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RUFS 2050- nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap anser att samrådsförslaget 
innehåller ett flertal mål och ställningstaganden som bidrar til l att stärka 
Stockholmsregionen ur ett olycks- och kiishanteringsperspektiv. 

Det finns frågor som har behov av att planeras på kommunövergripande nivå 
och där har RUFS en mycket viktig funktion. Detta gäller framförallt det som 
rör kommunikationer och transporter samt andra kommunövergripande 
strukturer som rör samhähsviktig verksamhet. MSB är därför mycket positiv 
t i l l skrivningarna om målen att bli en resilient region, där RUFS avser att bidra 
till att skapa förmåga att hantera störningar. MSB anser dock att SLL bör 
komplettera med beskrivningar om hur man avser skapa robustheten i 
systemen. Det saknas tydligare besMvning om hur störningarna på ett 
naturligt sätt omhändertas i vardagen och hur förslagen bidrar t i l l ökad 
robusthet och resiliens. 

Kommunerna i regionen delar på många teloiiska försörjningssystem och några 
av dessa beskrivs i remissen såsom energi, fjärrvärme och fjärrkyla. Övriga 
teloiiska försörjningsystem bör också planeras på en övergripande nivå 
eftersom kapaciteten och försörjningstryggheten hos dessa är väsentliga för 
regionens möjlighet till utveckling. Under rubriken klimatanpassning tas några 
av dessa upp och även här lyfts behoven av robusta lösningar. Planen saknar 
dock en tydligare besloivning av hur man avser tillgodose behovet av 
klimatanpassning och förutsättningar att motstå inre och yttre störningar i 
systemen. 

En viktig fråga som beskrivs både som mål och utmaning är 
befolloiingstillväxten och behovet av bostäder. MSB ser en trend mot ett ökat 
byggande i riskutsatta områden i regionen. Det finns därför ett behov av att på 
övergripande nivå bidra till att skapa förutsättningar för god riskhantering när 
det gäller exempelvis teloiiska risker kring fasta anläggningar, risker runt 
transportleder för farligt gods och risker med naturolyckor. Flexibiliteten och 
robustheten i transportsystemen och anläggningarna måste bibehållas med god 
marginal i riskhanteringen för att inte Öka sårbarheten i samhället genom att 
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acceptera bebyggelse i riskutsatta områden. En av utmaningarna som besloivs 
är den kapacitetsbrist som finns i transportsystemet och detta bidrar också till 
behovet av att bevaka att bostäder inte byggs i områden där risknivån förväntas 
öka. MSB är dock positiv ti l l ambitionen att bygga kollektivtrafiknära men 
detta måste ske på ett riskmedvetet sätt. 

Det finns en otydlighet i underlaget om vilket tidsperspektiv som beskrivs eller 
redovisas. Det anges i inledningen att fyra tidsperspektiv behandlas men det 
finns en otydlighet i beslaivningarna vilket perspektiv som avses i respektive 
del. Framförallt bör redovisningarna av kommunikationer och transporter vara 
tydligare eftersom vissa ställningstaganden, pågående projekt och avvecklingar 
har hanterats på olika sätt i olika delar. Handlingen bör vara tydligare när det 
gäller detta, exempelvis när förbifart Stockholm förväntas finnas i drift och 
vara en realistisk del i kommunikationerna. Det gäller även andra 
beslcrivningar av infrastrukturen och till exempel vilka verksamheter som är 
start- respektive målpunkter för farligt godstransporter i dag och i framtiden. 

I detta ärende har enhetschef Patrik Perbeck beslutat. Anna Nordlander har 
varit föredragande. 


