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FORTSATT UTVECKLAT SAMARBETE 
Vi ser positivt på det storregionala samarbetet och ser att ett fortsatt samarbete i 
storregionen är väsentligt att fortsätta oberoende av utfall av eventuell förändrad 
regionindelning. Även på denna nivå är samverkan mellan region och universitet 
inom strategiska frågor väsentliga för att stärka regionen och Sverige som en 
kunskapsnation. 
 
En fortsatt stärkt regional samverkan och delaktighet i den regionala 
utvecklingen mellan regionens kommuner anses vara av hög vikt för fortsatt 
framgång. Även stärkt samverkan mellan planansvariga, andra regionala aktörer, 
universitet och högskolor och nationella myndigheter som Trafikverket med 
samhällsutvecklande roller behöver behållas och vidareutvecklas.  
 
Landstinget är en av KTH:s strategiska partners och KTH ser goda möjligheter 
att Landstinget och regionens lärosäten kan samverka ännu mer inom hållbar 
regional samhällsutveckling framöver. Lärosätena är viktiga kunskapspartners i 
det regionala utvecklingsarbetet. De kan bidra med kunskap, men framför allt 
konsistent och transparant metodutveckling. Det är viktigt att ta tillvara den 
kunskap som finns inom våra lärosäten och utveckla ny kunskap internt i 
verksamheterna i samarbete med lärosäten. 
 
De flesta av KTH centra och samverkansnoder erbjuder möjligheter till 
samarbete kring de komplexa samhällsutmaningar och mål som beskrivs i RUFS 
2050. De utmaningar som identifierats för Stockholmsregionen är i stort 
desamma som för andra storstadsregioner. KTH:s omfattande internationella 
nätverk ger också möjlighet att identifiera kopplingar mellan utmaningarna i 
olika regioner och söka lösningar i partnerskap med andra regioner. 
 

REGIONAL STYRNING OCH SAMORDNING 
En fortsatt tydlig och direkt koppling mellan den regionala utvecklingsplanen, 
det regionala strukturfondsprogrammet, den regionala innovationsstrategin och 
andra regionala investeringar är avgörande för ett fortsatt framgångsrikt 
regionalt tillväxtarbete. De större strategiska satsningar och en aktiv, regionalt 
sammanhållen styrning av regionalfondsprogrammet, som nu har börjat ta form 
är avgörande för att Stockholmsregionens begränsade strukturfondsmedel ska ge 
största möjliga utväxling. Men den regionala styrningen och samordningen av 
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strukturfonderna och andra större regionala investeringar behöver fortsätta 
utvecklas. 
 

MÅL OCH MÅLKONFLIKTER 
Generellt är den nuvarande målstrukturen i utvecklingsplanen, med mål och 
delmål, utifrån dagens kunskapsläge realistiskt. Men det är troligt att 
förändringar i befolkningsutveckling och tekniksprång kan leda till behov av 
justeringar av målen under perioden. 
 
En viktig aspekt är att identifiera, lyfta fram och hantera målkonflikter. Dels 
gällande övergripande mål och dels motstridiga önskemål inom olika 
delområden. Ett exempel kan vara en region utan klimatpåverkan till 2050 i 
relation till investeringar för miljöbelastande transportslag. Ett annat exempel är 
att å ena sidan bygga i s.k. attraktiva lägen där betalningsviljan idag är hög kontra 
investeringar som behövs i områden som i nuläget är identifierade som områden 
där det råder sämre livsvillkor och som genom stadsbyggnadsinvesteringar skulle 
kunna få förbättrade livsvillkor och om 30 år kunna beskrivas som ’bra lägen’. 
Inom hälso- och sjukvård finns också en tveeggad inställning mellan å ena sidan 
koncentration och å andra sidan geografisk spridning för att nå mål om ökad 
tillgänglighet till vård i vardagen. När träffas lokalpolitiker och forskare för att 
diskutera dessa målkonflikter? 
 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
KTH vill lyfta fram Stockholmsregionens fortsatt ökande behov av 
kompetensförsörjning. Regionens lärosäten måste tilldelas utbildningsvolymer 
som följer regionens befolkningstillväxt och kompetensförsörjningsbehov. Det 
skulle under perioden 2017-2050  innebära en ansenlig ökning av antalet 
utbildningsplatser inom de yrkesområden där arbetsmarknadens efterfrågan 
prognostiseras vara som störst. 
 

