bli aktuellt att pröva även 
andra alternativa lägen än de som redovisas i regionpla-
nen. 

Kommunikationer – fl yg/riksintresse (3 kap. 8 § MB), 
mellankommunala frågor 
Enligt Luftfartsverkets bedömning i beslut den 28 juni 
1996 är Arlanda och Bromma fl ygplatser samt ”ett 
område för en ny fl ygplats i Stockholmsregionen, san-
nolikt i södra Stockholmsregionen där Tullinge är ett 
intressant alternativ” av riksintresse för luftfarten. 

Riksintresset Arlanda är tillgodosett i planförslaget. 
Flygplatsen redovisas med reservat för en framtida 
utbyggnad med en 4:e och en 5:e rullbana samt det 
infl uensområde som fl ygverksamheten ger nu och i 
framtiden och inom vilket restriktioner gäller för ny 
bostadsbebyggelse. 

Bromma förutsätts i planförslaget vara kvar under 
planperioden fram till år 2030. Avtalet mellan staten 
och staden om fl ygverksamheten på Bromma gäller 
till 2011. Det fi nns således f n inget avtal som säkrar 
fl ygverksamheten på Bromma för hela planperioden 
fram till 2030. Bromma fl ygplats är i översiktsplanen 

för Stockholm stad redovisad som ett framtida stadsut-
vecklingsområde. Så länge Bromma fi nns som fl ygplats 
måste de restriktioner som fl ygverksamheten medför 
för ny bebyggelse inom omgivande områden beaktas 
och fl ygplatsens infl uensområde redovisas i planen. Det 
behöver även klarläggas vilka konsekvenser i form av 
miljöstörningar och begränsning av utbyggnadsmöjlig-
heterna som en utökad fl ygverksamhet på Bromma kan 
ge för omgivande områden.

I samrådsversionen av regionplanen redovisades ett 
reservat för en fl ygplats i södra regiondelen, i första hand 
lokaliserad till Hall och som alternativ till Almnäs. 

I utställningsversionen av planen redovisas inget reser-
vat för en fl ygplats i den södra regiondelen. Regeringen 
har i kommittédirektiven till Stockholmberedningen 
uttalat att en utbyggnad av en fl ygplats i södra delen av 
regionen inte är möjlig. Innehållet i förslaget till regi-
onplan innebär dock inte enligt planförslaget att hand-
lingsfriheten för en eventuell framtida fl ygplats i södra 
länsdelen begränsas. Luftfartsverket påtalar att det ingår 
i Stockholmsberedningens uppdrag att föreslå hur de 
långsiktiga kapacitetsbehoven för fl yget ska lösas och att 
regionplanen bör kompletteras när utredningen fi nns 
klar.

Lokalisering av fl ygverksamhet måste bedömas uti-
från ett mycket långt tidsperspektiv. En fl ygplats har en 
starkt strukturerande effekt på miljö, trafi k och lokali-
sering av bostäder och näringsverksamhet. Reservat för 
framtida utbyggnader behöver därför säkras i mycket 
god tid. Luftfartsverkets ställningstagande till riksintres-
set från 1996 ska ses som ett uttryck för det behov av 
handlingsfrihet som bör upprätthållas. Länsstyrelsen har 
enligt plan- och bygglagen skyldighet att bevaka att riks-
intresset fl yg beaktas. Så länge avtalet mellan staten och 
staden om fl ygverksamhet på Bromma inte är förlängt 
och innan Stockholmsberedningens utredningsuppdrag 
är slutfört kan Länsstyrelsen inte fullt ut bedöma om 
riksintresset är tillgodosett i regionplanen. Handlings-
friheten för en eventuell framtida fl ygplats i södra läns-
delen bör därför tillsvidare inte påtagligt begränsas. 
Länsstyrelsen förutsätter att Luftfartsverkets beslut om 
riksintresse kommer att ses över som en följd av ställ-
ningstaganden till Stockholmsberedningens utrednings-
uppdrag. 

Luftfartsverket påtalar risken för dålig fl ygkapacitet 
när det gäller allmänfl yget i regionen eftersom fl era fl yg-
platser föreslås tas i anspråk för andra ändamål. 
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Länsstyrelsen delar verkets uppfattning att frågan 
om allmänfl yget är av stor regional vikt och att det är 
angeläget att förslag om lämpliga lokaliseringar ur ett 
regionalt perspektiv utreds och redovisas i regionplan. 

Kommunikationer – vägar, järnvägar, sjöfart/
riksintresse (3 kap. 8 § MB)
E4 inklusive de ändrade sträckningar av leden som kan 
bli aktuella är enligt Vägverkets bedömning av riksin-
tresse. En förstärkning av transportkapaciteten över Salt-
sjö-Mälarsnittet är viktig för regionens framtida utveck-
ling och enligt Länsstyrelsen är en framtida passagemöj-
lighet över Mälarens östliga del av strategisk betydelse. 
Vägverket utreder för närvarande effektivare nord-syd-
liga förbindelser i Stockholmsområdet. Alternativ som 
utreds är bl a en yttre och en inre tvärled samt Essin-
geledens Brommagren. Den omfattande utredningspro-
cessen förutsätter en bred analys av alternativa lös-
ningar. Länsstyrelsen anser att till dess frågorna är slut-
ligt avgjorda bör handlingsfriheten för olika alternativa 
väglösningar fi nnas kvar. Essingeledens Brommagren 
och Ålstensleden bör därför redovisas i regionplanen.

Banverket har i uppdrag av regeringen att planera för 
en utökad spårkapacitet genom centrala Stockholm. I 
uppdraget ingår tre huvudalternativ ”tredje spåret”, pen-
deltågstunneln och den s k Kungsholmsbanan. Läns-
styrelsen anser att till dess frågorna är slutligt avgjorda 
bör handlingsfriheten för de olika alternativa lösning-
arna fi nnas kvar och behandlas i regionplanen. 

Enligt Sjöfartsverkets beslut är Kapellskär, Stock-
holms hamn och Nynäshamn hamnar av riksintresse i 
Stockholms län. Södertälje hamn är en regional hamn 
av stor mellankommunal betydelse. 

Totalförsvaret/riksintresse (3 kap. 9 § MB) 
Kulturmiljö/naturvård/riksintresse (3 kap. 6 § MB)
Natura 2000-områden/riksintresse (4 kap. 8 § MB)
Försvarets riksintressen framgår inte av regionplanen, 
vilket till stor del är naturligt. De större övnings- och 
skjutfälten som Utö, Kungsängen, Rindö, Väddö m fl  är 
dock så stora och har sådan omgivningspåverkan att de 
bör redovisas. 

Inte heller kulturmiljövårdens och vissa av naturvår-
dens riksintressen redovisas i regionplanen med hänvis-
ning till att de är så små till ytan att de inte lämpligen 
kan redovisas i regional skala. Det bör dock framhållas i 

texten att dessa olika riksintressen ska beaktas och att de 
fi nns redovisade i kommunernas översiktsplaner. 

Genom ändring i miljöbalkens 4 kap. är Natura 
2000-områdena numera i sin helhet av riksintresse. Det 
innebär att tillstånd till verksamhet och åtgärder som 
kan skada den skyddade livsmiljön inte får ges. Natura 
2000-områdena är ofta relativt små och kan lämpligen 
inte redovisas i regionplanen. Områdenas starka beva-
randestatus motiverar dock att de omnämns i texten 
och att hänvisning sker till kommunernas översiktspla-
ner eller naturvårdsverkets förteckning. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap. MB)
Gällande miljökvalitetsnormer samt de normer som dis-
kuteras att införas redovisas i förslaget till regionplan. 
Normer för partiklar (PM 10) i luften har numera 
införts. De hittillsvarande normerna är till skydd för 
människans hälsa. Om en miljökvalitetsnorm riskerar 
att överskridas ska ett åtgärdsprogram tas fram enligt 5 
kap. 5 och 6 §§ MB. Länsstyrelsen har den 15 novem-
ber 2001 fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett för-
slag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitets-
normen för kvävedioxid i Stockholms län. Uppdraget 
ska redovisas till regeringen den 1 juni 2003. 

De åtgärder som behövs för att klara miljökvalitets-
normerna och som är relaterade till biltrafi k är i stor 
utsträckning av regional karaktär. Regionplanen kan till-
sammans med annat regionalt planeringsunderlag bidra 
till ökad kunskap om regionala samband och därmed 
utgöra ett underlag för åtgärdsprogrammet. 

Den framtida bebyggelsestrukturen och dess samband 
med trafi ksystemet har stor betydelse för hur normen 
kan klaras på längre sikt. Att förstärka kollektivtrafi ken 
och att lokalisera ny bebyggelse till områden med 
god tillgång till kollektivtrafi k är exempel på åtgärder 
som kan bidra till att normen kan klaras även lång-
siktigt. Länsstyrelsen förutsätter att åtgärdsprogrammet 
kommer att innehålla bl a förslag i den riktningen. När 
åtgärdsprogrammet är upprättat blir det en förutsätt-
ning och utgångspunkt för den fortsatta regionplane-
ringen liksom för kommunernas fysiska planering.

Bebyggelse, transportsystemet och infrastruktur/
mellankommunala frågor
Bostadsförsörjning, kommunikationer och infrastruktur 
är planeringsfrågor som i stor utsträckning har regional 
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räckvidd och kommunala planer kan behöva bedömas 
utifrån ett regionalt perspektiv om vad som är lämplig 
mellankommunal samordning. 

Det råder stor brist på bostäder i hela länet och en 
stabil bostadsförsörjning är ett villkor för en uthållig 
tillväxt i regionen. För att nå olika mål och uppnå en 
hållbar utveckling i regionen är det samtidigt viktigt att 
minska biltrafi kens störningar och att främja en utveck-
ling som erbjuder goda alternativ till bilen. I förslaget 
till regionplan sägs att ny bebyggelse bör koncentreras 
till regionala kärnområden och till områden i anslutning 
till kommunikationsstråken. Landshövdingen har fått 
regeringens uppdrag att överlägga med bl a länets kom-
muner om möjliga åtgärder för att skapa förutsättningar 
för ett ökat bostadsbyggande i länet. 

Länsstyrelsen vill betona betydelsen av att bygga och 
förtäta i kollektivtrafi knära lägen. Härigenom ges för-
utsättningar för att vidmakthålla och om möjligt öka 
kollektivtrafi kandelen av resandet. De områden där det 
fi nns en utbyggnadspotential i direkt anslutning till 
spårbunden trafi k bör reserveras för tätare bostadsbe-
byggelse eller för personintensiva arbetsplatser. 

Avfallsmängderna i länet ökar, vilket medför behov 
av ökade resurser för omhändertagande av avfall. Det 
är samtidigt mycket svårt att etablera nya avfallsanlägg-
ningar i regionen. Länsstyrelsen instämmer i att det är 
av stor regional vikt att slå vakt om befi ntliga avfalls-
anläggningar och ta tillvara möjligheter till utveckling 
och utökning av verksamheten vid dessa anläggningar. 
Lämpliga lägen för ytterligare anläggningar behöver 
även utredas. 

Länsstyrelsen ser detta som viktiga mellankommu-
nala samordningsfrågor som behöver fullföljas i kom-
munernas planering.

Risk- och säkerhetsfrågor av regional betydelse/hälsa 
och säkerhet
Risk- och säkerhetsaspekterna är inte behandlade i för-
slaget till regionplan. Enligt Länsstyrelsens uppfattning 
är det viktigt att det görs analyser av vilka risk- och 
säkerhetsfrågor som har regional betydelse. Exempel på 
frågor som lämpligen behandlas regionalt är transporter 
av farligt gods, hur de sker idag och hur de framtida fl ö-
dena kan se ut. Även transporter av fl ygbränsle är i hög-
sta grad av regional karaktär. Hur regionens robusthet 
och sårbarhet påverkas av regionplanens förslag behöver 
även analyseras.

Beslut i detta ärende har fattats av länsöverdirektör Bo 
Hansson. I handläggningen har även deltagit miljö- 
och planeringsdirektör Lars Nyberg, förvaltningsdirek-
tör Rutger Öijerholm, försvarsdirektör Hans Linder, 
länsarkitekt Eva Gyllensvärd, kommunikationsexpert 
Peter Huledal och arkitekt Carin Wanbo föredragande.

Bo Hansson
 Carin Wanbo
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Landstingsfullmäktiges 
beslut

§ 95
Förslag till Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen, RUFS 
(förslag 38) 

LS 0110-0561

I ärendet yttrade sig landstingsrådet Elwe Nilsson, 
Conny Andersson, Måns Almqvist, landstingsrådet Stig 
Nyman, Lena Huss, Bengt Cedrenius, landstingsråden 
Ralph Lédel och Anna Berger Kettner, Sten Erson-Wes-
ter, Olov Lindquist, Inger Linge, Åke Askensten, Rune 
Wikström, Jan Strömdahl, Nils Oskar Nilsson, Mikael 
Sundesten, landstingsrådet Andres Käärik, Jan Watts-
gård, samt landstingsrådet Ingela Nylund Watz. 

Yrkanden
1) bifall till landstingsstyrelsens förslag

2) bifall till s-ledamöternas reservation i landstingssty-
relsen (förslaget sid 5)

3) återremiss av ärendet

4) bifall till fp-ledamöternas förslag att till beslutsproto-
kollet införa ett särskilt yttrande, bilaga 2

Återremissyrkandet togs först upp till behandling.
Ordföranden ställde propositioner om avslag på res-

pektive bifall till återremissyrkandet och fann att full-
mäktige avslagit yrkandet.

Begärd votering genomfördes härefter enligt följande 
godkända voteringsproposition. Den som bifaller avslags-
yrkandet röstar ja. Den det ej vill röstar nej. Vinner nej 
har fullmäktige beslutat bifalla återremissyrkandet.

Efter omröstningen konstaterade ordföranden att 
sammanräkningstablån utvisade 113 ja-röster, 23 nej-
röster samt att 13 ledamöter varit frånvarande.

Hur ledamöterna röstade framgår av bilaga 3 (ej 
tryckt).

Beslut
Fullmäktige beslutade att avslå återremissyrkandet.

Reservation
V- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för 
återremissyrkandet.

Härefter ställde ordföranden ställde propositioner om 
bifall till yrkandena under 1) och 2) ovan och fann att 
fullmäktige bifallit landstingsstyrelsens förslag.

Beslut
Fullmäktige beslutade enligt landstingsstyrelsens förslag

att anta förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen med ändringar enligt region-
plane- och trafi knämndens förslag samt med erforder-
liga redaktionella justeringar 

att överlämna den Regionala utvecklingsplanen till kom-
muner och andra regionala aktörer 

att uppdra åt regionplane- och trafi knämnden att följa 
upp planen och ansvara för dess aktualitetsprövning 
under nästkommande mandatperiod.

V-ledamöterna deltog ej i beslutet.

Reservationer
S- och mp-ledamöterna reserverade sig till förmån för 
sina respektive förslag.

Till sist tog ordföranden upp yrkandet under 4) 
ovan.

Ordföranden ställde propositioner om avslag på res-
pektive bifall till yrkandet och fann att fullmäktige avsla-
git yrkandet.

Beslut
Fullmäktige beslutade 

att inte införa fp-ledamöternas särskilda yttrande till 
beslutsprotokollet.

Fp-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt för-
slag (sid 150). 

Vid protokollet
Ulf Lagerström
Exp. Akten, RTN
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Landstingsstyrelsens förslag 
till beslut 

Förslag till Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen, RUFS

Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

Ärendet
Regionplane- och trafi knämndens förslag till Regional 
utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen (RUFS) 
för beslut om antagande i landstinget enligt plan- och 
bygglagens regler om regionplan.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige 
besluta

att anta förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen med ändringar enligt region-
plane- och trafi knämndens förslag samt med erforder-
liga redaktionella justeringar 

att överlämna den Regionala utvecklingsplanen till kom-
muner och andra regionala aktörer 

att uppdra åt regionplane- och trafi knämnden att följa 
upp planen och ansvara för dess aktualitetsprövning 
under nästkommande mandatperiod.

Inledning
Stockholms läns landsting är regionplaneorgan för 
Stockholms län. I uppgiften som regionplaneorgan ingår 
att svara för utredningar om användningen av mark och 
vatten som behöver göras gemensamt för kommunerna i 
länet, samt för den samordning av kommunernas över-
siktliga planering som behövs. I uppgiften ingår också 
att upprätta en regionplan enligt plan- och bygglagen.

Den senaste regionplanen, Regionplan 1991, antogs 
av landstingsfullmäktige i oktober 1992. Sedan den efter 
regeringens prövning vann laga kraft i juli 1994 gällde 
den formellt i sex år, d v s till juli 2000.

Förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 för 
Stockholmsregionen (RUFS) redovisar planeringsförut-
sättningar, skäl till planens utformning och dess kon-
sekvenser. Utvecklingsplanen betonar Stockholmsregio-
nens goda möjligheter till ekonomisk tillväxt. Utgångs-

läget är relativt gott – regionen är attraktiv, innovativ 
och i många avseenden effektiv. Men för att regionens 
utvecklingspotential ska kunna utnyttjas fullt krävs att 
en rad viktiga utvecklingsfrågor både på kort och lång 
sikt hanteras av såväl aktörerna i regionen som staten.

Utgångsläge och framtid
Stockholmsregionen är inte bara administrativt och 
kommersiellt centrum i vårt land utan framför allt en 
dynamisk och växande region. Huvudstadsregionen är 
navet i den svenska ekonomin och draglok för utveck-
lingen i vårt land. 

I förslaget till RUFS beskrivs bl a vad som behöver 
göras för att möta den tillväxt som väntas ske inom olika 
områden under de kommande 30 åren. Två scenarier för 
befolkningstillväxten har varit utgångspunkter för pla-
neringen. Scenario Hög innebär fortsatt snabb tillväxt 
i ungefär den takt som har gällt under 1990-talet (ca 
20 000 personer/år). Scenario Bas innebär en mindre 
kraftig ökningstakt. 

Regionen är idag i hög grad enkärnig, men det fi nns 
potential för utveckling av regionala kärnområden som 
kan fungera som komplement till city. I RUFS priori-
teras på lång sikt – förutom regioncentrum – sju yttre 
kärnor. Ny bebyggelse bör koncentreras till dessa regi-
onkärnor och till områden invid de stora kommunika-
tionsstråken. 

Utvecklingen i och utanför regionen skapar behov av 
förändring. Stockholmsregionen måste rustas och för-
stärkas för att klara nya krav och för att ta vara på nya 
möjligheter. Om åtgärder uteblir kan konsekvenserna 
bli mycket negativa.

De tre grundläggande målen för Stockholmsregionens 
utveckling är:
• Internationell konkurrenskraft
• Goda och jämlika levnadsvillkor
• Långsiktigt hållbar livsmiljö
 
De fem strategier som ligger till grund för regionens 
utveckling är:
• Öka regionens kapacitet
• Skapa attraktiva kärnor och stärka innovationsmil-

jön
• Vidga och hålla ihop regionen
• Utveckla effektiva system och strukturer 
• Internationalisera regionen 
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För att kunna genomföra detta är regionen beroende 
av beslut i riksdag och regering. Förändringarna i politi-
ken är av nationellt intresse.

Förslaget till RUFS visar på regionens starka, men 
också svaga, sidor. Det är i detta perspektiv viktigt att 
påpeka att Stockholmsregionen inte konkurrerar med 
övriga Sverige om etableringen av nya företag och verk-
samheter. Stockholm konkurrerar i huvudsak med andra 
jämförbara städer och storstadsregioner utanför landets 
gränser.

En stark Stockholmsregion som förmår attrahera 
utländska investeringar genererar inte bara nya jobb och 
utvecklingsmöjligheter utan bidrar också till att skapa 
”ringar-på-vattnet-effekter” i övriga landet. 

Politikens uppgift är att skapa dessa förutsättningar. 
Att anpassa offentliga regelverk till behoven i en modern 
storstadsregion i en öppen ekonomi är en effektiv insats 
för tillväxt. Det är också viktigt att regionen utnyttjar 
det faktum att den är mångkulturell. Integration och 
invandring är viktiga förutsättningar för regionens inter-
nationalisering, tillväxt och förnyelse och för att regio-
nen ska fungera väl socialt.

Kompetensutveckling och forskning och utveckling 
(FoU) är andra viktiga områden som tas upp i utveck-
lingsplanen. Brister i utbildningssystem och FoU kan 
utvecklas till hinder i regionens ekonomiska och sociala 
utveckling. Därför krävs insatser för att utveckla kompe-
tens och stärka FoU i regionen. Inriktningen på åtgärder 
handlar bl a om att öka tillgängligheten till högre utbild-
ning, öka övergången från gymnasium till högre utbild-
ning, öka antalet högskoleplatser samt utveckla samar-
betet mellan näringslivet och utbildning och forskning. 

Stockholmsregionen missgynnas
I detta perspektiv är det tråkigt att behöva konstatera att 
statsmakterna i fl era avseenden visar såväl bristande för-
ståelse som bristande intresse för huvudstadsregionens – 
och därmed Sveriges – utveckling.

Skatteutjämningssystemet mellan kommuner och 
landsting innebär att Stockholmsregionen stödjer övriga 
landet med nästan 15 miljarder kronor per år. Stock-
holms läns landsting tvingas betala 4,4 miljarder kronor 
i år. Skatteutjämningen är från och med 2002 den näst 
största utgiftsposten i landstingets budget. Det är pengar 
som statsmakterna tar direkt från sjukvården och kol-
lektivtrafi ken i Stockholms län. 

Fastighetsskatten är ett annat exempel på en politik 

som direkt missgynnar Stockholmsregionen och dess 
invånare. Även när det gäller områden där staten har 
ett direkt fi nansieringsansvar missgynnas huvudstadsre-
gionen. Trots den kraftiga befolkningstillväxten så väljer 
statsmakterna att inte tilldela vår region resurser till 
infrastruktur, högre utbildning och polisväsende efter 
behov och inbetalda skatter. 

Hållbar livsmiljö
Att Stockholmsregionen utvecklas och växer är bra för 
Sveriges ekonomi. Det fi nns även fl era fördelar ur miljö-
synpunkt. Tätheten i regionen ger möjlighet till mycket 
stor andel kollektivtrafi k. Möjligheten att använda fjärr-
värme är ett annat exempel på att miljöbelastningen kan 
begränsas lättare i vår region.

 
Nya spår och vägar 
Goda och effektiva transporter samt en väl utbyggd och 
modern infrastruktur är grundläggande förutsättningar 
för tillväxt och utveckling. 

Stockholmsregionen har vuxit under en lång tid utan 
att transportsystemet fått nödvändiga förstärkningar. 
Behovet av att komplettera systemet och öka kapacite-
ten är därför stort. Den totala investeringsvolymen har 
uppskattats till ca 70 miljarder kronor fram till 2030.

I regionen fi nns ett brett stöd för uppfattningen att 
vägnätet behöver byggas ut. Ett exempel på det är att ett 
20-tal kommuner i länet stödjer en utbyggnad av Yttre 
tvärleden. Även när det gäller behovet av Ringen runt 
Stockholms innerstad fi nns ett brett stöd.

Förslaget till RUFS innehåller också ett stort antal 
nya kollektivtrafi kprojekt – framför allt olika typer av 
spårutbyggnader. 

 
De strategiskt viktigaste åtgärderna är: 
• Yttre tvärleden som knyter samman regionens norra 

och södra delar
• Ringen runt Stockholms innerstad
• Pendeltågstunnel med två spår under centrala Stock-

holm.
• Ökad spårkapacitet på Nynäsbanan och Västeråsba-

nan
• Utbyggnad av Tvärbanan Norr och Ost
• Utveckling av Arlanda fl ygplats och regionens ham-

nar för att förbättra de internationella förbindelserna 
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Fler bostäder
Avslutningsvis är en fungerande bostadsmarknad vital 
för regionens tillväxt och välmående, men bostadsmark-
naden fungerar inte trots att viljan att bygga fl er bostä-
der fi nns. Ett stort ansvar vilar på statsmakterna. En 
sänkning av fastighetsskatten, förändrad planlagstift-
ning och borttagande av ”pomperipossaeffekter” skulle 
få direkt positiv effekt på bostadsbyggandet. Även bris-
ten på investeringar i nya vägar och spår utgör ett hinder 
för ett ökat bostadsbyggande. 

Behandling i landstingsstyrelsen

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 10 
april 2002.

Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 23 april 
2002.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels 
till landstingsrådsberedningens förslag, dels till s-leda-
möternas förslag, dels till v-ledamöternas förslag om 
återremiss.

Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

S-ledamöterna reserverade sig till förmån för sin reserva-
tion i regionplane och trafi knämnden (sidan 148). 

V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag 
om återremiss av ärendet samt anmälde att de ej deltog i 
landstingsstyrelsens beslut.

V-ledamöterna antecknade särskilt uttalande (se nästa 
spalt).

Mp-ersättaren antecknade särskilt uttalande (sid 144).

V-ledamöternas särskilda utta-
lande i landstingsstyrelsen
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige att 
återremittera förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen för omarbetning i enlighet med 
vad som anförs nedan, att de av regionplane- och trafi k-
nämnden föreslagna ändringarna inarbetas i den omar-
betade planen, med undantag av att-satserna nr 12 (För-
bifart Stockholm), 14 (väg 263 norr om Märsta) och nr 
23 (Bromma fl ygplats). Dessutom bör ett spårreservat 
Hagsätra-Älvsjö redovisas före år 2015 (att-sats nr 8).

För ett solidariskt Stockholm

Stockholms läns landsting är regionplaneorgan för 
Stockholms län. I uppgiften som regionplaneorgan ingår 
att svara för utredningar om den användningen av mark 
och vatten som behöver göras gemensamt för kommu-
nerna i länet samt för den samordning av kommuner-
nas översiktliga planering som behövs. I uppgiften ingår 
också att upprätta en regionplan enligt plan- och byggla-
gen. 

Stockholms län har en stark befolkningsutveckling. 
Men klyftorna inom regionen ökar. Det gäller mellan 
fattiga och rika människor, mellan utbildade och out-
bildade och mellan yrkesarbetande och arbetslösa. Alla 
regionens invånare måste ges jämlika möjligheter och 
likvärdiga förutsättningar till hälsa, arbete, bostad och 
kollektivtrafi k. Detta förutsätter en rättvis och mer 
jämlik fördelning av de gemensamma resurserna mellan 
länets invånare än i dag. Ett aktivt arbete krävs för att 
vända länets utveckling. Ett sådant aktivt arbete åter-
speglas inte på ett trovärdigt sätt i förslaget till region-
plan. 

Vår motivering till återremissen är: 

1. Planen måste visa hur goda och jämlika levnadsvill-
kor skall uppnås för alla länets invånare. 
Goda och jämlika levnadsvillkor innebär att varje med-
borgare, oavsett vem man är, bereds lika möjligheter i 
samhället. Därför behövs förändringar på många områ-
den. Det gäller makten och infl ytandet över samhälls-
utvecklingen, de stora skillnaderna i inkomster och för-
mögenhet, klyftorna i hälsa, snedrekryteringen, utbild-
ningssystemet, bostadssegregationen som samtidigt ska-
par rika, välmående bostadsområden och fattiga områ-



136

den med stor utslagning. Frågan om var människor bor 
avgörs av deras bakgrund och ekonomiska styrka.

Ojämlikheten beror framförallt på maktstrukturer 
där människor systematiskt behandlas olika på grund-
val av klasstillhörighet och kön. Den orättvisa som drab-
bar människor med utländsk bakgrund sammanfaller 
i hög grad med den som bygger på människors klass-
bakgrund. Att det förekommer en diskriminering p g a 
etnisk bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder 
som inte direkt kan härröras till maktstrukturer som 
bygger på klass och kön gör inte den ojämlikheten 
mindre orättvis eller mindre oacceptabel.

Naturligtvis kan inte alla orättvisor i samhället lösas 
genom ett förslag till regionplan. Detta betyder emeller-
tid inte att man inte skall göra allt som går för att i det 
regionala arbetet uppfylla målet om goda och jämlika 
levnadsvillkor. Förslaget måste omarbetas efter en dju-
pare analys av dessa ojämlikheter och tydligare förslag på 
hur förhållandena kan förbättras.

Det råder stora skillnader i hälsa mellan olika sam-
hällsklasser, grupper och geografi ska områden i Stock-
holms län. Folkhälsan avgöres till största delen av de 
materiella och sociala villkor som olika befolkningsgrup-
per lever under. Det fi nns också stora skillnader mellan 
olika gruppers livslängd och sjuklighet. Dessa skillnader 
sammanfaller nästan helt med de socioekonomiska för-
hållandena.

Så t ex har befolkningen i Stockholms läns södra 
delar genomsnittligt betydligt sämre hälsa än vad befolk-
ningen i de norra länsdelarna har. Ohälsa varierar dock 
starkt mellan olika bostadsområden. 

Regionplanen måste medverka till att bekämpa dessa 
sociala orättvisor och en regional utveckling som ökar 
de rättvisa förutsättningarna i länet. Den klassmässiga 
och etniska segregationen bör alltså lyftas fram tydligare 
i planen samtidigt som åtgärder som kan leda till ökad 
integration belyses. 

2. Planen måste visa hur människors fysiska och psy-
kiska hälsa kan förbättras
Planen måste ges ett folkhälsoperspektiv – med 
hälsokonsekvensbeskrivning.

Regionplanen bör styras av föreslagen tillgång till 
boende, arbete, utbildning och kommunikationer påver-
kar människornas hälsa. Hur upplevelsen av buller och 
luftkvalitet påverkar hälsan, hur tillgången till grön-
struktur och grönområden påverkar hälsan osv.

I planen bör också visas hur tillgängligheten till olika 
samhällsengagemang kan ökas för människor med funk-
tionshinder.

Miljö- och naturhänsyn kommer ofta i konfl ikt med 
kravet att mer mark måste tas i anspråk vid exploatering. 
I det fortsatta planarbetet bör det långsiktiga skyddet för 
länets grönstruktur förstärkas.

Det är också viktigt att det av planen klart framgår att 
privata egendomsintressen inte får överordnas målet om 
en god livsmiljö för folkfl ertalet. Det är t ex viktigt att 
strandskyddet inte urholkas. Av planen bör framgå att 
möjligheterna till undantag för att bebygga länets strän-
der blir ytterst restriktiva. 

3. Planen måste leda till en långsiktigt hållbar livsmiljö 
i regionen
En långsiktigt hållbar livsmiljö innebär att trafi ksyste-
met utvecklas mot miljöanpassade och resurssnåla trans-
portsätt, att kulturhistoriska och estetiska värden beva-
ras och utvecklas, att grön- och vattenområden bevaras 
och utvecklas och att förnybara energiresurser tas till 
vara och byggs ut. En långsiktigt hållbar livsmiljö inne-
bär att Stockholmsregionen uppfyller de miljömål som 
fastslagits av Riksdagen och i regionala miljövårdspro-
gram – där en minskning av trafi kens utsläpp är en sär-
skilt viktig angelägenhet för storstadsområdena.

Förslagets egna beräkningar visar att regionplanen 
misslyckas att uppnå de miljömål som måste utgöra ram 
för planeringen.

Förslaget bör kompletteras med en strategisk miljö-
bedömning enligt direktivet om bedömning av vissa 
planers och programs inverkan på miljön som under 
våren slutförhandlats av EU. Vidare måste omarbetning 
leda till en plan som gör det möjligt att klara antagna 
nationella och regionala miljömål.

4. Planen måste visa hur ett av regionens största 
problem som bostadsbrist och boendesegregation bör 
åtgärdas.
Bostadsbristen i vårt län är ett mycket stort problem. 
Inte på många decennier har boendet varit en så utpräg-
lad klassfråga som idag. De höga kostnaderna för nypro-
duktion gör att bostäder bara kan efterfrågas av ett fåtal.

Beskrivningen av problemen med bostadsbrist och 
boendesegregation bör fördjupas och möjliga strategier 
för att på regional nivå bidra till bostadsbyggandet 
utvecklas.
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För att klara miljömålen trots ökad bostadsbebyg-
gelse krävs tät bebyggelse vid alla nya exploateringar. 
Dessutom krävs att när nya bostadsområden byggs skall 
det ske där det fi nns förutsättningar för bra kollektivtra-
fi k.

De allmännyttiga bostadsföretagen är viktiga. De 
spelar stor roll för en rimlig hyresnivå och hyresrätten 
är ofta det enda alternativet för den som inte kan eller 
vill köpa sitt boende. Landstinget bör komplettera kom-
munerna med ett landstingsägt allmännyttigt bostads-
bolag.

För att värna hyresrätten behövs bl a ett nationellt 
stöd till byggandet av nya bostäder som upplåtes med 
hyresrätt. Stockholms län behöver hjälp av staten för 
att kunna återupprätta en social bostadspolitik. För att 
kunna garantera att det i alla länets kommuner skall 
fi nnas en viss given balans mellan upplåtelseformerna 
skulle sådana krav behöva inkluderas som villkor i ett 
nytt system för byggsubventioner.

Bristen på boende till rimliga kostnader hotar dess-
utom länets kommuners, landstingets och många före-
tags personalrekryteringar inte minst till vård- och servi-
ceyrkena. 

5. Planen måste visa hur länets arbetsmarknad skulle 
kunna bli mindre könssegregerad.
Länets arbetsmarknad är starkt könssegregerad. Många, 
särskilt kvinnor, är hänvisade till ofrivilligt deltidsarbete. 
Kvinnodominerade yrken värderas ofta lägre än mäns. I 
planen bör belysas hur den könsmässigt sneda rekryte-
ringen till bl a teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
skulle kunna minska för att bidra till en mindre köns-
segregerad uppdelning av arbetsmarknaden.

Ambitionen måste vara att sprida utbildning och 
kunskaper till fl era grupper än vad som sker idag. Till-
gängligheten till eftergymnasiala studier som går att 
kombinera med förvärvsarbete behöver förbättras. Vux-
enutbildning och särskilda satsningar på de grupper som 
har lägst utbildning är nödvändig.

Antalet högskoleplatser är idag inte tillräckligt. Stock-
holmsregionen har färre högskoleplatser än vad som 
motiveras av befolkningens storlek och långt färre än 
vad regionens arbetsmarknad efterfrågar. 

Den otillräckliga dimensioneringen av regionens 
högre utbildning tenderar även att befästa den sociala 
snedrekryteringen. De nya högskoleplatserna bör förläg-
gas till områden där relativt få ungdomar går över från 

gymnasium till högskola. Södertörns Högskola bör till-
föras mer forskningsresurser och utvecklas till universi-
tet. 

6. Planen måste visa på ett trovärdigt sätt hur kollek-
tivtrafi ken kan förstärkas
Länets transportsystem måste utformas så att kollektiv-
trafi kens andel av den totala trafi ken ökar. Detta för att 
miljöstörningarna och förbrukningen av andliga resur-
ser minimeras. Med trängselavgifter och satsningar på 
kollektivtrafi ken kan bilåkandet minskas. Genom att 
sätta ett pris på bilåkandet minskar behovet av att bygga 
nya vägar. De stora motorvägssatsningarna som Förbi-
fart Stockholm och Österleden behövs inte.

Arlanda skall inte byggas ut och Bromma fl ygplats 
avvecklas för att användas för bostadsbebyggelse. Ingen 
ny fl ygplats byggs på Södertörn. Behövs ytterligare fl yg-
kapacitet utvecklas Skavsta.

Satsningar görs på höghastighetståg. 
Ytterligare spår för pendel-, regional- och fjärrtåg dras 

genom Stockholm.
S k externetablering (läs stormarknad) bör undvikas, 

detta i första hand för att klara miljömålen.

7. Vidare bör i planen tas hänsyn till att Mälardals-
länen alltmer börjar utgöra en gemensam arbets- och 
bostadsregion.
Förslaget visar inte tydligt hur ett Mälardalsperspektiv 
skulle kunna påverka utvecklingen i Stockholmsregio-
nen. Ett mer utpräglat Mälardalsperspektiv, åtminstone 
i ett scenario, i planen skulle troligen leda till förslag 
om ett bättre samutnyttjande av samhällsresurserna, t ex 
synen på infrastruktursatsningar och var bostäder, ser-
vice och arbetsplatser kan placeras.

1. Den ojämlika Stockholmsregionen

1.1 Klassamhället i Stockholmsregionen
Stockholmsregionen är ett klassamhälle som präglas sär-
skilt av den rent geografi ska åtskillnaden av olika grup-
per beroende på klass. I utredningar och dylikt brukar 
detta benämnas socioekonomisk segregation. Statistik 
över levnadsvillkor visar på stora skillnader i inkomstni-
våer, förmögenheter, ohälsa, utbildningsnivå och makt 
och infl ytande i allmänhet. Ofta räcker det med en resa 
med tunnelbanan eller pendeltåget mellan två delar av 
regionen för att tydligt se de stora skillnaderna i resur-



138

ser och livsmöjligheter som människor i vår region har 
beroende på sin sociala bakgrund.

Man kan se dels en inomregional obalans mellan 
olika kommuner och regiondelar, dels en inomkommu-
nal obalans med stora skillnader mellan olika områden 
inom kommuner. Segregeringen avgörs till stor del av de 
ekonomiska förutsättningarna kring boendet. Kravet på 
egna kapitalinsatser för egnahem och bostadsrätter res-
pektive tillgången på hyresrätter har haft en avgörande 
betydelse. På punkt efter punkt avtecknar sig ett möns-
ter av obalans mellan den rika nordöstra och östra delen 
respektive den fattigare nordvästra och södra region-
delen där den yttersta motsatsen till rikemanskommu-
nerna i nordost utgörs av miljonprogramskommunerna 
i sydväst. Ytterkommuner som Nynäshamn och Norr-
tälje följer i stort de fattiga miljonprogramkommuner-
nas mönster.

De rikare kommunerna har en mycket liten andel 
hyresrätter och domineras av villor och bostadsrätter. 
Detta har effektivt stängt dörren för människor med 
lägre inkomster som istället fått bosätta sig i kommuner 
med en stor andel allmännyttiga bostäder. Segregeringen 
speglas i direkt motsatta tillstånd när det gäller syssel-
sättningsnivå, ohälsotal, utbildningsnivå, inkomstnivå 
och förmögenheter. Utbildningsnivån bland invandrare 
följer ganska väl den klassbaserade segregeringen, d v s 
utbildningsnivån är klart högre bland såväl utlandsfödda 
som svenskfödda i de rikare kommunerna och utbild-
ningsnivån bland invandrare i de rika kommunerna är 
klart högre än nivån för svenskfödda i låginkomstkom-
munerna.

Förutom bostadsförhållandena har fördelningen av 
arbetsplatser och investeringar spelat en avgörande roll 
för segregationen. Den offentliga sektorns lokaliseringar 
av infrastruktur, sjukhus och utbildningsplatser har varit 
av central betydelse eftersom dessa investeringar till stor 
del styrt lokaliseringen av viktiga näringslivsfunktioner. 
Tyngdpunkten i det offentligas investeringar har legat i 
centrala Stockholm, Danderyd, Solna, och Sundbyberg. 
Exempel på viktiga objekt är Arlanda, Bromma fl yg-
plats, Danderyds sjukhus, Karolinska sjukhuset, Uni-
versitetet och Tekniska högskolan där fl ygplatserna givit 
god tillgänglighet och sjukhus och högskolor kopplats 
till en stor FoU-verksamhet inom det privata näringsli-
vet. Kvalifi cerade verksamheter och andra styrfunktioner 
har sedan lokaliserats till centrum och de norra föror-
terna för att kunna utnyttja de nämnda offentliga inves-

teringarna och för att kunna samverka med liknande 
verksamheter. Mera markkrävande industrier, lagerverk-
samheter o d har i hög grad lokaliserats söderut. Allt 
detta har sammantaget blivit en ond spiral där resurs-
starka boende och representanter för verksamheterna i 
centrum och norr senare framgångsrikt drivit frågan om 
ytterligare satsningar i de områdena.

På samma sätt som de resursstarka verksamheterna 
och personerna bidragit till att koncentrationen för-
stärkts i norr, har de mest utsatta och fattiga områdena 
i syd och nordväst hamnat i en negativ spiral. Den fat-
tigaste delen av arbetarklassen har inte bara fått mindre 
resurser och haft ett annat boende än i de rika delarna, 
utan har helt marginaliserats. Vissa områden har fått allt 
sämre status då de som haft ekonomisk styrka att välja 
andra bostadsområden fl yttat och de utan alternativ, med 
de sämsta ekonomiska förutsättningarna koncentrerats 
till vissa platser. Här kan man på vissa håll även tala om 
en etnisk segregering då många fl yktingar dels tillhört 
de ekonomiskt svagaste och minst etablerade skikten av 
arbetarklassen och dels utsatts för ren diskriminering när 
bostäder och arbete fördelats och därför samlats i områ-
den där nästan inga svenskfödda bor kvar.

Bidragande till segregeringen är också de förändringar 
som gjorts inom välfärdssystemet med introduktionen 
av skolpeng, checksystem, friskolor och delvis fri eta-
bleringsrätt för privatsjukvård. Dessa borgerliga s k val-
frihetsreformer har medfört att också välfärdstjänsterna 
segregerats. Skolverket redovisar i en nyutkommen rap-
port att det är barn till rika och välutbildade föräldrar 
som placeras i friskolor. Utvecklingen mot alltfl er fri- 
och privatskolor har således gett överklassen bättre möj-
ligheter att välja en utbildningsbana som är skräddar-
sydd för de egna barnen. Systemet gynnar dem som 
har goda kontakter med trygg hemmiljö och välutbil-
dade föräldrar och försvårar för andra att lyckas. Valet 
av skola kan vara viktigare än vilken typ av examen du 
har. Rätt skola med rätt kontakter kan användas som en 
språngbräda i karriären. Vidare har privatläkare främst 
etablerat sig i rika delar av regionen där hälsoläget redan 
är som bäst och ständigt undvikit att etablera sig i de fat-
tigare områden där behoven egentligen är störst.

Extrasatsningar i de socialt mest utsatta områdena är 
ett måste om målet är en region i balans. Vår uppfatt-
ning är att samhället skall garantera en viss lägsta nivå 
för grundläggande närservice gällande skola, post, bib-
liotek, vård, omsorg etc.
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Vidare måste det offentliga via investeringar vrida 
utvecklingen så att de fattigare regiondelarna får del av 
högskoleplatser och kvalifi cerade arbetsplatser. Ett steg 
i den riktningen var etableringen av Södertörns hög-
skola och Huddinge sjukhus. Betydligt mer behöver 
dock göras. Med hjälp av investeringsfonder av den typ 
som beskrivs i avsnittet ’ekonomisk demokrati’ skulle 
följdinvesteringar från näringslivet kunna styras till det 
områden i den södra och nordvästra regiondelen där 
offentliga investeringar i forskning och utbildning nu 
görs. Vid alla offentliga investeringar bör man utvärdera 
hur de påverkar den inomregionala ekonomiska balan-
sen.

Vidare bör en sammanhållen och jämn kvalitet på 
de offentliga välfärdstjänsterna garanteras i hela regio-
nen. Detta åstadkoms via extrasatsningar i områden med 
större behov och en offentlig sektor driven i offentlig regi 
där vård och skola ges en hög kvalitet överallt och där 
olika kundvalsmodeller och checksystem avskaffas.

Landsting och kommuner kan främst driva fördel-
ningspolitik genom att växla taxor mot skatt. De fördel-
ningspolitiskt mest träffsäkra åtgärderna är emellertid 
en sänkning av SL-taxan och sänkta hyror i kommuner 
med stor andel allmännytta.

Studentbostäder
Frågan om studentbostäder tas upp kortfattat, men 
den kopplas inte tillräckligt tydligt till frågan om för-
delningen av utbildningsplatser i landet. Därför vore 
det bra att tydligare slå fast att Stockholmsregionens 
misslyckande när det gäller att få fram studentbostäder 
naturligtvis har gjort det betydligt svårare att få gehör 
för kraven på nya utbildningsplatser. En djupare analys 
skulle behövas över vad som krävs för att få igång stu-
dentbostadsbyggandet. På många sätt är detta en över-
kommunal fråga, d v s såväl behovet av fl er studentbos-
täder, som behovet av fl er utbildningsplatser är något 
som alla kommuner har gemensamt, men väldigt få kla-
rar av att på egen del ta ansvaret och kostnaden för 
helheten, för att bygga studentbostäder. Ett landstings-
ägt allmännyttigt bolag skulle, speciellt i kommuner 
som saknar allmännytta, kunna bidra till byggandet och 
fi nansieringen av de studentbostäder som är ett gemen-
samt regionalt behov.

Bostadspolitik mot segregation
I bl a avsnittet om social snedrekrytering sägs att det 
behövs en bostadspolitik för minskad segregation, dess-
värre väldigt lite om hur en sådan bostadspolitik ska se 
ut. Klart är att marknadsanpassningen och politikens 
reträtt från bostadsområdet har minskat möjligheterna 
att driva en bostadspolitik för minskad segregation. Men 
även om man i vissa kommuner är fast besluten att 
bryta bostadssegregationen, så präglas bostadsstrukturen 
i regionen av att besluten har varit just kommunala. Om 
man menar att det är önskvärt att kunna garantera att 
det i alla länets kommuner fi nns en viss given balans 
mellan upplåtelseformerna, skulle sådana krav behöva 
inkluderas som villkor i ett nytt system för byggsubven-
tioner.

Förbättrad grundskola
Över huvud taget fi nns i texten en större tonvikt på vad 
regionen bör kräva av staten, i form av utbildningsplat-
ser mm, än på vad som går att göra lokalt. Ett allmänt 
problem i fl era delar av regionen är att grundskolan och 
gymnasieskolan inte lyckas ge eleverna tillräckliga bas-
kunskaper för att gå vidare till högskolan. Arbetet med 
att garantera att alla elever ges tillräckliga kunskaper 
är en svår fråga som behöver analyseras rejält. I försla-
get förespråkas konkurrens mellan länets gymnasiesko-
lor genom s k fritt gymnasieval i regionen. Att överge 
närhetsprincipen är att riskera att segregationen förvär-
ras i regionen. Istället bör målet vara bra offentliga sko-
lor i hela länet och medlet vara samverkan, inte konkur-
rens. Närhetsprincipen bör således råda. Det som däre-
mot skulle vinna på ökad samordning är fi nansieringen 
av skolan. Alla elever i regionen bör garanteras jämlika 
möjligheter i skolan, därför bör inte de resurser skolorna 
ges skilja sig mellan kommunerna. Det vore intressant 
att se en utredning av hur fi nansieringen av skolan kan 
samordnas och om förutsättningar fi nns för en direkt 
regional fi nansiering.

