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Remisssvar RUFS 2050 
Att bygga stad är en stor och komplex utmaning. Förutom alla fysiska och 
infrastrukturutmaningar som finns innehåller en stad människor. Utan människor skulle inte 
en stad behövas och det saknas en djupare analys om hur människor påverkas av att bo i allt 
större städer. RUFS:en lyfter upp ord som tillit, robusthet och resillience, men visar på väldigt 
få exempel hur man faktiskt planerar att leva upp till de orden.  

Infrastruktur 
I RUFS:en kan man läsa om en utbyggnad av kollektivtrafiknätet, vägar och spårbunden 
trafik, allt för att människor som flyttar till regionen snabbare ska kunna transportera sig till 
olika platser, men det finns inga diskussioner om hur vi upprätthåller en hög transportnivå när 
det blir störningar på transportlederna. Vi ska kunna ta oss till arbetet på mindre än en timme, 
i normala fall. Redan idag sker olyckor och andra händelser som konstant stoppar upp 
transportflödet. Hur kommer man i framtiden att hanterar de dagliga avbrotten som redan nu 
sker?  
 
En olycka på en transportled ställer stora krav på räddningsarbetarnas arbete. Om vi antar att 
den tekniska utvecklingen på exempelvis transportfordon går hand i hand med den tekniska 
utvecklingen av räddningsverktyg möter vi ändå problem som; krav på snabba och säkra 
insatser, vilket är ord som inte alltid går hand i hand. Man inser mer och mer vilka kostnader 
för samhället ett stopp på en transportled medför. Det sätter krav på snabba insatser, insatsers 
som vi under det senaste åren har fått erfara inte alltid går att utföra på ett säkert sätt för 
räddningspersonalen utan att utöka eller förlänga avbrottet. En säker insats, för både personal 
och dem drabbade kan därför medföra att man måste göra större och längre avbrott på 
transportlederna och kostar därmed samhället mer pengar. Detta kan verka som enkla beslut, 
liv eller pengar, men det är en problematik som dykt upp allt oftare på senare år och som 
behöver beaktas.  

Utmaningar för räddningstjänsten 
Förutom utmaningarna med snabba och säkra insatser på transportleder ser vi utmaningar i 
brandskyddet i bostäder. Även då vi antar att kraven på säkra bostäder med avseende på brand 
inte kommer att försämras, bygger vi större, högre och tätare. Detta kan medföra olika 
utmaningar, så som framkomlighetsproblem, högre krav på internt brandskydd, men även 
andra utmaningar i form av högre miljökrav. Hur hanterar vi nya miljövänliga material och 
ytskikt på fastigheter som vi inte riktigt vet hur det beter sig vid brand? Vi ser redan idag 
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svårigheter med bland annat solcellspaneler på byggnader som brinner. Framtidens 
Stockholmsregion innehåller fler komplexa anläggningar ovan och under mark. Det är viktigt 
att dessa byggs med en robusthet så att säkerheten inte bygger på aktiva åtgärder från 
räddningstjänst vilket svårligen kan garanteras. 
 
Kraven på mer miljövänliga släckmetoder kan påverka möjligheten till effektiva 
släckningsarbeten. Exakt hur det påverkar och vilka lösningar som finns är i dagsläget svåra 
att uttala sig om, men man bör bland annat beakta dagvattenbrunnar och hur uppsamling, och 
rening av bland annat släckvatten kan gå till i framtiden.  
 
Brandvattenförsörjning är idag ett otydligt reglerat område, men är fortfarande en 
nödvändighet för att kunna bedriva effektiv räddningstjänst. Inom området måste fungerande 
strategier tas fram som inkluderar tillgång och tillgänglighet till brandposter då detta idag 
ställs emot önskan att låsa och ta bort av kostnadsskäl. 
 
Även gemensamma strategier för tillträde till områden för samhällets räddningsorgan bör tas 
fram då fler och fler områden låses med olika system vilket försvårar insats. 

