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Efter många års arbete är nu den regionala utvecklingsplanen
för Stockholmsregionen RUFS 2001 klar och kan användas.
Den övergripande visionen är att regionen ska ha en lång-
siktigt hållbar utveckling med social och ekonomisk balans.
Visionen har konkretiserats i tre grundläggande mål:
• internationell konkurrenskraft
• goda och jämlika levnadsvillkor
• långsiktigt hållbar livsmiljö.

Dessa mål har varit utgångspunkten när regionens starka
och svaga sidor, möjligheter och behov har analyserats.

Stockholmsregionen är administrativt och ekonomiskt
centrum i Sverige som har goda förutsättningar att vara
motor för utvecklingen i hela landet. Regionen har ett bra
utgångsläge – den är attraktiv, innovativ och i många avseen-
den effektiv. Men för att regionens utvecklingsmöjligheter
ska nyttjas fullt ut krävs en aktiv regional planering samt att
flaskhalsar och andra hinder för utvecklingen undanröjs. 

I maj 2002 godkände landstinget, som är regionplane-
organ i Stockholms län, Regional utvecklingsplan 2001 för
Stockholmsregionen, RUFS. Därmed avslutades en plane-
ringsprocess som pågått i nästan ett decennium och som
engagerat många av regionens aktörer: kommuner, statliga
och regionala organ samt organisationer. Planen har varit
ute på remiss i flera omgångar och är väl förankrad. Under
processen har en regional samsyn utvecklats kring viktiga
mål, strategier och åtgärder. På detta sätt kommer regionen
i framtiden kunna driva angelägna frågor bättre.  

Utvecklingsplanen har en stor bredd. Den behandlar
förutom den fysiska planeringen också frågor som rör
näringslivet, innovationer, integration och kompetens-
utveckling. Samtidigt är den en regionplan i plan- och
bygglagens mening.

Den fullständiga versionen av utvecklingsplanen kan
beställas från Regionplane- och trafikkontoret, Box 4414,
102 69 Stockholm, via rtk@rtk.sll.se eller hämtas på
www.rtk.sll.se. På www.stockholmsregionen2030.nu finns
mer information om olika delar av RUFS samt interaktiva
kartor.  

En plan för långsiktigt hållbar
utveckling för Stockholmsregionen
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Regionens starka sidor 
Stockholmsregionen har Sveriges största hemmamarknad.
Här finns fler branscher än någon annanstans i Sverige. En
rad framstående vetenskapliga institutioner är också aktiva i
internationella idéutbyten.

Arbetsmarknaden är stor och differentierad och arbetslös-
heten är låg. En svaghet är dock att arbetslösheten är kon-
centrerad till vissa invandrargrupper.

Jämfört med andra storstadsområden har Stockholms-
regionen en bra miljö med ren luft och rent vatten samt
stora grönområden. Samtidigt är bebyggelsen så tät att det
finns goda förutsättningar för resurssnåla lösningar och för
en väl utbyggd kollektivtrafik.

Regional växtvärk
Under de senaste femton åren har befolkningen i länet ökat
med i genomsnitt en procent per år. Fortsätter befolkningen
att öka i samma takt under de närmaste 30 åren, kommer
det år 2030 att bo 400 000–600 000 fler i regionen. Det
lägre talet innebär en befolkningsökning i samma takt som
under 1980-talet. Det högre talet innebär en tillväxt i nivå
med 1990-talets.

Bostadsbyggandet och utbyggnaden av trafiksystemet har
emellertid inte skett i motsvarande takt som befolkningstill-

Utgångsläget – regionen 
vid ingången till 2000-talet

3

10 10

1910 1944 1999

Stockholms bebyggelseutveckling under 1900-talet.

växten. Storstockholmare bor trängre än andra och ung-
domar här har svårt att få en egen lägenhet. Företag har
problem när de ska rekrytera medarbetare från andra delar
av landet eftersom lediga bostäder är få och dyra. En väl
fungerande bostadsmarknad är därför en viktig förutsättning
för utvecklingen i regionen.

Många av infarterna till Stockholm har trafikflöden som
nått kapacitetstaket. Känsligheten för störningar i trafiken är
stor och dagligen bildas milslånga köer på trafiklederna.
Problemen kan förvärras, för när befolkningen växer med en
procent ökar trafiken med två procent. 