I förslaget blandas generella analyser med mycket spe-
cifi ka åtgärder i skolan utan referenser till varför just 
denna åtgärd skall prioriteras. Ett sånt exempel är utred-
ningens tro på att speciella tester tidigt i grundskolan 
skall lösa problemet. Detta kan väl minst sagt sägas vara 
ett kontroversiellt påstående i den pedagogiska debatten 
och hör inte riktigt hemma i ett så översiktligt program 
som ’Utbildning och FoU’.
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Låg andel i högre utbildning
Ser man på andra jämförbara storstäder har Stockholms-
regionen sedan 80-talets början haft en betydligt mindre 
andel av befolkningen som studerar på högskolenivå. 
Detta kan säkert delvis förändras med förbättringar i 
grund- och gymnasieskolan, minskad social snedrekry-
tering och fl er utbildningsplatser som föreslås i texten. 
Men viktigt är också att se över studenternas studieso-
ciala situation. Den relativt gynnsamma arbetsmarkna-
den i Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet 
är en del av förklaringen till varför Stockholm under 
hela 80-talet hade en låg andel studenter på universi-
tetsnivå jämfört med andra OECD-länder. En radikal 
förbättring av de ekonomiska villkoren för studenterna 
måste till om denna utveckling skall kunna brytas. Detta 
behöver tydliggöras i programmet. Detta är en fråga 
som är särskilt viktig för Stockholmsregionen, då det är 
här som arbetskraftsbehovet sannolikt kommer att vara 
som störst och risken är störst att utvecklingen med en 
låg andel i högskoleutbildning fortsätter. Ett minimi-
krav är att regionen gör det som går att göra på lokal 
nivå. Stockholms län är ett av få län som i lokaltrafi ken 
inte ger någon rabatt till studenter, exempelvis, samti-
digt som man rabatterar sina färdbevis för pensionärer 
– trots att de som grupp har det betydligt bättre eko-
nomiskt ställt än studenterna som grupp. Även detta 
är en trovärdighetsfråga: precis som studentbostadsbyg-
gande kan underlätta argumentationen för fl er utbild-
ningsplatser så bör regionen själv ge studenter rabatter i 
lokaltrafi ken för att hårdare kunna driva på för att staten 
bör förbättra studiestöden.

– Samhället bör garantera en viss lägsta nivå för grund-
läggande närservice gällande skola, post, bibliotek, vård, 
omsorg o s v! Detta är mycket angeläget i såväl ytterkom-
munerna som de mest utsatta förorterna.

– Det offentliga måste fullfölja och utöka satsningen på 
forskning, utbildningsplatser och andra investeringar i de 
eftersatta regiondelarna!

– Det krävs en sammanhållen och jämn kvalitet på välfär-
den, driven i offentlig regi för att minska segregeringen i 
användandet av välfärden! Kundvalssystem, skolpeng och 
dylikt bör avskaffas.

– Landsting och kommuner kan driva fördelningspolitik 
genom att växla taxor mot skatt! De effektivaste instrumen-
ten vore en sänkning av SL-taxan och hyrorna i kommuner 
med stor allmännytta.

1.2 Ojämlikheter mellan män och kvinnor

En central roll i arbetet för jämlikhet mellan könen intar 
den offentliga sektorn och den svenska välfärdsmodel-
len. I Stockholmsregionen pågår ett borgerligt system-
skifte där så mycket som möjligt av den offentliga sek-
torn nu läggs ut på entreprenad eller privatiseras. Detta 
är speciellt allvarligt för kvinnor, för det första p g a 
de försämrade arbetsförhållandena inom kvinnodomi-
nerade yrken i landsting och kommun som privatise-
ringarna leder till, för det andra genom att fl era av de 
lösningar som nu drivs igenom i slutändan innebär att 
kvinnorna får utföra mer obetalt arbete i det offentligas 
ställe och för det tredje genom att systemskiftet riskerar 
att erodera den välfärdsmodell som är så betydelsefull 
för kvinnors ställning.

Inom kommuner och landsting i Stockholmsregio-
nen pågår en utveckling där verksamheter knoppas av, 
privatiseras, konkurrensutsätts eller förs över till olika 
former av brukarkooperativ. I det senare fallet innebär 
brukarstyrningen ofta att fl er frivilliga insatser krävs 
av föräldrar, exempelvis inom föräldrakooperativ. Detta 
extraarbete, som är oavlönat, blir oftast en uppgift för 
kvinnor. På så vis leder utvecklingen från kommunalt till 
kooperativt drivna verksamheter till att kvinnor delvis 
återgår till att obetalt utföra arbete som tidigare utförts 
mot betalning inom kommunal regi. Flera rapporter har 
visat att utvecklingen mot konkurrensutsättning av vård 
och omsorg ger otryggare anställningsvillkor för perso-
nalen. Just personalens löner, förmåner och kostnader är 
ju det man konkurrerar om att sänka vid en konkurrens-
upphandling.

Det borgerliga systemskiftet riskerar också att på sikt 
erodera hela den välfärdsmodell som varit den viktigaste 
faktorn i kampen för ökad jämlikhet mellan könen. Det 
är valet av ekonomisk politik och valet av välfärdsmo-
dell som är avgörande för hur maktrelationerna mellan 
könen ser ut. Full sysselsättning var ett överordnat mål 
för den svenska efterkrigspolitiken och en aktiv arbets-
marknadspolitik ett medel att nå detta mål. Den politi-
ken, när den kom att omfatta båda könen, ökade kvin-
nors ekonomiska resurser och gav dem också tillträde 
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till nya sociala rättigheter. Det är också unikt att kvin-
nor förvärvsarbetar i lika hög utsträckning som män 
liksom att kvinnor med småbarn och lågutbildade kvin-
nor arbetar. Det sistnämnda har särskilt bidragit till att, 
i en internationell jämförelse, utjämna klasskillnaderna 
mellan kvinnor.

Den här välfärdsmodellen har givit kvinnor individu-
ella rättigheter och därmed stärkt deras självständighet 
och ekonomiska rättigheter och resurser. Transferering-
arna, eller kontantöverföringarna, har varit av särskilt 
stor betydelse. Kvinnor har lägre inkomster än män. 
Transfereringarna lyfte kvinnor ur fattigdomsfällan och 
jämnade därmed ut fattigdomsnivåerna mellan kvinnor 
och män, vilket ur ett internationellt perspektiv också är 
unikt.

På en rad områden har dessvärre kvinnor tryckts till-
baka de senaste åren. De senaste årens hårdhänta ned-
skärningar har drabbat kvinnor hårt. Antalet kvinnor 
som förvärvsarbetar har minskat under 90-talet. Om 
man tar hänsyn till deltidsarbetslösheten är kvinnors 
arbetslöshet större än männens. Ändå går en större andel 
av de arbetsmarknadspolitiska medlen till män och män 
får i högre grad lediga jobb. Lönegapet mellan kvinnor 
och män har ökat. Arbetsmarknaden är starkt könsse-
gregerad. Kvinnor har oftare otrygga anställningsformer 
i form av deltid, timvikariat eller anställning på viss 
tid. Man kan inte hävda att Sverige helt övergivit prin-
ciperna för den nordiska välfärdsmodellen, men för-
sämringarna till följd av den minskade offentliga sek-
torn under 90-talet har fått allvarliga konsekvenser. Det 
fi nns en risk att det systemskifte som genomförs i Stock-
holmsregionen i förlängningen leder till en försämrad 
välfärdsmodell till följd av att viljan till en gemensam 
fi nansiering undergrävs.

Kvinnor har fortfarande huvudansvaret för det obe-
talda arbetet. I klarspråk är det kvinnor som har huvud-
ansvaret för barnen, de gamla föräldrarna, för de sjuka 
i den närmaste omgivningen osv. Man måste därför 
uppmärksamma hur nedskärningar i välfärden påverkar 
kvinnors livsvillkor. Förändringarna inom äldreomsor-
gen, där gamla med måttliga omsorgsbehov idag helt 
saknar offentlig service är ett exempel. Vem tar hand 
om dem? Vem tar hand om dem som inte är färdigbe-
handlade inom sjukvården? Vem tar konsekvenserna av 
den försämrade kvaliteten inom barnomsorgen, som de 
ökade barngrupperna och den minskade personaltäthe-
ten leder till? Att ensamstående föräldrar varav en majo-

ritet är kvinnor drabbats så hårt ekonomiskt får också 
konsekvenser för jämställdheten. Äktenskapet har ur 
laglighetsperspektiv i Sverige upphört att betyda något 
för kvinnors ekonomiska och sociala rättigheter. Men 
om nedskärningar i transfereringar leder till fattigdom 
vid skilsmässa försämras kvinnors valmöjligheter och 
äktenskapet blir åter nyckeln till ekonomisk trygghet. 
Den enskilt viktigaste åtgärden för att stärka kvinnors 
ställning är därför att motarbeta det systemskifte som 
borgarna nu genomför i kommunerna och landstinget 
och att slåss för offentlig sektor.
– Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra alla politikom-
råden!

– Samhället måste ge ett bättre skydd till misshandlade 
kvinnor och aktivt jobba mot våld mot kvinnor!

– Det borgerliga systemskiftet inom den offentliga sektorn 
i regionen måste stoppas! Det försämrar kvinnors ställning 
genom att det:
 1) Överför betalt arbete utfört av kvinnor till obetalt 
arbete utfört av kvinnor
2) Försämrar anställningsförhållandena i en kvinnodomi-
nerad sektor
3) Eroderar förtroendet för den offentliga sektorn som är 
den enskilt viktigaste faktorn för att utradera ojämlikheten 
mellan män och kvinnor.

2. Miljön i Stockholmsregionen

Hur man än väljer att bygga ut regionen kommer olika 
mål, bl a miljömål, att hamna i konfl ikt med varandra. 
Det synes som miljömålet om minskade koldioxidut-
släpp idag är det mål som är svårast att nå och därför 
mest angeläget att prioritera. En överfl yttning av trans-
porter från väg till spår är i så fall en absolut nödvän-
dighet. Mot den bakgrunden är en mer koncentrerad 
utbyggnad att föredra eftersom förslaget misslyckas med 
att uppnå koldioxidmålen och därför är oacceptabelt.

Prognoserna
De olika scenarierna bygger på prognoser som visar på 
en relativt hög ekonomisk tillväxt, fortsatt snabb befolk-
ningsökning och en kraftig ökning (60–70 procent) av 
biltrafi ken under planperioden. En viktig fråga på natio-
nell nivå är vilka effekter koncentrationen till Stock-
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holmsregionen får för landet som helhet och hur denna 
utveckling kan balanseras – viktigt är också att fråga sig 
hur stor del av tillväxten här som sker på bekostnad av 
andra delar av landet och hur stor del av tillväxten som 
är av den karaktären att den annars inte hade uppkom-
mit på andra håll i landet. Även om man således bör 
fråga sig om det är önskvärt med en så stark ekonomisk 
och befolkningsmässig koncentration till Stockholmsre-
gionen bör den lokala politiska huvuduppgiften ändå 
vara att planera för detta och hur det skall kombineras 
med de nationella och regionala målen om långsiktigt 
hållbara livsvillkor och goda och jämlika levnadsvillkor.

Däremot fi nns all anledning att ifrågasätta de prog-
noser och trendframskrivningar som ger en oerhört stor 
förväntad ökning av biltrafi ken. Beräkningarna förut-
sätter bl a att inga större förändringar av kostnader 
och kvalitet görs som förändrar konkurrensförhållandet 
mellan bilen och kollektivtrafi ken. Grundprincipen för 
beräkningarna är att när medborgarna får det bättre 
ställt ekonomiskt kommer de med automatik att öka 
sin bilanvändning. De gör heller inte någon skillnad på 
hur tät regionstruktur som väljs och parkeringskapacitet 
som följer med valet av täthet, trots att vi vet från exem-
pelvis Stockholms innerstad att en tät struktur och litet 
utrymme för bilar och parkering leder till relativt låg 
bilanvändning trots att inkomstnivåerna är höga bland 
de boende. Dessutom bygger beräkningarna på variab-
ler från resvaneundersökningar som nu är mycket gamla 
och inte har justerats för de förändringar som skett vad 
gäller skatteregler för förmånsbilar mm.

Det fi nns därför all anledning att ifrågasätta dessa 
siffror som dessutom blir mycket osäkra när de skall 
spegla en utveckling trettio år framåt. Inför en så lång 
tidsperiod är det betydligt viktigare att diskutera vilken 
utveckling som är önskvärd, med perspektivet att den 
politiska huvuduppgiften måste vara att försöka styra 
utvecklingen i önskvärd riktning. Annars fi nns en bety-
dande risk att prognoser som dessa blir självuppfyllande: 
d v s man beräknar en mycket stark utveckling av bil-
trafi ken och bygger sedan ett trafi ksystem för att passa 
dessa siffror – ett system som i sig understödjer och 
bidrar till att förutsägelserna besannas.

Miljökonsekvenserna
Det kan konstateras att en avgörande brist i underlaget 
är att en fullständig strategisk miljökonsekvensstudie 
saknas. Det fi nns inte heller tillräckliga beskrivningar av 

hur förslaget ryms inom miljökvalitetsnormerna. Av de 
siffror som fi nns att använda kan ändå konstateras, och 
det är ännu allvarligare, att förslaget inte ens är i när-
heten av att uppnå de mål om ’långsiktigt hållbar livs-
miljö’ som bildar utgångspunkten. Man uppnår ej heller 
de mål om minskade koldioxidutsläpp som landstinget, 
länsstyrelsen och KSL nyligen i enighet arbetat fram och 
beslutat om i miljövårdsprogram 2000. Ett grundkrav är 
att ett av alternativen utformas som ett miljöalternativ 
t ex alternativ ’M’, där ett underlag ges till beslutsfattare 
som visar hur man bör gå till väga för att uppfylla beslu-
tade nationella och regionala miljömål.

Många viktiga miljöaspekter diskuteras och analyseras 
emellertid i programmet. Det gäller exempelvis behovet 
av att bygga en tät struktur, att bebyggelsen integreras 
med kollektivtrafi ken i stationsnära lägen samt att den 
regionala grönstrukturen måste värnas. Dessvärre lyser 
konkreta förslag för hur detta skall gå till med sin från-
varo. En sådan fråga är t ex hur incitament kan skapas 
för att kommuner och exploatörer kan förmås att kon-
centrera sin bebyggelse och detaljhandel till stationsnära 
lägen.

Flerkärnighet kontra stjärnstruktur
Stockholmsregionen har huvudsakligen byggts ut i en 
stjärnstruktur med ett radiellt bebyggelsemönster längs 
olika trafi kleder. Trots att Regionplane- och trafi kkon-
toret tidigare påpekat denna strukturs betydelse för de 
gröna kilarna och kollektivtrafi kens höga andelar av 
resandet föreslår man nu en helt ny modell för utbygg-
naden. Genom att ensidigt förespråka Yttre tvärledens 
utbyggnad och en utglesad, fl erkärnig struktur binder 
man sig för en utvecklingsmodell där ökat bilresande, 
stigande energianvändning, värre bullerstörningar och 
stora intrång i de gröna kilarna blir oundvikligt. De 
vägdragningar som föreslås syftar just till att skapa en 
’rundare region’ med ökad bilpendling och ökat exploa-
teringstryck i områden som kommer att ge biltrafi ken 
stora fördelar i förhållande till kollektivtrafi ken. Denna 
utvecklingsmodell liknar 50 år gamla amerikanska pla-
neringsideal av Los Angelesmodell och kommer att 
innebära ett radikalt brott mot tidigare radiellt expan-
sionsmönster.

Vad man stöder sig på för att av ekonomiska skäl 
förespråka fl erkärnighet framgår aldrig riktigt av mate-
rialet. På fl era ställen i materialet talas om oron för att 
sambandet mellan de södra och norra länshalvorna skall 
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försvagas. Ingenstans förklaras utförligare på vilket sätt 
detta skulle vara en risk och vad man egentligen stöder 
sig på. Tvärtom skulle en satsning på bättre balans med 
bl a kollektivtrafi ksatsningar och utbildningsplatser i 
den södra halvan göra den mindre beroende av den 
norra. Viktigt i det sammanhanget är att sambanden 
mellan Södertörn och resten av Södermanland kan stär-
kas.

Vägar
Klart är att den föreslagna Yttre tvärleden stöder en 
utglesning och uppsplittring av regionens radiella struk-
tur, vilket är huvudsyftet med den eftersom den inte kan 
motiveras av trafi kskäl i dagsläget. Det kan konstateras 
att detta i hög grad skulle motverka den förtätning och 
täta bebyggelsemönster som eftersträvas.

Principer för fortsatt arbete
Även miljödelen behöver alltså omarbetas. Här är några 
principer som bör vara vägledande i det fortsatta arbe-
tet:
1. Miljömålen bör betraktas som utgångspunkter och 

restriktioner för arbetet. 
2. En seriös diskussion måste föras om olika alternativ 

för hur transportbehovet skall tillgodoses. 
3. Den radiella strukturen bibehålls – ny bebyggelse 

utmed nya och gamla kollektivtrafi kleder.
4. Transporter måste överföras från väg till kollektivtra-

fi k.
5. Vägnätet bör prioriteras för nytto- och kollektivtrafi k 

och samtidigt miljöanpassas och förändras för ökad 
trafi ksäkerhet.

6. Begränsning av externhandel till förmån för funk-
tionsblandning och närservice

7. Konkreta förslag för hur önskvärd bebyggelsestruktur 
(tät, stationsnära) skall uppnås

8. Konsekventa satsningar på höghastighetståg bör möj-
liggöra en rejäl minskning av inrikesfl yget i Syd- och 
Mellansverige. Detta möjliggör att den beräknade 
ökningen av utrikesfl yget i stort sett kan tillgodoses 
utan större kapacitetsökningar. Huvudprincipen bör 
vara koncentration av fl yg till Arlanda, nedläggning 
av Bromma, ingen fl ygplats på Södertörn och vid 
behov en utveckling av alternativet Skavsta.

Konkreta förslag:
• Ytterligare spår för pendel-, regional- och fjärrtåg genom 

Stockholm.
• Förlängning av tunnelbana 3 (Järvabanan) till Bar-

karby respektive Gustavsberg via Slussen/Södra Sta-
tion, Sofi a och Sickla.

• Komplettering av Tvärbanan till en ringlinje som kny-
ter an till Lidingö, Djurgården-Centralen och Saltsjö-
baden.

• Förstärkning/förlängning av pendeltågssystemet med 
dubbelspår Västerhaninge-Nynäshamn, nya spår 
mellan Stockholm C-Kallhäll samt förlängning till 
Arlanda.

• Förlängning av Roslagsbanan till Rimbo och senare 
eventuellt Norrtälje.

• Förstärkning av spårtrafi ken mot NO genom att en ny 
pendeltågsgren dras till Täby.

• Tvärbana Nord Österskär-Täby-Barkarby enligt 
regionplanealternativen. 

• Tvärbana Syd Skarpnäck-Älvsjö-Fruängen-Kungens 
kurva-Skärholmen-Flemingsberg med förlängning 
genom Botkyrka. 

• Samhällsplaneringen skall aktivt bidra till att uppfylla 
de miljömål som Riksdagen fastställt samt de miljömål 
som ingår i det regionala miljövårdsprogrammet.

 
•  Utöver dessa mål bör regionala delmål i miljöpolitiken 

vara följande:
 – Begränsa trafi kens klimatpåverkan och andra utsläpp 

  av luftföroreningar
 – Begränsa trafi kens intrång och störningar i den regio

  nala grönstrukturen
 – Begränsa trafi kens intrång och störningar i stadsbyg

  den
 – Kollektivtrafi kens andel av persontransporterna skall 
  successivt ökas.
 
• Det måste bli ett slut på alla privatiseringsexperiment 

inom kollektivtrafi ken. Den bör avprivatiseras och 
återföras till offentlig regi för att återställa kvaliteten 
och därmed medborgarnas förtroende för trafi ken.

• Det utrymme för satsningar på transportinfrastruk-
turen som fi nns bör i första hand användas till att 
bygga ut kollektivtrafi ken och stärka dess förtroende 
hos allmänheten och miljösanera den befi ntliga infra-
strukturen.
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• Trängselavgifter bör införas i regioncentrum under de 
tider då trängseln är störst. Inkomsterna från avgif-
terna kan användas till kollektivtrafi kinvesteringar, 
taxesänkningar inom kollektivtrafi ken eller andra för-
delningspolitiskt riktiga sätt att återföra pengarna till 
regionens medborgare. 

• En prioriteringsmodell för markanvändningen bör 
utvecklas där all expansion på obebyggd mark bör ske 
i stationsnära lägen. En ökad utglesning och utsprid-
ning av regionstrukturen bör motverkas. 

• Riksdagen bör lagstifta om ett stopp på etableringen 
av s k externhandel – stormarknader längs de större 
motorvägarna som är mycket svåra att förbinda med 
bra kollektivtrafi k.

• Många av dagens vägar och järnvägar innebär intrång 
i landskapet och barriärer för friluftsliv och djurliv 
och måste åtgärdas genom att t ex bullrande infra-
struktur förläggs i tunnlar eller på broar. 

• En markpolitik bör föras som garanterar att det 
offentliga via stat, landsting och kommuner äger och 
kontrollerar den strategiskt viktiga marken i regio-
nen.”

Mp-ersättarens särskilda utta-
lande i landstingsstyrelsen
”Miljöpartiet de Gröna avser att i landstingsfullmäktige 
föreslå att Regional utvecklingsplan 2001 för Stock-
holmsregionen återremitteras eftersom förslagen inte gör 
det möjligt att uppnå en långsiktigt hållbar livsmiljö i 
Stockholmsregionen, att förslaget till regional utveck-
lingsplan omarbetas så att det blir möjligt att klara 
antagna nationella och regionala miljömål såväl som 
gällande miljökvalitetsnormer, att förslaget till regional 
utvecklingsplan kompletteras med en strategisk miljö-
bedömning, enligt direktivet om bedömning av vissa 
planers och programs inverkan på miljön, att förslaget 
till regional utvecklingsplan kompletteras med en häl-
sokonsekvensbeskrivning av hur den föreslagna utveck-
lingen påverkar människors hälsa, att förslaget komplet-
teras med ett scenario med utgångspunkt att Mälardals-
länen är en gemensam arbetsmarknadsregion.

Planförslaget uppfyller inte målet att skapa en långsik-
tigt ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar region
Det krävs en politisk kursändring om de regionala och 
nationella miljömålen ska uppnås. Vi anser att miljömå-
len ska utgöra ramarna för planeringen av Stockholms-
regionen. Av RTK:s rapport ’Konsekvensbedömningar 
av Regionplan 2000’ framgår att både alternativ K och P 
ger negativa miljökonsekvenser på grund av mer resande 
och ökad trafi k. Dessutom klargörs tydligt att situatio-
nen i stockholmsregionen liksom i Sverige i övrigt inte 
är hållbart ur ett globalt perspektiv.

Planeringen av Stockholmsregionen ska utformas så 
att de nationella och regionala miljömålen förverkligas. 
Fastställda miljökvalitetsnormer (MKN) som regleras i 
miljöbalken och i EG-direktiv ska uppfyllas. Den regio-
nala grönstrukturen ska ges ett beständigt skydd i form 
av naturreservat. Planen bör kompletteras med ett tyd-
ligt förslag till skydd av den regionala grönstrukturen 
och en tidsplan för genomförande. 

En mycket allvarlig brist med planen är att den är låst 
till den administrativa länsgränsen och bortser från den 
utveckling som gjort att länen i Mälardalen numera ur 
planeringssynpunkt måste behandlas som en gemensam 
arbetsmarknadsregion. Exempelvis har de stora statliga 
järnvägssatsningarna i Svealands- och Mälarbanan inne-
burit kortare restider från tätorter utanför länet till cen-
trala Stockholm jämfört med att bo i länets förortskom-
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muner. Med all säkerhet skulle ett Mälardalsperspektiv 
på planeringen leda till ett bättre samutnyttjande av 
samhällsresurserna och därmed en annorlunda syn på 
infrastruktursatsningar samt var tillkommande bostäder, 
service och arbetsplatser ska placeras.

För att klara miljömålen krävs att tät bebyggelse efter-
strävas vid alla tillkommande exploateringar. Den radi-
ella strukturen kan behållas genom att bygga tätt, i goda 
kollektivtrafi klägen. Nya bostadsområden ska planeras 
där det fi nns förutsättningar för god kollektivtrafi k. 

Transportsystemet måste utformas så att kollektivtra-
fi kens andel av det totala trafi karbetet ökar och så att 
miljöstörningarna och förbrukningen av ändliga resur-
ser minimeras. Med trängselavgifter kan bilåkandet i 
rusningstid minskas vilket minskar trafi kens miljöpå-
verkan samtidigt som yrkes- och kollektivtrafi ken får 
lättare att komma fram. Genom att sätta ett pris på bilå-
kande i högtrafi k minskar dessutom behovet av att bygga 
ny infrastruktur. Inga nya motorvägar/motorleder behö-
ver byggas och stora motorvägssatsningar som Förbifart 
Stockholm, Österleden, Norrortsleden, Södertörnsleden 
och Norra länken kan skrinläggas.

Trängselavgifter har dock begränsad miljöpåverkan. 
Miljöpartiet anser att det i Stockholms innerstad bör 
införas ett bilavgiftssystem, som i princip är av den typ 
som föreslagits av Naturskyddsföreningen och som mil-
jöpartiet motionerat om i landstinget. Därefter bör lik-
nande, lokalt anpassade system användas i andra trafi k-
utsatta delar.

Det är viktigt att avgifterna på biltrafi ken används till 
att förbättra kollektivtrafi ken och stadsmiljön och inte 
används till nya väginvesteringar.

För att klara miljömålen är det också viktigt att en 
regional detaljhandelspolicy på frivillig grund beskrivs 
och utvecklas så att externetableringar kan undvikas.

Miljöpartiet förespråkar ett utbyggt nationellt snabb-
tågsystem som minskar behovet av fl ygresor. Vi anser att 
Arlanda inte ska byggas ut och att Bromma fl ygplats ska 
avvecklas för att användas till bostadsbebyggelse. Det 
fi nns fl ygplatskapacitet på befi ntliga fl ygplatser i grann-
länen. Sjötransporter omfördelas till hamnar utanför i 
centrala Stockholm. Vi säger nej till Norviks storhamn 
och förespråkar att befi ntliga hamnar i Mälarregionen 
utnyttjas. 

Utifrån remissvaren föreslås ett antal tilläggsbeslut. 
Flera av de föreslagna åtgärderna kan med fördel tas 
med i det nya förslag till långsiktigt hållbar regionplan 

och det Mälardalsperspektiv som miljöpartiet förordar, 
andra passar inte in i ett hållbart planperspektiv.

Många av remissvaren har tagit upp behovet av för-
stärkt järnvägskapacitet eller rättare sagt avsaknaden av 
järnvägskapacitet. Det här är både ett nationellt och 
regionalt problem. Enligt Banverkets nyligen presente-
rade utredning kommer dagens kapacitetsbehov om 30 
tåg i timmen i vardera riktning över den s k getingmid-
jan inte att kunna tillgodoses förrän pendeltågstunneln 
blivit verklighet tidigast en bit in på 2010-talet. (Före-
slagna kapacitetshöjande åtgärder räcker helt enkelt inte 
till innan nya spår tillkommit.) 

Osäkerheten när det gäller genomförandet av pendel-
tågstunneln är stor, möjligheterna att genomföra bygget 
utan allvarliga störningar i tunnelbanetrafi ken har inte 
redovisats av Banverket. De tekniska förutsättningarna 
att spränga in en ny underjordisk station mellan de 
nuvarande tunnelbanetunnlarna är heller inte ordent-
ligt utredda. Med tanke på dessa osäkerheter bör texten 
därför innehålla ett avsnitt som redovisar kapacitetshö-
jande åtgärder som snabbt kan genomföras med syfte att 
möjliggöra ökad tågtrafi k. 

Ett tredje spår bör byggas över Riddarfjärden varvid 
ett bilkörfält tas i anspråk. Andra alternativ är att 
vända norrifrån kommande pendeltåg vid Centralen 
och genom ny spårdragning från Älvsjö till Liljeholmen 
göra det möjligt att vända tågen från söder vid en ny 
station vid Liljeholmen. Där fi nns anknytning till tun-
nelbana och tvärspårväg. Investeringen ska ses som tidi-
garelagd första etapp av Kungsholmenbanan som redo-
visas i planen. Befolkningstillväxten gör att Kungshol-
menbanan blir nödvändig även om den planerade pen-
deltågstunneln byggs.”
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Regionplane- och trafik-
nämndens beslut
PROTOKOLL 2/2002  
2002-03-19 

§ 14
Utlåtande över inkomna synpunkter på det utställda 
förslaget RUFS 2001
RTN 9811-0249

Regionplane- och trafi kkontorets tjänsteutlåtande 
2002-03-05.

Följande yrkanden framställdes

dels av ordföranden m fl  att nämnden i enlighet med 
kontorets förslag beslutar att godkänna förslaget till 
Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen, 
samt föreslå landstingsfullmäktige att anta förslaget till 
Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen 
med nedanstående ändringar som regionplan för Stock-
holms län, att föreslå landstingsfullmäktige att över-
lämna den regionala utvecklingsplanen till kommuner 
och andra regionala aktörer, samt att föreslå landstings-
fullmäktige att uppdra åt Regionplane- och trafi knämn-
den att följa upp planen och ansvara för dess aktualitets-
prövning under nästkommande mandatperiod,

dels av s-ledamöterna att nämnden beslutar i enlighet 
med bilaga 1,

dels av v-ledamoten att nämnden beslutar återremittera 
förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 för Stock-
holmsregionen för omarbetning i enlighet med bilaga 
2, samt i det fall återremissyrkandet ej bifalles nämnden 
beslutar att ej godkänna förslaget,

dels av kd-ledamoten att nämnden beslutar om ett till-
lägg i enlighet med bilaga 3.

Proposition ställdes om bifall respektive avslag till återre-
missyrkandet. Ordföranden fann att yrkandet om åter-
remiss hade avslagits.

Propositioner ställdes om bifall till ordförandens m fl s 

respektive s-ledamöternas yrkanden. Ordföranden fann 
propositionen om bifall till sitt m fl s yrkande vara med 
övervägande ja besvarad.

Proposition ställdes om bifall respektive avslag till 
v-ledamotens andrahandsyrkande. Ordföranden fann 
att yrkandet hade avslagits.

Proposition ställdes om bifall respektive avslag till 
kd-ledamotens tilläggsyrkande. Ordföranden fann att 
yrkandet hade avslagits.

Nämnden hade sålunda beslutat

att godkänna förslaget till Regional utvecklingsplan 
2001 för Stockholmsregionen, samt föreslå lands-
tingsfullmäktige att anta förslaget till Regional utveck-
lingsplan 2001 för Stockholmsregionen med nedan-
stående ändringar som regionplan för Stockholms 
län,

– de befolkningsscenarier för hela Mälardalsregionen 
som legat till grund för planarbetet redovisas,

– formerna för ett nätverksuniversitet konkretiseras och 
kopplas till det nya nätuniversitetet,

– insatsen för att utveckla den kvalifi cerade yrkesutbild-
ningen ses över mot bakgrund av att KY-utbildning 
etablerats som en reguljär eftergymnasial utbildnings-
form,

– Arlandas potential som ett interregionalt och interna-
tionellt logistikcentrum förtydligas,

– på plankarta och i objektsförteckning redovisas 
huvudalternativet pendeltågstunneln. I texten redovi-
sas dessutom vilka alternativ som också prövas i för-
studie liksom hur beslutsläget är beträffande dessa,

– spårreservat i nordost ändras till pendeltåg Solna-
Täby-Arninge,

– utbyggnad av partiella dubbelspår på Svealandsbanan 
redovisas före 2015, och reservat för sammanhäng-
ande dubbelspår till 2030,

– ett spårreservat Hagsätra-Älvsjö redovisas efter 2015,
– kollektivtrafi kreservatet Älvsjö-Fruängen-Skärhol-

men-Kungens Kurva-Flemingsberg ändras till spårre-
servat,

– spårvägen (Alvik)-Ulvsunda- Kista-Stockholm Nord 
redovisas mer översiktligt på kartorna och i texten 
anges att alternativa sträckningar prövas för denna 
och andra spårsträckor,
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– möjligheterna till kompletterande persontrafi k med 
båt på de inre vattenvägarna utvecklas i texten,

– på plankarta och i objektsförteckning redovisas 
huvudalternativet Förbifart Stockholm. I texten redo-
visas dessutom vilka alternativ som också prövas i för-
studie liksom hur beslutsläget är beträffande dessa,

– utbyggnad av Riksväg 55 redovisas i texten,
– Arlandaförbindelsen, väg 263, kompletteras med 

delen norr om Märsta fram till Måby trafi kplats på 
E4 efter 2015,

– Förbifart för väg 226 förbi Vårsta redovisas öster om 
i stället för väster om Vårsta,

– väg 77 tidigareläggs och redovisas före 2015,
– breddning av E18 på sträckan Jakobsberg-Hjulsta 

och ny trafi kplats i Barkarby redovisas i RUFS efter 
2015,

– landfästena Räfsnäs och Simpnäs i Norrtälje ändras 
till replipunkter

– Boda anges som replipunkt för Svartsö, Gällnö och 
Möja,

– behovet av allmänfl ygplatser redovisas tydligare,
– behovet av ökad slusskapacitet anges i Södertälje,
– i texten anges att de närmast angränsande kommu-

nerna utanför länsgränsen också kan behöva räkna 
med och planera för en växande bostadsefterfrågan,

– Bromma fl ygplats infl uensområde redovisas i planen 
med utgångspunkt i gällande koncessionsbestämmel-
ser,

– områden som är av riksintresse för kulturmiljövår-
den och är av större omfattning utanför stadsbygden 
redovisas,

– i texten framhålls att kulturmiljövårdens och natur-
vårdens riksintressen ska beaktas och fi nnas redovisade 
i kommunernas översiktsplaner. Natura 2000-områ-
dena omnämns,

– större övnings- och skjutfält redovisas som försvarets 
riksintressen,

– redovisningen av övrig regional stadsbygd justeras i 
Vaxholm, Upplands-Bro och Värmdö med hänsyn 
till kommunernas översiktliga planering,

 redovisningen av Magelungens kilområde och vid 
Orlångssjöberget i norra Huddinge ses över så att 
grönkilen utvidgas,

– texten om miljökvalitetsnormer aktualiseras, med 
avseende på länsstyrelsens åtgärdsprogram och den 
införda normen för partiklar,

att föreslå landstingsfullmäktige att överlämna den Regi-
onala utvecklingsplanen till kommuner och andra 
regionala aktörer, samt

att föreslå landstingsfullmäktige att uppdra åt Region-
plane- och trafi knämnden att följa upp planen och 
ansvara för dess aktualitetsprövning under nästkom-
mande mandatperiod.
 

s-ledamöterna anförde reservation till förmån för sitt 
yrkande (sid 148).

v-ledamoten anförde reservation till förmån för sina 
yrkanden (ej tryckt).

kd-ledamoten anförde reservation till förmån för sitt 
yrkande (ej tryckt).

mp-ersättaren anmälde ersättaryttrande, bilaga 4 (ej 
tryckt).

Vid protokollet

Börje Wredén
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S-ledamöternas reservation 
i regionplane- och trafik-
nämnden

Nämnden föreslås besluta 
att med nedanstående kompletteringar och ändringar 

godkänna förslaget till Regional utvecklingsplan 2001 
för Stockholmsregionen som regionplan för Stock-
holms län

Kontorets förslag till ändringar punkterna 1–13, 15–22 
samt 24–29 samt att tillägga
– Infoga ett folkhälsoperspektiv
– Lyft fram den klassmässiga och etniska segregationen 

tydligare samt belys åtgärder som kan leda till ökad 
integration

– Belys den nuvarande bostadsmarknadens negativa 
inverkan för kommuner och näringsliv att rekrytera 
personal

– Redovisa nödvändiga utbyggnader av kollektivtrafi k-
nätet för att andelen kollektivtrafi kresenärer ska öka

– Beskriv hur redovisade vägtrafi kinvesteringar kan 
optimeras för att nyttjas till kollektivtrafi ken

– Avstå från redovisning av fl ygplatskapacitet tills den 
av regeringen tillsatta beredningen lämnat sina för-
slag om hur fl ygkapaciteten bör förstärkas

– Avvakta med ställningstagande till eventuell ny drag-
ning av väg 263 norr om Märsta

– Framhåll att det långsiktiga skyddet för grönstruktu-
ren bör förstärks i syfte att sätta upp fasta och bestå-
ende gränser för exploatering

– Framhåll vikten av stärkt strandskydd i syfte att värna 
allemansrätten och allmänhetens tillgång till vatten

– Skrivningar om fritt val mellan kommunernas gym-
nasieskolor utgår i avvaktan på att segregationseffek-
terna utretts bättre

att föreslå landstingsfullmäktige att överlämna den Regi-
onala utvecklingsplanen till kommuner och andra 
regionala aktörer, samt 

att föreslå landstingsfullmäktige att uppdra åt Region-
plane- och trafi knämnden att följa upp planen och 
ansvara för dess aktualitetsprövning under nästkom-
mande mandatperiod.

En hållbar samhällsutveckling omfattar både ekologiska, 
sociala, kulturella, och ekonomiska aspekter. Dessa 
aspekter är ömsesidigt beroende av varandra och måste 
vägas samman för att en hållbar utveckling ska uppnås. 
Målet är att den ekonomiska tillväxten ska utvecklas i 
harmoni med miljön, men här fi nns målkonfl ikter som 
kräver en balanserad avvägning.

Stockholms län är en region med en kraftig befolk-
ningsutveckling. Den utvecklingen ska bejakas. Men 
samtidigt tenderar klyftorna inom regionen att växa – 
mellan fattiga och rika, utbildade och outbildade, mellan 
yrkesarbetande och arbetslösa och mellan invånare av 
olika etnisk bakgrund. Den utvecklingen måste motver-
kas. Vi vill skapa en region som ger förutsättningar för 
alla att utvecklas oavsett ursprung eller bostadsort.

Stockholmsregionens geografi ska läge – med Mälaren 
och Saltsjön som delar länet – håller på att föra med sig 
allvarliga sociala konsekvenser med en rik nordsida och 
en fattig sydsida. Redan idag går utvecklingen i olika 
tempo i norr och i söder. Företagen måste ges bättre 
incitament att etablera sig i söder. Blir det inte lättare att 
färdas, så att boende söder om staden lättare kan fi nna 
arbete i norr och så att boende i norr lättare kan arbeta 
i söder, kommer denna negativa utveckling att gå ännu 
snabbare. Den regionala obalansen måste brytas.

Stora skillnader i hälsa fi nns idag mellan olika grup-
per, samhällsklasser och geografi ska områden i regionen. 
Folkhälsan avgörs till största delen av de materiella och 
sociala villkor som olika befolkningsgrupper lever under. 
Samtidigt fi nns det mycket stora skillnader mellan olika 
grupper, både i livslängd och sjuklighet. Dessa skillna-
der sammanfaller nästan helt med de socioekonomiska 
förhållandena. 

Befolkningen i de södra delarna av Stockholms län 
har i genomsnitt en klart sämre hälsa än befolkningen i 
de norra länsdelarna. Ohälsa varierar dock starkt mellan 
olika bostadsområden. En regionutveckling som bidrar 
till rättvisa förutsättningar så att allas potential tas till-
vara kräver att dessa sociala orättvisor bekämpas. 

En region där människor skiktas efter inkomst och 
delas upp i geografi skt åtskilda områden riskerar leda till 
sociala spänningar som utgör ett allvarligt hot mot ett 
demokratiskt och långsiktigt hållbart samhälle. Den till-
tagande boendesegregationen måste brytas.

Regionplanen bör påvisa hur tillgång till arbete, 
utbildning, kommunikationer och boende påverkar 
hälsan. Tillgång till grönstruktur och till mindre grön-
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områden i anslutning till varje bostadsområde, begräns-
ningar av buller och förbättrad luftkvalitet är viktigt. 
Flerkärnigheten bör betonas, eftersom den bäst tillgodo-
ser kraven på en utveckling som kännetecknas av regio-
nal balans. Behovet av en utveckling för att bryta både 
den sociala och etniska segregationen måste betonas.

För att främja hälsan hos människor med olika former 
av funktionsnedsättningar är det viktigt att hela samhäl-
let är tillgängligt, en aspekt som bör fi nnas med i det 
fortsatta arbetet.

Arbetsmarknaden i regionen är kraftigt könssegre-
gerad. Många kvinnor är ofrivilligt hänvisade till deltid-
arbete, kvinnodominerade yrken värderas lägre och löne-
diskriminering beroende på kön förekommer. Den köns-
mässigt sneda rekryteringen till teknisk och naturveten-
skaplig utbildning bidrar till den könssegregerade upp-
delningen på arbetsmarknaden. Jämställdheten mellan 
könen måste förbättras.

Alla regionens invånare måste ges jämlika möjlighe-
ter och likvärdiga förutsättningar till arbete, bostad, kol-
lektivtrafi k och hälsa. Detta förutsätter fortsatt ekono-
misk tillväxt, men förenat med en mer rättvis och jämlik 
fördelning av de gemensamma resurserna mellan länets 
invånare än vad som varit fallet under senare år.

Ekonomisk tillväxt och rättvisa är varandras förut-
sättningar. En region där alla är delaktiga är också en 
region där den ekonomiska aktiviteten kan optimeras 
eftersom ingen slås ut eller inte ges tillfälle att bidra efter 
sin förmåga. 

Utbildning spelar en central roll för både tillväxt och 
rättvisa. Antalet högskoleplatser i regionen är inte idag 
tillräckligt för den kunskapsnivå som är nödvändig för 
framtiden. Stockholmsregionen har färre högskoleplat-
ser än vad som motiveras av befolkningens storlek och 
långt färre jämfört med vad regionens arbetsmarknad 
efterfrågar. 

Den otillräckliga dimensioneringen av regionens 
högre utbildning tenderar även att befästa den sociala 
snedrekryteringen. Nya högskoleplatserna bör förläggas 
till områden med låg övergångsfrekvens från gymna-
sium till högskola. Södertörns Högskola bör tillföras 
mer forskningsresurser och utvecklas till universitet. 

Ambitionen för regionens utveckling måste vara att 
sprida utbildning och kunskaper mer brett än vad som 
sker idag. Tillgängligheten till eftergymnasiala studier 
som går att kombinera med förvärvsarbete behöver för-
bättras. Vuxenutbildning och särskilda satsningar på de 

grupper som har lägst utbildning är nödvändig.
Den starka ekonomiska tillväxt som för närvarande 

råder i regionen är beroende av en relativt stor befolk-
ningstillväxt. Utan ett ökat arbetskraftsutbud leder efter-
frågan på arbetskraft till en överhettning på arbetsmark-
naden som resulterar i att den ekonomiska tillväxten 
avstannar. Bristerna i bostadsförsörjning och kommuni-
kationer är allvarliga hot mot såväl ekonomisk tillväxt 
som rättvisa livsvillkor i regionen.

Bostadsbristen i regionen är en realitet. Inte på många 
decennier har boendet i Sverige varit en så utpräglad 
klassfråga som vad som nu är fallet i Stockholmsregi-
onen. De höga kostnaderna för nyproduktion gör att 
detta blir ett attraktivt boende som bara kan efterfrågas 
av ett fåtal.

Bristen på boende till rimliga kostnader hotar dess-
utom kommunernas personalrekrytering till vård- och 
serviceyrken och också vissa företags rekrytering. Detta 
är särskilt tydligt i kommuner där bostadskostnaden är 
extremt hög och där det saknas billiga hyresrätter. Tren-
den att driva på en ökad omvandling av hyresrätter till 
bostadsrätter förvärrar denna utveckling.

I första hand vilar ansvaret för bostadsförsörjningen 
på kommunerna. De allmännyttiga bostadsföretagen är 
viktiga – dels för att vi ska kunna fortsätta att ha rimliga 
hyror i Sverige och dels för att hyresrätten är ett alter-
nativ för den som inte kan eller vill köpa sitt boende. 
För att värna hyresrätten som boendeform behövs bland 
annat ett nationellt stöd till produktionen av nya hyres-
rätter. Regionen behöver statens medverkan för att åter-
upprätta den sociala bostadspolitiken. 

Flygverksamheten vid tidigare fl ygfl ottiljen F18 bör 
avvecklas i sin helhet i samband med att området explo-
ateras för bostäder.

Stockholmarna har Sveriges längsta restider i dag. Det 
för även med sig att enskilda människor får allt svårare 
att planera sin tid. En viktig del av välfärden i storstads-
områden handlar om tillgänglighet. För näringsliv och 
samhälle förorsakar bristerna i transportsystemet mil-
jardförluster årligen. 

Kraven på ökad rörlighet skapar miljöproblem, dels 
på grund av att trafi kapparaten är energikrävande och 
dels för att den kräver stora ytor. Samtidigt kan inte en 
modern storstadsregion ha en infrastruktur som skapar 
stora bilköer med de effekter det har på både ekonomi, 
miljö och enskilda människors välfärd.

En hållbar utveckling kräver att staten tar ett stort 
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ansvar för Stockholmsregionens problem. Stockholms-
regionen fungerar som en motor i hela Sveriges eko-
nomi. Etableringen av nya näringar och förtag riskerar 
att hämmas på grund av den tilltagande trängseln i 
Stockholmsregionen.

Det är oerhört centralt för regionens utveckling att 
kollektivtrafi ken ges en huvudroll. För att den framtida 
trafi kökningen ska tillgodoses genom kollektivtrafi kens 
utbud krävs en omfattande kollektivtrafi ksatsning. Sam-
tidigt krävs också mycket omfattande vägtrafi kinveste-
ringar.

I dag är det regionens kvinnor som utgör majori-
teten av kollektivresenärerna. Kortare restider genom 
förbättringar av kollektivtrafi ken innehåller därför en 
viktig könsaspekt; det handlar om att förbättra kvinnors 
vardag. 

Stockholmsberedningen har i sitt delbetänkande 
lämnat ett värdefullt bidrag genom att skapa politisk 
samsyn kring de för regionen viktigaste investeringarna 
i kollektiv- och vägtrafi ken. Beredningens arbete avslu-
tas den sista december år 2003. Det är därför viktigt 
att Stockholmsregionen har en strategi för att därefter 
vårda och utveckla resultatet av Stockholmsberedning-
ens arbete.

Stockholmsberedningen har av regeringen fått direk-
tiv att utreda regionens framtida behov av fl ygkapacitet. 
Innan beredningen lämnat sina förslag fi nns inte skäl 
att vare sig fastställa eller avskriva något av de alternativ 
som diskuterats.

Miljö- och naturhänsyn krockar ofta med att mer 
mark måste tas i anspråk för exploatering och nya kom-
munikationer. I det fortsatta arbetet bör förespråkas 
att det långsiktiga skyddet för grönstrukturen förstärks. 
Gränser för exploatering måste sättas så rädslan för att 
grönområden bit för bit tas i anspråk kan avvärjas.

