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Svar på remiss-frågor från Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi (KVA) 
(Johan Colding, Åsa Gren, och Erik Andersson). 

Anger RUFS 2010:s vision och mål fortfarande regionens samlade vilja? 
Detta är en mycket svårbedömd fråga att svara på. Vi tror att det kan vara viktigt 
att mer konkret definiera vad visionen Europas mest attraktiva storstadsregion 
innefattar, i synnerhet målsättningen att vara en ledande tillväxtregion. Vad 
menas med begreppet tillväxt och är det t.ex. alltid eftersträvansvärt? Här bör 
man kanske stå lite mer öppen ti l l att problematisera begreppen en smula, och 
är tillväxt i det evinnerliga verkligen ett realistiskt mål i beaktandet av de 
nödvändiga begränsningar vi måste göra för att minska konsumtionsmönster 
och klimatpåverkande åtgärder? 
Vi tror också att RUFS i framtiden borde ta in ett medborgarperspektiv, d.v.s. vad 
tycker/vill folk som bor i regionen och hur tillgodoses dessa människors 
intressen i RUFS-arbetet, i synnerhet kopplat t i l l målsättningen En region med 
god livsmiljö. Vad betyder "god" livsmiljö för regionens invånare? En tolkning av 
hållbarhet som skulle kunna vara relevanti sammanhanget är att en hållbar stad 
är en som fungerar ekologiskt, ekonomiskt och socialt och är attraktiv för 
invånarna. 

Vi tror även att man på sikt skulle tjäna på att införa ett resiliens-perspektiv på 
den fysiska planeringen i regionen och att ett sådant skulle "fånga upp" viktiga 
framtida frågor och skapa ett mer dynamiskt synsätt på regionens utveckling. 

Hur använder ni RUFS 2010 och på vilket sätt får planen genomslag i ert 
arbete? 

Vi använder primärt RUFS som kunskapsunderlag i våra olika forskningsprojekt, 
i synnerhet som en värdefull källa för framtida utvecklings-, planerings- och 
tillväxtscenarios i relation til l biologisk mångfald, ekosystemtjänster och 
klimatförändring. 

Så tex. har vi använt RUFS tillväxtscenarios för att studera 
pollineringspotentialen i Stockholmsregionen vad gäller rapsodling samt 
förutsättningarna för vilda bin i förhållande t i l l olika urbana tillväxtscenarios 
(Jansson (Gren] & Polasky 2010]. 
Likaså har vi använt RUFS för att studera hur ekosystemtjänster har beaktats i 
ett historiskt hänseende vad gäller regionplanering där vi jämfört 
Stockholmsregionen och Melbourne (Australien], se Wilkinson et al. 2013. 
Likaså har RUFS använts vid deskriptiva analyser av den miljökapacitet som 
Stockholmsregionen innehar (Colding 2013]. 
Mer allmänt har RUFS 2010 också använts vid framställningen av 
Ekosystemtjänstrapporten i samarbete med TMR (Colding et al. 2013] samt mer 
specifikt vid framställningen av rapporten Gröna Svaga Samband i Stockholms 
Gröna Kilar i samarbete med TMR och Ekologigruppen. 

Hur bedömer ni genomförandet av RUFS 2010 fram till idag, och hur kan 
det stärkas ytterligare? 



Vi har svårt att bedöma detta. Men här skulle vi vilja föreslå att ett 
handlingsprogram bör skapas för att stärka de gröna kilarna. Ett sådant program 
bör fokusera på och premiera ett mer ekologiskt hållbart byggande om och när 
sådant sker i eller i anslutning til l kil-systemet. Detta skulle kunna vara en viktig 
komponent i samband med arbetet att "utveckla" de gröna och blå värdena. En 
mer genomgripande byggnadsordning bör gälla för de gröna kilarna i framtiden, 
anser vi för att stärka de ekologiska och rekreativa värdena. Vi ser det som 
viktigt att man tar i beaktande bebygda miljöer som mer interaktiva delar i 
regionens grönstruktur. 

Vad ser ni som RUFS 2010s styrkor resp. svagheter, från ert perspektiv? 
Vi ser RUFS 2010 som en utmärkt sammanfattande plattform för 
regionsutvecklingen. Vi tror det är värdefullt att behålla planens nuvarande 
övergripliga struktur och att den inte blir alltför detaljerad för att på så vis vara 
läsbar och informativ. Dock ser vi det som oerhört viktigt att utveckla parallella 
rapporter/material som går in mer på detalj vad gäller viktiga frågor, och som 
också konkretiserar och problematiserar målbilder och strategier som utgör 
grunden för RUFS-visionen. Detta bör göras tillsammans med forskare och 
konsulter. Ett exempel är begreppet "täthet" som används ganska rudimentärt i 
RUFS 2010 och där man skulle satsa på att definiera detta begrepp mer konkret 
och påvisa för- och nackdelar på ett mycket mer genomgripande sätt. Steg och 
exempel i rätt riktning som belyser sådana slags projekt/teman och som redan 
tagits är rapporterna Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen samt Gröna Svaga 
Samband. Vi tror fler rapporter av det slaget är viktiga att utveckla och här 
behövs mer resurser, inte minst ekonomiska, skapas för sådana ändamål. Som 
en övergripande plattform skulle RUFS kunna erbjuda mer stöd för att lokala 
förjupningar ska kunna utformas så att de lättare går att jämföra eller relatera 
till den regionala skalan. 