Närhet 
RUFS:en visar på förslag om att bygga in områden i staden som idag är rätt avlägsna, öarna. 
Man ska göra att dem blir mer lättillgängliga så att den bofasta befolkningen ökar. Man kan 
anta att fler personer utan ö-vana kommer att flyta ut när bekvämligheterna ökar. I detta skede 
får man inte glömma att kraven på akut hjälp också kommer öka, inte bara att mängden 
händelser kommer öka i takt med befolkningsökningen utan att människorna som bor där 
kommer ställa höga krav på att få hjälp inom samma tidsram som den bofasta befolkningen i 
land. Räddningstjänsten saknar idag resurser för att ge samma skydd som kan erbjudas på 
fastlandet, och större utbyggnader från dagens centralorter kommer att medföra väsentligt 
högre räddningstjänstkostnader. 

Klimat 
Klimatkonsekvenser finns beskrivet på flera ställen i RUFS och att vi går mot ett klimat med 
mer extremväder än innan är ett faktum. Extremväder betyder inte bara mer vatten under 
kortare perioder utan även mer blåst, mer kyla och mer torka. Ett klimat som helt enkelt kan 
påverka den tekniska utbyggnaden som görs och kan leda till ett större bortfall än vad vi idag 
är vana vid. Man kan anta att vi inom kort kommer benämna fler verksamheter som 
samhällsviktiga, verksamhet vi inte kan vara utan. Vilket betyder att vi inom en snar framtid 
kommer ha fler system som alltid måste vara i bruk. Redundans i systemen är ett måste och 
det bör diskuteras djupare i RUFS:en. 

Sociala risker 
Sociala risker och konsekvenser av socioekonomisk utsatthet är något som tas upp flera 
gånger i RUFS:en. Dessa faktorer är extremt viktiga att hanetara. Lösningen i mångt och 
mycket verkar vara att bygga varierande bostäder så att man integrerar människor på ett bättre 
sätt. Detta är en del av lösningen för att minska socioekonomiskt utanförskap, men vi får inte 
glömma att vi förtätar regionen. Fler personer kommer bo mycket närmare varandra vilket 
kan medföra starka friktioner i det lokala samhället. Ur ett olyckshanteringsperspektiv är ändå 
en förtätning att föredra då det enklare kan täckas med samma resurs. 
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Ensamhet 
Även då vi bygger större städer och samlar mer folk på mindre plats känner sig människor 
mer ensamma i stora städer. Ensamhet kan betraktas som en privat och egenvald vardag, men 
ensamhet kan få allvarliga konsekvenser. Folk som känner sig ensamma löper högre risk att ta 
sitt eget liv. 2015 var det fler personer som tog sitt liv i Stockholms län än som omkom i 
trafiken i hela landet. Att i den fysiska planeringen skapa rum för spontana och naturliga 
möten mellan människor är ett sätt att minska ensamhet och förebygga en ohälsosam livsstil. 
Men förtätningar av staden innebär även högre byggnader och mer spårvägar och andra sätt 
som underlättar för människor som har bestämt att ta sina egna liv att faktiskt utför 
handlingen. Därför är det viktigt att redan i planeringsprocessen reflektera över hur man kan 
bygga, så att man minskar den fysiska möjligheterna för människor att avsluta sina liv.  

Trygghet 
Trygghet är ett ord som måste vara centralt begrepp genom alla delar i RUFS:en. Tillit och 
trygghet går ofta hand i hand, har man tillit till systemet känner man sig trygg. Genom att 
skapa robusta hållbara system skapar man därför förtroende och tillit och på så sätt även 
trygghet. En stad är i ständig utveckling och blir aldrig färdig, därför att det viktigt att i alla 
processer få med trygghetsbegreppet.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis står vi inför stora utmaningar och att det finns ett avsnitt i RUFS 2050 
som berör säkerhet och beredskap är positivt, men det är väldigt kort och det saknas en 
djupare analys. Man pratar mycket om de fysiska utmaningarna med att bygga stad men 
mindre om de personer som ska utgöra staden. För att få bättre förutsättningar för positiva 
resultat måste man beakta de förhållandena och spelregler som utgör den sociala kontexten i 
en storstad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Victoria Skynäs 
Säkerhetssamordnare  
Södertörns brandförsvarsförbund 
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