Alla ska i största möjliga utsträckning ha tillgång 
till vår natur. Eftersom många av regionens fritidshus 
omvandlas till permanentboende ökar behovet av att i 
länet etablera kolonistugeområden. 

Privata egendomsintressen får inte överordnas målet 
om en god livsmiljö för folkfl ertalet. Det är därför oro-
ande att strandskyddet i praktiken urholkats successivt 
alltsedan det generella strandskyddet infördes. Det bör 
framhållas att möjligheterna att bebygga stränderna bör 
bli betydligt mer restriktiva. 

 

Folkpartiet liberalernas reserva-
tion i landstingsfullmäktige 

LF 2002-05-14
Bilaga 2

Särskilt yttrande angående RUFS

Vid planering och beslut om stora infrastrukturprojekt 
har under årtionden det svåraste varit att skapa en till-
räcklig kapacitet över Saltsjön-Mälaren. Detta har resul-
terat i två snabbt växande problem: Huvudstadsregi-
onen hotas av en tydlig tudelning mellan norr och 
söder med svåra ekonomiska och sociala konsekvenser. 
Vidare hotar en närmast total trafi kinfarkt i huvudsta-
dens kärna, landets viktigaste arbetsområde och rikets 
ekonomiska centrum.

För att lösa denna redan akuta situation krävs en hel-
hetslösning med främsta syfte att kraftigt öka både spår- 
och vägkapaciteten.

Folkpartiet menar att en komplett Ringled är nöd-
vändig för att Stockholms innerstad skall fungera, med 
alla transporter som dess företag och invånare behöver. 
Ringen med Österleden är den enda lösning som gör 
det möjligt att avlasta innerstaden och skapa en bättre 
stadsmiljö.

Förbifart Stockholm behöver också byggas. Regionens 
olika delar behöver få samma chans till utveckling. Invå-
narna måste fritt kunna välja både bostad och arbets-
plats. Det förutsätter byggandet av Förbifart Stockholm 
i tunnel under Lovön, eftersom enbart Ringen i fram-
tiden inte räcker för att såväl ta hand om förbifartstra-
fi ken som avlasta Essingeleden och innerstaden tillräck-
ligt.

Stockholmsberedningen har föreslagit att planeringen 
av Österleden bör återupptas snarast samtidigt som för-
beredelserna för Förbifart Stockholm fortsätter. Reger-
ingen har dock inte beslutat enligt beredningens för-
slag.

Folkpartiet anser att Ringleden bör prioriteras före 
en västlig förbifart eftersom Ringen både skapar en ny 
kringfart och avlastar innerstan.
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Planeringsunderlag av väsentlig betydelse för planför-
slaget
Rapport 5:00 Storstadspolitik i debatt och handling

Rapport 6:00 Bostad? 

Rapport 8:00 Energiförsörjningen 2000-2030 

Rapport 3:01 Blåstrukturen i Stockholms län 

Rapport 4:01 Upplevelsevärden, sociala kvaliteter i den 
regionala grönstrukturen 

PM 2:99 Tillväxten, institutionerna och Stockholmsre-
gionen 

PM 12:99 Högskolepolitikens konsekvenser för Stock-
holmsregionen under nittiotalet 

PM 21:99 Integration i Stockholmsregionen med per-
spektivet ekonomisk tillväxt och förnyelse

PM 12:00 Detaljhandeln i Stockholmsregionen 
2000-2030 

PM 5:01 Scenarier för Stockholms län 2030 

PM 11:01 Regionkärnor – Vision och strategiska möj-
ligheter 

PM 15:01 Konsekvensbedömning av RUFS 2001

PM 12:01 Trafi kanalyser RUFS 2001 

Rapport 11:00 Masshantering i Stockholms län, Läns-
styrelsen i Stockholms län

Övrigt planeringsunderlag
Strategi
Program & förslag 1:00 Stockholmsregionens framtid, 
en långsiktig strategi

Program för RUFS
Program & förslag 1:98 Program för Regionplan 2000, 

Program & förslag 1:99 Program för arbetet att 
främja Ekonomisk tillväxt, förnyelse och integration i 
Stockholmsregionen, 

Program & förslag 2:99 Program för Kompetensut-
veckling och FoU i Stockholmsregionen

PM 16:99 Program för strategisk miljöbedömning i 
regionplanen

Samråd och utställning
Program & förslag 3:00 Regionplan 2000 

Program & förslag 4:00 Trafi ken i Regionplan 2000

Program & förslag 5:00 Ekonomisk tillväxt, förnyelse 
och integration

Program & förslag 6:00 Kompetensutveckling och FoU 

Program & förslag 7:00 Östersjöperspektivet 

Program & förslag 1:01 RUFS 2001, Utställningsförslag

Program & förslag 2:01 RUFS 2001, Samrådsredogö-
relse

Program & förslag 1:02 RUFS 2001, Utställningsutlå-
tande

Övrigt underlag
Rapport 6:98 Regioner, handel och tillväxt 

Rapport 1:99 Scenarier för utbildning 

Rapport 3:99 Dagens ungdomar är morgondagens 
vuxna 

Rapport 4:99 Utvecklingspolitik i tre storstadsregioner 

Rapport 2:00 Stockholmsregionen i världen 

Rapport 3:00 Vatten i Stockholmsregionen 

Rapport 4:00 Social atlas över Stockholmsregionen 

Rapport 6:01 Informationssystem för regionala grön-
områden 

Rapport 7:01 Hållbarhetsindikatorer för regional pla-
nering 

Rapport 1:01 Stockholmsregionens roll för Sveriges till-
växt 

Planeringsunderlag
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PM 30:99 IT-strukturer 

PM 3:00 Grönstruktur 

PM 5:00 Tysta områden

PM 6:00 Drivkrafter för fl erkärniga stadsregioner 

PM 8:00 Land- och sjötransporters miljöeffekter 

PM 11:00 Miljöbedömning av regionala strukturalter-
nativ

PM 14:00 Regiondelsbeskrivningar 

PM 15:00 Hållbar utveckling – tre dimensioner 

PM 16:00 Flerkärnighet och lönestruktur i 
Stockholmsregionen 

PM 17:00 Områdens sociala utsatthet. Har segregatio-
nen ökat i Stockholms län? 

PM 20:00 Omvärdering av ostsektorns trafi kförsörj-
ning 

PM 24:99 Att skapa och använda konkurrens  

PM 27:99 Lärdomar för tillväxt 

PM 21:00 Kluster i regional utveckling 

PM 22:00 Två analyser av regionplanealternativens 
konsekvenser för boende och välfärd 

PM 1:01 Sociala konsekvenser för de äldre i Stock-
holms län 

PM 2:01 Hälsokonsekvenser analyser på regional nivå

PM 13:01 Miljökvalitetsnormer i regional planering

PM 14:01 Regiondelsbeskrivningar RUFS 2001 

PM 16:01 Katalog över analyserade trafi kobjekt 

Planera med miljömål! Sams-projektet fallstudie Stock-
holmsregionen, Rtk, Boverket och SNV

En del av de skrifter som Regionplane- och trafi kkontoret 
publicerat fi nns ej längre i lager. 
Samtliga RTK:s skrifter kan dock laddas ner från 
www.rtk.sll.se/publikationer/index
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Vad är hållbar utveckling?

En hållbar utveckling beskrevs av Brundtlandkommis-
sionen (1987) som en utveckling ”som tillfredställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generatio-
ners möjlighet att tillfredställa sina behov”. Kommissi-
onen betonade också att hållbar utveckling inbegriper 
såväl ekonomiska som ekologiska, sociala och kulturella 
aspekter.  

Men den regionala utvecklingsplanen behandlar långt-
ifrån alla faktorer som har betydelse för en långsiktigt 
hållbar utveckling. Planen är resultatet av en process 
där regionens aktörer har haft ett stort infl ytande både 
på vilka frågor som ska hanteras i planen och på vilka 
inriktningsförslag som ska formuleras. Förslagen utgör 
också en avvägning av lösningar som är goda i olika avse-

Långsiktigt hållbar utveckling

Den regionala utvecklingsplanen har tre grundläggande mål:
• goda och jämlika levnadsförhållanden
• långsiktigt hållbar livsmiljö
• internationell konkurrenskraft

Här redovisas konsekvensbedömningar av hur utvecklingsplanens genomförande 
påverkar regionens miljö, ekonomiska och sociala förhållanden samt målkonfl ikter 
och synergieffekter mellan åtgärder med olika inriktning. 

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling för Stockholmsregionen krävs att 
regionens aktörer samverkar i processen. En regional utvecklingsplan kan inte ensam 
leda till att regionen utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. Men planen kan 
defi nitivt innebära att man når en bit på vägen.

En samlad bedömning ger vid handen att utvecklingsplanen, om den genomförs, 
förbättrar förutsättningarna för en hållbar utveckling i regionen. 

enden och vad som från olika utgångspunkter bedöms 
vara möjligt att genomföra. Planen har i sig ingen eller 
svag styrverkan och resultatet är därför beroende av olika 
aktörers agerande. 

För att säkra en långsiktigt hållbar utveckling för 
Stockholmsregionen krävs att regionens aktörer samver-
kar i processen. En regional utvecklingsplan kan inte 
ensam leda till att regionen utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Men planen kan defi nitivt innebära att 
man når en bit på vägen.

Genomförandet – en förutsättning 
En viktig aspekt på förslagen i denna utvecklingsplan är 
i vilken grad de kommer att genomföras. Många av för-
slagen är angelägna att genomföra för att regionen ska 
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kunna fortsätta att utvecklas positivt. Men inriktnings-
förslagen har ingen verkan om de inte accepteras och 
tas om hand av de regionala aktörer som vill medverka i 
ett förverkligande av utvecklingsplanen. Möjligheterna 
för en långsiktigt hållbar utveckling i regionen är alltså 
starkt beroende av att planen kan genomföras. Frågan 
om genomförande behandlas mer utförligt i kapitlet 
”Genomförande och uppföljning”.

Osäkerheter i omvärlden
En regional utvecklingsplan kommer alltid att vara för-
enad med betydande osäkerheter. Viktiga källor till osä-
kerhet fi nns i regionens omvärld, t ex den ekonomiska 
utvecklingen i övriga Europa samt den nationella politi-
ken som båda på olika sätt har stor inverkan på Stock-
holmsregionens utveckling. 

Regionens framtida utveckling är också starkt bero-
ende av vad som händer inom regionen. Alla regionens 
aktörer är i viss utsträckning osäkra på vad övriga aktö-
rer kommer att göra. En regional utvecklingsplan kan 
både utlösa en vilja och ett motstånd mot att genomföra 
planen vilket skapar ytterligare osäkerhet.

En plan minskar risker vid investeringar
Vare sig det fi nns en plan eller ej kommer investeringar 
att göras av regionens aktörer. Planen är en helhet som 
består av en mängd olika och ömsesidigt beroende delar. 
Delarna är de investeringar och övriga förslag som krävs 
för att planen ska förverkligas. Planen bäddar således för 
en serie investeringar i olika regiondelar och under olika 
tidsperioder. Planens ekonomiska konsekvenser beror 
på i vilken omfattning den genomförs. De investeringar 
som planen innebär görs om den förväntade avkast-
ningen är tillräckligt hög och om risken för felinveste-
ringar inte är allt för stora.

Beroendet mellan olika investeringar gör att den eko-
nomiska risken för helheten, d v s för utvecklingspla-
nen, är mindre än summan av varje ingående investe-
ring. Det betyder att ett genomförande av planen som 
helhet kan reducera de ekonomiska riskerna.

Risker och sårbarhet
Regionens robusthet och sårbarhet behöver analyseras, 
särskilt inför genomförande av olika åtgärder och pro-
jekt. Syftet bör vara att bidra till att regionen bättre kan 
stå emot svåra påfrestningar så som olyckor, katastrofer, 
oväder med mera. Exempel på frågor som kan ingå är 

transporter av farligt gods i ett regionalt perspektiv. Det 
fi nns även behov av att utveckla ett gemensamt förhåll-
ningssätt kommunerna emellan.

Nationella och regionala miljömål

Stockholmsregionen växer sedan lång tid tillbaka. Att 
hantera en ökande befolkning och därmed samman-
hängande transportbehov och bebyggelsetryck är en 
utmaning för regionen. 

För att en fortsatt tillväxt ska kunna förenas med att 
långsiktigt klara eller närma sig nationellt och regionalt 
fastställda miljömål är det viktigt att analysera regionens 
specifi ka förutsättningar för att nå dessa.

Varje region i Sverige har olika förutsättningar att 
klara eller närma sig fastställda miljömål. En stark 
befolkningstillväxt som i Stockholmsregionen torde inte 
innebära varken sämre eller bättre förutsättningar att 
klara samtliga miljömål. I stället påverkar olika regio-
ners förutsättningar, t ex med avseende på struktur och 
befolkningstillväxt, vilka miljömål som kan vara svåra 
att nå. Varje del av Sverige har sina egna specifi ka miljö-
utmaningar. I Stockholmsregionen har dessutom olika 
delar av regionen sina egna specifi ka miljöproblem som 
till exempel luftkvaliteten på innerstadsgatorna och brist 
på grundvatten i kust- och skärgårdsområdena.

Länsstyrelsen har genomfört en uppföljning av miljö-
målen i Stockholms län. I skriften Saldo 2000 granskas 
hur vi i regionen uppfyller de nationella och regionala 
miljömålen för att se om vi närmar oss en långsiktigt 
hållbar utveckling. Det konstateras att vidtagna mil-
jöåtgärder har fått effekt. Påverkan på miljön i länet 
har minskat och resulterat i en bättre miljö. Men med 
dagens åtgärdstakt blir det svårt att nå mer än hälften av 
miljömålen till år 2020. 

Flera av miljömålen kan inte uppnås utan stöd av 
åtgärder som ligger utanför länet. Det gäller till exem-
pel ”Skyddande ozonskikt” och ”Begränsad klimatpå-
verkan”. Men konkreta lokala och regionala åtgärder kan 
ge tydliga förbättringar i andra fall, till exempel att få 
en friskare innerstadsluft, minska övergödningen, åter-
skapa våtmarker och få en bättre bebyggd miljö. Miljö-
arbetet bör också bedrivas mer förebyggande än idag, så 
att vi kan undvika nya miljöproblem. 

Miljömålet ”God bebyggd miljö” sammanfattar 
många aspekter som har med utvecklingen av attraktiva 
stadsregioner att göra. Syftet med målet är att göra 
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stadsmiljön hälsosam och stimulerande att leva i och 
samtidigt minska miljöbelastningen. De fem strategi-
erna i RUFS kan utgöra en grund för en lämplig utveck-
ling av regionen. Det är väsentligt att även fortsättnings-
vis utveckla och ta till vara storstadsregionens specifi ka 
möjligheter vad gäller energisnåla arbetsresor, effektiva 
tekniska system och kulturellt och socialt värdefulla mil-
jöer. Varje nyexploaterad kvadratmeter måste användas 
effektivt samtidigt som hänsyn tas till regionens kultur-
och naturvärden. 

För att på sikt närma sig eller klara fastställda regi-
onala och nationella miljömål är det av stor vikt att 
regionen samverkar kring ett systematiskt uppföljnings-
system. Resultatet av uppföljningen bör ge vägledning 
för kontinuerlig revidering och utveckling av regionens 
gemensamma miljövårdsprogram. 

Konsekvensbedömningar av RUFS 

Syfte och avgränsning
Redan 1997, i samband med programarbetet för region-
planen, startade arbetet med en miljöbedömning av 
regionplanen. Samtidigt påbörjades också arbetet med 
att bedöma sociala och ekonomiska konsekvenser av 
planen. Under 1999 utarbetades ett program för stra-
tegisk miljöbedömning av regionplanen (Promemoria 
16:1999, Regionplane- och trafi kkontoret) för att fung-
era som vägledning för det kommande konsekvens-
bedömningsarbetet. Arbetet med programmet innebar 
en viktigt metodutveckling eftersom det var första 
gången en strategisk miljöbedömning av en regional 
plan genomfördes. Metodutvecklingsarbetet har skett i 
samverkan med Boverket och Naturvårdsverket inom 
projektet SAMS (Samhällsplanering med miljömål i 
Sverige), ett delvis EU-fi nansierat projekt, som syftar till 
att utveckla metoder för att förbättra miljöhänsynen i 
planeringen.

En genomgång av Regionplan 1991 visade att planen 
var otydlig i en rad betydelsefulla frågor och konfl ikter. 
Ett syfte med den strategiska miljöbedömningen var 
att göra den nya planen mer konsistent och tydlig ur 
miljösynpunkt. Samtidigt fanns också önskemålet att 
belysa sociala och ekonomiska konsekvenser av planen. 
Även här krävdes en metodutveckling med program-
skrivning. 

Syftet med de tre konsekvensbedömningarna har varit 
att de tillsammans skulle bilda underlag för bedöm-

ningar av regionplanens förutsättningar och bidra till en 
ökad förståelse för planens följder och härigenom för-
bättra underlaget för beslut som kan leda till långsiktigt 
hållbar utveckling. En viktig utgångspunkt har varit att 
bedömningarna skulle föra in viktiga aspekter tidigt i 
planprocessen. Konsekvensbedömningarna förväntades 
också bidra till att:

• underlätta framtagning och belysning av olika alter-
nativ (scenarier)

• avslöja målkonfl ikter och identifi era synergieffekter
• tydliggöra vägval i planeringen
• öka genomsiktligheten i planprocessen och under-

lätta samråd

Efter samrådet år 2000 kring förslaget till den regionala 
utvecklingsplanen beslutades att de tre konsekvensbe-
dömningarna skulle integreras till en samlad bedöm-
ning som behandlar alla de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling (sociala, ekonomiska, och miljöfrågor). I det 
arbetet har ingått att börja utveckla regionalt relevanta 
indikatorer, att stimulera en såväl intern som extern dis-
kussion kring frågorna om hållbar utveckling samt att 
analysera hela utvecklingsplanen utifrån de nya indika-
torerna. 

Konsekvensbedömningar i planprocessen
Att utarbeta en utvecklingsplan i samarbete med regi-
onens aktörer är en i högsta grad levande process och 
ändringar av både metodik och perspektiv har skett 
sedan planprogrammet och programmen för de olika 
konsekvensbedömningarna togs fram. 

Konsekvensbedömningar ger avsedd nytta bara om de 
införlivas i planeringsprocessen. En växelverkan måste 
fi nnas mellan planering och konsekvensbedömning. 
Därför har ett fl ertal planeringsansvariga regelbundet 
tagit del av eller aktivt medverkat i arbetet med kon-
sekvensbedömningarna. När man arbetar med konse-
kvensbedömningar är det också viktigt att ha de mest 
relevanta frågorna inom respektive område i fokus. Där-
för har både regionala referensgrupper och expertgrup-
per varit knutna till arbetet. 

Den största framgången med arbetet med konse-
kvensbedömningar har ändå varit att konsekvenser tagits 
upp i alla sammanhang där utvecklingsplanen diskute-
rats. Detta har självklart påverkat innehållet i planen 
bl a genom att större uppmärksamhet ägnats åt frågor 
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om trafi kens miljöpåverkan, integration och invandring 
samt den gröna och blå strukturen. 

Tyngdpunkten i arbetet med konsekvensbeskrivning-
arna har legat på att ta fram förslag till regionala hållbar-
hetsindikatorer för stockholmsregionen. Arbetet med de 
regionala indikatorerna har utgått från de övergripande 
målen för regionens utveckling. Med hjälp av dessa indi-
katorer beskrivs dagsläget och ett resonemang förs om 
möjligheterna att påverka framtida utveckling. 

Självklart kan både den regionala utvecklingspla-
neringen och metoderna för konsekvensbedömning 
utvecklas ytterligare. En regional utvecklingsplan kan 
dock aldrig behandla andra frågor än dem som regio-
nens aktörer vill prioritera. Inriktningen måste bygga på 
det som det fi nns acceptans för och som av andra skäl är 
möjligt att genomföra. 

Stockholmsregionen idag och i framtiden

Åtskilligt i en storstad som Stockholm ger goda för-
utsättningar för en hållbar utveckling. Bebyggelsetäthe-
ten ger underlag för effektivare och miljövänligare upp-
värmning genom fjärrvärme. Människor i storstäder dis-
ponerar mindre boendeytor. En tät bebyggelsestruktur 
konsumerar mindre mark och ger också underlag för 
effektiv kollektivtrafi k, kortare resvägar och utbyggd ser-
vice. En tät region med väl utbildade invånare gynnar 
forskning och utveckling och kan bidra till en positiv 
utveckling i hela landet.

Nedan beskrivs några viktiga huvudfrågor för Stock-
holmsregionens möjligheter att utvecklas på ett hållbart 
sätt. 

Räcker kapaciteten?
Under en period med relativt låg investeringstakt i regio-
nen tillsammans med kraf tig ekonomisk utveckling och 
stor befolkningstillväxt har det uppstått en tydlig kapa-
citetsbrist i transportinfrastrukturen, i utbildningssys-
temet och på bostadsmarknaden. Bristen hämmar den 
regionala ekonomin genom höga mark- och bostads-
priser och svårigheter att rekrytera kompetent personal 
samt genom att många transporter tar orimligt lång tid. 
Kostnadsläget inom bostadssektorn och kapacitetsbris-
terna i transportnätet leder till bristande rörlighet på 
bostads- och arbetsmarknaden och därmed till svårighe-
ter att skapa en väl fungerande arbetsmarknad.

Regionen måste bereda sig på att den snabba befolk-

ningstillväxt som pågått under 1990-talet kan fortsätta 
i framtiden. Den föreslagna bebyggelsestrukturen i 
utvecklingsplanen är avsedd att klara en sådan utveck-
ling. Det förutsätter investeringar i bostäder, lokaler och 
detaljhandel minst i den storleksordning som redovisas i 
följande tabell.

 Investeringsnivå 
 (miljarder kronor)

 2000–2015 2015–2030

Bostäder 250 200

Lokaler  150 125

Anläggningar för  25 25

detaljhandel

Teknisk infrastruktur 45 45

Vägtrafikanläggningar 20 15

Spårtrafikanläggningar 20 15

Kollektivtrafikfordon  15 15

Räkneexempel som visar storleksordningen på behovet av nyin-
vesteringar på 30 års sikt för att genomföra förslagen i utveck-
lingsplanen i alternativ Hög.

Det kan vara svårt att uppnå den nivå på investeringar 
i bostäder och teknisk infrastruktur som scenariot Hög 
förutsätter om det inte fi nns tillräckliga incitament för 
investeringar eller om sidoeffekterna av denna utveck-
ling inte är hanterbara.

Vad gäller trafi ksystemet så är investeringsnivån i pla-
nen inte anpassad till det reella behovet i ett 30-årigt 
perspektiv med fortsatt snabb utveckling (Hög). Detta 
trots att nivån överstiger vad som i ett historiskt per-
spektiv har avsatts till inve ste ringar i regionens trans-
portsystem.

 
Trafi ksystemet
De analyser som utförts visar att föreslagna kollektivtra-
fi kåtgärder är tillräckliga för att möjliggöra en tät och 
snabb spårtrafi k i Stockholmsregionen. Vidare bedöms 
den föreslagna utbyggnaden av Arlanda från två till fyra 
parallella rullbanor svara mot den förväntade fördubb-
lingen av fl ygresandet. Föreslagna utbyggnader i vägnä-
tet är däremot inte tillräckliga för att förbättra trängsel-
situationen jämfört med idag. Trängselsituationen kom-
mer påtagligt att försämras fram till 2015 innan före-
slagna kapacitetsförbättringar över Saltsjö-Mälarsnittet 
genomförts. Således krävs antingen en snabbare utbygg-
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nadstakt än vad som förutsatts eller någon form av reg-
leringsåtgärder. Regleringar kan dock inte skapa ytterli-
gare kapa ci tet men väl öka effektiviteten i utnyttjandet. 

Utbildningssystemet
Antalet 20–24-åringar kommer att öka med omkring 
20 procent fram till år 2015. Det innebär att regionens 
högskolor kommer att möta en kraftigt ökad efterfrå-
gan på högskoleplatser. Regionen har redan idag färre 
högskoleplatser än vad som motiveras av befolkningens 
storlek och färre än vad arbetsmarknaden efterfrågar. 
Om inte en tillräcklig utbyggnad av högskoleplatser sker 
kommer bristen på högskoleplatser att få sociala kon-
sekvenser. De sociala och etniska skillnaderna behålls 
och förstärks och levnadsförhållandena förblir ojämlika. 
Bristen på högskoleplatser leder också till brist på hög-
utbildad arbetskraft vilket får negativa ekonomiska kon-
sekvenser. Ett behov av ökad akademikerimmigration 
försvåras i sin tur genom bristen på bostäder. 

Bostadsmarknaden
Problemet med kapacitetsbrist märks tydligt idag på 
bostads- och lokalmarknaden. Bostadsbristen innebär 
en risk för att regionens ekonomiska tillväxt hämmas 
genom ökade svårigheter för företag att rekrytera den 
arbetskraft som man är i behov av. Men bostadsbristen 
får även sociala konsekvenser, genom att kommunerna 
får svårigheter att förmedla lägenheter till människor 
med ett särskilt behov av en bostad. Situationen försäm-
ras också för människor som saknar kapital och stöd-
jande nätverk. Fler människor riskerar att bli bostads-
lösa eller hänvisade till tillfälliga bostäder.

Bristen på bostäder leder också till negativa miljö-
konsekvenser och leder till att fritidshus permanentas i 
snabb takt vilket i sin tur leder till utglesning av boen-
det och därmed längre resor. Fritidshusens enskilda VA-
system riskerar dessutom att belasta grundvattnet.

Har en vidgad region en större kapacitet?
Om den funktionella regionen genom förbättrade för-
bindelser kan utvidgas till delar av närliggande län 
innebär det fördelar för regionens ekonomiska utveck-
lingsmöjligheter, genom att den större arbetsmarkna-
den ger regionen bättre konkurrensförmåga. Dessutom 
kan betydelsen av de befarade kapacitetsbristerna i olika 
avseenden minskas. Bostäder i Mälardalen kan t ex bli 
mer tillgängliga för bostadssökande i länet. Även om 

bostadsbyggandet i grannlänen skulle fl erdubblas jäm-
fört med idag kan det dock bara ersätta bostadsbyg-
gande i länet i begränsad grad. 

Samverkan över länsgränserna kring högskoleutbild-
ningen behövs för att kunna erbjuda ett bra kursutbud. 
Behovet av fl er högskoleplatser måste emellertid tillgo-
doses i regionen, eftersom närhet och tillgänglighet är 
viktigt, särskilt när nya grupper ska rekryteras till hög-
skolan. 

Även regionens långsiktiga behov av fl ygplatskapaci-
tet måste tillgodoses inom länet. Befi ntliga fl ygplatser 
i Mälardalen utgör inte fullgoda alternativ för Stock-
holmsregionens behov ens med utbyggd snabbtågstrafi k 
i varje fall när det gäller affärsresenärer med start- och 
målpunkt i centrala regionen.

Från trafi k- och miljösynpunkt är en ökad integra-
tion med närliggande län inte odelat positiv. Idag är kol-
lektivtrafi kandelen där låg jämfört med den inom länet. 
En ökad integration med närliggande län leder till att 
kraven på kapacitetsförstärkning av väg- och järnvägsnä-
ten ökar ytterligare. Även om en viss andel av den väx-
ande arbetspendlingen kan ske med snabbtåg kommer 
sannolikt den sammanlagda effekten bli ett totalt sett 
ökat trafi karbete med bil.

Vikten av en sammanhållen region
Utbyggnadsordningen i planen innebär att förbättrade 
tvärförbindelser inom region halvorna och en generellt 
förbättrad kollektivtrafi k i hela regionen prioriteras tids-
mässigt före en utbyggnad av ytterligare vägkapacitet 
över Saltsjö-Mälarsnittet. Genom denna prio ri tering 
fram till 2015 kommer kollektivtrafi kens konkurrens-
kraft att öka för regionala resor. Den negativa konse-
kvensen kommer att bli en accen tuerad delning av regi-
onen i två separata halvor. 

En delad region får negativa sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Arbetsmarknaden blir mindre dynamisk 
och företagen får ett mindre omland där de kan verka 
utan orimligt höga transportkostnader. Företag är i 
hög grad beroende av ett väl fungerande vägnät för 
att samordna och bedriva verksam heter på olika ställen 
i regionen. Det är därför viktigt att fi nna ytterligare 
investerings möjligheter – offentliga eller privata – för 
att om möjligt tidigarelägga utbyggnaden av ytterligare 
vägkapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet. 
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Den regionala strukturen

Flerkärnighet och tät bebyggelsestruktur
RUFS inriktning med en tät och fl erkärnig bebyggelse-
struktur ger en ökad tillgänglighet till arbetsplatser, ser-
vice och kulturutbud i regionens olika delar. Hög till-
gänglighet till och inom regionala kärnor kan dessutom 
ge samlokaliseringsfördelar för breda kluster av företag. 
Innovationskraften ökar och ekonomin gynnas av att 
företag samlokaliseras. Att utveckla regionala kärnor kan 
också bidra till bättre underlag för en väl utbyggd kol-
lektivtrafi k jämfört med att låta bebyggelsen koncentre-
ras till en dominerande kärna eller tillåta en mer spridd 
bebyggelse utanför centrum. En tät bebyggelsestruktur 
bidrar också till energieffektivare uppvärmning av bostä-
der och lokaler.

Kollektivtrafi k eller biltrafi k
I dagsläget (år 2000) svarar kollektivtrafi ken för en något 
större andel än biltrafi ken av resandet under maxtra-
fi ktimmen (52 procent jämfört med 48 procent). Den 
relativt höga andelen kollektivtrafi kresor beror till stor 
del på bebyggelsestrukturen i Stockholmsregionen med 
en dominerande central kärna. Om befolkningen hade 
ökat lika mycket i alla delar av regionen inklusive regi-
onkärnan skulle kollektivtrafi kandelen öka med någon 
procentenhet som en följd av ökad trängsel i vägnätet. 
En sådan koncentration av utbyggnaden är dock inte 
möjlig. Effekterna vid mer perifert belägna bebyggel-
setillskott beräknas bli att kollektivtrafi kresandet sjun-
ker några procentenheter även om bebyggelsetätheten är 
relativt hög. Se pilarna i fi guren.

Med en utbyggnad av kollektivtrafi knätet och förbätt-
ringarna i trafi keringen enligt förslagen i planen kan den 
framtida kollektivtrafi kandelen öka ca sex procenten-
heter. Den ökade kollektivtrafi kandelen är i allt väsent-
ligt resultatet av att förslagen innebär en kraftigt för-
bättrad kollektivtrafi ktillgänglighet. De samtidigt före-
slagna utbyggnaderna av vägnätet reducerar dock mar-
ginellt denna ökning. Sammantaget skulle förslagen i 
utvecklingsplanen medföra att kollektivtrafi kreseande-
len, jämfört med dagsläget ökar ett par procentenheter 
till 54 procent.

Kollektivtrafi kresandets utveckling beror emellertid 
inte bara av förslag i utvecklingsplanen utan i hög grad 
även på den ekonomiska utvecklingen. En positiv eko-
nomisk utveckling med ökad privat konsumtion kan 

erfarenhetsmässigt antas medföra ett fortsatt ökat bilin-
nehav och ett ökat bilresande. Människor kommer då 
inte att uppleva kostnaderna för att köra bil lika betung-
ande samtidigt som de tenderar att värdera sin tid mer. 
Ommänniskor väljer att använda en del av sitt ökade 
konsumtionsutrymme för bilresor kan kollektivtrafi k-
andelen komma att minska med i storleksordningen 
tio procentenheter. 
 
Kan utsläppen minska till hållbara nivåer?
Utsläppen till luften i Stockholmsregionen kommer 
huvudsakligen från uppvärmning och trafi k. Under de 
senaste decennierna har utsläppen minskat, framförallt 
tack vare katalysatorer och förbättrad rening samt ökad 
fjärrvärmeanvändning och minskad användning av fos-
sila bränslen för uppvärmning.

Utsläppen från trafi ken kommer från fl era olika typer 
av källor. Avgasrening har lett till en kraftig minskning 
av utsläppen från bensindrivna bilar och denna utveck-
ling kan väntas fortsätta.

Utsläppen ökar relativt kraftigt – två till tre gånger 
– vid låga hastigheter och ojämn körning förorsakad 
av trängsel. Betydelsen av detta beaktas dock sällan vid 
utvärderingar av trafi knät, och har inte heller varit möj-
liga att beräkna i utvecklingsplanens analyser.

Möjligheterna att minska utsläppen påverkas i viss 

Faktorer som påverkar andelen som reser med kollektivtrafik.
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grad av den struktur på bebyggelse och trafi knät som 
föreslås i utvecklingsplanen. Olika typer av bebyggelse 
har helt olika förutsättningar för uppvärmning. Så ska-
par t ex en tät bebyggelse förutsättningar för fjärr-
värme, där biobränsle kan användas och mycket energi-
effektiv elkraft samtidigt utvinnas. Den regionala bebyg-
gelsestruktur som förordas i utvecklingsplanen leder till 
ökade möjligheter att använda fjärrvärme vilket gör att 
man kan minska användningen av fossila bränslen.

För att målet att minska utsläppen av koldioxid 
ska kunna uppnås måste också motorer och drivmedel 
utvecklas. Det behövs dock incitament för att tekniken 
ska utvecklas. Även regelverk behövs för att tekniken ska 
resultera i användbara lösningar i storstadsområdena. 
Detta måste ske i internationell samverkan.

Bättre tillgänglighet med kollektivtrafi k
Tillgänglighet till arbetsplatser mäts som antalet arbets-
platser som kan nås inom en viss restid med bil eller all-
männa kommunikationer. Idag är tillgängligheten med 
bil bättre än med kollektivtrafi k. Med utbyggnaderna 
av kollektivtrafi ken och förbättringarna av trafi keringen 
förbättras tillgängligheten med kollektivtrafi k kraftigt i 
hela länet. Tillgängligheten med bil blir i stort sett oför-
ändrad, men genom utbyggnaden av tvärförbindelser 
jämnare fördelad än idag. Hur tillgängligheten med kol-
lektivtrafi k är respektive beräknas vara geografi skt för-
delad år 2000 samt år 2030 framgår av kartorna på föl-
jande uppslag.

Konsekvenser för hälsan

I Nationella folkhälsokommitténs slutbetänkande Hälsa 
på lika villkor – nationella mål för folkhälsan (SOU 
2000:91) föreslås 18 folkhälsomål. De är övergripande 
och berör den sociala miljön i samhället, barns och ung-
domars uppväxtvillkor, sysselsättning och förhållanden 
i arbetslivet, den fysiska miljön, olika levnadsvanor samt 
infrastruktur för att främja folkhälsan. Förslaget inne-
håller även delmål och indikatorer. Möjligheterna att 
påverka svåra somatiska sjukdomar och psykisk ohälsa 
betonas särskilt. Utmaningar ges till aktörer på natio-
nell, regional och lokal nivå. Vissa folkhälsomål har en 
tydligare koppling till den regionala utvecklingsplane-
ringen än andra. 

Stark solidaritet och samhällsgemenskap
samt hög sysselsättning
Hälsan påverkas av hur sociala relationer ser ut på sam-
hällsnivån och genom de sociala band som fi nns mellan 
människor. Minskad fattigdom, minskad boendesegre-
gation och särskilda resurser för barn och ungdom är 
angelägna åtgärder för att främja hälsan. Arbete är också 
en viktig bas för människors identitet, sociala liv och 
ekonomiska möjligheter och får därför effekter på häl-
san. Arbetslöshet påverkar hälsan avsevärt. Åtgärder som 
syftar till en hög sysselsättning och lika möjligheter 
för alla att komma in på arbetsmarknaden är tillsam-
mans med möjligheterna till utbildning och ett livslångt 
lärande därför viktiga åtgärder som främjar människors 
hälsa.

Tillgängliga grönområden för rekreation
Människan är beroende av vila och rekreation. Forsk-
ning har visat att naturen är en särskilt läkande kraft mot 
olika stresstillstånd. Åtgärder som syftar till att behålla 
och utveckla regionens grönområden samt att särskilt 
värna om tysta områden ökar förutsättningarna för en 
god hälsa.

Sunda inne- och utemiljöer
Kvaliteten i utemiljön berörs av olika åtgärder medan 
innemiljön inte behandlas i den regionala utvecklings-
planeringen. Bland miljökvalitetsmålen är det främst 
god bebyggd miljö, säker strålmiljö, frisk luft, rent 
dricksvatten och en giftfri miljö som har betydelse för 
hälsan. För Stockholmsregionen har trafi kens miljöpå-
verkan betydande negativa konsekvenser för hälsan. Det 
gäller då främst påverkan på luftkvalitet samt buller. 

De viktigaste riskfaktorerna för påverkan på luftvä-
garna är kvävedioxid, ozon och partiklar. Höga luftföro-
reningsnivåer har visat sig ge besvär med bl a andnings-
problem, astma- och bronkitsymtom samt hjärt- och 
kärlsjukdom. Kvävedioxid har störst betydelse från häl-
sosynpunkt. Högsta tillåtna halt av kvävedioxid regleras 
från och med 2006 av en miljökvalitetsnorm. 

Buller är kanske den miljöfaktor som berör fl est män-
niskor. Kontinuerligt lågfrekvent ljud från till exempel 
trafi ken utgör ett problem i boendemiljön. Buller kan 
förutom direkta hörselskador av momentant mycket 
höga ljudnivåer orsaka sömnstörningar, stress och högt 
blodtryck. Föreslagna åtgärder har inte särskilt analyse-
rats ur hälsosynpunkt. 
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Hälsokonsekvensbeskrivningar
I genomförandet bör hälsokonsekvensbeskrivningar 
göras, där bl a konsekvenserna av åtgärder som rör 
trafi kens påverkan på människors hälsa analyseras och 
beskrivs. 

Konsekvenser för barn

Sverige har genom att ratifi cera FN-konventionen om 
barnets rättigheter åtagit sig att garantera dessa rättighe-
ter för alla barn och ungdomar i vårt land. En av kon-
ventionens grundpelare är att vid alla åtgärder som rör 
barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. Kon-
ventionen innehåller dels ett antal medborgerliga och 
politiska rättigheter, dels ekonomiska och sociala rätt-
tigheter. Det gäller t ex att säkerställa barnets överlev-
nad och utveckling. Barnets rättigheter i ekonomiskt 
och socialt avseende avser bl a rätten till hälsovård, social 
trygghet, skälig levnadsstandard och utbildning. 

Den regionala utvecklingsplanen behandlar inte 
sådana rättighetsfrågor som utgör tyngdpunkten i barn-
konventionen. Planeringen av den yttre miljön behand-
las endast på en mycket översiktlig nivå vilket också 
begränsar tillämpligheten. De aspekter i planen som har 
störst betydelse för barn och ungdomars levnadsbeting-
elser i regionen är ambitionerna att stärka den ekono-
miska utvecklingen, att förbättra utbildningssystemet, 
att bygga tillräckligt med bostäder samt att förbättra 
kollektivtrafi ken. 

Grundläggande förutsättningar för att ge barn den 
levnadsstandard som enligt konventionen krävs för deras 
utveckling är en ekonomisk utveckling som ger goda 
försörjningsmöjligheter för deras föräldrar. Den regio-
nala utvecklingsplanen bidrar också till att öka barns 
och ungdomars möjligheter till en god utbildningsnivå, 
vilket är i linje med konventionens syfte att göra olika 
utbildningsformer inklusive högre utbildning tillgäng-
liga för alla. Utvecklingsplanen syftar också till att det 
ska fi nnas tillräckligt med bostäder för att ge barn 
och föräldrar en god levnadsstandard. Med förslagen 
i utvecklingsplanen förbättras också kraftigt den kol-
lektiva trafi ken, som är av grundläggande betydelse för 
barns och ungdomars möjligheter att förfl ytta sig inom 
regionen. 

Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är enligt miljöbalkens 
femte kapitel föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller den fysiska miljön i övrigt. 
Regeringen eller i vissa fall Naturvårdverket beslutar om 
miljökvalitetsnormer. Idag fi nns miljökvalitetsnormer 
antagna för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och partiklar 
(PM10) i utomhusluft samt för fi sk- och musselvatten. 
Ytterligare normer som kan komma att anges i framti-
den är exempelvis bensen och kolmonoxid i utomhus-
luft, radon i inomhusluft, nitrat i grundvattentäkter, 
fl öden/nivåer i rinnande vatten, fosfor i sjöar, fl er cance-
rogena eller allergena luftföroreningar, buller i samhället 
samt miljögifter i olika naturmiljöer. 

Miljökvalitetsnormer anger gränser som inte får över-
skridas. Myndigheter får inte bevilja tillstånd för en 
verksamhet som medverkar till att miljökvalitetsnormer 
överskrids. Om en norm riskerar att överskridas kan ett 
särskilt åtgärdsprogram behöva upprättas av regeringen, 
en kommun, länsstyrelsen eller annan myndighet. 

Enligt miljöbalken ska miljökvalitetsnormer iakttas 
vid planering. Enligt plan- och bygglagen ska det framgå 
i en översiktsplan hur kommunen avser att iaktta gäl-
lande miljökvalitetsnormer. Motsvarande gäller dock ej 
regionplaner. Detaljplaner och bygglov får vidare inte 
medverka till att en miljökvalitetsnorm överskrids.

 
Risk för att normerna för kvävedioxid och partiklar 
överskrids
Av redan införda normer för utomhusluft är de för kvä-
vedioxid och partiklar i tätorter de som kan komma 
att överskridas i Stockholmsregionen. Miljökvalitetsnor-
merna för partiklar ska klaras senast 1 januari 2005 och 
normerna för kvävedioxid senast 1 januari 2006. Bil-
trafi ken är idag den största källan till utsläpp av kväve-
oxider i länet. Under de senaste decennierna har bety-
dande förbättringar av luftkvaliteten skett. Enligt Stock-
holms och Uppsala läns luftvårdsförbunds prognoser för 
år 2006 kan dock överskridanden av dygnsnormen för 
kvävedioxid befaras bl a längs E4 norrut genom Solna 
och Sollentuna samt E4/E20 söderut genom Stockholm, 
på delar av Essingeleden, S:t Eriksgatan och Hornsga-
tan samt i anslutning till stadens biltunnlar. Själva tunn-
larna berörs dock inte av normerna.

Fram till år 2015 minskar antalet vägavsnitt med risk 
för överskridanden. På längre sikt – till 2030 – kan hal-
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Kvävedioxidkarta för Stockholm 2006

Tunnel (100–200 µg/m3)

 >60 µg/m3

48–60 µg/m3

36–48 µg/m3

24–36 µg/m3

12–24 µg/m3

10–12 µg/m3

 <10 µg/m3

Miljökvalitetsnormer för kvävedioxid
Från 1999 gäller nya svenska miljökvali-
tetsnormer, bland annat för kvävedioxid. 
Det finns normer för årsmedelvärde, dygns-
medelvärde och timmedelvärde. Dessa nor-
mer måste klaras efter 2005.
 För kvävedioxid blir dygnsvärdet svårast 
att klara. Medelvärdet under det åttonde 
värsta dygnet får inte vara högre än 
60 µg/m3.

 Kartan visar beräknad kvävedioxidhalt 
för åttonde värsta dygnet 2006 enligt vid-
stående färgskala.
 Halterna har beräknats två meter över 
marknivå. Om markerad gatusträcka har 
slutet gaturum har halterna beräknats två 
meter över gångbana (innerstadsbebyg-
gelse). Vid övrig bebyggelse avser färgmar-
keringen beräknade halter 10 till 20 meter 
från vägen.
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terna minska ännu mer om ny teknik för renare motorer 
och bränslen introduceras. 

Såväl internationella, nationella, regionala som lokala 
faktorer bidrar till höga värden, t ex luftföroreningar 
från andra länder och regioner och utsläppsnivån från 
trafi ken i Storstockholm beroende på trafi kmängder, 
hastigheter och andel tung trafi k på de aktuella vägav-
snitten. Den enskilda faktor som mest påverkar kväve-
dioxidhalten är dock trånga gaturum. 

Kunskapen om partiklar är betydligt lägre än om kvä-
vedioxid, både gällande haltnivåer i länet, orsaken till 
de uppkomna halterna samt de medicinska effekterna av 
en exponering för partiklar. De senaste åren har dock 
ett stort antal projekt startats i länet för att öka kun-
skapen om partiklar. Inom Miljöförvaltningen i Stock-
holms stad pågick under hösten 2002 ett arbete för att 
belysa risken för att miljökvalitetsnormen för partiklar 
överskrids i länet. Vilka faktorer som påverkar förekom-
sten av partiklar kommer också att redovisas.

Mätningar av partikelhalter, som utförts i Stockholms 
innerstad, indikerar att vi idag har kraftiga överskri-
danden av miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärden 
i gatunivå. Kraftiga förhöjningar kan där förekomma 
främst på våren, beroende på uppvirvlat gatudamm, s k 
resuspension. Dammet härstammar bl a från sand samt 
slitage från däck och vägbana. 

Åtgärdsprogram 
Regeringen har gett Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram 
ett förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökva-
litetsnormen för kvävedioxid inom länet. Åtgärderna ska 
leda till att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid inte 
överskrids på någon plats i länet fr o m den 1 januari 
2006. Länsstyrelsen har under våren 2002, i en hemstäl-
lan till regeringen, bett om ett tilläggsuppdrag för att 
även hantera partiklarna.

Av miljöbalken och dess förarbeten framgår att vare 
sig detaljplaner, översiktsplaner eller regionplaner kan 
utgöra åtgärdsprogram. Regionplanen är i första hand 
ett kunskapsunderlag med begränsad styrverkan. Regi-
onplanen kan dock tillsammans med annat regionalt pla-
neringsunderlag bidra till ökad kunskap om regionala 

samband och utgöra ett inslag i ett åtgärdsprogram.
Risk för att normen för kvävedioxid överskrids fi nns 

främst på centrala infartsleder med höga trafi kmängder 
och låga hastigheter samt på innerstadsgator med trånga 
gaturum. De främsta orsakerna till att trafi ken ökar är 
den växande befolkningen, dess fördelning i regionen 
och den ekonomiska utvecklingen. Åtgärder i den regio-
nala utvecklingsplanen som bidrar till mindre biltrafi k 
centralt i regionen är utbyggnad av kollektivtrafi k och 
av förbifarterna Österleden och Yttre tvärleden samt 
rekommendationer om ett tätt bebyggelsemönster med 
närhet till kollektivtrafi k. Sammantaget leder planens 
åtgärder inom transportsystemet, som framgår av före-
gående avsnitt, till att ge kollektivtrafi ken bättre kon-
kurrensmöjligheter gentemot biltrafi ken. 