Regionen är också underförsörjd med platser inom högre
utbildning – ungdomar i länet upplever en hårdare konkur-
rens än ungdomar i andra delar av landet om platser på
högskolor och universitet i hemlänet.

Stockholmsregionen och världen
Stockholmsregionen konkurrerar inte med övriga Sverige
utan med andra storstadsregioner. Men konkurrens måste
förenas med samverkan och regionen har täta förbindelser
med viktiga regioner utomlands. Regionen har särskilt goda
förutsättningar att utvecklas till ett centrum i Östersjöom-
rådet och flera indikatorer visar att utbytet mellan områdets
storstäder stärks. 
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Fem strategier

Den regionala utvecklingsplanen är uppbyggd kring fem
strategier som vuxit fram under planerings- och samråds-
processen. Strategierna kan förverkligas genom insatser
inom nio olika sakområden. Strategierna och insatserna
bildar ett mönster där en viss insats – t ex utveckling av
kompetens eller investeringar i infrastruktur – ingår som 
en del i flera strategier. 

Öka regionens kapacitet
Två långsiktiga trender i regionen är att befolkningen ökar
– både genom inflyttning och genom födelseöverskott –
och att ekonomin växer. Regionen behöver förbättra sin
kapacitet att härbärgera den växande befolkningen och
skapa förutsättningar för att den ekonomiska utvecklingen
ska vara långsiktigt hållbar. Utbudet av bostäder måste öka
och kapaciteten i transportsystemet stärkas. Regionens
högskolor och universitet behöver också byggas ut för att
motsvara behovet på lång sikt.

Stärk regionens innovationsmiljö
Regionens utbildnings- och forskningsresurser måste stärkas
och vidareutvecklas. Genom att skapa fler täta miljöer och
mötesplatser kan regionen förbättra sitt innovationsklimat.
Idag är Stockholms innerstad unik i regionen genom sin
täthet och tillgänglighet. Regionen behöver fler platser med

tillräckligt hög täthet av resurser, företag och kunder som kan
bli attraktiva för olika näringslivskluster. Yttre regionkärnor
kan komplettera city som mötesplats.  

Vidga och håll ihop regionen
Den funktionella Stockholmsregionen växer vilket är positivt.
En stor och sammanhållen regional marknad är robust och
kan vara bas för ett mångsidigt utbud av varor och tjänster.
Utvidgningen av regionen till intilliggande län i Mälardalen
kan stödjas av förbättrade interregionala transporter som
underlättar arbetspendling och andra kontakter. 

Men samtidigt måste regionens interna samband behållas,
inte minst de sociala. Regionen måste hållas samman om
dess storlek ska vara en fördel. Därför behöver förbindelserna
över Saltsjö-Mälarsnittet stärkas. Starka regionkärnor behöver
också finnas i alla regiondelar med goda förbindelser med
regioncentrum och med varandra. 
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Sakområden

Förnyelse och innovation • •
Integration och invandring •
Kompetensutveckling och FoU • • • •
Bebyggelsestruktur • •
Grön och blå struktur •
Transportsystemet • • • •
Mark och lokaler för verksamheter och service •
Bostadsmarknad och bostadsbyggande •
Teknisk infrastruktur •
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Utrikes direktflygförbindelser från
Stockholm

Antal avgångar per vecka

Antal invånare, miljoner

Internationellt sett har Stockholmsregionen ett starkt socialt
kapital. Det finns en tillit mellan regionens invånare och en
tilltro till regionens institutioner. För att detta kapital ska
hållas intakt och för att regionen ska kunna hävda sig i en
internationaliserad värld krävs en mycket starkare integra-
tion mellan svenskfödda och invandrare.  

Utveckla regionens strukturer och system
Regionens struktur – bebyggelsen och transportsystemet –
har traditionellt varit stjärnformad. De viktiga transport-
systemen utgår från Stockholms centrum och bebyggelsen
strålar radiellt ut längs med huvudvägar, järnväg och 
t-bana. Saltsjön och Mälaren liksom de "gröna kilarna"
accentuerar stjärnstrukturen.

