
 
 

Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 25, 131 54 Nacka, 08-586 194 00, www.stockholmslansmuseum.se 

 
 

Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
104 22 Stockholm 

 

Vårt Dnr: 2016:094 
Er beteckning: TRN 2016-0047 
 

    Nacka 2016-09-26 
 

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 
 
Stockholms läns museums svar 
 
Mål och delmål 
Delmålen är konkreta, tydliga och har en tillräcklig ambitionsnivå för att 
vara möjliga att nå under den föreskrivna tidsperioden. Det saknas dock 
mål för regionens kulturmiljöer samt en konsekvensanalys av hur dessa 
påverkar andra delmål. 
 
Prioriterade åtgärder 
Trots att planen slår fast att regionens aktörer ska arbeta för att förvalta 
och utveckla kulturmiljöerna samt säkra värdena i den bebyggda miljön 
saknas det prioriterade åtgärder för detta. Det behövs både separata 
åtgärder för hur kulturmiljöerna ska hanteras samt åtgärder där behovet 
av samverkande kompetenser i tidiga skeden inom samhällsplaneringen är 
nödvändiga. 
 
En konkret åtgärd som bör prioriteras är att regionens kommuner har 
uppdaterade och relevanta kunskapsunderlag om sina kulturmiljöer samt 
tydliga interna riktlinjer för hur kulturmiljöer ska hanteras. Utan sådana 
konkreta prioriterade åtgärder kommer målen för regionens 
bebyggelseutveckling inte att nås utan kulturmiljöerna kommer fortsatt att 
uppfattas som ett hinder och inte som en positiv resurs. 
 
Den rumsliga strukturen 
Vägvalen för den rumsliga strukturens utveckling är i allra högsta grad 
avhängig av att en övergripande och samlad kulturmiljöanalys genomförs. 
Var ny mark kan tas i anspråk och var det är möjligt att förtäta med 
hänsyn till det allmänintresse som kulturmiljöerna utgör är frågor som 
behöver besvaras innan mer konkreta planer kan tas fram. 
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När det gäller klimatpåverkan behövs nya beräkningsmetoder för 
byggande tas fram. Dagens metoder tar endast hänsyn till energiåtgången 
under en begränsad tidsperiod för en byggnads brukande, inte hela dess 
beräknade livslängd och uppförande samt produktionen av byggmaterial. 
Äldre byggnader uppförda med traditionella material som är möjliga att 
underhålla har en betydligt längre förväntad brukarperiod i jämförelse 
med nyuppförda energismarta byggnader. Här saknas koppling till 
forskning och resultat gällande den resurs som det befintliga 
byggnadsbeståndet utgör. 
 
RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
För att länsmuseet ska kunna agera som offentlig institution för att bevaka 
det allmänintresse kulturmiljöerna utgör i regionen behöver RUFS 2050 
bli tydlig med vilka krav den ställer på kommunernas hantering av dem. 
Samrådsförslagets skrivelser om regionens kulturmiljöer riktar i huvudsak 
in sig på identifikation snarare än hantering. Lagarna som hanterar 
kulturmiljöerna (Miljöbalken, KML och PBL) är tydliga med vad som 
gäller, dock ser länsmuseet att tillämpningen av lagarna ibland haltar. 
 
Länsmuseet har som en av sina främsta uppgifter att stötta och vägleda 
kommunerna i hanteringen av kulturmiljöer i samhällsbyggnads-
processerna. Detta gör vi bla genom att fungera som remissinstans för 
översiktsplaner samt detaljplaner rörande kulturmiljöer. I detta arbete är 
ett av målen att hjälpa kommunerna förstå vikten av att ha en transparent 
och demokratisk process med relevanta underlag som grund för beslut. 
Vikten av den demokratiska processens betydelse i samhällsplaneringen är 
något som behöver lyftas i RUFS 2050. 
 
Övriga synpunkter 
Stockholms läns museum anser att avsaknandet av ställningstaganden och 
riktlinjer gällande kulturmiljöer samt deras beröringspunkter med den 
övriga samhällsutvecklingen i regionen gör att RUFS 2050 upplevs som 
ofullständig och ofärdig. Länsmuseet instämmer därför tillfullo med de 
beskrivna konsekvenserna för regionens kulturmiljöer och kulturhistoriska 
värden som presenteras i ”Förslag till samlad konsekvensbeskrivning av 
RUFS 2050”. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Christer Falk 
Musiechef 
 
    Albin Uller 
    Bebyggelseantikvarie 
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