Påverkansfaktorer
Ny bebyggelse påverkar trafi ken även i andra kommu-
ner och andra delar av regionen. Även om ett mer peri-
fert bebyggelsemönster skulle bidra till mindre trafi k 
centralt skulle biltrafi ken och utsläppen öka totalt, vil-
ket inte eftersträvas. Trafi k och resmönster påverkas i 
hög grad även av andra faktorer än bebyggelseutveck-
lingen, t ex när befolkningsstrukturen och närings-
livsstrukturen förändras. Befolkningen och ekonomin 
växer även utan ny bebyggelse. Trafi ken på innerstadsga-
torna påverkas endast försumbart av bebyggelse i regio-
nens ytterområden eftersom kapaciteten på infarterna 
är begränsad. Att helt bygga bort trängseln eftersträvas 
inte och är knappast möjligt. Flaskhalsarna fungerar reg-
lerande på trafi kmängderna men bidrar på grund av 
bilarnas låga hastigheter till utsläppen. Möjligheterna 
att använda detaljplanläggning annat än som ett selek-
tivt styrmedel torde vara mycket begränsade.

Utveckling av ny renare teknik för bilmotorer och 
bränslen är den effektivaste åtgärden för att minska ris-
ken för att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid över-
skrids. Tänkbara åtgärder på den regionala nivån är t ex 
införandet av trafi kinformatik och ekonomiska styrme-
del. På den lokala nivån kan t ex parkeringsregler och 
andra föreskrifter samt hastighets- och trafi kreglering 
bidra till att miljökvalitetsnormen uppfylls.
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Oförändrad institutionell ram 

Under senare år har Stockholmsregionen allt tydligare 
framstått som en funktionell enhet med egna utveck-
lingsbetingelser. Det innebär samtidigt att handlings-
kraften hos Stockholmsregionens aktörer är en nyckel-
fråga för regionens positiva utveckling. Regionens 26 
kommuner har mycket skiftande storlek, skattekraft, 
invånarantal, ekonomi och struktur på bebyggelse och 
näringsliv. Ansvarsområden och beslutskompetens är 
dock desamma för alla. Den grundläggande institu-
tionella ramen för beslutsfattande i Stockholmsregio-
nen har varit oförändrad under en lång tid och det inne-
bär att Stockholmsregionen fortfarande saknar effektiva 
institutioner för samordning och gemensamma beslut. 

Gemensamma frågor utan ansvarig aktör

Denna utvecklingsplan behandlar regiongemensamma 
resurser, funktioner och strukturer för vilka planerings- 
och genomförandeansvaret inte ligger hos en regional 

Att Stockholmsregionens konkurrenskraft stärks och att regionen erbjuder goda och 
jämlika levnadsvillkor samt en långsiktigt hållbar livsmiljö är ett gemensamt intresse 
för många parter. Såväl staten som landstinget och kommunerna i länet har ett 
intresse av en sådan utveckling – och ett ansvar för att den kommer till stånd. 
Det fi nns därför en regional intressegemenskap att bygga genomförandeprocesser på. 
Det fi nns också en stor uppslutning i regionen kring den strategiska inriktningen för 
regionens utvecklingsarbete.

Ett samlat agerande, av det slag som krävs för att genomföra de nu aktuella förslagen, 
har ofta varit svårt att åstadkomma i Stockholmsregionen. Genomförandet måste 
därför präglas av nytänkande och av att gemensamma intressen görs tydliga. 

Genomförande och uppföljning

aktör. Ansvaret för de frågor som här diskuteras är för-
delat på många aktörer på olika nivåer. 

Det fi nns fördelar med ett decentraliserat ansvar även 
för regionala frågor, t ex att varje kommun och orga-
nisation kan fi nna en individuellt anpassad lösning på 
en fråga. Men ett decentraliserat beslutsfattande med-
för samtidigt att det är svårt att få till stånd det gemen-
samma agerande som vissa förslag förutsätter. 

Genomförandet av de aktuella förslagen måste utgå 
från denna mångfald av ansvariga aktörer och genom-
förandeprocesserna måste ges särskild uppmärksamhet. 
De behöver utformas på olika sätt beroende på respek-
tive förslags karaktär och vilka aktörer som bör vara ini-
tiativtagare, huvudaktörer respektive medaktörer. 

Hittills har regionala frågor hanterats genom att sam-
verkansgrupper med skiftande sammansättning, legiti-
mitet och handlingskraft skapats. När regionala frågor 
hanteras av många olika typer av organisationer blir 
ansvaret otydligt och handlingskraften mindre stark. 
Ansvaret för att genomföra de förslag som här presente-
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ras bör därför placeras hos befi ntliga aktörer i regionen, 
som sedan kan knyta till sig de andra aktörer man fi nner 
relevanta. 

Vägen fram till genomförande är mycket olika för de 
olika insatserna. Vissa åtgärder kan genomföras relativt 
omgående – vad som ska göras är tydligt och aktörerna 
är redo. Andra insatser kräver fördjupat utrednings- 
och planeringsarbete innan en operativ fas inleds. En 
tredje kategori insatser är inte av det slaget att de kan 
bli ”genomförda”. En regional kärna t ex blir aldrig 
”genomförd” i ordets egentliga bemärkelse; den ska kon-
tinuerligt utvecklas och förändras.

Sätt att komma vidare

Delregionplanering, med inriktning på fördjupad sam-
verkan i de olika regiondelarna, är ett sätt att komma 
vidare i första hand med de insatser som berör regionens 
fysiska struktur och trafi kfrågor. Delregional planering 
kan bli en naturlig arena för kommunernas regionala 
engagemang och ett sådant mellankommunalt samar-
bete har redan påbörjats – med delvis olika inriktning – 
i olika regiondelar. Fördjupade regionplaner kan utarbe-
tas för geografi ska områden eller för särskilda aspekter. 
Sådana delregionplaner kan vara underlag för beslut och 
överenskommelser om investeringar i byggnader och 
anläggningar. 

En delregionplan, med fokus på förutsättningarna 
för en långsiktigt hållbar utveckling och som inklude-
rar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter, bör 
utvecklas för skärgården. Exempel på frågor som där bör 
behandlas är bostadsförsörjning, transportinfrastruktur, 
naturvård och skydd, kulturmiljöfrågor samt näringsli-
vets förutsättningar. Delregionplanen kan redovisa lämp-
liga åtgärder i en mer detaljerad skala än denna utveck-
lingsplan.

Den kommunala översiktsplaneringen ger stora möj-
ligheter att gå vidare i en genomförandeprocess. Om 
översiktsplaneringen utvecklas till en mer handlingsin-
riktad lokal utvecklingsplanering förbättras möjlighe-
terna för genomförande ytterligare. Den operativa fasen 
kan sedan inledas med att en detaljplan antas eller med 
andra juridiskt bindande beslut.

Också samarbetet kring planerings- och utvecklingsfrå-
gor i Mälardalen bör utvecklas. När den funktionella 
regionen växer och utbytet med angränsande geogra-
fi ska områden ökar, växer också behovet av samarbete. 

Trafi k- och kompetensfrågor är exempel på områden där 
det fi nns gemensamma intressen.

Vissa föreslagna insatser kan föras upp på dagord-
ningen för relevant beslutsforum hos den aktör som har 
beslutskompetens. Sådana aktörer kan vara befi ntliga 
regionala samverkansorgan eller enskilda aktörer som 
beslutar sig för att driva genomförandeprocessen. Ofta 
berör genomförandet emellertid fl era aktörer. Också då 
måste frågan upp på dagordningen hos berörda organi-
sationer – de aktörer som berörs behöver komma över-
ens om de operativa stegen i genomförandeprocessen, 
hur fi nansieringen ska säkras etc. Förhandlingar mellan 
berörda parter behöver komma till stånd. En sådan pro-
cess kan också inkludera fördjupade studier.

Vissa av utvecklingsplanens åtgärder kan inte genom-
föras endast av regionens aktörer, utan förutsätter med-
verkan från staten. I dessa fall måste regionens aktörer  
samarbeta med statliga organ i genomförandeprocessen. 
Den regionala utvecklingsplanen bör vara underlag för 
statliga program och initiativ t ex regionala tillväxtavtal.

I vissa fall kan regionens aktörer driva på en fråga 
genom aktiv opinionsbildning riktad mot den natio-
nella nivån. Såväl de folkvalda organen i länet – kom-
munerna och landstinget – som intresseorganisationerna 
kan på olika vägar agera för att Stockholmsregionens 
intressen ska tydliggöras. Regionens aktörer kan i syn-
nerhet arbeta med opinionsbildning enskilt och tillsam-
mans men också i samverkan med de andra svenska 
storstadsregionerna. Ett inslag i opinionsbildningen bör 
vara att skapa en insikt om storstäders betydelse för ett 
lands utveckling och om hur samspelet mellan storstads-
regioner och andra regioner kan stärkas. Omvärlden bör 
få en större insikt om vikten av storstadspolitik och stat-
liga myndigheter motiveras att ägna mer uppmärksam-
het åt storstadsfrågorna. 

Förändringar i omvärlden, som påverkar regionens 
förhållande till andra regioner, kan kräva snabbt age-
rande från regionens aktörer. Omvärldsbevakning med 
inriktning på förhållanden av betydelse för regionens 
utveckling behöver därför stärkas. Resultaten bör spri-
das brett.

Vissa frågor slutligen bör bli föremål för fortsatta dis-
kussioner och fördjupade analyser i samverkan mellan 
nationella, regionala och lokala aktörer. Bl a bör frågor 
som rör förutsättningarna för konkurrenskraftig kollek-
tivtrafi k och olika former av regleringsåtgärder i stor-
stadsområdena ytterligare diskuteras och analyseras.
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Vem tar initiativ? 

Oavsett om sättet att driva en fråga vidare innebär för-
djupad planering, förhandling, opinionsbildning eller 
något annat så krävs att det för varje åtgärd fi nns en 
aktör som tar initiativ och driver genomförandeproces-
sen. Denne aktör bör ha en demokratisk förankring och 
ses som legitim företrädare av andra aktörer som berörs 
av insatsen. 

Reglementen, instruktioner och stadgar för relevanta 
organisationer och myndigheter ger dock inte alltid 
klara besked om ansvars- och rollfördelning i förhål-
lande till de aktuella åtgärderna. I vissa fall fi nns det såle-
des fl era möjliga aktörer som kan ta initiativ och med-
verka i genomförandet. En komplikation, när gemen-
samma insatser ska genomföras, är just att de är gemen-
samma och att det således är oklart vem som bör ta 
initiativ. Det bör därför i ökad utsträckning vara en regi-
onal uppgift att ta initiativ till gemensamma utveck-
lingsinsatser. Vissa åtgärder av regionalt intresse kan 
dock genomföras av en enskild aktör. Här bör en pröv-
ning ske hos respektive organ. 

Aktörer som medverkar i genomförandet 

Den formella ansvarsfördelningen mellan de demokra-
tiskt förankrade organen på nationell (riksdag och reger-
ing), regional (landstinget och regionala samarbetsor-
gan) och kommunal nivå (kommunerna) är väl känd. 
Hur dessa aktörer, utifrån denna institutionella struktur, 
kan medverka till åtgärdernas förverkligande summeras 
i nedanstående tabell. I Stockholmsregionen fi nns ett 
stort antal intresseorganisationer som i hög grad berörs 
av den regionala utvecklingsplanens åtgärder. De kan 
både bidra med sakkunskap och medverka operativt i 
genomförandeprocessen.

Dessa aktörer kan göra mycket var för sig, men ofta 
krävs samverkan mellan fl era aktörer för att insatserna 
ska kunna genomföras med kraft. Stora krav ställs på hur 
den initiativtagande parten lägger upp genomförande-
processen.  

Samverkan med, och stöd från grannlänen, är av 
betydelse för genomförandet av fl era av förslagen. I fl era 
fall ligger åtgärder även i grannlänens intresse – t ex vissa 
trafi kinvesteringar – vilket bör ge ökad tyngd åt försla-

Aktör Sätt att medverka till utvecklingsplanens förverkligande

Kommunerna • Initiativtagare på lokal nivå
 • Fysisk planering
 • Upphandling
 • Arbetsgivarrollen
 • Myndighetsutövning
 • Grundskolan/ gymnasieskolan

Landstinget och  • Kollektivtrafik
regionala organ • Teknisk försörjning
 • Finansiering av infrastruktur
 • Upphandling
 • Internationella nätverk
 • Arbetsgivarrollen
 • Utredningsinsatser 
 • Initiativtagare i regionala frågor 
 • Samordning

Staten regionalt  • Initiativtagare i regionala frågor
(Länsstyrelsen) • Samordning av statliga verksamheter
 • Genomförande av infrastrukturåtgärder

Staten nationellt  • Ändringar av regelverk
(Riksdag, regering  • Planering och finansiering av högre utbildning och forskning
och statliga organ) • Planering och finansiering av infrastruktur

Intresseorganisationer • Sakkunskap och kontaktnät
 • Informationskanal 

Aktörer och sätt att medverka till utvecklingsplanens genomförande.
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gen. Ambitionerna att vidga den funktionella regionen 
till stora delar av Mälardalen leder också till samarbete 
på en rad områden, t ex inom utbildningssektorn. 

Prövning enligt miljöbalken mm

För genomförandet av trafi kanläggningar och regional-
tekniska anläggningar svarar olika sektorsorgan enligt 
regler som anges i bl a miljöbalken, väglagen, järnvägsla-
gen och luftfartslagen. Kommunerna ansvarar för den 
fysiska planläggningen enligt plan- och bygglagen. Nya 
anläggningar som ingår i den regionala utvecklingspla-
nen kan dessutom bli föremål för regeringens tillåtlig-
hetsprövning enligt miljöbalkens 17 kap. Detta är obli-
gatoriskt för t ex större förbränningsanläggningar, vissa 
energi- och avfallsanläggningar, större trafi kleder och 
järnvägar samt fl ygplatser och farleder. Prövning ska 
också ske i vissa fall om verksamheten kan antas få bety-
dande omfattning eller mer än obetydligt skada natur-
värden. 

Flera av de större trafi kanläggningar som ingår i 
planen kan bli föremål för en sådan tillåtlighetspröv-
ning. Tillåtlighetsprövningen innebär att regeringen ska 
bedöma om verksamheten är förenlig med miljöbalkens 
grundläggande regler. Syftet är att i ett tidigt skede i pro-
cessen få klarlagt om en anläggning kan tillåtas med en 
viss lokalisering eller sträckning. 

De nya anläggningar som ingår i utvecklingsplanen 
har i många fall föregåtts av en omfattande och mång-
årig planerings- och utredningsprocess där olika alter-
nativ redan prövats ingående. De olika objekten stöder 
de regionala strategierna att vidga och hålla samman 
regionen, att öka kapaciteten och förbättra effektiviteten 
i transportsystemet och i de tekniska försörjningssyste-
men, att utveckla en effektiv fl erkärnig regional struktur 
samt att bidra till regionens internationalisering. 

De objekt som redovisas i utvecklingsplanen har 
genomgående också fått ett brett stöd i samrådet av 
kommuner, regionala organ och organisationer. Alter-
nativ som inte stödjer de regionala strategierna och 
som saknar stöd bland remissinstanserna har avförts. 
Den slutliga prövningen av objekten måste dock alltid 
ske enligt de regler som gäller vid den tidpunkt då de 
ska förverkligas. Den regionala utvecklingsplanen läg-
ger emellertid fast och manifesterar behovet av de olika 
anläggningarna. De regionala motiven bakom de olika 

objekten i utvecklingsplanen får därför  avgörande bety-
delse för den fortsatta genomförandeprocessen.

Finansiering

Att genomföra många av förslagen kräver stora fi nan-
siella insatser i form av t ex:
• statliga anslag till vägar och utbildning 
• landstingskommunal fi nansiering av infrastrukturin-

vesteringar
• kommunal fi nansiering av mellanregionalt samar-

bete
• privat kapital för bostads- och lokalbyggande

De största investeringarna gäller transportsystemet och 
bostadsbyggande. I Stockholms län svarade staten 1998 
för knappt 27 procent av utgifterna för de allmänna 
kommunikationerna  och kommuner och landsting 
för 73 procent. I landet i övrigt är förhållandet det 
omvända; staten står för 75 procent av kost naderna  och 
kommuner och landsting för 25 procent. Av statens 
budget för drift, underhåll och byggande av infrastruk-
tur samt bidrag till trafi kering gick 1998 ca 3 miljarder 
kronor eller 15 procent till Stockholms län. Samtidigt 
använde kommunerna och landstinget i Stockholms län 
5,5 miljarder kronor av skattemedel till drift, underhåll 
och investeringar i det regionala transport systemet. 

Ett skäl till snedfördelningen är att resandet med 
kollektivtrafi k är betydligt högre i Stockholms regionen 
än på annat håll i landet. Hela 90 procent av landets 
resande med eldrivna regionala kollektivtrafi kmedel sker 
i Stockholmsregionen. Den nationella politiken talar 
om miljö anpassat transport system, men det reella stödet 
till de miljöanpassade transporterna är obetydligt. 

Staten fi nansierar investeringar i statliga vägar och 
järnvägar. De största och mest akuta behoven av inves-
teringar i transportinfrastruktur i landet gäller stamba-
norna och de nationella vägarna i Stockholms län. Sta-
ten  behöver avsätta en investeringsbudget eller skapa 
former för projekt samverkan där privata aktörer får möj-
lighet att fi nansiera, bygga och driva nya anläggningar 
mot en årlig ersättning från staten. En fördel med sådan 
projektsamverkan är att incitament kan tydliggöras och 
ansvar och risk fördelas. 

Kostnaderna för investeringar i de regionala trafi kan-
läggningar som här före slås har beräknats till 40 miljar-
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nering anger att en kommun under varje mandatperiod, 
genom ett beslut i kommunfullmäktige, måste ta ställ-
ning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Mot-
svarande regler fi nns inte för en regionplan. 

Det kan ändå vara lämpligt att landstingsfullmäktige 
under varje mandatperiod tar ställning till planens aktu-
alitet. Ett beslut skulle kunna vara att planen fortfarande 
bedöms ha full aktualitet, och att dess giltighetstid där-
för kan förlängas. Fullmäktige kan också konstatera att 
delar av planen blivit inaktuella och behöver förnyas 
eller att i dess helhet behöver ses över.

Inriktning:
Stärk den delregionala utvecklingsplaneringen
• Delregionplanering, med inriktning på fördjupad 

samverkan i de olika regiondelarna, bör genom-
föras.

Stärk samarbetet i Mälardalen
• Samarbetet med angränsande geografi ska områ-

den inom relevanta sakområden bör utvecklas.

Intensifi era regionens opinionsbildningsarbete
• Stockholmsregionen bör tydliggöra sina intressen 

i den nationella och internationella politiken. 
Samverkan med de andra svenska storstadsregio-
nerna bör sökas.

Den nationella storstadspolitiken bör utvecklas
• Den nationella storstadspolitiken i Sverige är 

mindre utvecklad än i andra länder. Regionens 
aktörer bör verka för att den utvecklas och för-
nyas.

Utveckla regionens omvärldsbevakning
• Omvärldsbevakning med inriktning på förhållan-

den av betydelse för regionens utveckling behöver 
stärkas och resultaten spridas brett till aktörer i 
regionen. 

Förstärk uppföljningen av utvecklingen i regionen
• Medvetenheten om tillstånd och utvecklingsten-

denser i regionen bör stärkas genom regelbunden 
uppföljning av regionens utveckling.

Håll utvecklingsplanen aktuell
• Landstingsfullmäktige bör under varje mandatpe-

riod ta ställning till utvecklingsplanens aktualitet.

der kronor fram till 2015 och ytterligare 32 miljarder 
kronor på längre sikt. Eftersom investeringar är efter-
satta är investeringsbehovet störst för de första åren. 
Kostnaden för utbyggnaden av vägnätet de närmaste 15 
åren har beräknats till ca 1,4 miljarder kronor om året. 

Därtill beräknas investeringarna i kollektivtrafi kens 
fasta anläggningar kosta lika mycket. Detta ska jämföras 
med de årliga investeringar som SL planerar i form av 
vagnar, upprustning av stationer m m som uppgår till 
2,3 miljarder kronor per år fram till 2004. Eftersom tra-
fi keringen inom kollektivtrafi ken antas öka i högre takt 
än befolkningen i regionen kommer SL på sikt att få 
hantera en allt högre driftkostnad per resenär. 

Tidsperspektivet

Utvecklingsplanen har ett långsiktigt perspektiv på regi-
onens utveckling. Men snabba förändringar, efterslä-
pande investeringar och akuta brister gör att insatser 
behövs även på kort sikt. Det gäller såväl åtgärder för 
att förbättra förutsättningar för förnyelse och innova-
tion samt för kompetens och forskning som omfattande 
investeringar i byggnader och anläggningar. 

På längre sikt gäller det att säkra en handlingsfrihet så 
att inte kortsiktiga intressen förhindrar framtida åtgär-
der som från regional synpunkt är angelägna. 

Uppföljning och aktualitetsförklaring 

Regelbunden uppföljning av regionens utveckling och 
av de utvecklingsinsatser som görs kan skapa en större 
medvetenhet om tillståndet i regionen. På så sätt kan de 
bli ett inspirerande underlag för en debatt om regionens 
utveckling och förutsättningar. 

Uppföljningar bör presenteras vid större öppna semi-
narier, helst både kom mun vis och för regionen som hel-
het. En lämplig form är ett återkommande och öppet 
evenemang, där en avstämning av situationen i vid 
mening – en rapport om ”läget för regionen” – görs. För 
att ytterligare förankra innehållet bör seminarier kunna 
genomföras i ett brett partnerskap. Uppföljningsarbetet 
kan då blir ett instrument för en utvecklande dialog 
mellan aktörerna i regionen. 

En regional utvecklingsplan behöver hållas aktuell. 
Vissa delar av planen kan behöva förnyas snabbare än 
andra. Enligt PBL har en regionplan en giltighetstid på 
sex år efter antagandet, vilket var två mandatperioder 
när PBL infördes. Reglerna för kommunal översiktspla-
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Redovisning på plankartan
På plankartan redovisas inriktningen för den framtida 
markanvändningen i åtta kategorier. De har olika förut-
sättningar och bör i framtiden utvecklas och användas 
på olika sätt. Kartan redovisar den principiella avväg-
ningen mellan exploaterings- och bevarandeintressen. 
Slutgiltig avvägning görs på den lokala nivån.

Regional stadsbygd med utbyggnadspotential
Mark med goda regionala lägesegenskaper och förutsätt-
ningar för god försörjning med kollektivtrafi k och för 
en energieffektiv stadsbygd. Mark som är väl lämpad för 
ett intensivt markutnyttjande och som bör prioriteras 
för bebyggelseutveckling.

Inriktning
Områden med goda lägesegenskaper bör ges en så hög 
bebyggelsetäthet att läget kan utnyttjas effektivt.

Övrig regional stadsbygd
Mark för samlad bebyggelse i områden av större omfatt-
ning. Omfattar befi ntlig tätortsbebyggelse, markreserva-
tioner i kommunala översiktsplaner samt fritidshusom-
råden som bedöms bli permanentade under planperio-
den.

Inriktning
Bebyggelse bör förläggas så att kommungemensamma 
anläggningar för VA är möjliga att utnyttja. 

Genom lokalt omhändertagande bör det regionala 
avloppsnätet avlastas från dagvatten. Samplanering av 
avloppsrening bör ske med kommuner som påverkas 
nedströms i avrinningsområdet.

I områden där fritidshus omvandlas till permanent-
bostäder bör gemensamma försörjningsanläggningar 
byggas.

Ny bebyggelse bör få en täthet och omfattning som ger 
förutsättningar för kollektivtrafi kförsörjning.

Redovisning av den framtida inriktningen för användning av mark och vatten 
baseras dels på en bedömning av samhällets anspråk på lång sikt, dels på en bedöm-
ning av olika områdens lägesegenskaper, naturvärden och andra förutsättningar. 
Redovisningen sker på två kartor: plankartan och hänsynskartan. Den inriktning för 
användningen av regionens mark och vatten som redovisas syftar ytterst till att stödja 
en utveckling i riktning mot de regionala målen. 

Vidare anges de objekt som bör byggas för att utveckla regionens transportsystem. 
Avslutningsvis anges scenarier på kommunal nivå som illustrerar vad de regionala 
scenarierna och markanvändningen innebär för kommunerna i länet. 

Markanvändning 
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Regional och delregional stadskärna
Regioncentrum och ett begränsat antal områden med 
hög regional tillgänglighet som bör kunna avlasta Stock-
holm från en del av dess cityfunktioner. Till områdena 
ska kontaktintensiva verksamheter med krav på mycket 
god tillgänglighet och stort regionalt omland kunna 
lokaliseras.

Inriktning
Goda kommunikationslägen bör reserveras för bebyg-
gelse med särskilt högt markutnyttjande. 

Ett mångsidigt innehåll bör eftersträvas i kärnorna. 

Knutpunkterna bör stärkas för att förbättra tillgänglig-
heten ytterligare.

Regional grönstruktur
Storstadsnära landsbygdsområden och grönområden 
som hänger samman i en gemensam funktionell regio-
nal grönstruktur med höga natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden.

Inriktning
Grönstrukturens värden och funktioner bör främjas 
och utvecklas. Planeringen av grönstrukturen bör vara 
en permanent mellankommunal aktivitet som bör ske 
i samverkan med regionala aktörer. Grönstrukturens 
förvaltning och skötsel bör uppmärksammas i plane-
ringen.

Övrig landsbygd 
Landsbygd och skärgård med näringar, som jord- och 
skogsbruk, trädgårdsodling, hästskötsel, fåravel och fi ske. 
Inom landsbygden fi nns en betydande bebyggelse för 
såväl permanentboende som fritidsboende både i min-
dre bebyggelsegrupper och i spridd bebyggelse.

Inriktning
Av hänsyn till vattenkvaliteten i Mälaren och Mellan-
skärgården bör ekologiskt hållbara brukningsmetoder 
användas och – där utrymme fi nns – även naturliga 
reningsmetoder där växtnäring återförs till odlings-
marken. Den sammantagna effekten på vattenkvalite-
ten inom avrinningsområdet bör uppmärksammas. 

Restriktioner i markanvändning kan krävas för att 
säkerställa vattenkvaliteten i vattendrag och grunda 
havsvikar. 

I omvandlingsområden bör avvägningen mellan lokala 
och regionala VA–lösningar göras utifrån platsens 
lokala förutsättningar sedda i ett större sammanhang. 

Nationella och regionala vägar, spår och annan kollek-
tivtrafi k
Framtida trafi ksystem redovisas i form av övergripande 
regionalt vägnät och kollektivtrafi kens regionala spår-
bundna nät med utblickar mot angränsande län.

Inriktning
Mark och vatten bör hållas tillgängliga för den regi-
onala trafi kförsörjningen. Vid planering för ändrad 
markanvändning bör förutsättningarna för trafi ksyste-
mets utbyggnad, funktionalitet och samspel med bebyg-
gelsen uppmärksammas.

Regionala terminaler, anläggningar och verksamheter 
med tunga transporter
Befi ntliga och nya terminaler samt övriga områden som 
behövs för regionens trafi kförsörjning, till exempel fl yg-
platser och hamnar, samt anläggningar som krävs för 
regionens tekniska försörjning, till exempel deponier 
och förbränningsanläggningar. 

Inriktning
Mark och vatten bör hållas tillgänglig för regional 
försörjning med gods, varor, maskiner, energi, avfall 
och massor mm som kräver tunga transporter. Skydds-
avstånd till annan bebyggelse bör beaktas.
 

Förutsättningar för samverkan mellan olika transport-
slag bör särskilt uppmärksammas. 

När planering i en kommun påverkar förhållandena i 
andra kommuner inom trafi ksektorn eller avrinnings-
området bör samplanering ske mellan berörda kom-
muner.
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Redovisning på hänsyns-
kartan
Hänsynskartan redovisar större områden som kräver sär-
skild hänsyn i samhällsplaneringen. Utgångspunkten är 
behovet av att säkerställa regionala vattenresurser och 
grönområden för att tillgodose såväl naturvårds- och 
friluftslivsintressen som den långsiktiga vattenförsörj-
ningen. Dessutom observeras här behovet av särskilda 
förordnanden för att stödja hänsynen till grön- och vat-
tenområden vid planering. 

Redovisningen på hänsynskartan sker i olika katego-
rier. Nedan redovisas en beskrivning av respektive kate-
gori samt önskvärd inriktning.

Den blå strukturen 

Våtmarker
Våtmarker är ett samlingsbegrepp för strandområden, 
sumpskog, kärr, tjärnar, mossar och övrig fuktig mark. 
Som exempel på våtmarker redovisas här större myrmar-
ker.

Inriktning
Våtmarkerna har ekologiska och vattenhushållande 
funktioner i landskapet och bör behållas och skyddas så 
långt som möjligt mot dränering, torvtäkt, vägbyggen 
och annan exploatering.

Fastställda vattenskyddsområden
Det fi nns för närvarande 83 fastställda vattenskydds-
områden i Stockholms län, fl ertalet av dessa avser 
grundvattentäkter. Här redovisas större skyddsområden 
av betydelse för regionens vattenförsörjning. För varje 
område gäller lokalt anpassade skyddsföreskrifter som 
reglerar hur verksamheter av olika slag får bedrivas. Det 
kan till exempel gälla industriell verksamhet, transporter 
av farligt gods, hantering av olja, avlopp, avfall mm.

Föreslagna skyddsområden för vatten
Ytvattentäkter
Här redovisas större befi ntliga och potentiella ytvatten-
täkter som föreslås bli skyddade. Det gäller främst Mäla-
ren men också sjöarna Erken och Yngern. 

Inriktning
Sjöarna Erken och Yngern bör skyddas som möjliga 
råvattentäkter. Skyddet av Mälaren bör utökas där 
det inte är tillräckligt för att säkerställa råvattentill-
gången. Vid utbyggnad av bebyggelse och infrastruktur 
bör de miljömässiga konsekvenserna på Mälaren upp-
märksammas.

Åsar med betydande grundvattentillgångar
En stor del av regionens grundvattentillgångar förekom-
mer i sju mer eller mindre sammanhängande åsstråk eller 
åsavlagringar. Här redovisas sammanhängande åspartier 
med måttlig till stor grundvattentillgång enligt SGU:s 
klassifi cering. På kartan redovisas också en generell buf-
fertzon om 200 meter för att tydliggöra behovet av 
hänsyn även utanför åsarna. Möjligheten att förstärka 
tillgången med konstgjord infi ltration från närbeläget 
ytvatten har vägts in. I dagsläget fi nns det begränsade 
skyddsområden för vissa av dessa åspartier. 

Inriktning
Grusåsarna bör få ett mer heltäckande skydd. De bör 
prioriteras som grundvattenresurs framför andra ex-
ploateringsintressen och skyddas för påverkan och dag-
vattenutsläpp. 

Den gröna strukturen

Regional grönstruktur 
Här redovisas en sammanhängande funktionell regional 
grönstruktur bestående av gröna kilar, utfl yktsområden, 
värdekärnor och gröna länkar. De kriterier som ligger 
till grund för valet av områden är natur-, kultur-, och 
sociala värden (rekreationsvärden). 

Inriktning
Grönstrukturens värden och funktioner bör skyddas 
och utvecklas. Vid utbyggnad av infrastruktur, bostä-
der och lokaler måste grönstrukturens värden och funk-
tioner beaktas.



103

Riksintresse för kulturmiljövård, friluftsliv och 
naturvård 
Här redovisas områden av riksintresse för kulturmiljö-
vård, friluftsliv och naturvård. 

Inriktning
Dessa områden skall skyddas mot åtgärder som påtag-
ligt skadar kulturmiljövärden, naturvärdet eller värdet 
för friluftslivet.

Nationalstadsparken
Här redovisas Nationalstadsparken – området Ulriks-
dal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. 

Inriktning
I Nationalstadsparken får ny bebyggelse och nya 
anläggningar komma till stånd samt andra åtgärder 
vidtas endast om det kan ske utan intrång i park-
landskap och naturmiljö och utan att det historiska 
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Nationalparker och naturreservat
Här redovisas befi ntliga nationalparker och naturreser-
vat. 

Inriktning
För varje område gäller särskilda skyddsbestämmelser. 
Dessa skiftar starkt från fall till fall beroende på vilka 
motiv som ligger bakom reservatsbildningen. 

Tysta områden ( 45 dBA eller lägre)
Här redovisas vilka delar av de gröna kilarna, inklusive 
värdekärnorna, som enligt gjorda beräkningar kan antas 
ha en ekvivalent ljudnivå som understiger 45 dBA. 

Inriktning
Behovet av att behålla och utveckla tysta rekreations-
områden i regionen bör beaktas. 
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Investeringar i transport-
systemet

Objektlista

För varje objekt anges nummer på kartor över vägnät 
respektive kollektivtrafi knät. För åtgärder som inte prio-
riterats före 2030, anges att beredskap behöver hållas.

Kollektivtrafik, investeringar i infrastruktur 

  Tidsram, objektnr

• Järnvägsobjekt

Pendeltågstunnel Södra sta tion-Tomteboda  2000–2015 1
Västerhaninge-Nynäs hamn ökad kapacitet 2000–2015 2
Västerhaninge-Nynäs hamn dubbelspår 2015–2030 
Tomteboda-Kallhäll ökad kapacitet 2000–2015 3
Tomteboda-Kallhäll dubbelspår 2015–2030
Södertälje Hamn-Södertälje C dubbelspår 2000–2015 4
Märsta-Arlanda spåranslutning 2015–2030 5
Ostlänken Järna-länsgränsen 2015–2030 6
Fjärrtågsstation Barkarby (Stock holm Väst) 2000–2015 7
Fjärrtågsstation Häggvik (Stockholm Nord) 2000–2015 8
Pendeltågsstation Årstaberg  2000–2015 9
Pendeltågs station Märsta flyt tning  2000–2015 10
mot centrum
Pendeltågsstation Vega i samband    11
med  exploatering
Pendeltåg Solna stn-Roslags Näsby 2000–2015 12
Pendeltåg Roslags Näsby-Täby C-Arninge 2015–2030 13
Svealandsbanan partiella dubbelspår 2000–2015 14
Svealandsbanan sammanhängande dubbelspår 2015–2030

• Tunnelbaneobjekt

Odenplan-Karolinska sjukhuset 2000–2015 15
Station i Kymlinge i samband med  exploa tering  16

• Spårvägsobjekt, övrig lokal spårtrafik

Spårväg Alvik-Solna-Universitetet 2000–2015  17
Spårväg Universitetet-Ropsten  2015–2030 18
med anslutning till Lidingöbanan 
(Alvik)-Ulvsunda-Kista-Stockholm Nord 2000–2015 19
Spårväg Hammarby Sjöstad-Sickla-Slussen 2000–2015 20
Saltsjöbanan läggs om via Forum Nacka 2000–2015  21
Saltsjöbanan, konverteras och ansluts  2000–2015 22
till Tvärbanan 
Spårväg Djurgården-T-centralen. 2015–2030 23
Roslagsbanan läggs om via Arninge 2000–2015 24
Saltsjö banan, station i Sågtorp i samband   25
med  exploatering

• Åtgärder för busstrafik

Hastighetshöjande åtgärder för stombussar 2000–2015 
i innerstaden.
Nät av snab ba inomregionala bussförbindelser 2000–2015 

Kollektivtrafik, markreservationer 
 Tidsram, objektnr

• Spårreservat 
 (järnväg, spårväg, tunnelbana eller automatbana)

Kungsträdgården-Slussen-Forum Nacka 2015–2030 26
Forum Nacka-Orminge bered skap  27
Karolinska sjukhuset-Solna C bered skap  28
Barkarby-Akalla samt Häggvik-Roslags Näsby  2015–2030 29
(Akalla-Häggvik ingår i objekt nr 19)  
Uppgradering av Roslagsbanans ytt re delar  bered skap  30
Hagsätra-Älvsjö 2015–2030 31
Älvsjö-Fruängen-Skärholmen-Kungens kurva-  2015–2030 32
Masmo-Flemingsberg

• Kollektivtrafikreservat (spårväg eller stombuss)

Hammarby Sjöstad-Ropsten  bered skap  33
Förbindelse längs Förbifart Stockholm  bered skap  34
Skärholmen-Vällingby/Barkarby  
Älvsjö-Skarpnäck bered skap  35
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Vägtrafik, investeringar  
Tidsram, objektnr

• Europavägar

E4 Upplands Väsby-Ar landa avfarten,  2000–2015 1
sex kör fält
E4 Söder tälje-Hallunda, sex kör fält 2000–2015 2
E18 Danderyds k:a-Ar ninge, sex kör fält 2000–2015 3
E18 Hjulsta-Rinkeby-Kista  2000–2015 4
trafikplats, ombyggnad
E18 Jakobsberg-Hjulsta, breddning  2015–2030 5
och ny trafikplats 
Södra Länken ansluts till E4 vid  2000–2015 6
Midsommarkransen
E18 Rosenkälla-Söderhall, motorväg 2000–2015 7
E4 Förbifart Stockholm Hjulsta-Häggvik 2000–2015 8
E4 Förbifart Stockholm Hjulsta-Vällingby-  2015–2030  9
Lovön-Kungshatt-Skärholmen till E4  
E4, trafikplats norr om Måby 2015–2030 10
Roslagsvägen Roslagstull-Ålkistan, sex körfält  2000–2015 11

• Riksvägar

Riksväg 57, förbifart Järna 2000–2015 12
Riksväg 57, förbifart Mölnbo 2000–2015 13
Riksväg 73 Fors-Älgviken, ombyggnad och  2000–2015 14
delvis ny sträckning
Nynäsvägen, tunnel förbi Gamla Enskede 2000–2015 15
Riksväg 76, Lommarleden, förbifart Norrtälje 2000–2015 16
Riksväg 77 Rösa-Rimbo, Rimbo-länsgränsen,  2000–2015 17
ombyggnad samt förbifart Rimbo

• Länsvägar mm

Länsväg 222 Värmdöleden, sex kör fält  2000–2015 18
på Skurubron 
Länsväg 222 Mölnvik-Ålstäket, fyra körfält 2000–2015 19
Värmdöleden vid Henriksdal, ombyggnad 2000–2015 20
Danviksbron, sex körfält  beredskap 21
Länsväg 225 Moraberg-Lövstalund-Malmbro 2000–2015 22
Länsväg 226, Huddingevägen, planskilda 2000–2015 23
trafikplatser i Huddinge och Stockholm 
Länsväg 226 Vårsta-Flemingsberg,  2000–2015 24
ny sträckning förbi Tullinge och Vårsta 
Länsväg 273, Arlanda-Måby trafikplats,  2000–2015 25
ombyggnad och utbyggd trafikplats
Länsväg 276, Röllingbyleden, förbifart  2000–2015 26
Åkersberga
Länsväg 268 Grana-Hammarby, utbyggnad   2000–2015 27
E4 vid Upplands Väsby-Vallentuna samt ny 
trafikplats i Vallentuna centrum 
Länsväg 267, Rotebroleden, fyra körfält 2000–2015 28
Länsväg 263 E18 Draget-E4 vid Arlanda  2000–2015 29
ny förbindelse 
Länsväg 263 nordlig förbifart Märsta 2015–2030 30
Länsväg 225 Vårsta-Ösmo, Upprustning 2015–2030 31

• Andra större vägobjekt 
Tidsram, objektnr

Norrortsleden Häggvik-Rosenkälla 2000–2015  32
Södertörnsleden inklusive Masmolänken 2000–2015 33
Sund by-Fle mingsberg-Masmo-E4 
Norra länken Norrtull-Roslagstull- 2000–2015 34
Lidingö vägen
Österleden 2015–2030 35
Huvudstaleden i tunnel, Triton bron till  2000–2015 36
Ulvsunda vä gen och planskilda kors ningar 
på Ulvsundavägen,  
Sagoleden, utbyggnad till Saltsjöbron  2000–2015 37
i Södertälje
Örbyleden i tunnel och Högdalsleden  2000–2015 38
Älvsjövägen i tunnel 2000–2015 39
Klarastrandsleden, fyra körfält bered skap  40

• Trafikanläggningar, effektiviseringar 
  Tidsram

Informationsbas om trafikförhållanden  2000–2015
i vägtrafiken och kollektivtrafiken i realtid   
Utvecklad informationsteknik för 2000–2015 
– minskade störningar i vägtrafiken och 
 i kollektivtrafiken 
– avlastning av känsliga områden ge nom 
 moderniserade trafiksignal sy stem och 
 utvecklade områdes strate gier
– anvisning av alternativa färdsätt eller färd-
 vägar vid störningar 
För bättrad prioritering av kollektivtrafik  2000–2015
i trafik signalerna och styrning under trafik  
Fullständiga reseplaneringssystem där 2015–2030
resenären före resan kan välja mellan olika  
kollektiva alternativ eller färdvägar för den 

privata bilen  

• Övriga investeringar 

  Tidsram

Trafikförsörjning i skär gårdsområdet med 2000–2015
ett begränsat antal replipunkter på fastlandet 
som trafiken utgår ifrån, komplet terat
med bytespunkter på kärnöar med stor fast 
befolkning  
Nät av trafik säkra regi onala cy kelstråk  2000–2015
i enlighet med föreslaget gemensamt program   
Bullersanering slutförs längs befintliga vägar  2000–2015
i en lighet med den nivå som Väg verket och 
Banverket har påbörjat   
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Scenarier på kommunal 
nivå
Plankartan och redovisningen av framtida inriktning 
inom ett antal sakområden ger ett kvalitativt underlag 
för kommunernas planering. För att även ge ett kvanti-
tativt underlag har de regionala scenarierna för befolk-
ning och hushåll brutits ner på kommunal nivå vilket 
ger en bild av vad scenarierna innebär för den enskilda 
kommunen (se tabeller). Den kommunala planeringen 
bör ha beredskap för det högsta scenariot.

Befolkningen i kommunerna år 2015 och 2030 vid scenario Bas och 
Hög 1 000-tal invånare.

  Bas  Hög

Kommun 2000 2015 2030 2015 2030

Botkyrka 73,0 86,5 93,0 91,0 102,5

Danderyd 29,5 31,0 32,0 32,0 34,5

Ekerö 22,5 27,5 31,0 31,5 39,5

Haninge 69,5 77,0 84,0 81,5 92,5

Huddinge 84,5 89,5 95,0 97,0 107,5

Järfälla 60,5 64,5 69,0 70,0 76,5

Lidingö 40,5 42,0 42,5 44,0 47,5

Nacka 75,0 86,0 89,0 89,5 96,0

Norrtälje 52,5 65,5 74,5 68,5 81,5

Nykvarn 8,0 10,5 13,5 12,0 16,5

Nynäshamn 24,0 27,0 29,5 28,5 31,5

Salem 14,0 17,5 19,5 19,5 23,0

Sigtuna 35,0 40,5 46,0 43,5 53,0

Sollentuna 58,0 61,5 66,0 68,0 83,0

Solna  56,5 68,0 74,0 71,0 81,5

Stockholm 751,0 801,0 872,5 812,5 905,5

Sundbyberg 34,0 36,0 39,0 39,5 46,0

Södertälje 78,0 82,5 85,0 90,0 97,0

Tyresö 39,0 45,0 46,5 46,0 50,0

Täby 60,0 63,5 69,0 67,5 77,0

Upplands-Bro 21,0 30,0 34,0 32,0 40,0

Upplands Väsby 37,5 44,5 48,5 46,5 54,5

Vallentuna 25,0 35,0 42,5 37,5 50,5

Vaxholm 9,5 12,0 13,5 13,0 16,0

Värmdö 31,5 47,0 57,0 52,0 66,5

Österåker 34,5 44,5 52,5 48,0 60,5

Länet 1 824,5 2 035,0 2 218,5 2 132,5 2 429,0
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Bostadsbestånd i kommunerna år 2015 och 2030 vid scenario Bas och Hög, 
1 000-tal lägenheter.

  Bas  Hög

Kommun 2000 2015 2030 2015 2030

Botkyrka 30,0 36.5 40,0 38,5 43,5

Danderyd 12,0 13,5 15,0 14,0 16,0

Ekerö 8,5 11,0 13,0 12,5 16,0

Haninge 30,5 37,0 42,5 39,0 46,5

Huddinge 36,5 42,0 47,0 45,0 52,5

Järfälla 26,5 32,0 36,5 34,5 39,5

Lidingö 19,0 21,0 22,0 22,0 24,0

Nacka 31,5 39,0 43,5 40,5 46,0

Norrtälje 25,5 33,5 38,5 35,0 42,0

Nykvarn 3,0 4,5 6,0 5,5 8,0

Nynäshamn 11,0 13,5 16,0 14,0 17,0

Salem 5,5 7,5 9,0 8,5 10,5

Sigtuna 15,5 19,5 23,5 21,0 26,5

Sollentuna 24,0 28,0 32,5 30,5 37,0

Solna  30,5 39,0 43,0 40,5 47,0

Stockholm 405,5 433,5 458,0 437,5 468,0

Sundbyberg 18,5 21,0 23,0 22,5 26,0

Södertälje 36,5 41,5 46.5 44,5 51,0

Tyresö 16,0 19,0 20,0 19,5 21,0

Täby 24,5 28,5 33,0 30,0 36,0

Upplands-Bro 8,5 13,5 17,0 14,5 19,5

Upplands Väsby 16,5 21,0 24,0 22,0 26,5

Vallentuna 10,0 15,0 19,0 16,0 22,5

Vaxholm 4,0 5,5 6,5 6,0 7,5

Värmdö 13,0 20,0 25,5 22,0 29,0

Österåker 14,0 19,5 24,5 21,0 27,5

Länet 876,0 1 015,0 1 124,0 1 056,0 1 205,5
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Årligt bostadstillskott i kommunerna år 2000–2015 och 2016–2030 
vid scenario Bas och Hög, antal lägenheter.

 Bas  Hög

Kommun 2001–2015 2016–2030 2001–2015 2016–2030

Botkyrka 450 250 550 350

Danderyd 100 100 150 150

Ekerö 150 150 250 250

Haninge 450 350 550 500

Huddinge 350 350 550 500

Järfälla 350 300 550 350

Lidingö 150 50 200 150

Nacka 500 300 600 350

Norrtälje 550 350 650 450

Nykvarn 100 100 150 200

Nynäshamn 150 150 200 200

Salem 150 100 200 150

Sigtuna 250 250 350 350

Sollentuna 250 300 450 450

Solna  550 250 650 450

Stockholm 1 850 1 550 2 150 2 000

Sundbyberg 150 150 250 250

Södertälje 350 350 550 450

Tyresö 200 50 250 100

Täby 250 300 350 400

Upplands-Bro 350 250 400 350

Upplands Väsby 300 200 350 300

Vallentuna 350 250 400 450

Vaxholm 100 50 150 100

Värmdö 450 350 600 450

Österåker 350 350 450 450

Länet 9 250 7 250 12 000 9 950
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Det slutgiltiga ställningstagandet till såväl riksintres-
sen som miljökonsekvenser sker genom rättsverkande 
beslut, t ex genom beslut att anta en detaljplan enligt 
PBL eller en arbetsplan enligt väglagen. Det ankommer 
då på kommuner, trafi khuvudmän eller motsvarande 
att utforma projekten så att inte riksintressena påtagligt 
skadas. 