Eftersom tillgängligheten är hög till regioncentrum men
tvärförbindelserna dåliga har många verksamheter samlats i
Stockholms centrala delar. Men kostnaderna där är höga
och växande. Det måste därför vara möjligt att decentrali-
sera verksamheter och arbetsplatser. Nya företag gynnas av

att samlokaliseras och regionen behöver en struktur med ett
begränsat antal förstärkta yttre kärnområden som avlastar
och kompletterar city.

Också ur transportsynpunkt är det fördelaktigt om kärnor
utanför regioncentrum kan vara knut- och bytespunkter i
transportsystemet. Ökad samverkan mellan olika trafikslag
ger ökad effektivitet i transportsystemet. Storstockholmare
använder idag kollektiva trafikmedel i högre grad än de som
bor i andra regioner. För att minska bränsleförbrukningen
och utsläpp från det framtida resandet måste kollektivtra-
fiken också i fortsättningen vara konkurrenskraftig.

Internationalisera regionen
Stockholmsregionen är starkt beroende av internationella
kontakter och marknader. Internationalisering förutsätter
öppenhet mot omvärlden och samverkan med andra regio-
ner. Utbytet och kontakterna med andra regioner måste
underlättas genom att transportsystemets internationella
kopplingar utvecklas. 

Flygförbindelser i centrala Östersjöområdet.
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Nio strategiskt 
viktiga utvecklingsområden

Förnyelse och innovation
Stockholmsregionen är, internationellt sett, en medelstor
storstadsregion och behöver därför ha en mer utpräglad
profil än stora metropoler. Regionen bör bygga vidare på
styrkan i att vara innovations- och förnyelsebenägen och ha
som mål att vara en världsledande miljö för att utveckla nya
företag, grundade på innovation och teknik. Här ska nya
produkter och tjänster, nya metoder för produktion, mark-
nadsföring och distribution utvecklas och här ska företagen
ha goda möjligeter att pröva nya former för ledning, orga-
nisation, samverkan och kompetensutveckling. 

Den offentliga sektorn kan stimulera företagsutveckling
genom att medverka till att det skapas fler täta och tillgäng-
liga miljöer t ex i form av vetenskapsparker. Kommunerna
och landstinget bör också utforma ett handlingsprogram
för att genom sin upphandling driva på förnyelse. E-handel
bör vara det normala både för upphandling och fortsatta
kontakter med leverantörer. Kontakterna bör stärkas med
innovativa regioner i andra länder. 

Integration och invandring
Regionen är mångkulturell och bör anpassa sig till och dra
nytta av detta förhållande. Integration och invandring är
viktiga förutsättningar för tillväxt och förnyelse och för 
att regionen ska fungera väl socialt. Brister i integrations-
politiken och flyktingmottagandet har givit problemet med
klyftor och inomregionala skillnader en ny och oroande
dimension.

Integrationsarbetet måste ha ett brett perspektiv och
vara långsiktigt. Det är inte de invandrartäta kommunernas
uppgift att ensamma lösa dessa frågor. Insatser i problem-
tyngda områden är värdefulla men måste kompletteras med
åtgärder för att knyta alla regionens invånare närmare
varandra och öka rörligheten inom regionen. 

Mottagandet av invandrare måste individualiseras. Vid
rekrytering bör arbetsgivare i regionen prioritera mångfald
och reglerna för arbetskraftsinvandring bör förenklas för att
möta den förväntade bristen på arbetskraft inom många
områden. När arbetsplatserna blir mer mångkulturella
underlättas också integrationen av flyktinginvandrare. 

Kompetensutveckling och FoU
För att Stockholmsregionen också fortsättningsvis ska vara
dynamisk och tillväxtorienterad är det viktigt med insatser
för att utveckla kompetens och stärka forskning och

utveckling (FoU). Bara då kan företag se det som förmånligt
att förlägga sin kunskapsintensiva verksamhet till regionen.
Om sådana insatser görs i olika delar av regionen får alla
invånare samma möjligheter till kompetensutveckling
oberoende av etniska, geografiska och sociala förutsättningar
och den regionala integrationen ökar.

Det krävs också åtgärder för att öka ungdomarnas 
övergång från gymnasium till högre utbildning. Antalet
högskoleplatser i länet måste öka kraftigt och Södertörns
högskola måste få förutsättningar att utvecklas till ett uni-
versitet. Samarbetet mellan näringsliv och utbildning och
forskning bör utvecklas.