Vi tror också det skulle vara värdefullt att också lyfta frågor vad som händer mer 
långsiktigt "runt krönet" tex. bortom år 2030 för att exempelvis hitta eventuella 
"trösklar" eller återvändsgränder i pågående utvecklingsstrategier. Hur och vad 
gör man sedan? är frågor som vore synnerligen värdefulla att fundera kring, 
kanske främst via seminarier/workshops och sidoprojekt och skriftliga 
sammanställningar. 

En central fråga som borde beaktas och problematiseras mer genomgripande är 
ifall befolkningstillväxt bara är av godo? Här bör man genomföra både 
ekonomiska, sociala och ekologisk analyser för att få ett helhetsperspektiv på 
frågan. Även om det är en fråga som sträcker sig bortom regionen ser vi det som 
viktigt att befolkningstillväxten ses i relation ti l l avfolkning i andra delar av 
landet. 

Överlag tycker vi processen hur RUFS tas fram och genomförs är bra, med 
undantag av att man, som tidigare nämnts, bör fokusera mer på att skapa och 
tillvarata resultat i tex. riktade medborgardialoger för att definiera vad en "god" 
livsmiljö är etc. 

Finns det delar i RUFS 2010 som inte är aktuella? 



Vi har inte hittat några inaktuella delar. 

Är utmaningarna i RUFS 2010 fortfarande relevanta? 
Ja, det tycker vi. En ytterligare utmaning i linje med klimatmålen skulle vara att 
bli en mer ansvarstagen region gentemot omvärlden. I en globaliserad ekonomi 
kan vi också vara med och påverka förhållanden bortanför regionens gränser, 
vilket i förlängninge även gynnar regionen. 

Vilka är de viktigaste utmaningarna i Stockholmsregionen framöver? 
Från vårt perspektiv tror vi alla sex är viktiga. Otvivelaktigt så blir klimatfrågan 
en huvudutmaning samt hur man möjliggör befolkningstillväxt på ett resilient 
sätt. Här tror vi det är synnerligen viktigt att vi börjar tala om inte bara fördelar 
utan också nackdelar med pågående befolkningstillväxt. Ökande befolkning 
kommer att inebära en ökad belastning på krympande resurser, och det kan 
mycket väl finnas en tröskel bortom vilken tillväxt inte längre är attraktivt, eller 
alla fall kompatibielt med de andra mål som satts upp. 
Att skapa mer experiment på området för hållbart byggande tror vi likaså är en 
central utmaning samt hur man kan bygga "tätt" på rätt sätt. 

Hur ser ni på den omvärldsbild som RUFS 2010 utgår från? 
Omvärldsanalysen är fortfarande relevant, men om RUFS ska vara ett 
framåtblickande dokument så kunde det vara idé att adressera fler möjliga 
framtida scenarier, inte minst de relaterade til l klimatet. Fokus tycks vara på 
gradvisa förändringar och det är inte alls otroligt att många förändringar 
snarare är abrupta. Med avseennde på detta är en fråga man kan ställa i vilken 
utsträckning har Stockholmsregionen byggt sig fast ti l l en viss utvecklingsväg 
och hur påverkar det vår sårbarhet gentemot förändningar i 
omvärldsfaktorerna. Och hur snabbt skulle man kunna ställa om? Säg til l 
exempel att det skulle uppstå ett önskemål för att regionalisera mer av vår 
matproduktion, var står vi då? Som nämnt tidigare kunde det vara intressant att 
diskutera en mer aktiv roll gentemot omvärlden - den är inte bara något som 
påverkar oss utan även någonting vi kan påverka.. 

Citerade källor 

Colding, J. 2013. Revisiting the Stockholm Urban Assessment. Pages 313-336 in 
Elmqvist et al. (eds.}, Urbanization, Biodiversity, and Ecosystem Services: 
Challenges and Opportunities. Springer. 

Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Jansson Å, and Borgström, S. 
2013a. EKOSYSTEMTJÄNSTER I STOCKHOLMSREGIONEN: Ett underlag för 
diskussion och planering. Rapport 5:2012. Stockholms Läns Landsting. Tillväxt, 
miljö- och regionplanering, Stockholm Sweden. 

Wilkinson, C, T. Saarne, G. D. Peterson, and J. Colding 2013. Strategic spatial 
planning and the ecosystem services concept - an historical exploration. Ecology 
and Society 18(1): 37. 
http://dx.doi.org/10.5751/ES-05368-180137 



Jansson (Gren], Å. and S. Polasky. 2010. Quantifying Biodiversity for Building 
Resilience for Food Security in Urban Landscapes; Getting Down to Business, 
Ecology & Society 15:20. 