Länsstyrelsen ska bevaka att riksintressena tillgodoses 
under planeringsprocesserna och göra de avvägningar 
mellan olika riksintressen som kan behövas. Regionpla-
nen kan då utgöra ett värdefullt underlag för att tydlig-
göra de regionala motiven bakom utbyggnadsförslagen.

avvägning mellan en ny farled, med ökad sjösäkerhet 
som följd, och de natur- och kulturvärden som fi nns i 
området bedöms behovet av en ny farled väga tyngre. 

 
Slutliga ställningstaganden
Regionplanens roll är enligt PBL att ange riktlinjer för 
lokalisering av bebyggelse och anläggningar, inte att 
föreslå en detaljerad sträckning eller utformning. I den 
regionala skalan kan därför effekter endast bedömas 
översiktligt. Förslag till utformning, som görs först i 
den detaljerade planeringen, behövs för att avgöra vil-
ken påverkan en utbyggnad kan ha för ett riksintresse. 

Försvarets riksintressen.

Södertälje

Nynäshamn

Nykvarn
Botkyrka Haninge

Huddinge

Värmdö

Tyresö

Nacka

Lidingö

Ekerö

Täby

Upplands
  VäsbyUpplands-

Bro

Vaxholm

Vallentuna
Sigtuna

Österåker

Norrtälje

0 5 10 Km

Försvarsmaktens 
större övnings- 
och skjutfält
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Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska vissa allmänna intressen beaktas i planeringen, 
bland annat de som anges i miljöbalken. En regionplan ska enligt PBL beakta 
riksintressena men behöver inte – till skillnad mot en översiktsplan – redovisa hur 
dessa avses bli tillgodosedda. I denna plan redovisas riksintressen av större omfattning 
eller strategisk betydelse. Vidare anges hur riksintressen för bevarande berörs av 
utbyggnader. 

Riksintressen 

Miljöbalkens hushållningsbestämmelser 

I 3 kap. miljöbalken anges de grundläggande hushåll-
ningsbestämmelserna, det vill säga regler som ska till-
lämpas vid avvägning mellan bevarande- och nyttjan-
deintressen. Områden av riksintresse enligt 3 kap. ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan motverka dessa 
intressen. I 4 kap. anges särskilda hushållningsbestäm-
melser för vissa utpekade områden, som ska skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kul-
turvärdena. Där fi nns också bestämmelserna om natio-
nalstadsparken samt om särskilda skyddade områden 
(Natura 2000). I kommunernas översiktsplaner ska riks-
intressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken anges och det 
ska framgå hur kommunen avser att tillgodose dem.

Länsstyrelsen har ansvar för att bevaka om riksintres-
sena är tillgodosedda. Om riksintressena inte är tillgo-
dosedda ska det framgå av Länsstyrelsens gransknings-
yttrande som bifogas sist i den här planen. Nedan redo-
visas olika typer av riksintressen och hur dessa berörs av 
den regionala utvecklingsplanen. 

Särskilt utpekade geografi ska områden av riksintresse 
Enligt 4 kap. miljöbalken är vissa större geografi ska 
områden i sin helhet av riksintresse. Ingrepp i miljön får 
göras bara om de inte påtagligt skadar områdenas natur- 
och kulturvärden. Detta ska dock inte utgöra ”hinder 
för utvecklingen av befi ntliga tätorter eller av det lokala 

näringslivet”. Följande områden berör Stockholms län:

•  Kustområdena och skärgårdarna från Oxelösund till 
Herräng och Singö samt Mälaren med öar och 
strandområden. Turismens och friluftslivets, främst 
det rörliga friluftslivets, intressen ska särskilt beaktas.

• Kustområdet och skärgården från Arkösund till Fors-
mark. Fritidsbebyggelse får endast komma till stånd 
som komplettering till befi ntlig bebyggelse och – om 
särskilda skäl fi nns – även i andra lägen om det är 
fråga om bebyggelse företrädesvis för det rörliga fri-
luftslivet eller enkla fritidshus nära de stora tätorts-
regionerna. Vidare får vissa miljöstörande anlägg-
ningar enligt miljöbalken 17 kap. endast byggas där 
sådana redan fi nns. 

 
Nationalstadsparken
Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är 
nationalstadspark enligt 4 kap. miljöbalken. Ny bebyg-
gelse och nya anläggningar får komma till stånd och 
andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång 
i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska 
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Natura 2000
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden 
som byggs upp inom EU. Syftet är att bidra till att den 
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biologiska mångfalden bevaras. Sedan den 1 juli 2001 
är samtliga Natura 2000-områden klassade som riksin-
tresse enligt 4 kap. miljöbalken. I länet fi nns ett par 
hundra områden utpekade enligt habitatdirektivet samt 
en handfull områden enligt fågeldirektivet. Områdena 
fi nns förtecknade hos Naturvårdsverket. Eftersom de 
ofta är relativt små redovisas de inte i den här planen. 

 
Kulturmiljö, naturvård och friluftsliv
Riksantikvarieämbetet respektive Naturvårdsverket har 
pekat ut områden av riksintresse för kulturmiljövården, 
naturvården och friluftslivet. Dessa redovisas på en sär-
skild karta som hör till planen, där även nationalstads-
parken redovisas. Ett fåtal mindre områden redovisas 
inte eftersom det sällan är möjligt att i den regionala 
skalan avgöra på vilket sätt de kan beröras av åtgärder.

Kommunikationer och anläggningar
Vägverket har redovisat vägsträckningar av riksintresse i 
länet: E4 inkl Västerleden (i andra avsnitt av RUFS 
talas om Förbifart Stockholm), E18, E20 inkl Norra 
länken till Värtahamnen och Österleden, väg 73 Stock-
holm-Nynäshamn, väg 259 E4 (Slagsta)-Jordbro (Söder-
törnsleden), vägarna 262 och 265 mellan Hjulsta-Hägg-
vik-Rosenkälla (Norrortsleden), väg 267 E18 Stäket-E4 
Rotebro, väg 273 Märsta-Arlanda, vägarna 275 och 
279 mellan E4-Ulvsundaplan-E18 (Rinkeby)-E4 (Kista) 
samt vägarna AB912, 269 och 263 Draget-Håtuna-
Märsta (Arlandaförbindelsen). Samtliga dessa förbindel-
ser ingår i denna plan.

De av Banverket redovisade järnvägar som är av riks-
intresse i länet är Svealandsbanan, Mälarbanan, Ost-
kustbanan, Västra stambanan samt Nyköpingsbanan. 
Enda länsjärnvägen till allmänna hamnar av riksintresse 
är Västerhaninge – Nynäshamn. Även dessa ingår helt i 
planen.

Luftfartsverket har som riksintresse för luftfarten i 
länet redovisat Arlanda fl ygplats, Bromma fl ygplats samt 
ett område för en ny fl ygplats, sannolikt i södra Stock-
holmsregionen. Här redovisas Arlanda och Bromma 
fl ygplatser, men däremot ingen fl ygplats eller reservat 
för fl ygplats i den södra länsdelen. 

Regeringen har uttalat att en ny fl ygplats i de södra 
delarna av Stockholms län inte är möjlig, eftersom den 
skulle leda till betydande ingrepp i natur- och kultur-
miljön samt få negativ inverkan på Arlandas navfunk-
tion och på övriga fl ygplatsers utvecklingsmöjligheter. 

0 10 km5

Flygplatsens influensområde enligt riksintresse Stockholm-Arlanda.

Länsstyrelsen har i granskningsyttrandet framfört att 
så länge avtalet mellan staten och staden om fl ygverk-
samhet på Bromma inte är förlängt och innan Stock-
holmsberedningens utredningsuppdrag är slutfört bör 
handlingsfriheten för en eventuell framtida fl ygplats i 
södra länsdelen tillsvidare inte påtagligt begränsas. Pla-
nen innebär emellertid inte att handlingsfriheten för en 
eventuell framtida fl ygplats i södra länsdelen begränsas. 

Luftfartsverket har beskrivit innebörden av riksin-
tresset för Arlanda fl ygplats. Riksintresset avser enligt 
Luftfartsverket såväl nuvarande anläggning som den 
framtida utvecklingen av fl ygplatsen. Infl uensområdets 
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utbredning bestäms av de i regeringens lokaliserings-
tillstånd angivna s k NRL-linjerna för bullerutbred-
ningen, miljödomstolens tillståndsvillkor för det snart 
färdigställda trebanesystemet samt den framtida möj-
liga utveckling som redovisas i Utvecklingsplan Arlanda. 
Inom infl uensområdet gäller restriktioner för ny bostads-
bebyggelse. Den zon runt Arlanda fl ygplats som påver-
kas av buller redovisas. 

Beskrivningen av den framtida bullersituationen utgår 
från dagens fl ygplansfl otta och den teknik som för när-
varande tillämpas i fl ygtransportsystemet. Utvecklingen 
mot tystare fl ygplan och ny teknik för fl ygledning och 
fl ygvägar bör på sikt innebära att restriktionerna mot ny 
bostadsbebyggelse kan reduceras. När ny teknik införs 
kommer infl uensområdets utbredning att revideras så 
att området med bebyggelserestriktioner inte är större 
än vad som är motiverat med hänsyn till fl ygplatsens 
intresse.

För Bromma fi nns inte ett motsvarande underlag som 
beskriver riksintresset och fl ygplatsens infl uensområde. 
I Koncessionsnämndens för miljöskydd tillståndsbeslut 
anges tillåten gränslinje för fl ygbuller som redovisas i 
denna plan.

Av Sjöfartsverket utpekade riksintressen för sjöfarten 

är beaktade i sin helhet i denna plan. Det gäller såväl 
hamnarna Kapellskär, Stockholm och Nynäshamn som 
befi ntliga och planerade allmänna farleder som är av 
riksintresse, inklusive Horstensleden. Det gäller även för 
Södertälje hamn som klassats som regional hamn av stor 
mellankommunal betydelse. 

Ledningssträckningar som ingår i stamnätet för natur-
gas, vilka tillsvidare betecknas som riksintresse, redovi-
sas i planförslaget. Ledningssträckningarna utgår från 
en förstudie utförd 1990 av dåvarande SwedeGas. För 
närvarande förbereds en ny förstudie av stamnätet för 
naturgasledningar av Svenska Naturgas AB som kan 
komma att påverka reservaten för stamnätet. 

Totalförsvaret
Av försvarets riksintressen redovisas större övnings- och 
skjutfält med betydande omgivningspåverkan.

 
Utbyggnader som berör riksintressen för bevarande
Ett antal utbyggnader av vägar, spår, ledningar och far-
leder berör på olika sätt riksintressen för bevarande. En 
utbyggnad av Norra länken och Österleden berör områ-
den av riksintresse för kulturmiljövården liksom Natio-
nalstadsparken. Tvärbanans utbyggnad från Solna via 
Universitetet till Ropsten berör Nationalstadsparken. 
Förbifart Stockholm och Norrortsleden berör områden 
av riksintresse för kulturmiljövården samt Mälaren med 
öar och strandområden. Även Norrortsleden berör områ-
den av riksintresse för kulturmiljövården. Södertörnsle-
den berör ett område av riksintresse för friluftslivet.

Flertalet av dessa spår och trafi kleder förutsätts helt 
eller delvis gå i tunnel. Utbyggnaderna bedöms därför 
kunna ske utan att natur- eller kulturmiljöer av riksin-
tresse påtagligt skadas. Yttre tvärleden främjar en fl erkär-
nig bebyggelsestruktur med ett högt markutnyttjande i 
knutpunkter i kollektivtrafi ksystemet. Den bedöms där-
för på lämpligaste sätt främja en långsiktig hushållning 
med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 
Utbyggnaderna som berör Nationalstadsparken måste 
ske utan intrång i parklandskap och naturmiljö och utan 
att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i 
övrigt skadas. Även naturgasledningar berör i vissa fall 
områden av riksintressen, men innebär i de fl esta fall 
ingen bestående påverkan efter utbyggnaden.

Horstensleden, som skulle avlasta Sandhamns- och 
Furusundslederna, berör skärgårdsområden som är av 
riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vid en 

Brommas influensområde enligt Koncessionsnämndens till-
ståndsbeslut.
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Tillgänglighet till kärnor och knutpunkter 

Hög tillgänglighet – en förutsättning för kärnorna
Goda vägförbindelser är en av de grundläggande fakto-
rerna för att näringslivet ska betrakta en viss lokalise-
ring som attraktiv. Därför bör de yttre regionala kär-
norna förses med länkar till det regionala vägnätet. Men 
för att en kärna ska ha långsiktiga förutsättningar att 
utvecklas krävs också god kollektivtrafi k som öppnar 
för en mer omfattande arbetspendling och ger bredare 
grupper möjlighet att nå kärnan.

Ett vägnät för de yttre kärnorna
Stockholmsregionens stjärnstruktur med få och korta 
tvärleder innebär att de radiella infarterna och kollektiv-
trafi kens förbindelser ofta belastas av trafi k som egent-
ligen ska till målpunkter någon annanstans. Bristen på 
tvärförbindelser gör transportsystemet sårbart vid stör-
ningar eftersom alternativa färdvägar saknas. 

Genom att komplettera regionens vägnät med ring-
leder kan samtidigt infartslederna avlastas och nya möj-
ligheter skapas att rationellt nå de yttre regionala kär-
norna.

Yttre tvärleden (Norrortsleden, Förbifart Stockholm 
och Södertörnsleden) bör dras så att den väl ansluter 
till de yttre kärnorna. Vägverket genomför under 
2002–2003 en vägutredning där alternativa sträckningar 
studeras: Förbifart Stockholm, Ålstensleden respektive 
Brommagrenen. Förbifart Stockholm är dock huvudal-
ternativ både i RUFS och i Vägverkets utredning. Beslut 
om vägsträckning avses tas under 2003. Genom sin för-
bifartsfunktion kommer tvärleden dessutom att ge ökad 
fl exibilitet i trafi ken och mindre risk för förseningar för 
vägtrafi k mellan de yttre kärnorna och andra delar av 
länet eller andra regioner. 

Nya kärnor – stödpunkter för kollektivtrafi ken 
Stockholms hittills enkärniga struktur har skapat goda 
förutsättningar för en effektiv kollektivtrafi k där resande 
inte behövt göra många linjebyten. Kollektivtrafi kens 
fördelar minskar dock när allt fl er resmål ligger utanför 
centrum.

För en effektiv trafi kförsörjning är de regionala kär-
norna ett bättre alternativ än en allmän spridning av 
verksamheter. 

Kärnorna har en större täthet och skapar mer samlade 
reseströmmar vilket ger kollektivtrafi ken konkurrens-

Åtgärder för ökad tillgänglighet till kärnor och knutpunkter.

Den Yttre tvärleden, förbifarten och yttre spårvägar gör 
etablering i de yttre kärnorna attraktiva.

Åtgärder för god trafikstruktur i regioncentrum.
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ringled åstadkoms. En ny förbindelse bör byggas mellan 
E18 och E4 genom Solna. Beredskap bör fi nnas för en 
utbyggnad på sikt av Klarastrandsleden med fl er körfält.

Innerstadens stombussnät ska komplettera tunnelba-
nenätet med förbindelser som är snabbare än andra bus-
sar. Även om stombussarna har fått många resande har 
de inte kunnat korta restiderna som förväntat. Ytterli-
gare åtgärder bör vidtas för ökad framkomlighet (t ex sig-
nalprioritering, egna busskörfält) för att stombussarna 
ska kunna fylla sin avsedda funktion i trafi knätet. 

Båttrafi ken på Stockholms inre vattenvägar bör 
utvecklas. I vissa relationer kan sådan båttrafi k utgöra 
ett bra komplement till den landburna kollektivtrafi -
ken. 

Inriktning 
Komplettera det radiella spårtrafi ksystemet
• Bygg ut Tvärbanan till en – på sikt – fullständig 

ring kring innerstaden.

Bygg färdig Ringen
• Bygg Norra länken och på sikt Österleden så att 

Ringen blir komplett.

Förbättra stombussystemet
• Vidta åtgärder så att stombussystemet kan fylla 

sin avsedda funktion.

Stärkta förbindelser med regioner inom 
och utom landet

Tillräcklig fl ygplatskapacitet är en av de viktigaste loka-
liseringsfaktorerna för företag. Många myndigheter och 
institutioner med centrala förvaltningar är beroende av 
goda fl ygförbindelser. Även företag i andra delar av lan-
det behöver en internationell fl ygplats som Arlanda. 
Förbättrad fl ygplatskapacitet är därför helt avgörande 
för att Stockholmsregionen ska kunna konkurrera som 
etableringsområde och utvecklas som mötesplats.

Bristen på fl ygplatskapacitet i regionen bidrar till att 
begränsa konkurrensen på fl ygmarknaden och leder till 
högre fl ygpriser än nödvändigt. Regionens fl ygplatser 
har inte heller utrymme för resor till ett tillräckligt antal 
destinationer på attraktiva tidpunkter.

Flygtrafi ken ökar såväl internationellt som nationellt. 
Luftfartsverkets prognos pekar på en fördubbling av 

fl ygtrafi ken fram till 2030. Regionens fl ygplatskapaci-
tet behöver sannolikt utökas med ännu en rullbana till 
omkring år 2010 och med ytterligare en fram till 2030. 

Luftfartsverket har på regeringens uppdrag utrett frå-
gan om hur Stockholmsregionens långsiktiga behov av 
fl ygplatskapacitet bör tillgodoses. Verket anser att det 
behövs minst två trafi kfl ygplatser i Stockholms närom-
råde för att tillgodose näringslivets och enskildas behov 
– en internationell storfl ygplats och en komplementfl yg-
plats liksom i andra internationella storstäder i Europa. 

Ny fl ygplatskapacitet borde enligt Luftfartsverkets 
utredning i första hand skapas i den södra länsdelen. 
Regeringen har emellertid uttalat att en ny fl ygplats i de 
södra delarna av Stockholms län inte är möjlig. Enligt 
regeringens bedömning skulle det leda till betydande 
ingrepp i natur- och kulturmiljön. Det skulle dessutom 
få negativ inverkan på Arlandas navfunktion och på 
övriga fl ygplatsers utvecklingsmöjligheter. Utvecklings-
planen utgår således från att en ny fl ygplats på Söder-
törn inte kommer till stånd. Planen innebär dock inte 
att handlingsfriheten för en eventuell framtida fl ygplats 
i södra länsdelen begränsas.

 
Bygg ut Arlanda
Regionens långsiktiga behov av fl ygplatskapacitet måste 
därför tillgodoses på de befi ntliga fl ygplatserna Arlanda 
och Bromma. Bromma har begränsad betydelse för 
reguljärfl yg, men stor betydelse för det kvalifi cerade all-
mänfl yget. Befi ntliga fl ygplatser i Mälardalen, t ex Skav-
sta, Västerås och Eskilstuna, utgör inte fullgoda alter-
nativ för Stockholmsregionens behov ens med utbyggd 
snabbtågstrafi k, i varje fall inte när det gäller affärsrese-
närer med start- och målpunkt i centrala regionen.

Enligt gällande avtal mellan staten genom Luftfart-
verket och Sigtuna kommun måste en fjärde rullbana på 
Arlanda godkännas av Sigtuna kommun. Bromma fl yg-
plats är enligt nuvarande avtal mellan staten och Stock-
holms stad inte tillgänglig efter år 2011. Det är därför 
angeläget att nå en samsyn bland berörda intressenter 
om fl ygplatsutvecklingen i regionen.

I första hand bör utbyggnaden av Arlanda fortsätta 
med en tredje – och på sikt en fjärde – parallell rull-
bana. Sedan fyrbanesystemet är fullt utbyggt kan den 
befi ntliga tvärbanan eventuellt utgöra en reserv. Arlan-
das framtida utveckling förutsätter begränsningar av 
utbyggnad inom det närområde som påverkas av fl yg-
buller. Inom infl uensområdet gäller restriktioner för ny 
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bostadsbebyggelse. Utvecklingen mot tystare fl ygplan 
och ny teknik för fl ygledning och fl ygvägar bör på 
sikt komma att innebära att området med restriktioner 
minskar, så att det inte är större än vad som är motiverat 
med hänsyn till fl ygplatsens intresse.

Också andra fl ygplatser i Mälardalen, t ex Skavsta, 
har betydelse för Stockholmsregionen genom att skapa 
erforderlig kapacitet för olika typer av fl yg.

Behåll Bromma och andra mindre allmänfl ygplatser 
Bromma fl ygplats kommer även fortsättningsvis behö-
vas som ett komplement till Arlanda bl a för det kvalifi -
cerade allmänfl yget och visst linjefl yg. 

Det pågår en stark teknikutveckling inom allmänfl y-
get vad avser fl ygplanens driftekonomi, miljöprestanda 
och navigationshjälpmedel. 

Internationella bedömningar pekar på en förväntad 
stark ökning av allmänfl yget i framtiden. I Stockholms-
regionen kommer fl ygplatskapaciteten för allmänfl yget 
och skol- och privatfl yget att minska kraftigt då Tullinge 
och Barkarby fl ygplatser stängs för allmänfl yget och en 
betydande del av skol- och privatfl yget på sikt avvisas från 
Bromma. Dessa fl ygplatser svarar i dag för ca 70 procent 
av de drygt 100 000 allmänfl ygrörelser som årligen utförs 
i länet. Möjligheterna att anlägga nya allmänfl ygplatser i 
Stockholmsregionen bedöms vara begränsade varför all-

Flygplatser, hamnar och farleder i Mälardalen.
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ring. I södra regionhalvan fi nns terminaler för järnvägen 
och lastbilstrafi ken i bland annat Älvsjö, Västberga-Öst-
berga och Södertälje. I norra regionhalvan fi nns bland 
annat Tomteboda, Hagalund-Råsta och Lunda. 

Arlanda har en stor utvecklingspotential inom verk-
samheter med anknytning till logistik och mark för ter-
minalverksamhet för fl yg, järnväg och lastbil bör reser-
veras vid Arlanda-Märsta. Ytterligare mark kan behöva 
reserveras i norra regionhalvan. 

Snabbare tågförbindelser till andra regioner
För att förbättra kontakterna med andra regioner bör 
Ostlänken byggas ut för höghastighetståg på sträckan 
Järna-Norrköping.

Inriktning 
Bygg ut Arlanda som länets huvudfl ygplats
• Arlanda bör få sin tredje – och på sikt fjärde – 

parallella rullbana. 

Behåll Bromma som länets andra fl ygplats
• Bromma bör behållas för kvalifi cerat allmänfl yg 

och viss linjetrafi k. 

Skapa snabbare tågförbindelser till andra regioner
• Ostlänken bör byggas ut för höghastighetståg 

sträckan Järna-Norrköping.

Redovisa en strategi för Östersjöhamnarna
• De fyra hamnarna i regionen bör fi nnas kvar 

och ges möjligheter att utvecklas. Intressenterna 
i regionen och i angränsande län bör gemensamt 
utarbeta en strategi för samverkan mellan Öster-
sjöhamnarna.

• Slusskapaciteten i Södertälje bör utökas.

Skapa säkra farleder till regionens hamnar
• En ny farled in till Stockholm, Horstensleden, 

behövs för att avlasta befi ntliga farleder och öka 
sjösäkerheten.

Reservera mark för godsterminaler
• Mark för nya godsterminaler behöver redovisas 

i anslutning till Arlanda och på andra ställen i 
norra regiondelen.

mänfl yget i första hand torde behöva hänvisas till befi nt-
liga fl ygplatser och fl ygfält såväl inom som utom länet. 
Alternativ som kan bli aktuella är bl a Västerås, Skav-
sta, Eskilstuna, Uppsala och Norrtälje. Det fi nns skäl att 
också behålla befi ntliga mindre allmänfl ygplatser som 
resurs för allmänfl ygets framtida behov.

Strategi för Östersjöhamnarna

Sjöfart är ett energisnålt och miljövänligt transportme-
del som behöver ges goda förutsättningar att utvecklas. 
Sjöfarten verkar i en fri marknad i konkurrens med 
andra transportmedel. I Stockholms län fi nns fyra all-
männa hamnar: Stockholm, Södertälje, Nynäshamn och 
Kapellskär. I Nynäshamn planeras för en ny hamn-
anläggning vid Norvik. Södertälje hamn har utveck-
lingsmöjligheter genom sitt läge i direkt anslutning till 
motorväg och järnväg samt farleden in i Mälaren. Sluss-
kapaciteten i Södertälje behöver dock utökas för att 
Mälaren ska kunna öppnas för större fartyg. I närlig-
gande län fi nns därutöver hamnar i Oxelösund, Väs-
terås, Köping och Hargshamn. Östersjöhamnarnas upp-
gift blir allt viktigare när de baltiska, ryska och polska 
ekonomierna utvecklas. Hamnarna har olika förutsätt-
ningar och det fi nns möjligheter till specialisering och 
samarbete dem emellan. 

De fyra hamnarna i regionen bör fi nnas kvar och 
ges möjligheter att utveckla sin trafi k enligt markna-
dens krav. En gemensam hamnstrategi bör formuleras 
av berörda intressenter i länet och i angränsande län för 
att effektivisera hamnarna och skapa gemensamma för-
utsättningar för ökad aktivitet. Den miljömässiga nack-
delen av tung färjetrafi k genom skärgården och i cen-
trala Stockholm måste t ex vägas mot nackdelarna med 
ökad biltrafi k vid trafi kering av uthamnarna. 

Kryssningstrafi ken med stora passagerarfartyg har stor 
betydelse för regionens ekonomi. Den måste kunna 
gå säkert in till Stockholm. En kryssningsterminal bör 
också anläggas i Stockholm. En ny farled, Horstensle-
den, behövs för att avlasta de befi ntliga Sandhamns- och 
Furusundslederna. Den skulle medverka till bättre sjö-
säkerhet och mindre skador på stränderna i skärgården. 

Reservera mark för godsterminaler
Samverkan mellan transportslagen blir allt viktigare när 
kraven på ekonomi, kvalitet och miljö skärps. Byte mel-
lan transportslag förutsätter en effektiv terminalhante-
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Effektivitet, säkerhet och förbättrad miljö

Hushållning med knappa resurser 
En av trafi kplaneringens grundläggande uppgifter är att 
se till att transportsystemet utnyttjas så effektivt som 
möjligt. Trängsel leder till minskad effektivitet och ökad 
miljöpåverkan. När trafi kbelastningen är hög kan små 
störningar få stora konsekvenser för framkomligheten. 

Vid högtrafi k uppstår trängsel såväl i väg- som i spår-
trafi ksystemet i regionen. Möjligheterna att helt bygga 
bort trängseln är i många fall begränsade. Därför måste 
trafi ksystemet utformas så att eventuella störningar inte 
riskerar att hota grundläggande samhällsfunktioner. 

Regionens trafi knät kan effektiviseras genom olika 
typer av åtgärder, t ex sådana som styr efterfrågan av 
resor och transporter. Åtgärderna kan syfta till omför-
delningar av resande i tid, rum eller mellan färdsätt och 
på så sätt leda till att det befi ntliga trafi knätet utnyttjas 
effektivare. Men effektiviseringsåtgärder kan endast i 
begränsad omfattning skapa nytt utrymme som gör det 
möjligt för resandet i regionen att öka. Därför behövs 
också långsiktigt en utbyggnad av trafi knäten. 

Att reglera efterfrågan – t ex genom vägavgifter – 
är dessutom synnerligen komplicerat och behöver ingå-
ende diskuteras och studeras. Här redovisas därför inte 
något förslag till hur en reglering av trafi ken skulle 
kunna utformas för Stockholmsregionen. 

En annan typ av effektiviseringsåtgärd är att utnyttja 
transportinformatik. Tidig information om trafi kförhål-
landen, om förutsägbara risker för förseningar samt om 
alternativa resemöjligheter ger resenärer förutsättningar 
att välja resvägar och utnyttja trafi ksystemet fullt ut. 
Samtidigt minskar risken för störningar och överbelast-
ning i trafi ksystemet. 

När en trafi kstörning väl har inträffat kan direkt 
information och omledning av trafi k eller resenärer 
minska konsekvenserna och snabbare lösa trafi ksituatio-
nen.

Förbättrade trafi ksignaler och moderna trafi kstyr-
ningssystem kan effektivt öka framkomligheten för bus-
sar och spårvagnar. Restiderna minskas och trafi ken blir 
mer pålitlig. Samtidigt minskar behovet av vagnar och 
bussar liksom transportkostnaderna. En ytterligare vinst 
är att utsläpp och bränsleåtgång minskar vid jämnare 
trafi kfl öden.

Resa tryggt och säkert
Det ska vara enkelt och tryggt att resa. Antalet olyckor 
i trafi ken har kunnat minskas genom att fordonstrafi -
ken och de oskyddade trafi kanterna separerats från var-
andra. Detta har dock ofta skett till priset av begränsad 
rörelsefrihet för gång- och cykeltrafi kanterna. Därför 
bör åtgärder vidtas också för att öka de oskyddade trafi -
kanternas behov av säkerhet och rörelsefrihet när de rör 
sig i trafi ken, t ex när de går eller cyklar till hållplatser 
och till viktiga lokala målpunkter.

Utformningen av det offentliga rummet är – särskilt 
i stadsmiljö – viktig och befi ntliga och nya trafi kan-
läggningar måste anpassas till ökande krav på estetik, 
trygghet och säkerhet. Exempel på önskvärda åtgärder är 
upprustning av gatumiljöer, och inrättande av bostads-
zoner. Också hastighetsgränser ökar säkerheten i trafi -
ken. Kommunerna har en mycket viktig roll i arbetet 
med att skapa en trygg trafi kmiljö.

Det regionala cykelvägnätet kompletteras
Cykeln kan inte avlasta trafi ksystemet, men är ett att-
raktivt alternativ – billigt, enkelt och trevligt – för den 
enskilde trafi kanten. Väghållarna i länet har utarbetat 
ett förslag till regionala cykelstråk som även är lämpade 
för arbetspendling och uppfyller krav på hög trafi ksä-
kerhet. Det regionala cykelvägnätet bör kompletteras i 
enlighet med det utarbetade förslaget.

Åtgärder för en bättre miljö
Det är viktigt med åtgärder som reducerar trafi kens 
stora påverkan på boendemiljöerna i regionen. De stat-
liga trafi khuvudmännen har inlett ett arbete med att 
åtgärda trafi kbuller över 65 dB(A) i befi ntlig bebyggelse. 
Många kommuner har liknande ambitioner och arbetet 
bör fullföljas för samtliga trafi kanläggningar.

För att transportsektorn ska kunna medverka till en 
minskning av den samlade miljöpåverkan – bl a de 
totala utsläppen – i regionen behövs åtgärder av olika 
slag som alternativa bränslen, ny motorteknik, förbätt-
rad kollektivtrafi k och förändrade resvanor. I denna plan 
behandlas i första hand åtgärder för att stärka kollektiv-
trafi kens konkurrenskraft. 

För en god säkerhet för transporter med farligt gods 
krävs förutseende vid planeringen. Särskilt höga säker-
hetskrav bör på sikt ställas på vissa länkar i det övergri-
pande transportnätet. När nya områden byggs intill tra-
fi kanläggningar bör stor hänsyn tas till säkerheten. 
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Inriktning 
Styr trafi ken så att transportsystemet utnyttjas optimalt
• Ett regionalt informatiksystem för trafi ken bör 

byggas upp. Ett sådant kan användas för trafi k-
styrning som ökar framkomligheten för bussar 
och yrkestrafi k. Det kan också göra det möjligt 
för bilister att planera sitt resande utifrån gäl-
lande trafi k- och störningsförhållanden.

Öka tryggheten och säkerheten i trafi ken
• Nätet av trafi ksäkra regionala cykelstråk bör 

kompletteras.

Öka säkerheten vid transporter med farligt gods
• Vid ny- eller ombyggnad av länkar i det över-

gripande transportsystemet bör behovet av säkra 
förbindelser för farligt gods beaktas.

Förbättra miljön kring trafi ken
• Bullersaneringen längst samtliga större trafi kan-

läggningar i regionen bör fullföljas.

Landsbygdens och skärgårdens trafik

Förbifarter prioriteras
På lands bygden står vägtrafi ken för hu vuddelen av trans-
porterna. Många vägar i länet är mycket gamla och var 
från början stigar och kör vägar. Dessa vägar är idag kur-
viga, har dålig bärighet och går nära byar och annan 
bebyggelse. Möjligheterna att bygga om vägnätet och ge 
det en modern trafi kstandard är dock begrän sade. Det 
mest effektiva sättet att förbättra trafi kförhållandena är 
vanligtvis att höja standarden på stråk med tät trafi k. 

I första hand bör för bifarter byggas som förbättrar 
boende miljöer och ökar säkerheten för oskyd dade trafi -
kanter. En annan högt prioriterad åtgärd är att ge det 
övergripande vägnätet en rimlig standard.

Skiftande förutsättningar i skärgården
En viktig förutsättning för att leva på eller besöka skär-
gårdsöarna är kom munika tionerna till fastlandet. För 
öar med fast landförbindelse är vägtrafi ken av avgörande 
betydelse och här kan möjligheterna att utveckla vägnä-
tet i mångt och mycket jämföras med landsbygden på 
fastlandet. 

Totalt bor nästan 13 000 per so ner permanent i skär-
går den. Ca 3 000 av dessa bor på öar som sak nar såväl 

statlig färja som bro- och tunnel  för bindelse med fastlan-
det. De är hänvisade till eget färdmedel eller skärgårds-
trafi ken. 

Den del av den perma nenta befolkningen som har 
fast båt förbindelse med fastlandet kan ta del av fastlan-
dets stora arbetsmarknad, om än med längre res tider. 
Fasta båtförbindelser skapar också för utsättningar för 
service och närings verksamhet på öarna. 

Bastrafi k i skärgården 
För att för bät tra förutsättningarna för en balanserad 
be folkning och en stabil ut veckling av näringsliv och 
ser vice i skärgården bör en tydligt strukturerad bastrafi k 
byggas ut för skärgården. 

Viktigt för trafi kför sörj ningen av skärgårdsområdet är 
att koncentrera trafi k utbudet till så dana stråk och bytes-
punkter som ger förutsättningar för korta restider, hög 
turtäthet och god service för både gods- och passagerar-
transporter.

De hamnar som skärgårdstrafi ken ut går ifrån, s k 
replipunkter, bör ha goda väg för bin delser med natur-
liga kopplingar för resor till kommuncentrum, goda 
parkerings möj ligheter, bryg gor och terminaler för gods 
och pas sa gerare, tillräckligt vat ten djup och när het till 
farleder. Det bör också fi nnas till räck ligt befolknings un-
derlag för buss trafi k med hög tur tät het. Varje replipunkt 
bör helst betjäna minst 200 fast boende i övärl den utan-
för. Hela den befolkade delen av skär gården ska kunna 
nås inom rimlig res tid från en replipunkt. 

Replipunkt Kärnöar inom replipunktens 
 upptagningsområde

Räfsnäs  Arholma, Tjockö

Simpnäs Arholma, Tjockö

Åsättra Ingmarsö

Vaxholm Tynningö, Ramsö

Boda Svartsö, Gällnö, Stora Möja

Sollenkroka Svartsö, Gällnö, Stora Möja

Stavsnäs Runmarö, Sandön, Nämdö

Dalarö Ornö

Årsta Utö

Replipunkter och kärnöar.

Vissa öar, s k kärnöar, ges rollen som bytespunkter för 
kommunikationerna till intilliggande öar. Kärn öarna 
ska er bjuda viss grundläggande service, som livsmedels-
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för resor till, från och inom skärgården. En princip-
överenskommelse om sam lade utveck lings  satsningar när 
det gäl ler åretrunt trafi ken och fi nansie ringen bör upp-
rättas liksom en tidplan för ge nomförandet.

Inriktning 
Förbättra kommunikationerna till och inom 
skärgården
• Skärgården bör få en bastrafi k med tydlig struk-

tur baserad på nio replipunkter och tretton 
kärnöar.

• Kärnöarna bör, som bytespunkter för de kringlig-
gande öarna, garanteras en bastrafi k som gör det 
möjligt att dagligen resa till och från fastlandet.

Prioritera utbyggnad av förbifarter 
• Prioritera utbyggnaden av förbifarter när lands-

bygdens vägnät förbättras. På så sätt minskas mil-
jöpåverkan och ökas trafi ksäkerheten i tätorterna 
samtidigt som förbindelserna med angränsande 
län förbättras. 

butik och skola, samt ha en befolkning på åtminstone 
50 personer. Kärnöarna bör garanteras grund läggande 
trafi k även under lågsäsong. För att övärlden runt res-
pektive kärnö ska kunna nås också vid lågtrafi k utnytt-
jas lokala tran sporter eller egen båt eller kompletter-
ingstrafi k – bl a genom övriga WÅAB-linjer.

Totalt bör nio replipunkter och tretton kärnöar prio-
riteras (se tabell sidan 74). Med ett fåtal re p lipunkter 
och kärnöar är det möjligt att upp rätthålla en bastrafi k 
med högre stan dard för hanteringen av passagerare och 
gods, högre turtäthet för kollek tivtrafi k såväl på land 
som till sjöss och bättre bytesmöjligheter såväl mel lan 
sjö- och landtrafi k som mel lan olika båtlinjer. Om öar 
i skärgården utvecklas så att de uppfyller kriterierna för 
att vara kärnö, kan deras status komma att omprövas.

Bastrafi ken mellan replipunkt och kärnö ska möjlig-
göra dagliga arbets- och skolresor morgon och kväll och 
till eller från respektive kommuncentrum för ett dagsbe-
sök under vardagar året runt. 

En samverkansgrupp med berörda intressenter bör 
ta ansvar för att utveckla infor ma tion och samver-
kansformer och sam ordna och förbättra trafi kutbudet 
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Mark och lokaler
I Stockholmregionen fi nns de typiska storstadsnäring-
arna och huvudstadsfunktionerna: fl era internationellt 
ledande kluster, företags huvudkontor, intresseorgani-
sationers ledningsfunktioner och statliga organ. Det är 
verksamheter som är kontaktintensiva och beroende av 
hög tillgänglighet men som generellt kräver liten yta per 
anställd. Men här fi nns också ytkrävande och transport-
beroende verksamheter, som t ex partihandel och termi-
naler, som är nödvändiga för regionens funktion. 

Verksamheternas lokaliseringsmönster 
Marknadspriserna för lokaler är generellt sett högst i 
storstadsregionernas centrum och sjunker med avstån-
det därifrån. Företagens varierande beroende av tillgäng-
lighet leder till att de skiktas på olika avstånd från cen-
trum. Företag med hög personalintensitet och många 
externa kontakter, t ex konsulter och banker, väljer ett 
centralt läge och kan betala de hyror som det medför. En 
stor del av verksamheterna betjänar dock lokala mark-
nader och ligger därför spridda i regionen.

 Hyra, kr per m2 och år
  1997 2000

Stockholms city  1 500 2 900

Innerstaden  1 250 1 900

Södra Stockholm  500–750 550–750

Norra och västra Stockholm  550–800 550–850

Hyresnivåer i Stockholm 1997 och 2000.

Hyresdifferentieringen med avseende på läge i regionen 
har ökat markant under senare år. Hyresnivåerna i inner-
staden har ökat betydligt snabbare än i lägen utanför 
regioncentrum och ligger nu högt även internationellt 
sett. Ökande hyresskillnader driver på företagens fl ytt-
ningar inom regionen. Det är naturligt att ytkrävande 
tillverkning fl yttar från Stockholms centrala delar och 
ersätts av mer yteffektiva verksamheter. Ökande hyres-
skillnader mellan Stockholmsregionen och övriga Sverige 
leder också till att verksamheter, som inte är beroende 
av regionens marknad och resurser, fl yttar ut. Det är 
en naturlig del av samspelet mellan Stockholmsregionen 
och övriga landet.

Den tidigare tendensen till spridning av företag har 
ersatts av ett intresse för samlokalisering och täthet. Det 
blir vanligare att företag i samma bransch koncentreras 

till vissa områden. Det tydligaste exemplet är företagen 
inom telekommunikationsklustret i Kista. Mycket talar 
för att utvecklingen även för andra branscher i hög grad 
drivs av samlokaliseringsfördelar. 

Arlanda kan med hög internationell, interregional 
och regional tillgänglighet på samma sätt som andra 
stora internationella fl ygplatser ha en betydande attrak-
tionskraft för många verksamheter, såväl sådana med 
anknytning till logistik som andra verksamheter som 
kan dra fördel av den höga tillgängligheten eller det 
stora underlag som fl ygplatsen genererar.

Lokalefterfrågan
På en övergripande nivå styrs efterfrågan på lokaler av 
den ekonomiska utvecklingen i regionen. Andra faktorer 
som påverkar är sysselsättningen och den framtida ytan-
vändningen per sysselsatt. I regionen fi nns idag cirka 950 
000 sysselsatta på en lokalyta om cirka 48 miljoner m2 – 
det vill säga cirka 50 m2 i medeltal per sysselsatt. 

Enligt scenario Hög kan antalet sysselsatta i regionen 
växa till 1 300 000 år 2030. Det skulle innebära ett 
ytkrav på cirka 66 miljoner m2 med oförändrad yta per 
sysselsatt. Men eftersom sysselsättningen förväntas öka 
mest i sådana verksamheter som kräver små ytor per 
anställd, är det mindre troligt att en så kraftig expansion 
behövs. Yteffektivisering kan leda till att efterfrågan blir 
betydligt mindre än i räkneexemplet.

Efterfrågan på kort och lång sikt
På kort sikt kan konjunktursvängningar och snabb 
strukturomvandling medföra obalanser på lokalmarkna-
den. På lång sikt behöver personal- och kontaktinten-
siva verksamheter få möjligheter till tillväxt i områden 
som motsvarar dessa näringars krav. Också detaljhandeln 
måste kunna utvecklas och förnyas utan att det uppstår 
stora negativa effekter lokalt och mellan kommuner.

Vissa verksamheter kräver stora ytor (t ex partihan-
del), andra kräver stort utrymme för transporter (t ex 
åkerier) eller genom sin påverkan på omgivningen (t ex 
kemisk industri). Det fi nns ibland intresse av att dessa 
verksamheter ska omlokaliseras och deras mark exploa-
teras för t ex kontor eller bostäder. Detta behöver emel-
lertid vägas mot vad som är rationellt för de ytkrävande 
verksamheterna och mot behovet av att deras service är 
tillgänglig för andra näringar. 

I takt med regionens tillväxt, växer också varuhante-
ringen som emellertid ändrar form och lokalisering – i 
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Stockholmsregionen liksom i hela landet. Sammantaget 
behöver större ytor reserveras för ytkrävande verksam-
heter men lokalisering och ytbehov behöver analyseras 
närmare bransch för bransch. En del av dessa verksam-
heter kan placeras i områden längre ut i Mälardalen.

Personal- och kontaktintensiva verksamheter
De personal- och kontaktintensiva verksamheterna med 
förhållandevis små ytkrav per anställd ökar mest i en 
internationellt attraktiv region som Stockholmsregio-
nen. Företag med sådan verksamhet efterfrågar lägen 
med hög tillgänglighet, närhet till andra företag i samma 
eller liknande branscher och god företagsservice. 

Vissa centrala myndigheter, verksamheter inom 
fi nanssektorn eller media- och marknadsföringssektorn, 
som inte är starkt beroende av fysiska möten, kan för-
väntas fl ytta från de centrala delarna av regionen för att 
sänka sina lokalkostnader om det fi nns andra lägen som 
är attraktiva och har goda kommunikationer. 

Personal- och kontaktintensiva verksamheter med 
stora krav på tillgänglighet kan med fördel lokaliseras 
till regionala kärnområden i olika regiondelar nära kol-
lektivtrafi kens knutpunkter. De kan också integreras i 
stadsbygden tillsammans med bostäder och service. 

Detaljhandeln förändras
Detaljhandeln i Stockholmsregionen har under senare 
decennier genomgått en strukturomvandling och till-
växt som resulterat i en allt större andel stora anlägg-
ningar i externa lägen utanför traditionella centruman-
läggningar. De har ofta god biltillgänglighet men dålig 
kollektivtrafi kförsörjning. I många områden har anlägg-
ningarna påverkat närservicen som haft svårt att kon-
kurrera. Det har inneburit att utbudet inte minst av 
dagligvaror försämrats för hushåll utan tillgång till bil. 

Befolkningstillväxt och ekonomisk tillväxt leder under 
kommande år till stor ökad köpkraft och kraftig volym-
tillväxt inom detaljhandeln, särskilt för sällanköpsvaror. 
Det är dock svårt att förutse konsumtionsmönstrens 
utveckling liksom handelns framtida former. 

Det framtida behovet av lokaler och mark för kom-
mersiell service är omfattande och av regional betydelse. 
Ett räkneexempel baserat på Scenario Hög visar på ett 
behov för handel av ytterligare upp emot 0,8 miljoner 
m2 till år 2015 och upp emot 2 miljoner m2 till år 2030. 
Som jämförelse kan nämnas att regionens största centra, 
t ex Täby centrum, idag har ungefär 50 000 m2 han-

delsytor och de största externa områdena, t ex Kungens 
kurva, upp emot 100 000 m2.

För detaljhandeln kommer troligen det halvcentrala 
bandet, med god tillgänglighet med såväl kollektivtrafi k 
som biltrafi k, att bli attraktivt. Detaljhandeln i Stock-
holms city kommer troligtvis att inriktas på kvalitetsut-
bud. Stadskärnorna i Södertälje, Norrtälje och Nynäs-
hamn utgör viktiga centra i respektive kommun och 
har, på grund av sina lägen i regionen, i huvudsak egna 
detaljhandelsmarknader. De bör ha förutsättningar för 
ett förhållandevis stort inslag av detaljhandel med kvali-
tetsinriktning. Dessa centra har också stadsmiljökvalite-
ter som senare etablerade affärscentra ofta saknar.

Detaljhandelns tillväxt och strukturomvandling kan 
påverka hela regionens struktur. Regionkärnor som ska 
avlasta city måste för att bli attraktiva ha förmåga att 
dra till sig detaljhandel. Tillkommande anläggningar för 
detaljhandel bör lokaliseras så att de stödjer framväxten 
av den eftersträvade kärnstrukturen. 

Det är viktigt att detaljhandeln fungerar i sund kon-
kurrens och att utrymme fi nns för utveckling och för-
nyelse. Samtidigt kan problem uppstå om lokal service 
utarmas och när en kommun påverkas av etableringar i 
en grannkommun. Detaljhandelns markbehov och pla-
cering har i allt högre utsträckning kommit att bli en 
mellankommunal fråga, men behandlas ofta som en 
kommunal angelägenhet. Länsstyrelsen har en roll i 
planprocessen enligt PBL bland annat för att bevaka att 
de mellankommunala frågorna tillgodoses. Det är ange-
läget att åstadkomma en öppnare samrådsprocess med 
konsekvensanalyser av nya större handelsetableringar. 
Det är samtidigt viktigt att ta tillvara möjligheterna att 
öka konkurrensen i detaljhandeln.