En flerkärnig struktur
Stockholmsregionen är idag i huvudsak enkärnig och verk-
samheter och arbetsplatser är i hög grad koncentrerade till
Stockholms innerstad. Successivt kommer dock andelen
bostäder och arbetsplatser utan för den centrala delen att öka.

När regionen växer ökar potentialen för nya regionala
kärnor som kan komplettera city och samtidigt koncentrera
bebyggelsen så att utspridningen motverkas. För att en
kärna ska ha förutsättningar att utvecklas krävs goda kom-
munikationer både in mot regioncentrum och till andra
kärnområden. Därför behöver det radiella spårsystemet
kompletteras med väg- och kollektivtrafikförbindelser i
tvärled som kan avlasta regioncentrum och öka tillgänglig-
heten mellan olika områden. Samtidigt är det viktigt att
stjärnstrukturens fördelar utnyttjas.

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

Kärnorna kan stödjas genom investeringar i trafiksystemet
och genom att offentliga verksamheter lokaliseras där.
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Privata aktörer och offentliga kan samverka i olika former 
av partnerskap för att stimulera tillväxt och minska risken
för investerare. Stadsbyggandet bör inriktas på en tätare

regional struktur och stadsmiljön utvecklas. Då blir bebyg-
gelsen transport- och energieffektiv och intrången i orörda
områden mindre. 

Regionala och delregionala kärnor

Ett regioncentrum 
och sju regionala kärnor
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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. Dessa tillgångar måste
förvaltas och utvecklas. Grönstrukturens värden och funk-
tioner bör beaktas när transportanläggningar byggs ut och
nya bostäder planeras. Detta underlättas om planeringen av
grönstrukturen görs permanent och mellankommunal.

Skyddet av Mälaren bör utökas för att säkra tillgången
på råvatten för regionen. Skyddet mot att exploatera obe-
byggda strandområden bör inte försvagas.

Transportsystemet
De viktigaste strategiska åtgärderna för att förstärka kollektiv-
trafiken är en pendeltågstunnel med två spår under centrala
Stockholm, en fortsatt utbyggnad av Tvärbanan österut och
norrut samt fler järnvägsspår på Västeråsbanan mellan
Kallhäll och Tomteboda. På längre sikt behöver kollektiv-
trafiken förstärkas ytterligare till nordost och till ost samt
med olika tvärförbindelser.

De viktigaste väginvesteringarna är en yttre tvärled som
knyter samman regionens norra och södra delar, en kom-
plett ringled runt innerstaden samt större kapacitet på
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infartslederna. Trafiksystemet behöver utvecklas så att gatu-
nätet utnyttjas effektivt och att framkomligheten förbättras
för bussar och yrkestrafik.

Arlanda flygplats behöver byggas ut på sikt och Bromma
flygplats finnas kvar för att förbättra de internationella
kontakterna. Regionens fyra Östersjöhamnar Stockholm,
Södertälje, Kapellskär och Nynäshamn behöver finnas kvar
och utvecklas i takt med att behovet av goda förbindelser
inom Östersjöområdet ökar.

Kommunikationerna till och inom skärgården behöver
utvecklas för att förbättra förutsättningarna för en stabil
utveckling av befolkning, näringsliv och service.

Mark och lokaler för verksamheter
Regionens näringsliv präglas av kunskapsintensiva tjänste-
företag som har relativt små ytkrav per anställd men höga
krav på tillgänglighet. Lokaler för verksamheter kan byggas
i de regionala kärnorna som på sikt kan bli komplement till
city och erbjuda en god utvecklingsmiljö. 

Detaljhandeln har delvis ändrat karaktär. En allt större
andel av försäljningen sker vid stora anläggningar utanför

traditionella centra. Dessa anläggningar är ofta lättillgängliga
för bilburna kunder men ej för kollektivresenärer. Dessa
stormarknader påverkar också närservicen i andra områden.
Det är angeläget med en öppnare samrådsprocess med
konsekvensanalyser av nya större handelsetableringar. 

Bostadsmarknad och bostadsbyggande 
Befolkningsökningen leder till att fler bostäder behövs.
Beroende på hur snabb befolkningsökningen blir, behöver
det byggas 9 000–12 000 lägenheter per år fram till år
2015. Därefter behövs det 7 000–10 000 lägenheter per 
år fram till 2030.

