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Yttrande med anledning av samrådsförslag till ny regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionens utveckling fram till 2050. Diarienummer TRN 2016-
0047. 

 
Botaniska sällskapet i Stockholm har granskat ovan nämnda samrådsförslag  
och vill lämna följande synpunkter. 
 
Botaniska sällskapet har som ett av sina syften att bevaka botaniska värden i 
Stockholmsregionen. Vi konstaterar att föreliggande plan innehåller mycket lite 
som har direkt relevans för botaniska värden. Planen anger mestadels väldigt 
storskaliga riktlinjer för Stockholmsregionens utveckling fram till 2050. 
 
En viktig aspekt för Stockholmsregionens utveckling gäller grönstrukturen. I 
planen beskrivs värdet av de gröna kilarna, vilket vi instämmer i men det 
framgår inte konkret hur de ska skyddas. Om Stockholmsregionens befolkning 
ska öka med mer än en miljon invånare fram till 2050 är det stor risk att de 
gröna kilarna hotas av exploatering. Riktlinjer för hur dessa konflikter ska 
hanteras bör beskrivas tydligare. Större uppmärksamhet bör också riktas mot 
kilarnas svaga samband. Åtgärder hur dessa ska stärkas bör föreslås. Kilarnas 
stora betydelse för människors hälsa och välbefinnande bör lyftas fram 
tydligare. 
 
En annan utmaning gäller hur en minskning av klimatpåverkande gaser ska 
uppnås samtidigt som befolkningen ökar kraftigt. Även här efterlyser vi en  
djupare analys av de konflikter som kan tänkas uppstå. 
 
Planen innehåller sällan förslag på konkreta åtgärder för att uppnå visioner och 
mål, t ex om tillgång till närnatur, tysta områden, biologisk mångfald och gröna 
samband. De politiker och tjänstemän som har ansvaret för att genomföra 
åtgärder behöver tydligare riktlinjer. 
 
Vi uppskattar dock att planen innehåller vissa uppföljningsbara delmål, t ex hur 
stor andel av befolkningen som ska ha högst 1000 meter till tätortsnära natur i 
en grön kil. Vi anser det betydelsefullt att de mål som formuleras så långt 
möjligt är mätbara. 
 
 Vi efterlyser en tydligare koppling till nationella och regionala miljömål. Även 
om dessa i flertalet fall ska vara uppnådda till 2020 är det mycket sannolikt att 
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mijömålsarbetet kommer att fortskrida till långt senare. Ett av de miljömål som 
blir svårast att uppnå gäller bevarandet av den biologiska mångfalden. En 
tydligare koppling till länsstyrelsens strategi för miljömålet Ett rikt djur- och 
växtliv vore önskvärd. 
 
I planen målas upp två alternativa strukturbilder för att belysa regionens 
framtida utveckling. Den ena bilden innebär en mer jämnt fördelad 
bebyggelseutveckling i länet medan den andra innebär en koncentration av 
bebyggelsen i länets centrala del. Det är inte givet vilken utvecklingsriktning 
som är att föredra från natur- och miljösynpunkt. En koncentrerad bebyggelse 
kan t ex minska behovet av transporter. Å andra sidan kan strävan efter tät 
bebyggelse innebära att alltför stor andel av tätortsnära grönområden tas i 
anspråk, vilket dels är negativt i sig, dels skapar nya transportbehov för att 
tillgodose människors behov av vistelse i naturen. Vi vill inte i dagsläget ta 
ställning för det ena eller andra alternativet men ser fram emot en djupare 
konsekvensbeskrivning av de olika alternativen. 
 
Sammanfattningsvis finner vi att planförslaget ger intressanta perspektiv på 
Stockholmsregionens utveckling men att det behövs en mer ingående analys av 
vilka konflikter som kan uppstå och hur dessa ska kunna lösas. Vi efterlyser 
också fler konkreta förslag på hur redan välkända problem och konflikter ska 
hanteras. 
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