Kommunerna kan även medverka till upprustningar 
av lokala centra för att stärka dem i konkurrens med
externetableringar. Förbättrad tillgänglighet med bil och 
tillräckligt utbud av parkeringsplatser är viktiga förut-
sättningar för att stärka konkurrenskraften hos de min-
dre centrumanläggningarna.

Inriktning
Bygg lokaler för personal- och kontaktintensiva verk-
samheter i regionala kärnor
• Lokaler för personal- och kontaktintensiv tjänste-

produktion bör byggas i regionala kärnor och 
i områden med god tillgänglighet med kollektiv-
trafi k.
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Bostadsmarknad och bostads-
byggande

En bostadsmarknad i obalans 

En fungerande bostadsmarknad är en viktig förutsätt-
ning för utveckling i en dynamisk region. Den snabba 
befolkningstillväxten i Stockholmsregionen har inte 
motsvarats av tillnärmelsevis samma takt i bostadsbyg-
gandet. 

Under 1990-talet har byggandet minskat och ligger 
nu på alltför låg nivå sett i ett långsiktigt perspektiv. 
Bostadsbyggandet har fallit från cirka 9 000 lägenheter 
per år i början av 1990-talet till omkring 3–5 000 lägen-
heter per år under de senaste åren. Samtidigt har befolk-
ningen i regionen ökat med cirka 20 000 personer per 
år. På varje nybyggd lägenhet går det alltså nästan fem 
personer – en exceptionellt hög siffra eftersom det bor 
cirka två personer i genomsnitt per lägenhet i regionen.

Totalt fi nns drygt 850 000 lägenheter i Stockholms 
län. Den buffert i form av lediga lägenheter som tidigare 
fanns i regionen är nu i stor utsträckning förbrukad och 
så gott som samtliga kommuner i regionen har nu brist 
på bostäder. Under 1990-talet har närmare 1 000 fri-
tidshus per år omvandlats till åretruntbostäder och per-
manentningen har alltså svarat för cirka en femtedel av 
ökningen av antalet bostäder. Permanentningen kom-
mer sannolikt att fortsätta i hög takt också under kom-
mande år, men kan bara i mindre omfattning ersätta 

bostadsbyggande. Utbudet av bostäder i Mälardalen – 
och de lägre bostadskostnaderna där – kan i viss mån 
verka dämpande på efterfrågan på bostäder i Stockholms 
län. Dess påverkan på regionens bostadsmarknad för-
väntas dock vara begränsad. 

Framtida bostadsefterfrågan
Hur många bostäder som kan komma att efterfrågas 
påverkas bl a av befolkningsutvecklingen. Det bostads-
byggnadsbehov som kan härledas från befolkningssce-
narierna innebär för Bas ett årligt tillskott på drygt 
9 000 lägenheter fram till 2015 och därefter drygt 
7 000 lägenheter fram till 2030. Motsvarande siffror för 
Hög har beräknats till 12 000 respektive 10 000. 

Kommunernas planering för nya bostäder till år 2015 
motsvarar mer än behoven i Basnivån. Den fördelning 
av bostadstillskotten för respektive kommun, som redo-
visas för Bas i avsnittet Scenarier på kommunal nivå, 
bygger därför på kommunernas planering. Det krävs 
dock beredskap för att även klara Högnivån och för 
utbyggnad på längre sikt. Också de närmast angräns-
ande kommunerna utanför länsgränsen kan behöva pla-
nera för en växande bostadsefterfrågan.

Marknader för olika slags bostäder

Med den ökande efterfrågan på bostäder har det blivit 
allt dyrare både att köpa och hyra bostad i Stockholms-
regionen. Prisutvecklingen på bostadsrätter och villor 
har varit mycket snabb under slutet av 1990-talet. En 
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lägre räntenivå har i viss mån kompenserat prissteg-
ringen. Det har också blivit betydligt dyrare att bo i 
hyresrätt. Den ekonomiska tillväxten, inkomstutveck-
lingen och den låga arbetslöshetsnivån, gör emellertid att 
många – men inte alla – klarar en hög boendekostnad. 

Högre boendekostnader här än i riket i övrigt innebär 
en nackdel när personer överväger att byta arbete och 
fl ytta till Stockholmsregionen. Det ekonomiska utbytet 
av en fl ytt försämras om inte höjd lön kompenserar 
ökade boendekostnader. Detta kan medföra att potenti-
ell arbetskraft avstår från att fl ytta till Stockholmsregio-
nen och i stället inriktar sig på att fi nna arbete i andra 
regioner. 

Bristen på studentbostäder är stor i Stockholmsregio-
nen och väntetiden för en studentbostad är ofta längre 
än ett år. Studenter har dessutom små möjligheter att ta 
sig in på den ordinarie bostadsmarknaden. När antalet 
högskoleplatser i regionen ökar, måste också antalet stu-
dentbostäder öka kraftigt.

För att bostadsbeståndet ska utnyttjas på ett effektivt 
sätt måste det fi nnas en rörlighet på bostadsmarknaden. 
Hushållen måste kunna anpassa sin bostadsefterfrågan 
till nya och förändrade villkor. Varje fl yttning frigör 
samtidigt en bostad som därmed blir en del av utbudet 
för andra hushåll. 

Geografiska delmarknader 

Varje år fl yttar cirka 80 000 personer ut och in över läns-
gränsen och drygt 200 000 personer fl yttar inom länet. 
De geografi ska fl yttmönstren visar att Stockholms län 
snarare utgör tio lokala än en sammanhållen bostads-
marknad. De fl esta fl yttar kortare sträckor och endast 
ungdomar fl yttar regionalt. Bostadsmarknadens uppdel-
ning på delmarknader gör att den också bör ses i ett del-
regionalt perspektiv. 

I de centrala delarna av regionen dominerar små hus-
håll och små bostäder och i förortskommunerna stora 
hushåll och stora bostäder. Detta försvårar möjlighe-
terna att fl ytta lokalt när hushållssituationen med tiden 
ändras. Ett mer varierande bostadsutbud i olika region-
delar skulle underlätta för hushåll som behöver fl ytta.

Förtätning främjar integration
En stor svaghet i regionen är de sociala skillnaderna mel-
lan olika regiondelar och områden. I södra regiondelen 
fi nns i högre grad områden med låga inkomster, arbets-

löshet, lägre utbildningsnivåer och en högre andel soci-
albidragstagare. Skillnader fi nns också mellan centrum 
och periferi samt mellan enskilda bostadsområden. 

Problem av olika slag förstärker varandra och för att 
bryta segregationen måste man bryta onda cirklar. Soci-
alt svaga områden är idag ofta också invandrartäta områ-
den. Arbetet med segregationsproblemen måste därför 
präglas av ett brett perspektiv, helhetssyn och långsiktig-
het. Viktigast för att bryta segregation är åtgärder för 
att ge alla tillgång till utbildning och till arbetslivet. 
Strategin att förtäta bostadsområden när man bygger 
nytt innebär att man kan använda de stödjande sociala 
strukturer som fi nns där. Detta är viktigt och skiljer 
sig mot utbyggnaden under miljonprogrammet åren 
1965–1975.
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Demografi och bostadsefterfrågan 

Den ökande befolkningen och det ökade antalet hushåll 
ger underlag för beräkningar av bostadsefterfrågans stor-
lek och inriktning. Efterfrågan på olika typer av bostä-
der påverkas i hög grad av hur befolkningen är ålders-
mässigt fördelad. Bostäderna är fasta men befolkningen 
är rörlig. 

Efterfrågan på olika typer av bostäder påverkas av hur 
befolkningen är åldersmässigt fördelad. I fi guren nedan 
redovisas en ålderspyramid med befolkningen i regionen 
fördelad på småhus och fl erfamiljshus för år 1994. Figu-
rens vänstra halva visar antalet boende i småhus och den 
högra antalet boende i fl erfamiljshus. Pilarna i fi guren 
illustrerar de dominerande fl yttströmmar som mer eller 
mindre kontinuerligt går mellan dessa två delmarknader. 
Flyttningsintensiteten är särskilt hög i åldern 20–25 år 
och varierar också med hustyp. De som bor i fl erbo-
stadshus fl yttar mycket oftare än de som bor i småhus.

• De två vänsterriktade pilarna visar att barnfamiljer 
ofta fl yttar till småhus. 

• De två högerriktade pilarna visar att ungdomar och 
äldre ofta fl yttar i motsatt riktning, d v s från småhus 
till bostäder i fl erfamiljshus. 

Som en följd av dessa fl yttströmmar bor hälften av de 
medelålders och deras barn i skolåldern i småhus. Majo-
riteten av de yngre som nyligen etablerat eget hushåll 
och kanske också har små barn och av de äldsta bor i 
stället i fl erfamiljshus. 

En beräkning av den framtida folkmängden i res-
pektive åldersklass och antagandet att fördelningen av 
boende mellan småhus och fl erbostadshus inom varje 
åldersklass består, ger en grov indikation på efterfråge-
utvecklingen i framtiden. Den ökande andelen äldre 
och den höga andelen boende i fl erbostadshus i denna 
åldersgrupp driver på efterfrågan på lägenheter i fl erbo-
stadshus. Även andra demografi ska förändringar pekar 
mot en ökad efterfrågan på fl erbostadshus snarare än 
småhus. 

Ändrade villkor för bostadsbyggandet

De fi nansiella villkoren för bostadsbyggandet har under 
1990-talet försämrats kraftigt. Ränte avdrag och ränte-
bidrag har minskats och är ojämnt fördelade mellan 
olika upplåtelseformer. Lån förmedlas nu bara på öppna 
marknaden. 

Bostadsbyggandet har också bromsats av att kommu-

Befolkning i länet år 2001 fördelad på hustyper.
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nernas incitament för att verka för ett ökat bostadsbyg-
gande och växande befolkning försvagas av det kom-
munala skatteutjämningssystemet. Systemet bidrar till 
att försämra tillväxtkommunernas möjligheter att fi nan-
siera de investeringar som blir nödvändiga till följd av 
infl yttning.

Samtidigt har byggkostnaderna ökat snabbt. Det 
beror bl a på att antalet aktörer är få och konkurrensen 
på bygg- och bostadsmarknaden idag är svag. Ökade 
byggkostnader och förändrade fi nansieringssystem har 
påverkat de marknadsmässiga förutsättningarna för byg-
gandet av hyresbostäder negativt. Hyresbostäder byggs 
nu i mycket liten omfattning. 

Sammantaget har detta lett till ett, i ett långsiktigt 
perspektiv, alltför lågt bostadsbyggande. I stort sett alla 
kategorier av byggherrar – men särskilt de kommunala 
bostadsföretagen och bostadskooperationen – har mins-
kat sitt bostadsbyggande under den senaste tioårsperio-
den. 

Gemensamt ansvar för bostads-
försörjningen

De nationella regelsystemen har en negativ effekt på 
bostadsbyggandet i Stockholmsregionen. Ett gemen-
samt agerande från regionens sida krävs för att åstad-
komma förändringar i regelsystemet. Regionens aktörer 
bör i gemensamma kontakter med staten verka för att de 

nationella systemen förändras så att de negativa effek-
terna på bostadsbyggandet minskar. 

Kommunerna behöver få ökade incitament att verka 
för bostadsbyggande. Det kan ske genom att en kom-
pensation införs i skatteutjämningssystemet även för 
kommuner som ökar sin befolkning. Kommunal fastig-
hetsskatt, exploateringsbidrag till kommunerna, tredi-
mensionell fastighetsbildning, förenklad detaljplanepro-
cess och förändrade fi nansieringssystem är andra åtgär-
der som kan krävas för att få till stånd ett ökat bostads-
byggande. För att bostadsbyggandet ska ligga på en till-

Total produktionskostnad för flerbostad i Storstockholm jämfört 
med konsumentprisindex 1993–2001.

Bostadsbyggande 1987–2001 fördelat på byggherrar. 
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räcklig nivå även på sikt behöver regelsystemen vara 
långsiktigt stabila.

En viktig förutsättning för ett ökat bostadsbyggande 
är att kapaciteten i transportsystemet förstärks så att det 
blir lättare att t ex arbetspendla mellan olika områden 
i regionen. Särskilt viktigt är här förbättrade tvärförbin-
delser och förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet: t ex 
ökad spårkapacitet i Getingmidjan samt utbyggnad av 
Norrortsleden och Södertörnsleden. Förbättrad kapaci-
tet ökar också möjligheterna att bygga bostäder i goda 
kollektivtrafi klägen.

På regional nivå kan gemensamma insatser göras för 
att stimulera konkurrensen inom byggsektorn.

För att bostadsförsörjningen i regionen som helhet 
ska fungera på lång sikt krävs att varje kommun, uti-
från sina förutsättningar, bidrar till bostadsbyggandet. 
Att staten har ansvar för vissa av hindren för byggande 
får inte hindra regionen att ta ett gemensamt ansvar och 
agera för att höja nivån på bostadsbyggandet och för att 
förbättra bostadsmarknadens funktionssätt.

Att kommunerna har en god mark- och planbered-
skap är särskilt viktigt. Det är angeläget att kommu-
nerna kan planera för ett bostadsbyggande som når upp 
till det högre tillväxtscenariot. 

Kommunal bostadsförsörjningsplanering är numera 
lagstadgad. Planeringen av bostadsförsörjningen bör i 
högre grad kopplas till kommunernas översiktsplanering 
och investeringsplanering. Planering av bebyggelse och 
infrastruktur kan då samordnas. Det är angeläget att 
bostadsplaneringen blir regelbunden och att den kopp-
las till genomförande. Både generella bostadsbehov och 
behov för särskilda grupper – äldre, handikappade, stu-
denter och grupper som av andra skäl har svårt att fi nna 
bostad på vanligt sätt – bör behandlas. 

Ett förstärkt regionalt kunskapsunderlag över utveck-
lingen på bostadsmarknaden kan vara till stöd för bättre 
fungerande bostadsmarknader och ett ökat bostadsbyg-
gande i länet. En sådan regional överblick kan också 
stödja en utveckling som gör att bostadsbeståndet på 
regionens olika del mark nader blir tillräckligt varierad 
när det gäller fördelningen av bo stä der i olika upplåtel-
seformer och av olika storlek. Därmed kan hushåll byta 
bostad inom sitt område när livssituationen förändras. 
Det är också avgörande för den sociala utvecklingen i 
regionen att regionens delmarknader är balanserade och 
varierade. 

Inriktning: 
Verka för översyn av statliga regler som är hinder för 
bostadsbyggande 
• Regionen bör i kontakter med staten verka för 

nationella regler som underlättar ett långsiktigt 
stabilt bostadsbyggande. 

Utveckla den kommunala planeringen för bostadsför-
sörjning. 
• Kommunerna har ansvar för att en god mark- 

och planberedskap upprätthålls och bör koppla 
sin bostadsförsörjningsplanering till översiktspla-
neringen och investeringsplaneringen. 

Öka bostadsbyggandet i alla kommuner
• I avsnittet Scenarier på kommunal nivå framgår 

hur mycket varje kommun behöver bygga. Kom-
munerna bör planera för att genomföra det 
bostadsbyggande som behövs fram till år 2015 
och ha beredskap för det byggande som behövs 
till år 2030. 

Ge regionens olika lokala bostadsmarknader ett varie-
rat bostadsutbud
• Tillgodose efterfrågan på bostäder i varierande 

storlekar, i olika hustyper och med olika upplåtel-
seformer på de lokala bostadsmarknaderna. 

Engagera fl er aktörer för att bidra till ökat bostadsbyg-
gande
• Fler aktörer behövs bland såväl byggherrar som 

byggentreprenörer, grossister och materialprodu-
center. Även utländska aktörer bör kunna bidra 
till byggandet i regionen.

Förstärk den regionala överblicken 
• Ett regionalt kunskapsunderlag och översikter 

kan belysa behovet av bostäder – omfattning och 
inriktning – och ligga till grund för gemensamma 
initiativ bl a för att stimulera konkurrensen inom 
byggsektorn.

Bygg fl er studentbostäder i Stockholmsregionen
• Bristen på studentbostäder i Stockholmsregionen 

behöver uppmärksammas särskilt.
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Teknisk infrastruktur
De tekniska försörjningssystemen har byggts ut under 
lång tid. De stora investeringar som gjorts i de stor-
skaliga ledningssystemen och omvandlingsanläggning-
arna gör att regionen idag är väl rustad – även med hän-
syn taget till den förväntade befolkningsökningen. Men 
potential till förbättringar fi nns inom en rad områden. 

Energiförsörjning

Systemet för energiförsörjning är knappast någon 
begränsning för regionens möjligheter att uppnå de 
grundläggande målen när det gäller internationell kon-
kurrenskraft samt goda och jämlika levnadsvillkor – inte 
ens vid den förväntade ökning av energiförbrukningen 
som befolkningsökningen kan medföra. 

När det gäller målet långsiktigt hållbar livsmiljö är 
problemen desamma för Stockholmsregionen som för 
resten av landet: användningen av el är hög i en interna-
tionell jämförelse och CO2-utsläppen från fossila bräns-
len har – trots kraftiga minskningar – inte sjunkit till en 
långsiktigt hållbar nivå. Genom sin bebyggelsetäthet har 
dock regionen stora möjligheter att ytterligare effektivi-
sera energianvändningen, använda mer fjärrvärme och 
öka elproduktionen i kraftvärmeverk. 

Energifl öden
Den totala energianvändningen, trafi ken inräknad, inom 
Stockholms län uppgår idag till cirka 50 TWh per år 
– 20 TWh el och 30 TWh bränslen – vilket motsvarar  
ungefär 28 000 kWh per år och invånare

Regionen rymmer cirka 20 procent av Sveriges befolk-

ning men förbrukar bara 10 procent av energimängden. 
Den största delen av energiförbrukningen går till upp-
värmning. Under 1990-talet har energibehovet per per-
son visat en tydligt sjunkande tendens.

Under de senaste decennierna har oljeförbrukningen 
minskat kraftigt och ersatts med el och fjärrvärme pro-
ducerad med andra bränslen. Elanvändningen har mer 
än fördubblats på 20 år. Energisystemets miljöpåverkan 
har minskat påtagligt tack vare allt bättre anläggningar 
och färre skorstenar. Sammankopplingar och samkör-
ning av fjärrvärmeanläggningar har samtidigt gett bättre 
ekonomi och mindre utsläpp.

Framtida energianvändning
Befolkningens tillväxt och bebyggelsens utformning 
påverkar det framtida energisystemet. Tillväxt i den cen-
trala regionkärnan och i de täta kollektivtrafi kstråken 
gynnar fjärrvärme, eftersom fjärrvärmesystemen där ofta 
redan är utbyggda och tidigare investeringar kan utnytt-
jas effektivare. Tillväxt i regionala kärnor underlättar möj-
ligheterna att bygga ut och binda samman fjärrvärmenät. 

Nya områden med småhus kan antingen värmas med 
fjärrvärme eller med enskild uppvärmning. Fjärrvärme-
anpassning förutsätter hög bebyggelsetäthet så att led-
ningssträckningar blir så korta som möjligt. Med enskild 
uppvärmning har bebyggelsetätheten mindre betydelse. 
Spridd bebyggelse bör helst värmas med värmepumpar 
eller pelletskaminer. 

Näringslivets utveckling i Stockholmsregionen, som i 
stort sett saknar energikrävande industri, påverkar ener-
gianvändningen genomsitt lokalbehov. 

Om nuvarande trender håller i sig kommer det totala 
energibehovet att växa, men långsammare än befolk-
ningen. Ökningen av regionens totala energibehov kom-
mer dock inte att skapa kapacitetsproblem i energisyste-
men. 

Elnät
Stockholmsregionens stamnät är i stort sett utbyggt för 
nuvarande behov. Förstärkningar behövs bara på ett 
fåtal ställen nämligen Stockholm-Huddinge-Haninge, 
Nacka-Värmdö och Vallentuna-Norrtälje. Stamnätet 
består helt av luftledningar, förutom en dubbel kabel-
förbindelse mellan Värtan och Hammarby genom cen-
trala Stockholm och en kortare del genom Bergshamra 
i Solna. Det regionala 70 kV-nätet består, även det, till 
stor del av luftledningar. 

Tillförd energi (GWh)  Slutanvändning (GWh)

El tillförd  20 590 Drift av bostäder, 10 600
utifrån   lokaler, service
Omgivningsvärme 2 840 Uppvärmning av   21 200 
Kol 1 310 bostäder,
Avfall 1 320 lokaler, service 
Trädbränsle 3 080 Industri 4 600
Torv 430 Transporter 10 800 
Bioolja 1 280 Förluster 3 240
Stadsgas 530  
Fossilojeprodukter 19 060 

TOTALT 50 440  50 440

Energibalansen 1998 i Stockholms län. 
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Några omfattande behov av nya stora ledningar eller 
stationer väntas inte uppstå. I fl era kommuner fi nns 
dock önskemål om att luftledningar tas bort eller fl yttas. 
Det fi nns dock anledning att slå vakt om de lednings-
korridorer som fi nns och inte räkna med att de kan fl yt-
tas eller grävas ner. Lokaliseringen av högspänningsnä-
tet med transformator- och fördelningsstationer berör 
många kommuner och är en utpräglat regional fråga.

Om behovet av elledningskapacitet ökar kan det vara 
möjligt att spänningshöja befi ntliga kraftledningar, vil-
ket kan minska behovet av nya ledningsstråk.

Fjärrvärmenät
Storstockholm har mycket goda förutsättningar för fjärr-
värme: stora sammanhängande bebyggelseområden och 
relativt höga värmetätheter (värmebehovet i bebyggelsen 
per ytenhet mark). Värmetätheten är beroende av bebyg-
gelsens täthet, utformning och isolering och påverkar 
möjligheterna att använda olika uppvärmningssystem. 

Användningen av fjärrvärme ökar ständigt och de 
senaste åren har fjärrvärmenät som tillhör olika företag 
kopplats samman. Samkörning ger både effektivisering 
– och på detta sätt god ekonomi – och miljöfördelar. 
Stora eldrivna värmepumpar svarar för basproduktio-
nen i stora delar av fjärrvärmesystemen. Användningen 
av biobränslen i fjärrvärmesystemen har ökat kraftigt 
under 1990-talet och ersatt olja och el. 

Utvecklingen går mot ett norrnät och ett södernät 
och på längre sikt kanske ett helt integrerat nät för Stor-
stockholm.

Lokala fjärrvärmenät fi nns i många tätorter som lig-
ger utanför de stora fjärrvärmenäten. I några kommu-
ner saknas egentlig fjärrvärme. I Nacka och Täby fi nns 
ett antal större närvärmesystem som på sikt torde växa 
samman till fjärrvärmenät med möjliga sammankopp-
lingar till angränsande kommuner. I Värmdö och Ekerö 
fi nns panncentraler med små närvärmesystem som på 
sikt skulle kunna expandera till fjärrvärme i de mest cen-
trala delarna, men i övrigt är värmetätheten för låg i 
dessa kommuner.

För att regionen ska kunna möta det stora behovet av 
elenergi kommer ett antal nya anläggningar för kraftvär-
meproduktion att behövas, inte minst i det södra fjärr-
värmenätet där det idag bara fi nns en sådan anläggning 
(Högdalen). Med allt mer sammankopplade fjärrvärme-
system, behöver mark reserveras bara för ett fåtal nya 
produktionsanläggningar. 

Biobränsle
Användningen av biobränslen ökar främst i de kommu-
nala värmeverken, t ex trädbränslen och agrara bränslen, 
men också biobränsle i form av avfall. Idag står biobräns-
len för drygt en tiondel av regionens energiförsörjning.

Tillgången på biobränslen är begränsad inom länet, 
och kan på långt sikt tillsammans med brännbara rest-
produkter från industrin och hushållen täcka en mindre 
del av energibehovet. Även med en ökad utbyggnad av 
värmepumpsenergi kommer det att bli nödvändigt att ta 
in biobränslen från övriga landet. Fördelarna med bio-
bränslen är att de ger små nettoutsläpp av koldioxid. Till 
nackdelarna hör ökade transporter.

Mark för biokraftvärmeverk bör reserveras på följande 
platser:
• Brista, Sigtuna kommun
• Rosersberg, Sigtuna kommunFjärrvärme i Stockholms län
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oxid, svavel- och kväveoxider, konfl ikter kring kraftled-
ningsstråk, cancerrisker av magnetfält samt olycksrisker 
vid gasoltransporter. Koldioxidutsläppen är det miljö-
problem som är svårast att bemästra. I stort sett varje 
ersättning för fossila bränslen ger andra komplikatio-
ner. 

Den åtgärd som skulle leda till de största förbättring-
arna i regionens energisystem är introduktion av natur-
gas. Naturgas skulle kunna ersätta kol och olja både för 
värmeproduktion och kraftvärmeproduktion och skulle 
även kunna användas som fordonsbränsle.

Energisystemets robusthet
Ett energisystem som är robust förutsätter leveranssäker-
het, förmåga att klara fl uktuationer i skatter och energi-
priser, samt att energianvändningen inte leder till oön-
skade miljöeffekter. Regionens nuvarande energisystem 
uppfyller till stor del kraven på att vara ekonomiskt 
robust, men har brister när det gäller den långsiktiga 
hållbarheten. Hållbarhetsaspekterna bör därför priorite-
ras vid den fortsatta utvecklingen av systemet. 

Inriktning:
Reservera mark för biokraftvärmeverk
• Mark för biokraftvärmeverk bör reserveras i ett 

antal kommuner i norra och södra regiondelarna

Bygg ut och koppla samman fjärrvärmenäten 
• Fjärrvärmenäten bör byggas ut där bebyggelsens 

värmetäthet är tillräcklig. Kopplingar mellan 
fjärrvärmenät bör ske för att anläggningar ska 
kunna samköras så att miljöfördelar vinns.

Upprätthåll reservat för regionalt naturgasnät
• Reservat för eventuellt framtida regionalt natur-

gasnät bör behållas för bevarad handlingsfrihet.

Bevara ett regionalt kraftledningsreservat 
• Ett regionalt kraftledningsreservat bör upprätt-

hållas.

Arbeta för fortsatt eleffektivisering
• Eleffektivisering i bostäder, service, kontor och 

industri bör fortsätta.

Utveckla småskalig fjärrvärme för småhusbebyggelse
• Småskalig fjärrvärme bör utvecklas och användas 

för småhusbebyggelse. 

• Vällsta, Upplands Väsby kommun
• Lövsta, Stockholms stad
• Sofi elund, Huddinge kommun
• Jordbro, Haninge kommun
• Igelsta, Södertälje kommun
• en anläggning i nordöstra regionen.

Stadsgas och naturgas
Stadsgas används fortfarande i Stockholms stad samt 
delvis i Solna-Sundbyberg och Nacka. Näten behålls 
bland annat för att de ska kunna användas för distribu-
tion av naturgas om sådan blir tillgänglig för Stockholm.

Naturgas används inte i regionen idag. Eftersom det 
är möjligt att få en högre verkningsgrad vid kraftvärme-
produktion med naturgas än med biobränsle, kan en 
större elmängd produceras på samma värmeunderlag. 
Ett kraftvärmeverk som använder naturgas som bränsle 
kan dessutom byggas mycket kompakt jämfört med 
anläggningar för andra bränslen. Förbränningsanlägg-
ningen är mindre, behovet av bränslelager är obetydligt 
och bränsletransporten sker utan störningar för omgiv-
ningen. Vid naturgasförbränning bildas heller ingen 
aska. Naturgasledningar innebär inte större olägenhet än 
fjärrvärmeledningar och miljöstörningen uppstår främst 
under byggtiden. 

Tidigare etablerade reservat för ett regionalt naturgas-
nät bör behållas för att bevara handlingsfriheten.

Solenergi och vindkraft
På 30 års sikt är det tänkbart att teknik och ekonomi för 
solenergi utvecklas så att det blir realistiskt att utnyttja 
solvärme och i viss utsträckning solceller för elproduk-
tion. Att använda solenergi är ytkrävande. Lämpliga ytor 
är tak som vätter åt söder. Det är därför knappast troligt 
med en mer omfattande solcellsanvändning. 

Elproduktion med vindkraft är tekniskt men inte 
praktiskt-ekonomiskt möjligt i någon större omfattning i 
regionen. Vindkraft skulle kunna användas i den yttersta 
skärgården, men kräver stora investeringar och kan där 
komma i konfl ikt med andra intressen. Andra områden i 
Sverige har bättre förutsättningar för vindkraft.

Energiteknikens hälso- och miljöeffekter
Användning av energi leder nästan alltid till någon form 
av miljöpåverkan, antingen vid produktion, vid distri-
bution eller vid själva användningen. Kända och befa-
rade hälso- och miljöeffekter är bl a utsläpp av koldi-
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Avfall

I regionen uppstår varje år cirka 500 000 ton hushålls-
avfall och cirka 700 000 ton industri- och verksamhets-
avfall. Dessutom uppstår avfall i form av schaktmassor, 
aska, slagg och förorenad jord. 

Den totala mängden hushållsavfall i länet uppgick 
1997 till cirka 490 000 ton vilket motsvarar 360 kilo per 
invånare. Tack vare källsorteringen har totalmängden 
varit i stort sett oförändrad under de senaste åren trots 
att befolkningen har ökat. Av den totala mängden hus-
hållsavfall brändes något mer än hälften, medan mindre 
än en tredjedel deponerades. Källsortering och återvin-
ning av främst papper och glas motsvarar 23 procent av 
avfallsmängden. 

Länets hushållsavfall omhändertas vid ett 15-tal 
anläggningar varav två är förbränningsanläggningar och 
tio är deponier för hushålls- och industriavfall. 

Förbränningsanläggningarna är Högdalenverket i 
Stockholm och Bollmoraverket (under avveckling) i 
Tyresö. Värmeverket i Uppsala tar emot stora volymer 
hushållsavfall från Stockholmsregionen. Av det hushålls-
avfall som energiutnyttjas förbränns 65 procent i Hög-
dalen och 35 procent i Uppsala. I Bollmora bränns en 
mindre mängd förbehandlat avfall från Koviksanlägg-
ningen. 

I Stora Vika i Nynäshamn och på andra ställen kom-
posteras avfall som sedan används som jordförbättrings-
medel.

Den deponianläggning som tar emot den största 
mängden hushållsavfall är Sofi elund i Huddinge kom-
mun. Dit går nästan 40 procent av det hushållsavfall 
som deponeras. Vid fl era deponier utvinner man bio-
gas.

Tekniken för deponering utvecklas successivt och 
olika avfallstyper hanteras alltmer var för sig. Från år 
2002 får inte brännbart avfall deponeras och från år 
2005 inte heller organiskt avfall. Lakvatten från depo-
nierna som leds till reningsverk ska i fortsättningen 
renas separat och lokalt. Regionens deponier har emel-
lertid skiftande förutsättningar att utvecklas så att de 
kan utnyttja moderna behandlingsmetoder. 

Det mesta av industri- och verksamhetsavfallet läggs 
direkt på deponi. Det kan utnyttjas för energiutvinning 
i betydligt större grad än vad som sker idag.

Framtida avfallshantering
Den framtida avfallshanteringen i länet är i hög grad en 
fråga om regionalt samarbete och om att fi nna platser 
för avfallsanläggningar som accepteras av berörd kom-
mun och av närboende. Samarbetet bör resultera i en 
regional avfallsplan. 

Deponeringsbehovet kommer sannolikt att minska 
som ett resultat av källsortering, deponiskatt och förbud 
att deponera brännbart och organiskt material. Med 
hänsyn till osäkerheten om den framtida avfallsvolymen 
samt till det faktum att det är utomordentligt svårt att 
etablera nya avfallsupplag bör ändå reservat för fortsatt 
deponering säkras vid några av de befi ntliga anläggning-
arna. 

Där det är ekologiskt motiverat bör avfall återvinnas. 
Först bör emellertid ordentliga analyser göras av vilka 
material som är knappa samt vilka miljöstörningar som 
uppstår i återvinningens alla led jämfört med förbrän-
ning eller deponering av det uttjänta och användning 
av nytt material. Bättre stadsbyggnads- och fastighets-
anpassning för källsortering behövs liksom regionala 
anläggningar för mottagning och sortering av avfall, 
särskilt rivnings- och schaktmassor. Dessutom behövs 
bättre marknadsföring samt en anpassning av kvalitets-
normer för användning av återvunnet material. Stat och 
kommun bör i sin upphandling prioritera återanvänt 
material.

Ytterligare någon eller några förbränningsanlägg-
ningar för avfall krävs. Under de senaste åren har olje-
eldning ersatts av bland annat förbränning av avfall som 
i huvudsak kan betraktas som ett biobränsle i fjärrvär-
mesystemen. Biobränslen är en bristvara i östra Svealand 
och det är möjligt att bränna mer avfall än vad som 
redan fi nns i regionen i stället för importerad skogsrå-
vara. Aska och slagg från förbränningen kan användas 
till exempelvis fyllning eller terrassering.

En del av det biologiska materialet kan rötas och röt-
gasen användas som drivmedel. Rötning är en förhål-
landevis ineffektiv metod för energiåtervinning. Alter-
nativa metoder att framställa drivmedel av biomassa är 
dock förmodligen sämre från miljösynpunkt. Rötrester 
kan komposteras och användas som jordförbättringsme-
del. 
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Vattenförsörjning och avloppsrening

Vattenförsörjningen och avloppsreningen i Stockholms-
regionen sker till största delen i regionala system. Den 
enskilda kommunen har ett primärt ansvar för vatten- 
och avloppsfrågor men i praktiken har dessa frågor kom-
mit att hanteras i ett långtgående mellankommunalt 
samarbete. 

Vattenförsörjning
Huvuddelen av regionen får i dag sitt vatten från tre stora 
vattenverk, Görvälnverket som tillhör Norrvatten och 
vattenverken Norsborg och Lovön som tillhör Stock-
holm Vatten AB. Dessa verk distribuerar, helt eller del-
vis, vatten till 22 av länets kommuner. Övriga kommu-
ner, Södertälje, Norrtälje, Nykvarn och Nynäshamn är 
för närvarande självförsörjande. 

De stora distributionsnäten korsar varandra i några 
punkter där det fi nns kopplingar. Tekniska förbättringar 
skulle möjliggöra samkörning av systemen, vilket skulle 
ge säkrare leveranser.

Idag används i regionen cirka 200 liter per person och 
dygn. Vattenförbrukningen per capita har dock minskat 
och kan förväntas fortsätta att minska ytterligare i fram-
tiden.

Stockholmsregionen har goda förutsättningar att klara 
sin vattenförsörjning genom de stora vattentillgångarna i 
Mälaren. Den nuvarande kapaciteten på vattenverk och 
ledningsnät är också god. Såväl tillgången på råvatten 
som den tekniska infrastrukturen bedöms motsvara det 
framtida behovet för den täta bebyggelsen, också på lång 
sikt. På längre sikt uppstår problem främst för vatten-
försörjningen vid permanentning av fritidshusområden 
utanför de regionala systemen. Tillgången till sötvatten 
måste beaktas när ny bebyggelse tillkommer.

Avloppsrening
De fl esta av länets kommuner – och alltså merparten 
av länets befolkning – är anslutna till något av de fyra 
stora avloppsverken som ägs och drivs av Stockholm 
Vatten AB, Sydvästra Stockholmsregionens VA-Verks 
AB (SYVAB) och Käppalaförbundet. Endast Österåker, 
Värmdö, Vaxholm, Norrtälje och Nynäshamn hanterar 
avloppsvattnet på egen hand. Totalt fi nns det ett 60-tal 
kommunala avloppsreningsverk av olika storlek.

Kapaciteten hos de regionala avloppsledningarna och 
avloppsverken är relativt god. Vid en kraftig befolk-

Inriktning
Upprätta en regional avfallsplan
• Den framtida avfallshanteringen i länet är i hög 

grad en fråga om regionalt samarbete och om att 
fi nna platser för avfallsanläggningar. Samarbetet 
bör resultera i en regional avfallsplan.

Säkra reservat för deponering
• Reservat för fortsatt deponering bör säkras i Löt 

(Vallentuna), Högbytorp, (Upplands-Bro), Sofi e-
lund (Huddinge) och Tveta (Södertälje).

Bygg fl er regionala anläggningar för ökad återvinning
• Regionala anläggningar behövs för mottagning 

och sortering av avfall, särskilt rivnings- och 
schaktmassor.

Öka användningen av återvunnet material
• Stat och kommun bör i sin upphandling priori-

tera återanvänt material.

Reservera mark för förbränningsanläggningar
• Mark bör reserveras för förbränningsanläggningar 

för avfall och returbränsle i Högdalen, Lövsta, 
Igelsta och ytterligare några platser i norra regio-
nen. Avfall bör i större utsträckning användas 
som energiresurs.
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Inriktning
Bygg successivt om och till befi ntliga reningsverk
• De stora reningsverkens fortsatta utbyggnad 

måste säkerställas. Kapaciteten bör successivt för-
stärkas med hänsyn tagen till recipientens kapa-
citet och den lokala problembilden. Anslutning 
av mindre verk till de stora regionala reningsver-
ken kan vara fördelaktigare ur miljösynpunkt än 
utbyggnad. 

Utarbeta en regiongemensam strategi för omvandlings-
områden
• En gemensam strategi bör utarbetas för hantering 

av vatten och avlopp i omvandlingsområden 
inom länet. Tillgången till sötvatten måste beak-
tas vid permanentning och tillkomst av ny bebyg-
gelse.

ningstillväxt behöver dock kapaciteten ökas. Det kan 
ske genom en successiv förändring av processerna samt 
om- och tillbyggnad av befi ntliga anläggningar. Inga 
behov av nya större avloppsreningsverk kan förutses.

De mindre lokala reningsverken bör hellre anslutas 
till de stora regionala systemen än byggas ut. Det ger 
i allmänhet bättre handlingsfrihet på sikt och en högre 
grad av rening. En bedömning av miljöeffekterna i det 
enskilda fallet bör vara avgörande.

I vissa kommuner kan dock förändringar krävas. De 
kommuner som inte är anslutna till det regionala syste-
met kan ha lokala problem som kräver åtgärder inom en 
snar framtid. Att utöka kapaciteten för att ta emot mer 
avloppsvatten är tekniskt sett inget problem. Däremot 
kan recipientens kapacitet bli en avgörande faktor för 
hur såväl lokala som regionala utbyggnader kan lösas. 

Ett särskilt problem utgör också de enskilda avlopps-
anläggningar som fi nns i omvandlings- och permanent-
ningsområden. Där det är möjligt bör de anslutas till 
kommunala VA-system. Många av områdena ligger väl 
till i förhållande till befi ntliga system. I övriga fall måste 
bättre lösningar för enskilda eller grupper av fastigheter 
sökas.

De flesta kommuner får i dag sitt vatten genom antingen Norr-
vatten eller Stockholm Vatten. 

De flesta kommuner är helt eller delvis anslutna till något av de 
tre stora avloppssystemen som drivs av Stockholm Vatten, SYVAB 
eller Käppalaförbundet. 
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återvinning. Större vägutbyggnader – särskilt tunnlar – 
kan bidra med massor, förutsatt att mellanlagringsplat-
ser fi nns på lämpliga platser inom försörjningsområdet.

Långsiktig planering behövs för att tillförsäkra regio-
nen nödvändiga massor för framtiden. Med stöd av ett 
regionalt kunskapsunderlag kan kommunerna reservera 
mark för täkter och hantering av grusmaterial.

Utvecklingen i fem försörjningsområden
Regionen är indelad i fem försörjningsområden vad avser 
massor. Förutsättningarna och den framtida utveck-
lingen skiljer sig åt i de olika områdena. I stort sett 
alla försörjningsområden förväntas de nu nyttjade grus-
täkterna vara helt uttagna år 2015. Undantaget är det 
sydvästra försörjningsområdet där det fi nns stora natur-
grustillgångar. Tillgången till bergtäkter är generellt sett 
bättre.

Inriktning
Ersätt naturgrus med berg- och överskottsmassor
• Bergmassor och överskottsmassor måste i ökad 

grad användas istället för naturgrus. På sikt 
behövs därför ytterligare bergtäkter.

Etablera nya platser för mellanlagring av återvinnings-
bart material
• Det är av stor vikt att tunnelberg och andra mas-

sor från exploateringsområden kan återanvändas. 
Det behövs därför ytterligare platser för mellan-
lagring och bearbetning av berg- och schaktmas-
sor för återanvändning. På sikt behövs ytterligare 
platser för deponering av schaktmassor.

Anpassa tekniska normer till alternativa massor
• Tekniska normer bör anpassas till alternativa 

gruskvaliteter och massor. Entreprenörer måste 
godkänna återvunnet material.

Utveckla transporterna av grus- och bergmassor
• Möjligheterna att transportera grus- och bergma-

terial på båt bör beaktas i ett längre perspektiv.
 

Masshantering

Regionens utveckling förutsätter således en ökad pro-
duktion av grusmaterial. Samhällsbyggande och under-
håll kräver grusmaterial i form av naturgrus, bergkross 
från täkter eller entreprenadprojekt eller återvunnet 
material. I Stockholmsregionen uppgick behovet 1998 
till fyra till fem ton per person och år. Under de senaste 
åren har årsproduktionen legat på sex till åtta miljoner 
ton. Det långsiktiga behovet uppskattas till sju till tio 
miljoner ton per år om regionen fortsätter att utvecklas 
i nuvarande takt. 

Naturgrus är en ändlig resurs. Grusåsarna är viktiga 
för vattenförsörjningen samtidigt som de har stora rekre-
ationsvärden. Användandet av naturgrus måste minska 
och inga nya grustäkter bör öppnas om inte särskilda 
skäl föreligger. Berg- och överskottsmassor måste använ-
das i större omfattning och rivningsmassor och gammal 
asfaltbeläggning återanvändas. Användningen av alter-
nativa material måste bli vanligare och tekniska normer 
anpassas till alternativa massor. Upphandlingsunderlag 
måste medge – eller till och med rekommendera – 
användning av alternativa gruskvaliteter.

På längre sikt krävs ytterligare bergtäkter och platser 
för hantering av berg- och schaktmassor för återanvänd-
ning. Detta gäller särskilt de delar av regionen där natur-
grus idag står för merparten av produktionen. Befi ntliga 
anläggningar och tillkommande bergtäkter bör också i 
ökad omfattning nyttjas för sådan hantering. 

Hanteringen av massor orsakar störningar: genom 
ingrepp i landskapet vid uttag, genom buller, damm och 
vibrationer vid hantering och vid transport. Bra loka-
lisering och utformning av anläggningarna är av stor 
betydelse för att störningarna ska bli så små som möj-
ligt. Massorna bör inte transporteras på väg mer än två 
till fyra mil för att hanteringen ska vara ekonomiskt och 
miljömässigt acceptabel. Detta kan vara svårt att uppnå 
med tanke på att en stor del av användningen sker i regi-
onens tättbebyggda och centrala delar medan anlägg-
ningarna bör placeras långt från dessa områden för att 
undvika störningar. Man bör därför undersöka möjlig-
heterna att i ökad omfattning transportera material med 
båt eller järnväg.

Återvinningen av berg- och schaktmassor är idag rela-
tivt obetydlig men ökar successivt och målet är att så 
mycket som möjligt ska återvinnas. Det fi nns därför 
ett stort behov av platser både för mellanlagring och 
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Transportsystemet

Utgångspunkter

Regional tillgänglighet – möjligheten att utan alltför 
stora uppoffringar nå viktiga målpunkter – är en viktig 
förutsättning för tillväxt och välfärd i en region. Regio-
nal tillgänglighet innebär att regionens aktörer kan sam-
arbeta i kreativa nätverk, att arbetsgivare kan rekrytera 
från ett stort urval av kompetenta arbetssökande och att 
förvärvsarbetande kan välja mellan intressanta arbets-
platser. När tillgängligheten är god kan invånare också 
enkelt nå släkt och vänner, kultur- och fritidsaktiviteter 
och annat som är viktigt för en hög livskvalitet.

Stockholmsregionen har vuxit under en lång tid utan 
att transportsystemet fått nödvändiga förstärkningar. 
Det fi nns därför ett stort uppdämt behov av att kom-
plettera systemet och höja dess kapacitet för att öka den 
regionala tillgängligheten så att den motsvarar dagens 
och morgondagens behov. 

Behovet av åtgärder ska ses mot bakgrund av regio-
nens särskilda förutsättningar. Transportsystemet måste 
hantera en stor mängd trafi k på en relativt liten yta. Den 
lokala miljöpåverkan är därmed betydligt mer påtaglig 
och konkurrensen om tillgänglig mark större än på andra 

Viktiga relationer som ska förstärkas.

håll i landet. Detta ställer särskilda krav på lokalise-
ringen och utformningen av nya vägar och banor. Kost-
naderna för trafi kanläggningar är därför också mycket 
större i Stockholmsregionen än på andra håll i landet. 

Det krävs avsevärda insatser bara för att dagens trafi k-
förhållanden inte ska försämras. Dessutom väntas trafi -
ken växa kraftigt under de kommande 30 åren till följd 
av att antalet invånare och deras disponibla inkomst 
ökar.

Planens huvudinriktning
Planens huvudinriktning är att öka den regionala till-
gängligheten genom att kraftigt förbättra förutsättning-
arna för förbi- och genomfartstrafi ken, öka möjlighe-
terna till tvärresande i regionen samt förbättra kontak-
terna med andra regioner och internationellt. För att 
åstadkomma detta krävs samordning mellan markan-
vändning och transportplanering samt samverkan mel-
lan olika trafi kslag.  

Åtgärderna i planen syftar sammantaget till att 
• vidga och hålla samman regionen, 
• förbättra tillgängligheten till regionens kärnområden 

och viktiga knutpunkter,
• upprätthålla en god trafi kstruktur i regioncentrum, 
• stärka förbindelser med regioner inom och utom 

landet,
• förbättra trafi knätets effektivitet och säkerhet samt 

minska trafi kens negativa miljöpåverkan, 
• utveckla trafi ken i skärgården och på landsbygden. 

Faktorer som ökar tillgängligheten
En ökad regional tillgänglighet kan skapas på många 
sätt, bl a genom förändrad markanvändning, utvecklat 
transportsystem eller minskad resuppoffring. Åtgärder 
som ökar tillgängligheten medför dock samtidigt vissa 
kostnader eller uppoffringar.  