Kommunernas planering för nya bostäder motsvarar
med råge behoven på den lägre nivån men inte den högre.
Det nuvarande systemet för kommunal skatteutjämning
försämrar emellertid tillväxtkommunernas möjligheter att
finansiera de investeringar som blir nödvändiga när nya
invånare flyttar in. Kommunerna behöver därför också få
bättre incitament att verka för att bostäder verkligen byggs
och regionen bör i kontakter med staten verka för nationella
regler som underlättar ett långsiktigt stabilt bostadsbyggande.

Teknisk infrastruktur
De tekniska försörjningssystemen har byggts ut under lång
tid. De stora investeringarna har gjort att regionen idag är
väl rustad. Men på lång sikt krävs åtgärder för att upprätt-
hålla och utveckla energiförsörjning, avfalls- och masshan-
tering, vattenförsörjning och avloppsrening. Den mark,
som de tekniska systemen behöver, måste säkras på lång
sikt. Nya anläggningar behövs bland annat för kraftvärme-
produktion baserad på biobränsle och sorterat avfall både i
den södra och i den norra delen av regionen.

Åtgärder för att vidga och hålla samman regionen.
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Markens användning

När regionen utvecklas behöver
mark tas i anspråk för nya ändamål.
Redovisningen av markanvänd-
ningen i regionen sker på två kartor,
en plankarta och en hänsynskarta. 

Redovisningen på plankartan
anger en inriktning på lång sikt för
markanvändningen i regionen som
helhet. Markanvändningen ska
stödja regionens utveckling i rikt-
ning mot de regionala målen: inter-
nationell konkurrenskraft, goda och
jämlika levnadsvillkor samt en
långsiktigt hållbar livsmiljö. Struk-
turen bygger på en bedömning av
olika områdens lägesegenskaper,
naturvärden och andra förutsätt-
ningar. Avvägningen mellan exploa-
terings- och bevarandeintressen
redovisas principiellt.
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På hänsynskartan redovisas större
områden som kräver särskild hänsyn
i samhällsplaneringen. Utgångs-
punkten är behovet att säkerställa
regionala grönområden och vatten-
resurser för såväl naturvårds- och
rekreationsintressen som för den
långsiktiga vattenförsörjningen.
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År 2000 Bas År 2015 Hög År 2015
Kommun Invånare Lägenheter Invånare Lägenheter Invånare Lägenheter

Botkyrka 73,0 30,0 86,5 36,5 91,0 38,5
Danderyd 29,5 12,0 31,0 13,5 32,0 14,0
Ekerö 22,5 8,5 27,5 11,0 31,5 12,5
Haninge 69,5 30,5 77,0 37,0 81,5 39,0
Huddinge 84,5 36,5 89,5 42,0 97,0 45,0
Järfälla 60,5 26,5 64,5 32,0 70,0 34,5
Lidingö 40,5 19,0 42,0 21,0 44,0 22,0
Nacka 75,0 31,5 86,0 39,0 89,5 40,5
Norrtälje 52,5 25,5 65,5 33,5 68,5 35,0
Nykvarn 8,0 3,0 10,5 4,5 12,0 5,5
Nynäshamn 24,0 11,0 27,0 13,5 28,5 14,0
Salem 14,0 5,5 17,5 7,5 19,5 8,5
Sigtuna 35,0 15,5 40,5 19,5 43,5 21,0
Sollentuna 58,0 24,0 61,5 28,0 68,0 30,5
Solna 56,5 30,5 68,0 39,0 71,0 40,5
Stockholm 751,0 405,5 801,0 433,5 812,0 437,5
Sundbyberg 34,0 18,5 36,0 21,0 39,5 22,5
Södertälje 78,0 36,5 82,5 41,5 90,0 44,5
Tyresö 39,0 16,0 45,0 19,0 46,0 19,5
Täby 60,0 24,5 63,5 28,5 67,5 30,0
Upplands-Bro 21,0 8,5 30,0 13,5 32,0 14,5
Upplands Väsby 37,5 16,5 44,5 21,0 46,5 22,0
Vallentuna 25,0 10,0 35,0 15,0 37,5 16,0
Vaxholm 9,5 4,0 12,0 5,5 13,0 6,0
Värmdö 31,5 13,0 47,0 20,0 52,0 22,0
Österåker 34,5 14,0 44,5 19,5 48,0 21,0

Länet 1 824,5 876,0 2 035,0 1 015,0 2 132,5 1 056,0

Bostadsbyggande Befolkningsökning
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Bostadsbyggande och
befolkningsutveckling.