Faktorer av följande slag ökar den regionala tillgänglig-
heten:
• högre reshastighet
• lägre pris per resa
• tätare mellan målpunkter
• attraktivare målpunkter
• mer distansarbete och fl exiblare arbetstider
• utbyggd infrastruktur
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Åtgärder av dessa slag kan samtidigt få negativa effekter 
i form av:
• minskad trafi ksäkerhet
• ökade kostnader för miljökvalitet
• ökad trängsel
• brist på tomt- och lokalyta
• ökad upplevd olägenhet av att resa
• brist på investeringsmedel 

För att så långt möjligt förena de olika kraven som ställs 
på transportsystemet förordas följande åtgärder: 
• förstärkning av kapaciteten i befi ntligt nät genom 

bl a dubbelspår, nya körfält och ökad kapacitet i 
knutpunkterna 

• stärkt kollektivtrafi k genom spår i nya riktningar 
med stort underlag 

• avlastning av vägnätet genom utbyggnad av nya 
leder 

• effektivisering av det befi ntliga trafi knätet genom 
bl a bättre informationshantering, reseplanering och 
styrning av transportefterfrågan. 

Vidga och håll samman regionen

Resenärerna kommer i framtiden att i allt högre grad 
resa till varierande mål och vid olika tidpunkter. Allt 
fl er trafi kanter kommer att välja mellan att ta bil eller 
åka kollektivt – tåg, spårvagn, tunnelbana eller buss – 
beroende på stundens förutsättningar. Kollektivtrafi kens 
utbud måste bli mer fl exibelt för att kunna svara mot de 
framtida resbehoven. Samtidigt är det viktigt att kollek-
tivtrafi ken utformas så att resmöjligheterna blir tydliga 
och lätta att använda för alla trafi kanter.

Utveckla regionaltågstrafi ken i Mälardalen
Järnvägen blir alltmer konkurrenskraftig. Stockholms-
regionen är emellertid beroende av investeringar i det 
nationella järnvägsnätet. 

Från fl era orter inom Mälardalen kan man med tåg 
nå centrala Stockholm inom en timme, vilket gör tåget 
till ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Bilresor 
till och från Stockholm tar ofta, på grund av trängsel, 
längre tid än vad avståndet motiverar. Till tågets fördel 
talar därför också att tåget kan klara större resandevoly-
mer.

Utbyggnad av spår till Tvärbanan i Hammarby Sjöstad, september 2001.

I kartorna på nästa uppslag redovisas huvuddragen 
i det regionala transportsystemet i denna plan.
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Kapaciteten på Svealands- och Mälarbanorna bör 
ytterligare förstärkas och kollektivtrafi ken i Mälardalen 
och i SL-området bör knytas ihop genom att fl er anslut-
ningspunkter skapas. Taxestrukturer och tidtabeller bör 
samordnas vilket förutsätter samsyn kring i vilken grad 
kollektivtrafi ken ska subventioneras av skattemedel. 

En samordning av trafi ksystemen ger både ökad ser-
vice och bättre resmöjligheter för resenärerna och en 
effektivare trafi k. Stationer där pendeltågs- och regional-
tågstrafi ken kan knytas samman, t ex Stockholm Väst 
och Stockholm Nord, ger förutsättningar för ett ökat 
interregionalt resande. 

För att minska restiden för resor söderut bör Ostlän-
ken byggas ut så att kontakterna mellan Stockholmsre-
gionen och Norrköpings- och Linköpingsområdet kan 
öka (se vidare sid 71). 

Snabb tågtrafi k har stor potential
Pendeltågen och regionaltågen har en viktig funktion att 
hålla samman regionens växande bostads- och arbets-
marknad genom att erbjuda snabba förbindelser mellan 
regionens inre och yttre delar. Tågtrafi ken har också 
stått för den största ökningen av det kollektiva resandet 
de senaste decennierna. 

Ett sätt att göra tågtrafi ken mer attraktiv är att minska 
restiderna, särskilt för de långa resorna. Detta kan bl a 
uppnås genom att vissa tåg gör färre uppehåll. Regio-
naltågen och vissa nya pendeltåg bör därför i framtiden 
endast stanna på större stationer, där det fi nns särskilt 
goda bytesmöjligheter. Detta förutsätter dock en tätare 
trafi k så att förändringen inte sker på bekostnad av den 
nuvarande trafi keringen på de mindre stationerna. Dess-
utom bör fl er stationer få goda bytesmöjligheter med 
tunnelbana och snabbspårväg. 

Tätare och snabbare trafi k för pendeltågen och regio-
naltågen kräver ökad spårkapacitet. I dag delar pendel-
tågen utrymme med fjärrtåg, regionaltåg och godståg i 
delar av spårnätet, vilket gör trafi ken störningskänslig. 
När spårkapaciteten ökar bör därför pendeltågen i högre 
utsträckning få ett eget spårsystem. 

Viktigast är att snabbt öka kapaciteten på spåren 
söder om Stockholms central. Idag kan sträckan trafi -
keras bara av ett begränsat antal tåg vilket leder till att 
många tåg i högtrafi k är överfulla med passagerare. 

Genom den påbörjade utbyggnaden av dubbelspår 
på sträckan Årsta – Stockholms Södra förbättras kapa-
citeten något. Ett antal mindre förbättringsåtgärder pla-

Den radiella trafikstrukturen, förbifarten och pendeltågstunneln 
håller samman regionen.

Åtgärder för att vidga och hålla samman regionen.
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neras härutöver för att ytterligare öka spårkapaciteten 
in till Stockholms Central. Endast en pendeltågstunnel 
under innerstaden kan dock ge tillräcklig kapacitet för 
att tågtrafi ken ska kunna utvecklas till sin fulla poten-
tial. Då kan pendeltågen användas för snabba resor mel-
lan regionhalvorna. En pendeltågstunnel är därför viktig 
för att hålla samman regionen. Banverket har regering-
ens uppdrag att planera för ökad spårkapacitet genom 
Stockholm. Efter prövning av de huvudalternativ som 
aktualiserats (pendeltågstunnel under city, ett tredje spår 
förbi Riddarholmen och en tunnel under Kungshol-
men) har Banverket beslutat att endast arbeta vidare 
med pendeltågstunneln. Denna ska enligt regeringens 
beslut stå klar senast 2011. 

Förutom pendeltågstunneln bör följande utbyggnader 
av trafi ken genomföras under perioden fram till 2015:
• utökad spårkapacitet på Nynäsbanan mellan Väs-

terhaninge och Nynäshamn, Svealandsbanan mellan 
Södertälje och Eskilstuna och Mälarbanan mellan 
Tomteboda och Kallhäll 

• nya stationer där anslutning kan ske till snabbspårvä-
gar och regionala stombussar eller där nya bebyggel-
seområden nära kollektivtrafi kstråk kan tillkomma.

I ett längre perspektiv måste förutsättningar skapas för
• dubbelspår på Nynäsbanan, Svealandsbanan och 

Mälarbanan med fyra spår mellan Tomteboda och 
Kallhäll.  

Kapacitetsstark spårtrafi k mot nordost och till Nacka
Till följd av den kraftiga fortsatta expansion som kan 
förväntas inom den nordostliga och ostliga delen av 
regionen kommer det på sikt krävas utbyggnad av en 
kapacitetsstark spårtrafi k till dessa regiondelar. För att 
upprätthålla beredskap för detta redovisas i planen ett 
spårreservat från regioncentrum till Nacka Forum. Till 
den nordostliga delen av regionen redovisas i planen en 
ny pendeltågsgren från Solna via Täby till Arninge. 

 

Stockholm

Norrtälje

Nynäshamn   

Nyköping

Uppsala

Eskilstuna

Örebro

Västerås

Kollektivrestid 
från Stockholm C

120 min utan regionaltåg
120 min med regionaltåg

60 min utan regionaltåg
60 min med regionaltåg

Regionaltåg (TiM)
Övriga järnvägar

Regionaltågsystemet – restidsisokroner för tågtrafik i Mälardalen.
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Snabba bussar och bytespunkter av hög kvalitet 
I områden med lågt trafi kantunderlag kan kontakten 
mellan trafi ksektorerna och tvärresemöjligheterna för-
bättras med ett regionalt bussnät med tydlig och lång-
siktig struktur. När den regionala busstrafi ken samlas i 
stråk, ett s k regionalt stombussnät, underlättas byten 
mellan linjer och turtätheten i stråken kan öka. För att 
bussarna ska kunna hålla hög hastighet bör stråken i 
första hand förläggas till de större vägarna med långa 
avstånd mellan hållplatserna. 

Linjer med stort framtida resandeunderlag kan på 
sikt ersättas med spårförbindelser.

Busstråken bildar tillsammans med spårnätet ett grov-
maskigt nät med många bytesmöjligheter. Bytespunk-
terna bör ha mycket hög kvalitet när det gäller miljön 
för trafi kanterna och kunna erbjuda infartsparkering vid 
strategiska platser. 

Bättre kapacitet på infarter och i Saltsjö-Mälarsnittet
Infarterna till Stockholm bildar sex tunga radiella korri-
dorer, s k trafi ksektorer, in mot regioncentrum. I högtra-
fi k utnyttjas infarterna fullt ut och redan vid små stör-
ningar överbelastas systemet. 

Trafi kanternas möjlighet att ta sig från en trafi ksektor 
till en annan är begränsad. Den mest tydliga barriären 
bildas av Saltsjön och Mä laren, som tillsammans delar 
regionen i en nordlig och en sydlig del. De vägförbin-
delser som fi nns i Saltsjö-Mälarsnittet är landets högst 
belastade. 

För att målet att skapa en sammanhållen region ska 
kunna uppnås måste kapaciteten på infarterna och över 
Saltsjö-Mälarsnittet utökas och tvärförbindelser byggas 
ut. 

Vägnätet bör därför förstärkas bl a genom en kom-
plett ringled runt innerstaden, en ny yttre tvärled som 
knyter samman regionens norra och södra regiondelar 
samt utbyggd infartskapacitet. En västlig förbifartsled 
är högt prioriterad och även Österleden ger förbättrade 
förbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet och avlastar samti-
digt innerstaden från trafi k. Dessa åtgärder ger samman-
taget ett ökat utbyte mellan regionhalvorna men mins-
kar ändå inte med säkerhet trängseln i regioncentrum. 
Om den ekonomiska utvecklingen är fortsatt kraftfull 
behövs ytterligare åtgärder. Planeringen av en västlig för-
bifartsled har inletts. Vägverket har beslutat att pröva tre 
alternativa sträckningar mellan Skärholmen och Hägg-
vik (Förbifart Stockholm via Ekerö och Hjulsta, Ålstens-

leden via Mälarhöjden-Ålsten-Kista och Essingeledens 
Brommagren). 

Den s k Mälardiagonalen, Riksväg 55, är en förbifart 
utanför länet med betydelse för Stockholmsregionen. 
I enlighet med vad som förordas av Stockholmsbered-
ningen bör den stegvis förbättras så att den utgör ett att-
raktivt vägval för trafi k som inte har Stockholmsregio-
nen som målpunkt. 

Inriktning
Bygg ut den regionala tågtrafi ken
• En pendeltågstunnel under innerstan bör byggas 

så att kollektivtrafi ken kan få sin fulla kapacitet.

Öka spårkapaciteten på Nynäsbanan, Svealandsbanan 
och Mälarbanan 
• Stationer bör anläggas där trafi kanter kan byta 

mellan tåg, snabbspårväg och stombussar eller 
där nya bebyggelseområden nära kollektivtrafi k-
stråk kan tillkomma. 

Bygg ut spårtrafi ken till kraftigt växande regiondelar
• Ny kapacitetsstark spårtrafi k bör byggas ut till 

nordost och på sikt till Nacka.

Bygg ut ett regionalt stombussnät
• Ett regionalt stombussnät bör byggas ut som för-

binder trafi ksektorerna och förbättrar tvärresemöj-
ligheterna.

Förbättra vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet
• För att binda samman regionhalvorna bör 

Förbifart Stockholm och – i ett senare skede 
– Österleden byggas. 

Förbättra kapaciteten på infarterna
• Kapaciteten i det radiella huvudvägnätet bör utö-

kas genom standardförbättringar och utbyggna-
der av körfält. 
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Förnyelse och innovation
En i internationell jämförelse medelstor storstadsregion 
som Stockholmsregionen behöver ha en mer utpräglad 
profi l än stora metropoler – en profi l som kan utveck-
las och bestå över en längre tid. En sådan profi l har 
långt större möjligheter att etableras om den bygger på 
befi ntliga styrkor. Stockholmsregionen har sin interna-
tionellt sett mest framträdande styrka i sin innovations- 
och förnyelseförmåga. Sådana insatser bör därför priori-
teras som har inriktning på att stärka förutsättningarna 
för denna förmåga. 

Stockholmsregionen ska erbjuda en världsledande 
miljö för utveckling av nya företag som skapas på grun-
derna av innovation och ny teknik. Här ska nya produk-
ter och tjänster, nya metoder för produktion, leveran-
ser, marknadsföring och distribution utvecklas och här 
ska företagen ha goda miljöer för att pröva nya former 
för ledning, organisation, samverkan och kompetensut-
veckling. Sådana verksamheter skapar stort värde och 

Inriktning och åtgärder

Här beskrivs vilka åtgärder som krävs inom nio sakområden för att förverkliga de 
fem strategierna och uppnå regionens långsiktiga mål:
• Förnyelse och innovationer
• Integration och invandring
• Kompetensutveckling och FoU
• Bebyggelsestruktur
• Grön och blå struktur
• Transportsystemet
• Mark och lokaler för verksamhet och service
• Bostadsmarknad och bostadsbyggande
• Teknisk infrastruktur

ger effekter på hela regionens och landets ekonomi och 
lägger grund för ökat välstånd och hög välfärd.

För att skapa förutsättningar för ekonomisk förnyelse 
och innovationer behövs åtgärder inom följande områ-
den: 
• Innovationsmiljö och kluster
• Digital kommunikation och elektronisk handel
• Internationella nätverk
• Institutionella förhållanden

Innovationsmiljö och kluster 

Att vara ett centrum för generell förnyelse och inno-
vation är mer än att vara centrum inom ett särskilt 
område, t ex ”IT-huvudstad” eller centrum för upple-
velseindustrin. Åtgärder behövs för att stödja generellt 
nyskapande. För närvarande pågår en utvecklingspro-
cess inom IT, fi nansiella tjänster och upplevelseindu-
strin. I morgon kan helt andra verksamheter leda förny-
elsen. 
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En viktig förutsättning för innovationskraft är att en 
region som helhet har stor täthet när det gäller resurser, 
kunder och företag. Men också avgränsade geografi ska 
områden med hög täthet bidrar till innovationsmiljön 
genom att möjliggöra effektivt samspel och kunskaps-
spridning mellan företag i näraliggande branscher. Detta 
förklarar uppkomsten av s k näringskluster vars ”kär-
nor” fi nns i ett visst geografi sk område i regionen – ofta 
city. Så är t ex det fi nansiella klustret starkt koncentrerat 
till Stockholms innerstad. 

Stockholms innerstad erbjuder en stark innovations-
miljö. På ingen annan plats i Sverige kan företag rekry-
tera personal från en så stor befolkning. Innerstadens 
täthet och tillgänglighet är av grundläggande betydelse 
för fl era högt specialiserade, avancerade och innovativa 
verksamheter av ett slag som i Sverige endast kan uppstå 
och utvecklas i Stockholmsregionen. 

Samtidigt är utrymmet i city begränsat. I takt med 
att regionen utvecklas behövs därför fl er kärnor och täta 
miljöer. Det är den offentliga sektorns uppgift att tidigt 
identifi era var klusterbildningar kan uppstå och snabbt 
göra insatser inom byggande, kommunikationer, utbild-
ning och service. Det går inte att förutse vilka typer av 
verksamheter som kommer att växa i regionen; mark-
nadsprocesserna kan inte prognostiseras. Men genom 
att infrastrukturen utformas så att antalet platser med 
hög täthet och god tillgänglighet ökar, kan framväxten 
av kluster stödjas generellt.

Regionens innovationsförmåga kan utvecklas. Detta 
förutsätter att lärandet utvecklas hos de aktörer som 
ansvarar för innovationspolitiska program och andra 
insatser. Utvärderingar och erfarenheter måste utnyttjas 
bättre när nya program och insatser utformas. Företag 
och organisationer måste på ett enkelt sätt kunna få 
information om nationella och internationella FoU-
program. Det stora antalet forskningsfi nansiärer gör 
det svårt för företag och organisationer att överblicka 
FoU-verksamheten. 

Inriktning:
Utveckla fl er täta och tillgängliga miljöer
• Den offentliga sektorn ska stimulera framväxten 

av fl er täta och tillgängliga miljöer, t ex i form av 
vetenskapsparker, som kan stödja en expansion 
och koncentration av nya generationers kluster.

 

Utveckla lärandet i innovationspolitiken
• Lärandet hos aktörerna i den svenska inno-

vations- och teknikpolitiken behöver utvecklas 
ytterligare, erfarenhetsutbytet öka och utvärde-
ringar tas till vara.

Effektivisera arbetet med att sprida kunskaper om
FoU-program
• Företagen i regionen bör få bättre information 

och kunskaper om fl eråriga nationella och inter-
nationella FoU-program.

 

Digital kommunikation 

Stockholmsregionen är en ledande region när det gäller 
att utveckla och använda digital kommunikation. Men 
detta gäller inte i så hög grad den offentliga sektorn.

En för kommunerna och landstinget gemensam Inter-
netportal underlättar för personer och företag i deras 
kontakter med offentlig verksamhet. En sådan portal 
stimulerar såväl utvecklingen av nya lösningar för kon-
takter över Internet som förändringar och utveckling av 
den offentliga verksamheten. 

En gemensam Internetportal bidrar också till regio-
nens internationalisering genom att tvåspråkig informa-
tionsspridning och kommunikation naturligen främjas 
när all verksamhet enkelt blir globalt åtkomlig.

Genom att övergå till e-handel som den normala kana-
len för offentlig upphandling kan fl er aktörer få möjlig-
het att lämna anbud. Kommunerna och landstinget bör 
också medvetet sträva efter att inte bara upphandla de 
senaste lösningarna och produkterna utan också driva 
fram innovationer och stimulera konkurrens. 

Kompetens när det gäller effektiv upphandling – tyd-
liga mål och kvalitetskrav vid varje enskild upphand-
ling, kunskap om hur kontrakt bör utformas för att vara 
effektiva samt återkommande utvärderingar av de upp-
handlade tjänsterna – fi nns i varierande grad hos regio-
nens offentliga aktörer. Sådan kompetens är betydelse-
full både för själva upphandlingen och för beslut om 
vilka områden som är lämpade för konkurrensutsätt-
ning. Samverkan mellan upphandlande enheter i regi-
onen bör därför utvecklas för att kunskaper och erfa-
renheter från dem som har mer erfarenhet av offentlig 
upphandling och från internationella aktörer lättare ska 
spridas. 
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rat är att skapa nätverk till andra innovativa regioner och 
till grannländerna i Östersjöområdet. 

Offentliga aktörers internationella kontakter med 
andra innovativa regioner bör utvecklas i riktning från 
mer generella kontakter och konkurrens till ett arbets-
sätt som präglas av relationsskapande och samarbete. 
Vilka regioner som utgör funktionella ”systerregioner” 
med Stockholm bör löpande följas – situationen kan 
växla fort när företagstyper, personrörelser och teknik 
förändras. 

Samarbete mellan Stockholmsregionen och de fem 
storstadsregionerna S:t Petersburg med Leningrad 
Oblast, Tallinn-, Riga- och Vilniusregionerna samt den 
nybildade Warszawaregionen är av särskild betydelse 
genom deras närhet och den stora potentialen som där 
fi nns för ökat utbyte.

Den offentliga sektorns roll är primärt att underlätta 
för näringslivets utbyten och fl öden mellan regionerna 
genom att regionerna gemensamt minimerar olika frik-
tioner och transaktionskostnader i företagens verksam-
het. Men motiv till att utveckla nätverk med regioner 
i andra länder är också att underlätta samarbete, kun-
skapsöverföring, rörlighet och profi lering vilket bidrar 
till ökad innovations- och förnyelsekraft hos alla parter.

Inriktning:
Skapa nätverk med andra innovativa regioner
• Regionens offentliga aktörer bör utveckla nätverk 

till regioner som ingår i stockholmsföretagens 
nätverk där man kan förvänta sig omfattande 
fl öden av både företag och personer in i och ut ur 
Stockholmsregionen. 

Genomföra gemensamma insatser med andra innova-
tiva regioner
• Regionens aktörer bör genomföra gemensamma 

insatser med andra innovativa regioner för att 
stärka det internationella utbytet och för att 
stärka kontakter av betydelse för regionens inno-
vationskraft.

Anordna återkommande seminarier och mässor
• I samverkan med andra innovativa regioner 

bör Stockholmsregionen anordna återkommande 
seminarier om innovationer samt internationella 
jobbsökarmässor och rekryteringsmässor, där regi-
onernas arbetsmarknader presenteras. 

 

Inriktning: 
Etablera en gemensam Internetportal för 
kommunerna och landstinget 
• Portalen bör rikta sig till personer och företag 

både inom och utom regionen.

Gör regionens förvaltningar tvåspråkiga
• Regionens förvaltningar bör göras tvåspråkiga. 

Kontakter med myndigheter ska kunna ske på 
engelska över Internet. Regelverk med relevans 
för företag och företagare bör översättas.

• I frågor som rör företag – tillståndsärenden, eta-
bleringsfrågor, miljöärenden, informa tionsfrågor 
med mera – bör ett system med ”one-stop-shop-
ping” införas, d v s en ingång för alla ärenden. 
Detta system integreras i regionens Internetpor-
tal. 

Skapa ett ”Business Migration Offi ce”/ företagsim-
migrationskontor
• Ett Business Migration Offi ce bör etableras i regi-

onen för att underlätta infl yttning av företag och 
deras ägare, ledning och personal. 

Övergå till e-handel som den normala kanalen
• Kommunerna och landstinget bör övergå till 

e-handel som den normala kanalen både för 
upphandling och fortsatta kontakter med valda 
underleverantörer, så som redan skett i stora delar 
av näringslivet. 

Etablera en arena för utveckling av upphandlings-
kompetens. Låt upphandling driva på förnyelse.
• Ett handlingsprogram bör utformas för hur kom-

munerna och landstinget genom sin upphandling 
ska kunna driva på förnyelse. En regiongemen-
sam arena för kompetensutveckling i upphand-
lingsfrågor bör etableras. 

Internationella nätverk 

Stockholmsregionen ska vara en öppen region. I en nät-
verksekonomi är strömmar från regionen lika viktiga 
som till den; regionen är en mötesplats där värden ska-
pas. Att människor fl yttar ut är positivt om det sker en 
motsvarande infl yttning. Regioner som samspelar ska-
par välstånd åt alla parter. Ju tätare och effektivare utby-
tet mellan dem är, desto större blir fördelarna. Priorite-
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Tydlighet i regelverket är viktig också därför att det 
fi nns tecken på att kunskaperna om rättigheter och skyl-
digheter är låga hos företagarna. Det kan förklaras dels 
av att systemet och regelverken är komplicerade, dels av 
bristande kunskaper.

Samhällsinsatser för att stödja utvecklingsarbete i 
företagen består idag av ett stort antal tidsbegränsade 
projekt. Problemen med projektmetoden har under 
senare år blivit allt tydligare; det är svårt att påvisa effek-
terna av de många projekten och de aktörer som förvän-
tas delta i projekten – ofta små och medelstora företag 
– har svårt att orientera sig i den rikliga och ofta föränd-
rade fl oran av projektstöd. Stödet till företagen bör där-
för i högre grad präglas av kontinuitet och långsiktighet. 
Då blir också systemet tydligare. 

Inriktning:
Ökad tydlighet i rutiner och regler 
• De offentliga regelverken i regionen bör ses över i 

syfte att öka tydligheten i innehåll och likformig-
het med särskild inriktning på rutiner och regler 
i relationerna mellan offentliga organ och företag 
och investerare, t ex tillståndsärenden. Företa-
garna i regionen bör också erbjudas bättre stöd i 
sina kontakter med myndigheterna. 

Ersätt projekt med långsiktiga program
• Projektformen inom näringspolitiken bör ersättas 

med mer långsiktiga program. Det myckna 
användandet av projekt och försöksverksamheter 
minskar företagens och invånarnas överblick och 
insyn.

Lärande jämförelser av funktioner av betydelse för en 
innovativ miljö
• Regionens aktörer bör få ta del av regionala jäm-

förelser av funktioner med relevans för en inno-
vativ miljö, exempelvis teknikspridning och mot-
tagande av utländska företag, deras ägare och 
anställda. 

Skapa en attraktiv region för rörliga yrkesgrupper
• Kunskaperna om regionens attraktivitet för inter-

nationellt rörliga yrkesgrupper bör förbättras. 
Studier kan vara underlag för insatser för att   
utveckla regionen till en upplevelserik stadsmiljö 
och en plats där ”intressanta saker händer”. 

Samarbete med regioner i Östersjöområdet
• Samarbetet med andra regioner i Östersjöområ-

det bör utvecklas bl a med hjälp av samarbetsav-
tal eller EU-program.

Institutionella förhållanden

Om företag ska vilja satsa långsiktigt är det viktigt att 
regelverket är stabilt och känt. De offentliga institutio-
nerna i regionen måste därför erbjuda aktörerna ett sta-
bilt och säkert regelverk. Alla måste också ha lika möj-
ligheter att agera inom och förstå regelverket, oavsett 
om man har sin bakgrund i regionen, kommer från 
andra delar av Sverige eller från utlandet. Detta gäller 
oavsett vilken sorts verksamhet man bedriver. Det fi nns 
tydliga tecken på att Sverige och Stockholmsregionen 
har brister i detta avseende. Statskontoret har konsta-
terat att rättssäkerhet och likabehandling, som räknas 
bland de viktigaste förutsättningarna för ekonomisk 
utveckling, inte är så utvecklade i Sverige som vi gärna 
vill tro.
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Integration och invandring

En av regionens största svagheter i en internationell 
jämförelse är den bristande integrationen mellan svensk-
födda och invandrare. Detta har lagt en ny, och oro-
ande, dimension till sedan länge existerande skillnader 
mellan villkoren för människor i olika bostadsområden.

Regionen måste anpassa sig till det faktum att den är 
mångkulturell. En region med många kulturer i samspel 
– utan diskriminering, och där kulturella, språkliga och 
religiösa olikheter bejakas – ska vara normen. Uppgiften 
är att förmå olika befolkningsgrupper, även de svenska, 
att anpassa sig till varandra. 

Detta är en mycket angelägen uppgift för regionens 
samtliga aktörer. Kan inte människor från alla världens 
hörn känna sig hemma här – tillfälligt som permanent – 
kan regionen inte konkurrera med andra regioner, inte 
i Europa och absolut inte i Nordamerika. Den nuva-
rande situationen är ett handikapp i den internationella 
konkurrensen och kan på grund av såväl detta som 
av humanitära skäl inte tillåtas bestå. Människor har 
sökt och beviljats skydd här från krig och förföljelse 
i sina hemländer. Här ska de känna trygghet och bevil-
jas tillträde till samhället – det som förmenats dem i 
deras hemländer. Den generösa fl yktingpolitiken kan 
inte göra halt innanför den svenska gränsen. 

Stockholmsregionen måste bli en region för alla som 
bor här eller vill fl ytta hit om regionen ska kunna hävda 
sig i den internationella konkurrensen. Detta är en upp-
gift som måste överfl ygla inomregionala intressekonfl ik-
ter. Det är inte de invandrartäta kommunernas uppgift 
att ensamma lösa dessa frågor, även om den största sak-
kunskapen fi nns hos dem. Det är inte heller en uppgift 
som kan klaras av en nationell ”storstadspolitik”. Den 
nuvarande situationen underminerar en av regionens 
största tillgångar, det stora sociala kapitalet, och sätter 
regionens internationella konkurrenskraft på spel, när 
andra regioner använder sin mångfald för att göra sig 
attraktiva. 

Situationen kan inte kompenseras enbart av bättre 
kommunikationer eller utbyggnad av den högre utbild-
ningen i den södra länsdelen. Ska regionen förbli sam-
manhållen måste de mentala barriärer som nu fi nns 
mellan svenskar och invandrare brytas en gång för alla. 
Detta är en uppgift för alla aktörer i hela regionen, 
ingen undantagen. Det är i hög grad en ledarskapsfråga, 

men också en fråga för varje enskild invånare i regionen, 
svenskfödd som invandrare. 

Insatser i segregerade områden har värde, men i grun-
den måste insatserna inriktas på att öka samspelet i hela 
regionen, att knyta regionen tätare samman och öka rör-
ligheten inom regionen. Insatser inom många sakområ-
den kan inriktas på att minska de sociala skillnaderna. 
I andra delar av denna utvecklingsplan beskrivs således 
viktiga insatser som lokaliseringen av nya utbildnings-
platser, kommunikationerna i nord-sydlig riktning och 
ambitionen att öka tydligheten i de offentliga regelver-
ken. Skolan har en grundläggande betydelse för att mot-
verka segregation. Även utbyggnadsstrategin som byg-
ger på successiv förtätning och komplettering av den 
befi ntliga staden ger förutsättningar för en balanserad 
social utveckling.

Invandrares integration i arbetslivet

Integration i arbetslivet är ofta nyckeln till integration 
även på andra områden i samhället. Därför är det avgör-
ande att mottagandet av invandrare fungerar väl och att 
inträdet på arbetsmarknaden går snabbt. 

Mottagandet måste i hög grad anpassas för den 
enskilda individen, inte minst undervisningen i svenska. 
Undervisningen bör kombineras med arbetsplatsprak-
tik, så att deltagarna får in en fot på arbetsmarknaden 
och möjligheter att använda sina kunskaper i svenska i 
en arbetssituation. Den som deltar i undervisningen bör 
få en personlig handledare/mentor som stöd vid intro-
duktionen i det svenska samhället – gärna en invandrare 
som själv gått igenom samma process tidigare.

Invandrarnas inträde på arbetsmarknaden underlättas 
om regionens arbetsgivare inser värdet av mångfald hos 
sin personal. Erfarenheten är att mångfald ökar effek-
tiviteten. Dynamiken ökar i organisationen, samtidigt 
som den blir kulturellt och språkligt bättre skickad att 
verka i en region och värld med kunder, klienter och 
brukare från många olika länder och kulturer. 

Arbetsgivare bör motiveras att medvetet arbeta för 
ökad mångfald i personalgruppen. Förebilder kan sökas 
både i den offentliga sektorn och i fl era stora företag, 
som sedan lång tid gjort mångfald till en viktig del i per-
sonalpolitiken. Målen för de mångfaldsplaner som utar-
betas av kommuner och landsting bör spridas och resul-
taten bör med jämna mellanrum utvärderas. 

Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet kan 
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att de har arbete i regionen. Rutinerna för godkännande 
av utländska examina måste samtidigt effektiviseras för 
att invandrares kompetens ska värderas rätt. När arbets-
marknaden generellt blir mer mångkulturell underlättas 
också integrationen av fl yktinginvandrare.

Reglerna för företagande behöver förenklas för att 
förbättra förutsättningarna för invandrardrivna företag. 
Kommunerna kan förbättra möjligheter till företagse-
tableringar i miljonprogramsområden, bl a genom att 
erbjuda lämpliga lokaler.

För en framgångsrik arbetskraftsinvandring krävs att 
regelverken anpassas till det faktum att regionen är 
mångkulturell. Strukturer och regelverk – inom regio-
nen och nationellt – bör systematiskt ses över ur inte-
grationsperspektiv: arbetsmarknaden, bostadspolitiken, 
försäkringssystemen, bidragssystemen och villkoren för 
mindre och medelstora företag. Resultaten av gransk-
ningen av regelverken bör läggas till grund för kommu-
nala åtgärdsplaner och föras vidare till statliga myndig-
heter, riksdag och regering.

Inriktning:
Verka för lättnader i arbetskraftsinvandringen
• Stockholmsregionen bör i sina kontakter med 

staten verka för att Sverige inför lättnader i 
arbetskraftsinvandringen. 

Öka kontinuiteten i arbetet med invandringsfrågorna
• Kontinuiteten i arbetet med invandringsfrågorna 

måste öka. Här fi nns, liksom på många andra 
områden, en tendens till ”projektifi ering” som 
splittrar arbetet och medför risk för bristande 
koncentration på rätt frågor. 

Se över regelverkens effekter
• Regionen bör, i samverkan med Sveriges två 

andra storstadsregioner, analysera de samman-
tagna effekterna av regelverken på arbets-
marknaden, bostadspolitiken, försäkringssyste-
men, bidragssystemen och villkoren för mindre 
och medelstora företag, mot bakgrund av invand-
rarnas erfarenheter i de tre regionerna.

leda till att en arbetssökande inte får arbete, trots rele-
vant utbildning och kompetens. Många arbetsgivare 
behöver ökad kompetens att rättvist bedöma sökandens 
kvalifi kationer och ökad medvetenhet om diskrimine-
ring vid rekryteringssituationer. Stockholmsregionen bör 
vara föregångare genom att offentliga aktörer breddar 
sin rekrytering, så att personer med olika etnisk tillhö-
righet ges samma möjligheter. 

Inriktning:
Individualisera mottagandet av invandrare
• Mottagandet av invandrare bör anpassas för den 

enskilde individen t ex undervisningen i svenska 
och introduktionen på arbetsmarknaden. 

Utarbeta mångfaldsplaner 
• Alla kommuner och landsting bör utarbeta 

mångfaldsplaner för de egna arbetsplatserna. 

Beakta etnisk obalans vid rekrytering
• Kommunerna bör vara föregångare och aktivt 

arbeta för att minska den etniska obalansen på 
sina arbetsplatser. 

Invandring och anpassade regelverk

Europas länder får en allt högre andel äldre i befolk-
ningen och hotas på sikt av arbetskraftsbrist. Om min-
dre än tio år förväntas den ekonomiska tillväxten brom-
sas kraftigt av rent demografi ska orsaker. Det fi nns där-
för ett allt starkare samband mellan en regions ekono-
miska utveckling och förmåga att erbjuda en god miljö 
för invandring. Konkurrensen om arbetskraft genom 
invandring förväntas öka och andra europeiska länder 
har redan inlett samarbete med länder utanför EU för att 
underlätta invandring. Länder som inte tillåter arbets-
kraftsinvandring eller som inte förmår integrera invand-
rare på arbetsmarknaden, kommer att ha svårt att hävda 
sig i den internationella konkurrensen.

Lättnader i reglerna för arbetskraftsinvandring är en 
förutsättning för att Stockholmsregionen ska kunna 
verka som ett centrum i en globaliserad ekonomi där 
kompetens och arbetskraft blir allt rörligare. Permanent 
uppehållstillstånd bör ges till invandrare som kan visa 
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Kompetensutveckling 
och FoU 
Insatser för att utveckla kompetens och stärka forsk-
ning och utveckling (FoU) i Stockholmsregionen är 
avgörande för att regionen ska fortsätta att vara dyna-
misk, förändringsbenägen och tillväxtorienterad. Brister 
i kompetens och FoU kan i likhet med brister i trans-
portsystemet eller bostadsbrist utgöra hinder för regio-
nens ekonomiska och sociala utveckling. Insatser måste 
vara långsiktiga och systematiska; de är investeringar 
som bär frukt först efter ett antal år. 

Insatserna för kompetensutveckling och FoU ska 
medverka till att företag fi nner det förmånligt att lokali-
sera kunskapsintensiv verksamhet till Stockholmsregio-
nen. Regionen ska konkurrera internationellt med en 
hög kompetensnivå – inte med en låg lönenivå. Stock-
holmsregionen har en stor näringsbredd med många 
branscher som kräver specialiserad kompetens och hög 
utbildningsnivå. Insatser behövs både för en tillfreds-
ställande kompetensförsörjning och för en regional inte-
gration som ger alla i Stockholmsregionen möjlighet till 
kompetensutveckling oberoende av etniska, fysiska och 
sociala förutsättningar. 

Samverkan mellan utbildningsanordnare, omgivande 
samhälle och företag behöver utvecklas. Ett ökat lokalt 
och regionalt infl ytande även på den högre utbildningen 
är angeläget. 

Åtgärder behövs med inriktning på att öka:
• övergång från gymnasium till högre utbildning
• tillgänglighet till högre studier
• internationalisering av högskolor och universitet
• samarbete mellan företag och utbildning och forsk-

ning
• livslångt lärande och utnyttjande av allas kompetens
• övergång till högre utbildning

Utbildningssystemet måste ses som en helhet. Grund-
skolans resultat är avgörande för hur väl högre nivåer i 
systemet klarar sina uppgifter.

En hög andel av Stockholmsregionens ungdomar 
genomgår gymnasieutbildning, men en förhållandevis 
låg andel går vidare till högre studier. Övergångsfrekven-

sen från gymnasium till högskola skiljer sig dessutom 
mycket mellan olika områden och kommuner i regio-
nen; i vissa kommuner är den endast 30 procent medan 
den är dubbelt så hög i andra. Därtill kommer att den 
relativa tillgången på högskoleplatser är lägre i Stock-
holmsregionen än i andra regioner.

Snedrekrytering till högre studier är en gradvis pro-
cess som börjar redan i grundskolan. Åtgärder för att 
ge unga bättre förutsättningar inför framtiden måste 
därför inledas tidigt. Det är viktigt att skolorna tidigt 
fångar upp och ger stöd till de elever som inte klarar de 
krav som skolan ställer. Detta är speciellt angeläget för 
de ungdomar som har svårigheter med svenska språket, 
eftersom problem med läsning i regel får konsekvenser 
också för andra ämnen. 

Ett annat problem är det bristande intresset för natur-
vetenskapliga och tekniska ämnen (NoT) på grundsko-
lor och gymnasier. 

Det fi nns fl era möjligheter att komma till rätta med 
dessa förhållanden. Skolan behöver få ett tydligt upp-
drag att motverka segregation och lägga grunden för en 
bra framtid för alla barn och ungdomar. Skatteutjäm-
ningssystemet måste ge kommuner med integrations-
problem tillräckliga resurser. Ett fritt gymnasieval för 
elever i regionen i kombination med att resurser ges till 
gymnasieskolorna, så att dessa kan utveckla sina egna 
profi ler, kan råda bot på den sociala segregationen. Att-
raktiva gymnasieutbildningar ska fi nnas både i förorts-
kommuner och i innerstaden och elever ska kunna söka 
till dessa oberoende av bostadsort. 

Särskilt bör gymnasier uppmuntras att profi lera sig 
med attraktiv undervisning i NoT-ämnen.

Ungdomar måste också i större utsträckning få en 
andra chans att meritera sig till högskolestudier genom 
att komplettera och läsa upp sina gymnasiebetyg. Detta 
är speciellt angeläget för NoT-ämnen och kan delvis ske 
genom en ökad rekrytering till tekniskt basår. Även möj-
ligheten att införa ett fritt komvuxval bör undersökas 
med ambitionen att på sikt göra Stockholmsregionen 
till en vuxenutbildningsregion. Detta skulle kunna ge 
underlag för fl era specialiseringar av vuxenutbildningen, 
ökad regional rörlighet och stärkt konkurrens mellan 
olika utbildningsinstitutioner.
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Inriktning:
Inför fritt gymnasieval i regionen
• Ett fritt gymnasieval i regionen bör införas. Det 

är dock angeläget att det fria valet inte leder till 
utarmning av vissa gymnasieskolor. Resurser kan 
behöva tillföras sådana gymnasier så att de kan 
utveckla egna profi ler. Även möjligheterna att 
införa ett fritt komvuxval i regionen bör undersö-
kas.

Stimulera intresset för naturvetenskapliga och tekniska 
studier (NoT-studier)
• Ökade insatser bör göras för att väsentligt öka 

antalet elever på grundskolan som är intresserade 
av NoT-studier. Detta kan ske genom att den 
ordinarie undervisningen i NoT-ämnen föränd-
ras och genom samarbete med högskolor och 
näringsliv. 

Erbjud större möjligheter till ämneskomplettering av 
gymnasiekunskaper och till att läsa upp betyg
• Kommuner bör erbjuda större möjligheter 

till komplettering av gymnasiekunskaper inom 
ämnen som naturvetenskap, teknik, samhällskun-
skap eller humaniora. Elever med låga eller ofull-
ständiga betyg bör få möjlighet att läsa upp sina 
betyg.

Underlätta för nya grupper att gå vidare till högre 
studier genom basår
• Regionens högskolor bör i så stor utsträckning 

som möjligt inrätta basår och få de ytterligare 
medel som detta kräver. Utbildningen kan bedri-
vas på lärcentrum eller på högskola. 

Ökad tillgänglighet till högre studier

Tillgängligheten till högre studier är bristfällig i fl era 
olika avseenden i Stockholmsregionen och antalet hög-
skoleplatser behöver ökas väsentligt. 

Bara för att bevara dagens relation mellan antalet 
högskoleplatser och antal invånare kräver den förvän-
tade befolkningsutvecklingen att antalet platser ökar 
med 11 000 respektive 17 000 till år 2030 i scenario Bas 
och Hög.

Men redan idag är regionen underförsörjd med plat-

ser inom högskola och universitet. Här fi nns färre hög-
skoleplatser än vad som motiveras av befolkningens stor-
lek i jämförelse med övriga Sverige. Regionens närings-
liv ställer dessutom särskilt stora krav på kompetens. 

Stockholmsregionen har också relativt färre högskole-
platser än fl era storstadsregioner i Europa. Antalet hög-
skoleplatser (i andel av befolkningen) ligger i Stock-
holmsregionen på cirka tre procent jämfört med cirka 
fyra procent i exempelvis Hamburg och Berlin.

Regionen bör få ett tillskott av högskoleplatser så att 
den relativa tillgången till platser är minst lika stor som 
i konkurrerande regioner utomlands. Detta skulle inne-
bär att högskolekapaciteten i Stockholmsregionen ökar 
med 15 000–20 000 platser till totalt ca 70 000 platser 
fram till år 2030. 

Tillgängligheten till högre studier skiljer sig också 
väsentligt mellan olika regiondelar. Omkring 80 pro-
cent av högskoleplatserna fi nns i de centrala delarna av 
Stockholmsregionen. Utbyggnaden bör i första hand ske 
i de regiondelar som i dag saknar högskoleplatser eller 
som behöver fl er platser. Ett steg i denna riktning är att 
förlägga en väsentlig del av expansionen till Södertörns 
högskola som bör utvecklas till ett universitet. Därut-
över bör huvuddelen av de nya högskoleplatserna lokali-
seras till de yttre regionkärnorna. 

Regionens behov av fl er högskoleplatser måste tillgo-
doses inom regionen. Pendling till högskolor i Mälarda-
len är inte en lösning på Stockholmsregionens bristpro-

Scenario Hög
 År 2015 År 2030

Befolkning 2 130 000 2 430 000

Antal helårsplatser för  60 000 68 000
att motsvara 2,8 procent 
av total befolkning 

Antal nya platser 9 000 17 300

Scenario Bas
 År 2015 År 2030

Befolkning 2 035 000 2 220 000

Antal helårsplatser för  57 000 62 000
att motsvara 2,8 procent 
av total befolkning 

Antal nya platser 6 000 11 000

Räkneexempel som visar behovet av nya platser för att möta 
befolkningsutvecklingen i scenario Hög och Bas. Vid årsskiftet 
1999/2000 var antalet helårsplatser 50 700.
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blem. Närhet och tillgänglighet är viktiga särskilt när 
nya grupper ska rekryteras till högskolestudier. Samti-
digt är det angeläget att utöka samverkan mellan hög-
skolorna i Mälardalen, bl a för att kunna erbjuda stu-
denter ett brett kursurval. 

Samtidigt som det behövs fl er högskoleplatser behö-
ver också kvaliteten säkras. I större utsträckning än hit-
tills bör kvaliteten hos såväl den grundläggande som den 
högre utbildningen kontinuerligt utvärderas.

Det fi nns också ett stort behov av kvalifi cerad yrkes-
utbildning i Stockholmsregionen. Denna har organise-
rats i fastare former genom att KY-utbildning etablerats 
som en reguljär eftergymnasial utbildningsform. KY-
utbildning fi nns inom en rad olika områden och bygger 
på ett nära samarbete mellan arbetslivet och olika utbild-
ningsanordnare (gymnasieskola, komvux, högskola och 
utbildningsföretag). Men KY-utbildningen i regionen 
är liksom den högre utbildningen underdimensionerad 
och behöver byggas ut. En väl fungerande praktisk 
utbildning är en nödvändighet om regionen ska fung-
era. Även traditionella hantverksyrken har stora möj-
ligheter att med kunskap och design utvecklas till lön-
samma och viktiga branscher.

Inriktning:
Tillför Stockholmsregionen fl er högskoleplatser – sprid 
högskoleplatserna inom regionen
• Regionen behöver ett tillskott på 15 000–

20 000 nya utbildningsplatser för att tillgodose 
enbart dagens utbildningsbehov. Utbildnings-
platserna bör framför allt förläggas till regionala 
kärnor i regiondelar med låga övergångsfrekven-
ser. I ett längre perspektiv behövs ytterligare 
10 000–15 000 platser.

Verka för ett brett utbud av KY-utbildning. 
• Regionala initiativ bör tas för att få till stånd 

ett brett utbud av KY-utbildning i Stockholms-
regionen samt för att öka kunskaperna om rele-
vant inriktning på yrkesutbildningen i regionen 
på längre sikt.

Utveckla Södertörns högskola till universitet
• Södertörns högskola kan genom att utvecklas till 

universitet få större forskningsresurser, möjlighe-
ter att anställa fl era framstående lärare och fors-
kare samt fl er sökande till utbildningsplatserna.

Internationaliserade högskolor 

Högre utbildning och forskning kommer att bli alltmer 
global och gränsöverskridande. En ökande del av ung-
domarna i regionen studerar idag vid utländska univer-
sitet. Antalet utländska studenter i Stockholmsregionen 
är emellertid väsentligt lägre än antalet studenter från 
regionen som studerar utomlands. Detta beror till stor 
del på att de fl esta kurser på regionens högskolor ges på 
svenska. 

För att Stockholmsregionen ska framstå som en att-
raktiv studieort för utländska studenter krävs ett bredare 
utbud av kurser och program på engelska. Intensivkur-
ser i svenska bör ges för de studenter som vill studera här 
under längre tid. En grundförutsättning för att regio-
nen ska ha möjlighet att ta emot fl er studenter utifrån 
är dock att regionen tillförs fl er högskoleplatser. Den 
allvarliga bristen på studentbostäder i regionen minskar 
möjligheterna för regionens högskolor att ta emot stu-
denter utifrån. Den viktiga frågan om studentbostäder 
behandlas i avsnittet Bostadsmarknad och bostadsbyg-
gande.

Det fi nns en ambition att utveckla Stockholmsregio-
nen till ett centrum i Östersjöområdet. Kunskaps över-
föring och kunskapsutbyte med länderna kring Öster-
sjön kan lägga grund för framtida samarbete inom andra 
verksamhetsområden. En del i strategin att utveckla 
regionen till ett kunskapscentrum i Östersjöområdet 
bör vara ett omfattande studentutbyte med de nya 
marknadsekonomierna. Därför bör ett stipendiepro-
gram inrättas för att ge ungdomar i dessa länder ekono-
miska möjligheter att studera vid regionens högskolor.