Befolkning och lägenheter i
kommunerna år 2000 och år
2015 i 1000-tal invånare.

En väl fungerande bostadsmarknad med ett tillräckligt
bostadsbyggande är en viktig förutsättning för utvecklingen
i en dynamisk region som Stockholmsregionen. Brist på
bostäder medför svåra ekonomiska och sociala konsekvenser.
Den snabba befolkningstillväxten i regionen har inte mot-
svarats av tillnärmelsevis samma takt i bostadsbyggandet.
Bostadsbyggandet har fallit från cirka 9000 lägenheter 

per år i början av 1990-talet till omkring 3000–5000
lägenheter per år under de senaste åren. Så gott som 
samtliga kommuner i regionen råder nu bostadsbrist.
Kommunernas planering för nya bostäder till år 2015
motsvarar mer än behoven i Basnivån. Men det krävs 
dock beredskap för att klara Högnivån och för en utbygg-
nad på längre sikt. 

En bostadsmarknad i obalans



En hållbar utveckling

Från plan till genomförande

De åtgärder som beskrivs inom respektive sakområde har
övervägts ur ett hållbarhetsperspektiv. Konsekvensbedöm-
ningen visar att utvecklingsplanen bidrar positivt till regio-
nens hållbarhet. För att säkra en långsiktigt hållbar utveck-
ling för Stockholmsregionen krävs att regionens aktörer
samverkar i processen. En regional utvecklingsplan kan inte
ensam leda till att regionen utvecklas på ett långsiktigt håll-
bart sätt. Men planen kan definitivt innebära att man når en
bit på vägen. För att en långsiktigt hållbar utveckling ska

kunna uppnås behövs även åtgärder som ligger utanför ramen
för RUFS t ex utveckling av renare teknik för bilmotorer och
bränslen. Det förutsätter också en tillräcklig nivå på investe-
ringar i bostäder, utbildning och infrastruktur. Åtskilligt i 
en storstad som Stockholm ger goda förutsättningar för en
hållbar utveckling. Bebyggelsetätheten kräver t ex mindre
mark för bostäder. Den ger också underlag för effektivare
och miljövänligare uppvärmning genom fjärrvärme, effektiv
kollektivtrafik, kortare resvägar och utbyggd service.

Stockholms läns landsting bär huvudansvaret för att utar-
beta och anta RUFS 2001. Den ska enligt plan- och bygg-
lagen, som regionplan för Stockholms län, tjäna till ledning
för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdes-
bestämmelser.

Kommunerna samt övriga nationella och regionala
aktörer har på olika sätt ett gemensamt ansvar för att
fortsätta processen med att förverkliga planen. Avsikten är
att den regionala utvecklingsplanen och den samsyn den
representerar ska fungera som en gemensam bas för många
aktörers fortsatta planering och insatser i länet – enskilt
eller i samverkan. 

Arbetet kommer att bedrivas på flera nivåer. Regionens
aktörer bör verka för att den nationella storstadspolitiken,
som är mindre utvecklad i Sverige än i andra länder, för-
bättras och fördjupas. Regionen bör också tydliggöra sina
intressen i den nationella och internationella politiken.

Samarbetet med angränsande län i Mälardalen bör stärkas
inom relevanta sakområden. 

Samverkan inom de olika regiondelarna kan fördjupas
med delregionala planer och utredningar som underlag för
beslut och överenskommelser. 

Landstingsfullmäktige kommer under mandatperioden
att ta ställning till utvecklingsplanens aktualitet. Regionplane-
och trafiknämnden har ansvaret att följa upp planen och att
ta fram ett beslutsunderlag inför dess aktualitetsprövning. 

Regionplane- och trafikkontoret kommer att rapportera
till Regionplane- och trafiknämnden och övriga aktörer 
hur genomförandet utvecklas samt bjuda in till konferenser
och överläggningar om det fortsatta genomförandet.
Regionplane- och trafiknämnden har också för avsikt 
att initiera och medverka i genomförande av vissa delar 
av planen. 

Regionplane- och trafikkontoret deltar under de närmaste
åren i arbetet med att förverkliga RUFS på en rad områden,
bland annat dessa:
• Flerkärnig struktur
• Vidgad funktionell region
• Storstadspolitik
• Hållbar regional utveckling
• Infrastrukturplanering
• Grönstruktur
• Delregionalt samarbete
• Internationellt samarbete
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Läsa mer

Du kan läsa mer om den regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen (RUFS 2001) och dess olika delar i
följande skrifter:

Regional utvecklingsplan 2001 för Stockholmsregionen.
Program & förslag 2:02

Stockholmsregionens framtid, en långsiktig strategi.
Program & förslag 1:00

Regionplan 2000, Program & förslag 3:00

Trafiken i Regionplan 2000. Program & förslag 4:00

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

Kompetensutveckling och FoU. Program & förslag 6:00 

Östersjöperspektivet. Program & förslag 7:00 

RUFS 2001, Utställningsförslag. Program & förslag 1:01

RUFS 2001, Samrådsredogörelse. Program & förslag 2:01

RUFS 2001, Utställningsutlåtande. Program & förslag 1:02

Regioner, handel och tillväxt. Rapport 6:98 

Scenarier för utbildning. Rapport 1:99 

Dagens ungdomar är morgondagens vuxna. Rapport 3:99 

Utvecklingspolitik i tre storstadsregioner. Rapport 4:99 

Stockholmsregionen i världen. Rapport 2:00 

Vatten i Stockholmsregionen. Rapport 3:00 

Social atlas över Stockholmsregionen. Rapport 4:00 

Storstadspolitik i debatt och handling. Rapport 5:00

Bostad? Rapport 6:00

Energiförsörjningen 2000–2030. Rapport 8:00 

Stockholmsregionens roll för Sveriges tillväxt. Rapport 1:01  

Blåstrukturen i Stockholms län. Rapport 3:01 

Upplevelsevärden, sociala kvaliteter i den regionala grön-
strukturen. Rapport 4:01 

Informationssystem för regionala grönområden. 
Rapport 6:01 

Flera kärnor. Rapport 1:03

Stockholmsregionens samspel med sin nära omgivning.
Rapport 2:03

En modern nationell storstadspolitik. 
Storstadspolitik 5:2003

Övrig information
• Information om RUFS 2001 på engelska
• Sammanfattning av RUFS 2001 på engelska 
• Så planeras Stockholmsregionen på svenska och engelska
• Faktaplån med statistik om Stockholmsregionen 

Beställning
Samtliga trycksaker är gratis och kan beställas från:
Regionplane- och trafikkontoret, Box 4414, 
102 69 Stockholm, epost: rtk@rtk.sll.se, fax 08-7372566.

Uppge rapportens/rapporternas namn och antal samt
beställarens namn, organisation/företag, postadress, telefon,
fax och e-post.

En del av de skrifter som Regionplane- och trafikkontoret
publicerat finns ej längre i lager. Samtliga RTK:s skrifter
kan laddas ner från www.rtk.sll.se/publikationer/index
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Den övergripande visionen för Stockholms-
regionen är en långsiktigt 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

Stockholmsregionens tillväxt ställer krav på
planering av såväl bebyggelse och
grönområden som infrastruktur. 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 är ett strategiskt instrument för att
förena den fortsatta tillväxten med en
långsiktigt hållbar utveckling.

Landstinget är regionplaneorgan för
Stockholms län. I RUFS har perspektivet 

vidgats från fysisk planering till frågor om
innovationer, integration och
kompetensutveckling. För att understryka
denna förändring används beteckningen
regional utvecklingsplan även om RUFS
fortfarande är en regionplan i plan- och
bygglagens (PBL) mening. 

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

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

Regionplan för Stockholms län. Antagen av landstingsfullmäktige den 14 maj 2002.

Stockholms läns landsting
Medborgarplatsen 25
Box 4414, 102 69 Stockholm
Tel 08-737 25 00, fax 08-737 25 66
E-post: rtk@rtk.sll.se
Hemsidor: www.stockholmsregionen2030.nu och www.rtk.sll.se
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