Inriktning:
Internationalisera högskolan och inrätta ett stipendie-
program 
• Underlätta för utländska ungdomar att studera 

vid regionens universitet och högskolor med sär-
skild inriktning mot studenter i Östersjöområdet. 
Detta kan ske genom stipendieprogram och fl er 
kurser på engelska.

Samarbete inom utbildning och forskning

Samarbete mellan olika aktörer inom kompetens- och 
FoU-sektorn och mellan dessa och näringslivet är av 
stort värde för Stockholmsregionen. Ett sådant samar-
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tens som fi nns vid fl era olika lärosäten i Mälardalen. 
Eftersom IT-stödda utbildningar i hög grad bedrivs på 
distans kan detta fungera väl i Mälardalen. 

Ett samarbete bör inledas – omfattande alla högsko-
lor, universitet, forskningsinstitutioner och näringslivet i 
Mälardalen – för att utforma en regional forskningsstra-
tegi för hela området. Inom ramen för nätverksuniversi-
tetet bör en plattform utarbetas för långsiktig samverkan 
mellan forskningsinstitutioner och forsknings stiftelser. 
Arbetet ska resultera i att regionens forskning får en 
tydlig fokusering på några prioriterade områden. Dessa 
forskningsprofi ler ska sedan marknadsföras nationellt och 
internationellt som Mälarregionens spetskompetens. 

Samarbetet inom nätverksuniversitetet bör även 
omfatta andra områden som kontakter med omvärl-
den, internationella utbildningsfrågor och gemensam 
marknads föring av regionens fördelar, kvaliteter och 
kompetenser inom både näringslivet och högskole-
väsendet. 

Inriktning:
Öka samverkan mellan kommunerna och näringslivet
• ”Samverkansbygget” är ett exempel på ett värde-

fullt initiativ som bör fortleva och få en säkrad 
fi nansiering för att garantera långsiktighet och 
expansion.

Samverka kring Stockholmsorienterad forskning
• En utökad samverkan inom regionen och med 

internationell forskning om s k storstadsforsk-
ning med relevans för Stockholmsregionen är 
angelägen. 

Stärk forskningen i Mälarregionen
• Öka samverkan mellan högskola, forsknings-

stiftelser och näringsliv samt skapa en regional 
plattform och strategi för att stärka forskningen 
i Mälarregionen.

Skapa ett nätverksuniversitet i Mälardalen
• Utveckla ett nätverksuniversitet i Mälardalen 

genom att sammanlänka regionens universitet 
och högskolor så att de i samverkan kan erbjuda 
ett brett utbud av kurser och utbildningsplatser, 
bl a IT-stödd distansutbildning som kan mark-
nadsföras genom nätuniversitetet. 

bete kan ge både nya impulser och kontakter och större 
styrka och konkurrenskraft genom att aktörerna drar 
nytta av varandras samlade resurser. Samarbetet behö-
ver i framtiden ha ett vidare geografi skt perspektiv än 
hittills. I vissa fall kan Mälardalen vara en lämpligare 
region för samarbete än enbart Stockholmsregionen.

Olika slag av samarbete bör främjas. Lokalt bör före-
tag öka sina kontakter med grundskolor, gymnasier och 
högskolor för att göra undervisningen mer verklighets-
baserad och ge uppslag till forskningsinriktningar. Före-
tagen kan också erbjuda en kommersiell utvecklings-
miljö för uppfi nningar och idéer vid olika forsknings-
institutioner. Kommuner och enskilda skolor bör tyd-
ligt prioritera samverkan med näringslivet och avsätta 
resurser för detta. Det forum för erfarenhetsutbyte som 
Stockholms Handelskammare tog initiativ till 1996, 
”Samverkansbygget”, är ett exempel på värdefull sam-
verkan som bör fortsätta.

Storstadsforskning och forskningen om Stockholms-
regionen har i dag inget kraftcentrum utan är splittrad 
på ett fl ertal institutioner utan särskilt mycket kontakt 
med varandra. Samverkan bör utvecklas och i ett senare 
skede utsträckas till att även omfatta offentliga institu-
tioner och näringslivet. Samverkan bör också sökas med 
institutioner för storstadsforskning i andra länder.

Det fi nns i Mälardalen ett omfattande utbud av 
utbildningsprogram från olika institutioner med spets-
kompetens inom fl era olika områden. Med de pend-
lingsmöjligheter som nu fi nns inom Mälarregionen fi nns 
det förutsättningar att i vissa avseenden utveckla Mälar-
dalen inklusive Stockholmsregionen till en enda region 
för högre utbildning. Ett nätverksuniversitet kan skapas 
i Mälardalen efter samma modell som ”Öresundsuni-
versitetet”. Ett nätverksuniversitet innebär att de med-
verkande institutionerna i ökad utsträck ning samordnar 
sitt utbildningsutbud och samarbetar t ex om studentut-
byte mellan institutionerna. 

Ett visst samarbete mellan regionens universitet och 
högskolor när det gäller t ex studentutbyte sker redan 
idag. Nätverksuniversitetet i Mälardalen bör bygga 
vidare på den samverkan som redan påbörjats. Nät-
verksuniversitet bör också dra nytta av de möjligheter 
som det nya nätuniversitet erbjuder. Nätuniversitetet 
sammanställer och redovisar högskolornas och universi-
tetens utbud av IT-stödda distansutbildningar i en data-
bas på nätet. Ett nätuniversitet i Mälardalen kan erbjuda 
IT-stödda utbildningar som drar nytta av den kompe-
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Livslångt lärande

Dagens arbetsliv kräver av var och en stor förmåga att 
klara förändringar i arbetet och att tillägna sig ny kun-
skap och kompetens. Det är väsentligt att alla ges för-
utsättningar för ett livslångt lärande t ex genom system 
som fi nansierar en persons kompetensutveckling under 
olika skeden i livet. 

Riktade åtgärder kan ge arbetslösa akademiker möj-
ligheter att komplettera sin utbildning och få lärarbehö-
righet eller behörighet för andra bristyrken. På så sätt 
tas arbetslösa akademikers allmänna kompetens tillvara 
samtidigt som det blir ett visst tillskott, om än begrän-
sat, till att lösa problemen med bristyrken. 

Det livslånga lärandet kräver förändrade undervis-
ningsformer för att öka tillgängligheten till studier. 
Utbildning måste i ökad utsträckning kunna ske paral-
lellt med att man arbetar. Undervisning där man fysiskt 
måste närvara behöver kompletteras med ett web-base-
rat lärande. Initiativ bör tas för att främja och utveckla 
distanstutbildningen, så att denna blir en väsentlig del 
av undervisningen vid högskolor, lärcentra och komvux 
i regionen. 

Inriktning:
Skapa förutsättningar för livslångt lärande
• Regionens aktörer bör verka för att staten löser 

frågan om fi nansiering av fort- och vidareutbild-
ning och för att ett system med individuella 
kompetensutvecklingskonton införs.

Ge arbetslösa akademiker möjligheter till komplette-
rande lärarutbildning
• Intensifi era de riktade åtgärderna för att ge 

arbetslösa akademiker – inte minst akademiker 
med invandrarbakgrund – möjlighet till kom-
pletterande utbildning som leder till lärarbehö-
righet och behörighet för andra bristyrken. 

Öka inslaget av distansutbildning
• För att öka tillgänglighet till högre utbildning 

i Stockholmsregionen bör regionens högskolor 
stimuleras att öka inslaget av distansutbildning 
(t ex genom web baserade utbildningar) i sina 
kursutbud.
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Bebyggelsestruktur 
Regionens bebyggelse har en stjärnstruktur där bebyg-
gelsen följer kommunikationslederna ut från regionens 
centrum. Mellan stjärnuddarna löper gröna kilar in mot 
regionens centrum. Det skapar goda möjligheter för en 
effektiv kollektivtrafi k samtidigt som befolkningen har 
nära till rekreationsområden. Den framtida bebyggelse-
utvecklingen bör bygga vidare på denna grundläggande, 
effektiva struktur.

Nästan 15 procent av regionens mark är nu bebyggd. 
Under 1900-talet har den bebyggda arealen vuxit snab-
bare än befolkningen ökat. Tendensen till utspridning 
av bebyggelsen har dock minskat under 1980- och 
1990-talen. Nu är i stället den tydligaste tendensen för-
tätning av den redan byggda staden. Få helt nya kom-
mun- eller stadsdelar har tillkommit. Den nya bebyg-
gelsen har istället i hög grad bestått av mindre projekt 
som integrerats i befi ntlig bebyggelse.

Bebyggelseutveckling

Stockholmsregionen är idag i huvudsak enkärnig. Arbets-
platser, den högre utbildningen och olika kulturinsti-
tutioner är i hög grad samlade till den centrala region-
delen. Det radiella transportsystemet förstärker enkär-

Stockholmsregionens bebyggelseutveckling under 1900-talet

nigheten. En snabb framtida tillväxt i Stockholmsregio-
nen förutsätter emellertid att en stor volym bostäder och 
lokaler tillkommer i första hand utanför den centrala 
regionkärnan. Den nya bebyggelsen bör koncentreras 
till regionala kärnområden och till områden i anslut-
ning till kommunikationsstråken; de delar av stadsbyg-
den som har störst utvecklingspotential.

Den enkärniga strukturen är följden av en historisk 
utveckling där city blivit det område som har inte bara 
regionens utan hela Sveriges högsta tillgänglighet. I city 
fi nns, vid sidan av centrumhandel och kultur, de mest 
kontaktintensiva verksamheterna. Samtidigt är city en 
begränsad resurs eftersom de återstående utbyggnads-
möjligheterna är små. 

Strukturen förändras
Stockholmsregionens enkärniga struktur med en stor 
koncentration av arbetsplatser till den centrala region-
delen gör att arbetsresandet domineras av resor utifrån 
bebyggelsestråken in mot de mer centrala delarna. I 
detta radiella resande är dagens spårbundna kollektivtra-
fi k konkurrenskraftig. Successivt kommer dock andelen 
bostäder och arbetsplatser utanför den centrala delen att 
öka. Relationen mellan bostäder och arbetsplatser i cen-
trum och periferi samt mellan de olika trafi ksektorerna 
kommer att bli jämnare. 

10 km 10 km 10 km

1910 1944 1999
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Detta kommer att leda till en förändring av resmönst-
ren. Andelen radiella arbetsresor från de yttre delarna av 
trafi ksektorerna in mot den centrala delen kommer att 
minska, medan det lokala resandet inom respektive tra-
fi ksektor samt tvär- och diagonalresandet mellan olika 
trafi ksektorer kommer att öka. 

En stor del av resorna kommer att vara mer utspridda 
och göras under sådana förhållanden att dagens kollek-
tivtrafi k har svårt att konkurrera med bilen, bland annat 
därför att det saknas snabba tvärförbindelser. Det radi-
ella spårsystemet behöver kompletteras med utvecklade 
väg- och kollektivtrafi kförbindelser i tvärled som förbin-
der trafi ksektorerna utanför den centrala regiondelen. 
Kring några av de överordnade noderna där de radiella 
trafi kstråken möter tvärlederna kan yttre regionala kär-
nor utvecklas. 

Förutsättningar för flerkärnighet

När regionen växer ökar potentialen för nya marknads-
platser utanför den centrala kärnan. I Stockholmsregio-
nen fi nns förutsättningar för en utveckling av väl till-
gängliga regionala kärnor som kan fungera som komple-
ment till city och som kan motverka en utspridning av 
bebyggelsen. 

Samspelet mellan pendlingskostnader och skalförde-
lar, markpriser och lönestruktur är avgörande för om nya 
regionkärnor ska uppstå eller inte. Nya kärnor måste få 

en tillräcklig egen marknadspotential för företag och 
en lokal arbetsmarknad. Sådana förutsättningar fi nns 
normalt inte nära en dominerande kärna. Däremot 
fi nns marknadsmässiga förutsättningar i anslutning till 
större kommuncentra eller marknadsplatser utanför det 
halvcentrala bandet med goda tvärförbindelser. Med 
regionala kärnor ökar välfärdsnivån. Det är den minst 
specialiserade arbetskraften som vinner mest på en fl er-
kärnig struktur.

Helt marknadsdrivna kärnbildningar riskerar att bli 
för små och man tenderar här att undervärdera de kol-
lektiva nyttigheterna. Men det fi nns också svagheter 
med helt offentligt planerade kärnbildningar. I offent-
lig planering saknas ofta tillräcklig förståelse för och 
kunskap om möjligheterna att exploatera lägesfördelar; 
interna och externa skalfördelar i företagen. Det fi nns 
således skäl att utveckla regionkärnor i olika former av 
partnerskap mellan offentliga och privata aktörer.

Yttre kärnor med tillräcklig marknadspotential upp-
står normalt inte i en liten region. Stockholmsregionen 
är dock sannolikt tillräckligt stor för att både företag 
och hushåll ska gynnas av nya regionkärnor – vid 
rådande pendlingskostnader och skalfördelar inom 
näringslivet. Om regionen fram till år 2030 växer med 
400 000–600 000 invånare och sysselsättningen är fort-
satt hög ökar potentialen för nya kärnbildningar. Ju 
mer regionen och pendlingskostnaderna växer, desto 
större blir potentialen. Eftersom externa skalfördelar 

Enkärnig region med stjärnstruktur där bebyggelsen följer kommunikationsnätet. 
Med tvärförbindelser förstärks förutsättningarna för utveckling i yttre kärnor. 
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Kärna Områdets  Antal  Antal Tillgänglighet, boende inom
 markarea,  boende i sysselsatta 15 minuters 30 minuters
 km2 området i området bilresa kollektivresa

Barkarby-Jakobsberg 7,7 15 300 12 000 186 300 198 000

Kista-Sollentuna- 8,4  13 200 32 000 181 300 312 200
Häggvik

Flemingsberg 4,8 8 300 11 400 84 600 173 100

Täby C.-Arninge 8,3 13 500 14 700 121 600 119 600

Skärholmen-Kungens  3,5 8 500 7 900 142 500 194 000
Kurva

Södertälje 7,2 11 300 18 900 58 800 61 000

Haninge centrum 5,1 8 300 7 800 109 800 77 600

tycks uppstå när företag lokaliseras nära varandra och 
kan dra nytta av varandra talar detta för att nya kärn-
bildningar skulle gynna regionens ekonomiska utveck-
ling.

Samtidigt som fl erkärnighet bör eftersträvas är det 
viktigt att utnyttja stjärnstrukturens fördelar. En effektiv 
kollektivtrafi k, som är en av de viktiga fördelarna, kan 
förstärkas av externa kärnbildningar. Dessa kan fungera 
som bytespunkter och ytterligare förstärka möjlighe-
terna till kollektivtrafi kförsörjning. Samtidigt kan kär-
nor och tvärförbindelser motverka några av stjärnstruk-
turens nackdelar, t ex genom att minska belastningen på 
regioncentrum och öka tillgängligheten mellan de olika 
bebyggelsestråken.

 
Prioriterade regionala kärnor
För att en kärna ska växa behövs både marknadsmäs-
siga förutsättningar och ett stöd från relevanta aktörer. 
Följande yttre kärnor har en sådan potential att de bör 
prioriteras på lång sikt: 

Regionala kärnor:
• Centrala regionkärnan 
• Barkarby-Jakobsberg
• Kista-Sollentuna-Häggvik 
• Flemingsberg

Delregionala kärnor: 
• Södertälje 
• Täby centrum-Arninge 
• Skärholmen-Kungens kurva
• Haninge centrum

De regionala kärnorna har särskilt god tillgänglighet 
regionalt och interregionalt medan de delregionala kär-
norna har god tillgänglighet i regionen och regiondelen. 
Arlanda är ett växande område som i vissa, men inte alla 
avseenden, fyller en liknande roll som de regionala kär-
norna.

Kärnornas innehåll och förutsättningar
De sju yttre kärnor, som bedöms ha förutsättningar för 
stark tillväxt på lång sikt, har idag varierande innehåll 
och förutsättningar. Vissa yttre kärnor är redan starka 
noder i sina regiondelar medan andra har relativt få 
bostäder och verksamheter. De yttre kärnorna står idag 
för en relativt liten del av regionens boende och syssel-
sättning. Endast cirka sex procent av regionens befolk-
ning bor inom kärnområdena och 16 procent av regio-
nens sysselsättning fi nns där. 

Kärnornas läge i regionen avgör i stor utsträckning 
deras tillgänglighet. De yttre kärnorna ligger mellan 10 
och 30 kilometer från regioncentrum. Svagast tillgäng-
lighet har Södertälje. Även Flemingsberg och Haninge 
centrum har begränsad tillgänglighet när det gäller bil 
respektive kollektivtrafi k. Alla kärnor har dock idag 
spårbunden trafi k. 

Stadsmiljön i de yttre kärnorna skiljer sig åt – från 
Flemingsbergs storskaliga 60-tals bebyggelse till Söder-
täljes äldre stadskvarter. Stadsmiljön är mycket varie-
rande även inom respektive kärna som kan rymma 
både äldre bebyggelse, nyligen exploaterade områden 
och områden som fortfarande är oexploaterade. Kär-
norna har i viss utsträckning också utvecklat olika profi -
ler. Skärholmen-Kungens Kurva har t ex en inriktning 

Några basfakta om de yttre kärnorna idag. 
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på storskalig handel medan IT-företag koncentrerats till 
Kista-Sollentuna-Häggvik.

Potentialen för fortsatt utveckling i kärnorna är gene-
rellt mycket stor och omfattande investeringar görs för 
närvarande. Stora markreserver fi nns i fl era av kärnorna 
och möjligheten till förtätning är god. Flera av kär-
norna kommer att få en förbättrad tillgänglighet med en 
utbyggnad av trafi ksystemen när denna utvecklingsplan 
förverkligas. Ökad tillgänglighet och fortsatt tillväxt i 
regionen kommer att ytterligare stärka utvecklingspo-
tentialen i de yttre kärnorna.

Sätt att understödja fl erkärnighet
Strategin att stödja en utveckling av regionala kärnor 
och den eftersträvade fl erkärniga regionstrukturen måste 
bygga dels på de prioriterade kärnornas utvecklingsvill-
kor (läge, storlek, omland, konkurrens med andra kär-
nor, mångsidighet och fysiska struktur), dels på de lång-
siktiga villkoren för olika kärnor sett ur ett marknads-
perspektiv. Om de yttre kärnorna utvecklar verksamhe-
ter vars inriktning och specialisering skiljer sig åt, kan de 
bli komplementära snarare än konkurrerande.

Vad som kan göras för att understöda kärnbildningar 
beror på vilket stöd som fi nns från de politiska organen 
och från marknaden för respektive kärna och vilka resur-
ser som kan mobiliseras till området. Landstinget, kom-
munerna och berörda statliga organ kan stödja kärnbild-
ning t ex genom:
• investeringar och andra åtgärder i trafi ksystemet som 

ökar de yttre kärnornas tillgänglighet
• lokalisering av offentliga verksamheter till kärnorna
• en särskild arena för samverkan mellan stat, lands-

ting och kommuner för utveckling av kärnor, identi-
fi ering av utvecklingshinder och särskilda insatser

• partnerskap med privata aktörer inom byggnads-
branschen och med företag som vill växa eller eta-
blera sig för att stimulera tillväxt och reducera poten-
tiella investerares risker 

• utveckling och fördjupning av planprocesser. 

De marknadsmässiga förutsättningarna för expansion i 
respektive kärna är avgörande för kraften i kärnbild-
ningen. Men med offentliga insatser kan fl er privata 
investeringar och verksamheter attraheras till kärnan. 
Effekterna av olika insatser är starkt beroende av när de 
genomförs och en åtgärdsstrategi måste vara utformad 
med stegvisa beslut. 

På kort och medellång sikt kan fl erkärnighet främst 
stimuleras med åtgärder som stödjer privata investe-
ringar. På lång sikt är strukturella trafi kinvesteringar, 
som förbättrar kärnornas tillgänglighet, avgörande. Det 
gäller t ex den Yttre tvärleden och yttre spårvägar.

Förtätning av bebyggelsen

Bostäder och lokaler i centrala lägen är eftersökta. Under 
de kommande decennierna fi nns goda möjligheter att 
lokalisera en del av det tillkommande stadsbyggandet 
till äldre stadsområden genom förtätning. 

Förtätning bör i första hand ske i de områden som 
på plankartan markerats som regional kärna eller stads-
bygd med regional utbyggnadspotential. Det är mark med 
goda regionala lägesegenskaper som är väl lämpad för 
ett intensivt markutnyttjande. Även de områden som på 
plankartan anges som övrig regional stadsbygd är gene-
rellt sett lämpliga för förtätning. 

Förtätning och kompletteringsbyggande i redan 
bebyggda områden innebär både fördelar och nackde-
lar. Effektiviteten i energiförsörjningen och kollektivtra-
fi ken gynnas. Tillgängligheten till en stor och differen-
tierad arbetsmarknad och till kvalifi cerad service ökar. 
Belastningen ökar dock i det redan hårt ansträngda tra-
fi ksystemet. På det lokala planet fi nns också risker för 
konfl ikter som kan komplicera genomförandet.

Permanentning av fritidshus och skärgårdsboende
Det fi nns också tendenser som verkar i riktning mot 
en glesare stadsbygd. En del av bostadsbyggandet har 
under de senaste åren skett i form av småhus i de yttre 
delarna av regionen och genom en successiv permanent-
ning av fritidshusområden. När permanentningen har 
nått en viss nivå tenderar den att accelerera tills området 
i huvudsak kan karaktäriseras som ett glest villaområde. 
En omfattande ökad utspridning av bebyggelse bör så 
långt möjligt motverkas. Fritidshusområden som ligger 
centralt i regionen och är väl placerade i förhållande till 
kollektivtrafi k bör däremot planläggas och förtätas. Per-
manentningen av fritidshus innebär att efterfrågan på 
nya fritidshus i framtiden i högre grad måste tillgodoses 
i områden som ligger på större avstånd från Stockholm, 
främst i angränsande län.

För skärgården eftersträvas förutsättningar för ökat 
permanentboende och ökad sysselsättning.
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Utbyggnad av bostadsområden och infra-
struktur

När den befi ntliga staden förtätas minskar bostadsför-
sörjningens beroende av stora utbyggnadsområden. Ett 
högt bostadsbyggande kan dock inte enbart tillgodoses 
genom förtätning. Särskilt i de yttre kommunerna behö-
ver också nya områden byggas ut. Några större utbygg-
nadsområden är strategiskt viktiga för regionen – i första 
hand de regionala och delregionala kärnor som även bör 
rymma bostadsbyggande t ex Barkarbyfältet i Järfälla, 
Vega i Haninge och Kymlinge i Sundbyberg. Strategiskt 
viktiga är vidare Hammarby sjöstad, Liljeholmen, Norra 
Station, Värtan och andra områden som ingår i utveck-
lingsplanens utvidgade centrala regionkärna och som 
även anges som stadsutvecklingsområden i Stockholms 
översiktsplan. 

Områden som ingår i den redovisade stadsbygdszonen 
med regional utbyggnadspotential är t ex Frösunda, Ulriks-
dalsfältet, Västerjärva och Ursvik i Solna och Sundby-
berg. Andra större områden med potential för utbygg-
nad är Tungelsta, Bro, Norra Bergtorp, Sågtorp, Kragsta-
lund och Täljö.

Ett antal väg- och kollektivtrafi kobjekt skapar sär-
skilda förutsättningar för utbyggnad av större bebyggel-
seområden av regionalt intresse. Dessa objekt är i första 
hand: 

• Yttre tvärleden (Norrortsleden, Akallalänken och 
Södertörnsleden)

• Ringen (Södra länken-Essingeleden-Norra länken-
Österleden)

• Pendeltågstunnel genom Stockholms innerstad
• Tvärspårväg Ost och spårförbindelse till Nacka
• Tvärspårväg Norr (Alvik-Ropsten och Ulvsunda-

Kista-Häggvik)
• Spårförbindelse Barkarby-Akalla-Häggvik-Roslags 

Näsby
• Spårförbindelse Älvsjö-Fruängen-Kungens 

kurva-Skärholmen-Masmo-Flemingsberg
• Ny pendeltågsförbindelse till nordost (Arninge)
• Huddingevägen (Vårsta-Flemingsberg) 
• Länsväg 225 (E4 Morabergs tpl-Lövstalund)
• Lommarleden (förbifart Norrtälje)

Utmed Yttre Tvärleden och de yttre kollektivtrafi kför-
bindelserna kan samlad större bebyggelse av omfattning 

tillkomma i centrala Vallentuna, i Kista-Akalla-Sollen-
tuna centrum-Edsberg, på Barkarbyfältet och i Veddesta, 
Skärholmen-Kungens kurva-Masmo och i Glömsta-Fle-
mingsberg.

En komplett ringled runt Stockholms innerstad, 
Tvärbanans (spårvägens) fortsättning till Slussen och 
Nacka och på sikt utbyggnad av ytterligare spårförbin-
delse ger förutsättningar för en fortsatt expansion i hela 
ostsektorn. Större områden som kan dra nytta av detta 
är Hammarby Sjöstad, Kvarnholmen, Sickla, Nacka C, 
Sågtorp samt Gustavsberg-Hemmesta.

En ökad kapacitet i pendeltågssystemet, bland annat 
genom en pendeltågstunnel, ger förutsättningar för helt 
nya stationssamhällen som Vega men även för utbygg-
nader i befi ntliga samhällen längs hela trafi ksystemet. 

En ny pendeltågsförbindelse till den nordöstra regi-
ondelen med goda omstigningsmöjligheter till Roslags-
banan ger förutsättningar för större tillskott av bebyg-
gelse i Roslags Näsby, Täby C, på Galoppfältet, vid F2 
i Hägernäs, i Arninge samt i stråket Täljö-Gottsunda-
Runö-Åkersberga.

En ny förbifart i Norrtälje skapar förutsättningar för 
ny bebyggelse i centrala staden och på Lv3:s område.

Nya förbifarter gör det möjligt att bygga större områ-
den i Vårsta och på Tullinge fl ygfält. En ny sträckning 
av länsväg 225 är viktig för utbyggnadsmöjligheterna i 
Glasberga och Östertälje. 

God stadsmiljö med arkitektoniska 
värden

Stockholmsregionen har stora möjligheter att utvecklas 
till en attraktiv stadsregion med den europeiska stadens 
traditionella kvaliteter. Den bebyggda miljön ska ge 
skönhetsupplevelser och trevnad och ha ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. Det 
kulturella, historiska och arkitektoniska arvet samt par-
ker och grönområden nära bebyggelsen behöver värnas 
och utvecklas. Historiska och estetiska värden som har 
betydelse för stadens identitet och karaktär bör beaktas 
när nya byggnader uppförs i den befi ntliga stadsmiljön. 

De delar av stadsbygden som förtätas, de regionala 
och delregionala kärnorna samt stadsbygden med regio-
nal utbyggnadspotential har förutsättningar att få ökade 
kvaliteter i form av stadsliv och stadsmässighet. I dessa 
områden bör estetiska och arkitektoniska värden få hög 
prioritet. När ett område förtätas och den yttre miljön 
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Inriktning
Stimulera fl erkärnighet 
• Stockholmsregionen bör utvecklas så att den blir 

fl erkärnig. På så sätt skapas attraktiva tillväxtom-
råden och tillgängligheten ökar till arbetsplatser, 
utbildning, service och kulturutbud i regionens 
olika delar. 

Gör regionens bebyggelsestruktur tätare 
• Stadsbyggandet bör inriktas på en tätare regional 

struktur än hittills för att utveckla stadsmiljön, 
hushålla med mark och för att regionen ska bli 
mer transport- och energieffektiv. En omfattande 
tillväxt av spridd bebyggelse bör motverkas.

Skapa en god stadsmiljö med arkitektoniska värden
• När staden förtätas bör stadsmiljön utvecklas 

med kvaliteter som bygger på den europeiska 
traditionella staden: täthet, variationsrikedom, 
offentliga rum och grönska. 

Vidga den funktionella regionen
• Utvecklingen mot en vidgad funktionell region 

i Mälardalen är positiv och bör främjas genom 
fortsatt utbyggnad av trafi kstruktur, ökad trafi ke-
ring och samordning av trafi k och taxor. 

rustas upp kan man utveckla kvaliteter som visat sig 
hållbara i den traditionella europeiska staden d v s mått-
lig skala, täthet, tillgänglighet, variation, utbud av han-
del och kultur, offentliga rum för möten samt grönska. 
Den historiska kontinuiteten och en plats särart har 
också stor betydelse. På så sätt kan den tätare staden 
utveckla skönhetsvärden som idag ofta främst förknip-
pas med de historiska stadskärnorna.

Vidgad funktionell region 

De nya regionaltågen och snabbare vägförbindelser 
krymper restiderna för längre sträckor. Mälardalen hål-
ler på att utvecklas till en i vissa avseenden integrerad 
bostads- och arbetsmarknad. Den utvecklade spårtrafi -
ken ger städer och stationssamhällen i Mälardalen en 
god tillgänglighet vilket har betydelse på en utvidgad 
bostads- och arbetsmarknad. Ny bebyggelse väntas där-
för tillkomma i Mälardalens samhällen. De nya tåg-
förbindelserna ger bra förbindelser mellan de centrala 
delarna i Mälardalssamhällena och knutpunkter i Stock-
holmsregionen. Det ger samtidigt näringslivet i Stock-
holmsregionen tillgång till arbetskraft från en allt större 
region. Denna utveckling är positiv och bör främjas 
genom fortsatt utbyggnad av infrastruktur, ökad trafi ke-
ring och samordning av trafi k och taxor.
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Grön och blå struktur
Nästan 50 procent av Stockholmsregionens landareal 
utgörs av skogsmark. I regionen fi nns också ett stort 
antal sjöar och andra vattendrag. Regionens gröna och 
blå strukturer ger förutsättning för rekreation och ett 
rikt växt- och djurliv långt in mot regionens centrum. 
Detta är en tillgång att förvalta och utveckla. De gröna 
och blå strukturerna kommer dock ofta i konfl ikt med 
andra samhällsintressen. Vid utbyggnad av infrastruktur 
och bebyggelse måste större hänsyn tas till de gröna och 
blå strukturernas värden och funktioner. Mark- och vat-
tenområden med särskilt stora värden bör dessutom få 
ett starkare skydd. 

Grönstrukturen

Stockholmsregionen är i ett europeiskt perspektiv en 
grön storstadsregion. Strukturen med bebyggelse längs 
det radiella transportnätet och obebyggda gröna kilar 
däremellan ger förutsättningar för ett boende med goda 
kommunikationer och en god tillgång till grönområ-
den. En av grönområdenas många kvalitéer är att man 
där, nära storstaden, kan fi nna tystnad.

Grönstrukturens uppbyggnad och värden
Den regionala grönstrukturen utgörs av tio gröna kilar 
med natur- och kultur- samt sociala värden. De inre 
delarna av kilarna gränsar mot bebyggelse medan de 
yttre gränserna ofta följer gränser för riksintressen för 
natur eller kultur. I kilarna fi nns värdekärnor och kil-
områden. Värdekärnorna är områden som innehåller 
fl era av de ovan nämnda värdena. Kilområdena binder 
samman värdekärnorna i kilen. I kilstrukturen fi nns 
vissa svaga zoner som – liksom värdekärnorna – är sär-
skilt känsliga för ingrepp.

Grönområdenas värden och användningsmöjligheter 
ökar med deras storlek och också om de ingår i en väl 
fungerande helhet. Grönområdena har stor betydelse 
för människors välbefi nnande. Stora sammanhängande 
grönområden är viktiga också för den biologiska mång-
falden och fungerar som ekologiska stödsystem. 

Grönstrukturen i en växande region
Människan mår bra av att vistas i naturen. Kontakt 
med grönområden och parker gör att vi drabbas av 
färre fysiska och psykiska besvär, stressen minskar, kon-

centrationsförmågan ökar och sjukdomar läker snab-
bare. Människors behov av naturkontakt är extra stort 
i en storstadsregion med ett högt levnadstempo och en 
intensiv fysisk miljö.

Stockholms gröna kilar har mycket olika förutsätt-
ningar för att kunna bevaras och utvecklas. Några är 
relativt smala och sträcker sig ända in till Stockholms 
centrala delar. Andra sträcker sig längs vattenområden, 
både vid Mälaren och ut i skärgården. Ytterligare andra 
kilar omfattar stora ytor och innehåller stora skogs- och 
jordbruksområden.

Stockholmsregionen växer starkt både vad gäller 
befolkning och ekonomi. Varje ny exploatering måste 
föregås av noggranna avvägningar mellan olika intressen 
och värden om regionen ska kunna erbjuda en långsik-
tigt hållbar livsmiljö. För att kunna behålla och utveckla 
de höga kvaliteter som vår tätortsnära natur ger, måste 
vi få bättre kunskapsunderlag som beskriver grönområ-
denas olika värden. 

Planeringsunderlag och planeringsverktyg
Kunskap om regionens gröna ytor behövs för olika ända-
mål hos olika aktörer på regional, delregional och kom-
munal nivå. Det bör fi nnas ett gemensamt intresse hos 
dessa aktörer att utveckla ett regionalt informationssys-
tem för grönstrukturen. Ett sådant system kan användas 
för att beskriva och analysera tillgången på grönområ-
den samt områdenas rekreationsvärden samt natur- och 
kulturvärden. Ett gemensamt informationssystem kan 
bidra till att strategisk kunskap samlas in och görs till-
gänglig för planering på alla nivåer.

Nya metoder för att beskriva rekreationsvärden och 
tillgången till gröna områden kan – tillsammans med 
befi ntlig kunskap om natur- och kulturvärden – ge ett 
bättre underlag för prövningar inför olika exploaterings-
projekt. Det ger även ökad kunskap om hur olika nöd-
vändiga intrång kan kompenseras med åtgärder som 
ökar värdet i ett annat område. Sådana åtgärder kan vara 
vägportar eller broar, nya bryggor eller vandringsleder, 
en anpassning av skogsbruket eller inrättande av natur-
reservat. 

Ambitionen att utveckla och förbättra planerings-
verktygen motiverar att de olika regionala grönkilarna 
studeras närmare. Avsikten bör vara att utifrån kilarnas 
olika förutsättningar fördjupa kunskapen om vilka fak-
torer som påverkar utvecklingen i områdena, vari de
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egentliga konfl ikterna ligger, olika länkars funktion och 
värden etc.

Mellankommunal angelägenhet
Grönstrukturen är regional och spänner över fl era kom-
muner. Åtgärder i en kommun påverkar möjligheterna 
för intilliggande kommuner att utnyttja grönstrukturen 
för sina ekologiska, kulturella och sociala behov. Det 
fi nns därför ett behov av mellankommunal samordning 
för att nå en långsiktigt hållbar utveckling i regionen.

I kommunernas översiktsplaner anges den enskilda 
kommunens mark- och vattenanvändning. De fl esta 
kommunerna i regionen har en grönplan som ligger till 
grund för avvägningen mellan de olika intressena. Men 
planerna slutar ofta vid kommunens gränser och alltför 
sällan ser en kommun sina egna avvägningar i ett regi-
onalt perspektiv. Det fi nns en vilja att ta ett regionalt 
ansvar, men kunskapen och engagemanget kring närre-
kreationsområdenas värde dominerar över intresset för 
de större strövområdena. Kommunernas deltagande och 
engagemang har stor betydelse för den fortsatta utveck-
lingen av grönstrukturen och det är viktigt att fi nna rätt 
form för en kreativ dialog. Ett nätverk mellan kommu-
nerna bör därför etableras.

Förvaltning och skötsel
En insiktsfull förvaltning och skötsel är många gånger 
avgörande för ett grönområdes värde. Kommunerna är 
de största ägarna av de mark- och vattenområden som 
ingår i grönstrukturens centrala delar. Det ger goda möj-
ligheter att bedriva skötsel som tar hänsyn till rekrea-
tions-, naturvårds- och kulturmiljöintressen. 

I regionens yttre delar är ansvaret spritt på många 
olika markägare, varav många är kommersiella. Ett effek-
tivt skogsbruk medför ibland att värdefulla områden 
avverkas och både närrekreationsområden och värdefulla 
biotoper kan därmed drabbas. Förvaltningen och sköt-
seln av de yttre gröna områdena behöver därför upp-
märksammas mer i planeringen. Lantbruksföretagarna 
har ofta goda förutsättningar att sköta grönområdena 
genom tillgång till maskiner, erfarenhet och kunskap om 
skötsel av markerna samt lokalkännedom. Det borde 
framöver kunna utvecklas former för att samverka om 
och ta tillvara denna resurs för skötsel av grönområ-
dena samt reglera frågor om ersättningar för intrång och 
skötselåtgärder.

Flera naturtyper och värdefulla grönområden är idag 

oskyddade. Efter en analys av vilka värden respektive 
område innehåller och vilka hot mot dem som kan före-
ligga bör vissa områden ges skydd med förordnanden 
enligt miljöbalken.

Inriktning
Främja och utveckla grönstrukturens värden och funk-
tioner 
• Vid utbyggnad av infrastruktur, bostäder och 

lokaler måste grönstrukturens värden och funk-
tioner beaktas. 

Utveckla bättre planeringsunderlag och verktyg 
• Planeringen av grönstrukturen och avvägningen 

gentemot andra intressen kräver bättre plane-
ringsunderlag och verktyg.

Etablera nätverk för mellankommunal samordning
• Planeringen av grönstrukturen behöver vara per-

manent och mellankommunal. 

Uppmärksamma betydelsen av en insiktsfull förvalt-
ning och skötsel i planeringen 
• Formerna för förvaltning och skötsel av grön-

strukturen behöver uppmärksammas i plane-
ringen för att grönstrukturens värden bättre ska 
kunna tas till vara. 

Skydda värdefulla områden
• Efter analys av vilka värden, som olika områden i 

grönstrukturen innehåller och vilka hot som kan 
föreligga mot dem bör vissa områden ges skydd 
med förordnanden enligt miljöbalken.

Vattnet – den blå strukturen

Vattnet i Stockholmsregionen – sjöar, vattendrag, våt-
marker, hav och grundvatten – utgör en ”blå struktur”. 
Vissa delar av strukturen är inte direkt synliga, t ex 
grundvattenmagasinen, men spelar ändå en viktig roll 
både för det hydrologiska kretsloppet och för kvaliteten 
på vattnet. En stor del av regionens grundvattentill-
gångar fi nns i de sju mer eller mindre sammanhängande 
åsstråk som fi nns i regionen. Grundvattenförekomster 
i berg är begränsade och ger i större delen av regionen 
inte möjlighet till annat än små uttag.

Den blå strukturen är en stor resurs för regionen 
och spelar stor roll för hälsa och välbefi nnande. Vatten 
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har också en mycket stor betydelse som livsmiljö för 
växter och djur och även för friluftsliv och rekreation. 
Blåstrukturen måste vårdas och bevaras för kommande 
generationer och vattenresurserna utnyttjas på ett lång-
siktigt hållbart sätt. Säkrad tillgång till vatten av god 
kvalitet är avgörande för regionens utveckling. 

Utgångspunkten för planering måste vara att vatten 
ska kunna utnyttjas samtidigt som den blå strukturen 
skyddas och bevaras. Inriktningen av de åtgärder som 
beskrivs nedan har fokus på regionala aspekter och base-
ras på de nationella och regionala miljömål som utarbe-
tats för vatten. För att vattenresurserna i regionen ska 
kunna utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs även 
en rad åtgärder inom bl a jord- och skogsbruket, kemi-
kalieindustrin och inom hushållssektorn.

 
EU:s ramdirektiv styr
Den blå strukturen är en del i det hydrologiska krets-
loppet och därmed en del i ett större fl öde som inte 
tar hänsyn till administrativa gränser. Av detta följer 
att åtgärder i omvärlden påverkar en enskild kommuns 
möjligheter att hantera och planera användandet av sina 
vattenresurser. Eftersom planering för en hållbar vatten-
hantering måste omfatta ett avrinningsområde är det 
nödvändigt med ett utökat kommunalt samarbete.

EU:s ramdirektiv om vatten påverkar hur vattenfrå-
gorna ska hanteras i planeringen framöver. Avrinnings-
området ska utgöra basen för samordnade åtgärdspro-
gram och planer. Vidare framgår av direktiven att vat-
tenfrågorna ska integreras i andra politikområden. Detta 
kommer att medföra att ett gränsöverskridande samar-
bete – såväl geografi skt som ämnesmässigt – blir nöd-
vändigt på många nivåer. För regionens del blir det 
nödvändigt att utöka samarbetet med en rad aktörer 
inom såväl Mälarens avrinningsområde som inom kust-
vattenområdet från Dalälvens mynning i norr till Bråvi-
ken i söder. En gemensam och tillgänglig kunskapsbas 
med gemensamma metoder, verktyg och samarbetsfor-
mer kan underlätta en gränsöverskridande planering.

Regionala vattenresurser
De vattenresurser som bedöms vara av störst regionalt 
intresse och strategisk betydelse är Mälaren, de större 
grundvattenförande grusåsarna samt kust- och skärgårds-
områdena.

Att Mälaren kan användas som dricksvattentäkt är en 
förutsättning för regionens utveckling. Skyddet av Mäla-

ren som vattentäkt måste därför prioriteras liksom skyd-
det av dess höga natur- och rekreationsvärden. Ytvatten-
täkterna är strategiskt viktiga och av regionalt intresse 
och bedöms som mycket skyddsvärda. Regionens läge 
i nedre delen av Mälarens avrinningsområde gör att 
vattenkvaliteten här påverkas både av aktiviteter i när-
området och av hur land- och vattenområden upp-
ströms nyttjas. De mest akuta hoten mot Mälaren som 
vattentäkt är farleder, större dagvattenutsläpp, enskilda 
avloppsutsläpp, bräddningar från kommunala avlopps-
system samt kemikalieolyckor i samband med transpor-
ter.

Det stora beroendet av Mälaren för vattenförsörj-
ningen gör att stora reservvattentäkter krävs om Mälar-
vattnet skulle bli oanvändbart. Tillgången till reserv-
vattentäkter är dock begränsad. Reservvattentäkt är 
främst Bornsjön, Norrvattens grundvattentäkter samt 
vissa kommunala reservvattentäkter. Utsläpp och explo-
ateringar riskerar att försämra kvaliteten i reservvatten-
täkter och grundvatten och beredskapen behöver höjas. 
Erken och Yngern är ur regionalt perspektiv potentiella 
reservvattentäkter förutsatt att de kan ges ett fullgott 
skydd på längre sikt. Samtidigt kan hänsyn till naturvär-
den begränsa nyttjandet.

De större grundvattentillgångarna inom länet är 
knutna till grusåsar. Med hänsyn till det regionala intres-
set att säkra vattenförsörjningen bör de större återstå-
ende grusåsarna skyddas mot ytterligare exploatering. 
Skyddet bör inbegripa hela grundvattenområdet, d v s 
inkludera ett område utanför själva åssträckningen. Även 
möjligheterna att i större utsträckning utnyttja grund-
vatten som reservvattentäkter bör beaktas.

Inom kust- och skärgårdsområdet bör uttaget av 
grundvatten inte överstiga nybildningen. Utsläppen av 
övergödande ämnen bör minskas och ytterligare exploa-
tering bör ske mycket restriktivt. 

Blåstrukturens bevarande kommer ofta i konfl ikt med 
andra samhällsintressen. Konfl ikterna och hoten griper 
in i nästan alla fysiska samhällsstrukturer. Direkta och 
diffusa utsläpp hotar eller försämrar ytvattentäkter och 
grundvatten. Grundvattenförande åspartier exploateras. 
Enskilda avlopp och läckage från jord- och skogsbruk 
skapar övergödning av Mälaren och andra sjöar och av 
Östersjön. Fritidshus permanentas utan tillfredställande 
vattenförsörjning och avloppssystem och olika verksam-
heter etableras inom strandskyddsområden. Planeringen 
för att säkra och utveckla regionens vattenresurser bör 
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områden. Inom övrig landsbygd bedöms dricksvatten-
försörjning, övergödning och skyddet av speciellt värde-
fulla våtmarker, sjöar och vattendrag vara nyckelfrågor.

Inriktning
Stärk samordningen och anpassa program till 
avrinningsområden
• Samordning mellan kommunal planering, Mälar-

dalsplanering och kustvattenplanering måste öka 
och planerings- och åtgärdsprogram bör upprät-
tas för avrinningsområden. 

Stärk hänsynen till vattenaspekter och utarbeta bättre 
planeringsunderlag
• Vid lokalisering av infrastruktur, miljöstörande 

verksamheter och tillkommande bebyggelse bör 
hänsyn tas till vattenaspekterna. Bättre plane-
ringsunderlag och metoder för avvägning mellan 
dessa intressen behöver utvecklas.

Öka skyddet av Mälaren för att säkerställa råvat-
tentillgången
• Skyddet av Mälaren bör utökas där det inte är 

tillräckligt för att säkerställa råvattentillgången. 
De miljömässiga konsekvenserna av sjöfarten på 
Mälaren bör uppmärksammas. 

Öka skyddet för yt- och grundvattentäkter
• Sjöarna Erken och Yngern bör skyddas som möj-

liga reservvattentäkter. Grusåsar, inklusive deras 
tillrinningsområden, med större vattenkapacitet 
bör skyddas mot exploatering och mot dag-
vattenutsläpp från bebyggelse och trafi kanlägg-
ningar. 

Skydda kust- och skärgårdsområdet mot exploatering
• Skyddet mot exploatering av obebyggda strand-

områden bör inte försvagas. Uttaget av grund-
vatten i kust- och skärgårdsområdet bör inte 
överstiga nybildningen. 

Fortsätt att minska utsläppen
• Utsläpp av såväl näringsämnen som tungmetaller 

och kemikalier måste begränsas och mängden 
förorenande utsläpp minskas ytterligare.

i första hand ske utifrån avrinningsområden i enlighet 
med EU-direktiven för vattenadministration.

Vad som är nyckelfrågor med koppling till vatten 
skiljer sig också mellan olika områdestyper i regionen. 
I urbana områden behöver dricksvattenförsörjningen 
långsiktigt säkerställas och förorening via dagvatten 
behöver reduceras. I expansiva omvandlingsområden 
utanför stadsbygden har bristande vattenförsörjning och 
avloppshantering defi nierats som en nyckelfråga. I kust- 
och skärgårdsområden är viktiga vattenfrågor dricks-
vattenförsörjning, övergödning, båttrafi k, bevarande av 
blåstrukturen och skyddet av särskilt värdefulla marina 
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Gemensamma planeringsområden – exempel på områden där 
behov av samarbete mellan län och/eller kommuner kring 
vattenfrågor är särskilt tydliga