EN REGION UTAN KLIMATPÅVERKAN TILL 2050  
KTH stödjer målsättningen att det inte ska finnas några klimatpåverkande 
utsläpp i regionen 2050 och att ett konsumtionsperspektiv förs in i planen. Det är 
en helt central del i en plan med så pass långt tidsperspektiv och behöver få 
tydligare genomslag i planens övriga delar.  Detta mål förpliktigar och får 
långtgående konsekvenser för framtida investeringar. Tillkommande bebyggelse 
och trafikanläggningar de kommande åren utformas för att underlätta en hållbar 
livsstil men frågan är om strategier och åtgärdsförslag är tillräckliga för att 
omvandla/utveckla befintliga strukturer, byggnadsbestånd etc. för att detta inom 
en period på drygt 30 år klarar sådana krav. Regionen behöver utvecklas i 
riktning mot att medborgaren enkelt och tillgängligt erbjuds mindre 
miljöbelastande möjligheter för exempelvis förflyttningar eller konsumtion. 
 
Bland de viktigaste utmaningarna som Stockholmsregionen står inför är att klara 
den stora tillväxten i regionen med investeringar i rätt takt, i de rätta projekten, 
med rätt hållbarhetskrav, för att säkerställa kombinationen av 
kompetensförsörjning, inflyttningsmöjligheter och hållbar tillväxt. Att åtgärda 
kapacitetsbrister i fråga om utbildning, bostäder och kommunikation på ett 
hållbart sätt när regionen fortsätter att växa är helt avgörande för regionens 
fortsatta framgång.  
 



 3 (6) 
 

För att klara utmaningarna anser KTH att det krävs att samarbetet inom 
regionen, mellan kommunerna, näringsliv, utbildning och forskning fortsätter 
stärkas och utvecklas. I detta är ett av KTH:s recept personutbyten, att 
människor får möjlighet att röra sig mellan olika organisationer, och i dagligt 
samarbete lära mer om varandras organisationer och förutsättningar. Detta 
möjliggörs inom lärosätesvärlden genom det vi kallar adjungering: medarbetare 
får, på del av sin arbetstid, jobbar för en annan arbetsgivare under en begränsad 
tid. Landstinget och andra arbetsgivare borde, i större utsträckning, systematiskt 
satsa på denna form av utbyte och samarbete för att öka kunskapsspridning, 
kunskapsutveckling och stärka innovationsklimatet. 
 

ÖKAT HÅLLBART BOSTADSBYGGANDE OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING 
Det kan inte nog poängteras att för att göra Stockholm attraktivt som studieort, 
för företagsetableringar och investeringar är bostäder en avgörande fråga. Detta 
gäller både de som vuxit upp i regionen och de som flyttar in för att få tillgång till 
de högkvalitativa utbildningar och kompetens som regionen har att erbjuda. Det 
är även en fråga om att öppna regionen och minska utanförskapet då en ökad 
tillgång på bostäder i ett lägre prissegment möjliggör att även ungdomar från 
mindre gynnad bakgrund har råd att flytta hemifrån, fortsätta bo i eller bosätta 
sig i Stockholm under sin studietid. Regionen bör därför än tydligare stödja och 
driva på en kraftig ökning av antalet tillgängliga mindre bostäder till rimliga 
priser i regionen framöver.  
 
Bostadsbyggandet behöver också balanseras mellan idag goda kollektivtrafiknära 
lägen och områden lämpliga för bebyggelse som kan kollektivtrafikförsörjas med 
buss eller i vissa fall pendel- eller fjärrtrafik på bana, för att möjliggöra den stor 
volym som vi bedömer inte bara kan åstadkommas med förtätningar. 
 
Målen för social sammanhållning är högt ställda, men utvecklingen har under 
senaste decenniet drivit i en riktning som ytterligare stärkt segregation och 
polarisering i samhället. Det krävs att regionen radikalt lägger om riktningen här 
för att stoppa och kanske till och med vända utvecklingen. Planen behöver här bli 
mer konkret. Är det möjligt att identifiera prioriterade delar av regionen och rikta 
investeringar till områden med störst behov? Social sammanhållning i regionen 
är något som behöver underhållas kontinuerligt. Det skapas i det vardagliga livet 
och långsiktiga satsningar behövs därför. 
 
Planen sätter ambitionen att vara genusneutral och att vara inkluderande utöver 
kvinna-man uppdelning, men pekar sedan ut (t ex Mål 2) att måluppfyllelsen 
gäller kvinnor-män; pojkar flickor, även där könstillhörighet är irrelevant, t ex att 
alla (pojkar och flickor) ska erhålla godkänt gymnasiebetyg. Ett mer 
intersektionellt angreppsätt kan genomsyra planen. 
 

DE REGIONALA STADSKÄRNORNA 
Utvecklingen av de regionala stadskärnorna behöver gå snabbare/vara mer 
omfattande om det ska bli verklighet. Ur stadsbyggnadsperspektiv är det viktigt 
att framhålla att det inte räcker att göra investeringar i själva stadskärnorna utan 
de är beroende av sin omgivning och hur de är kopplade till andra delar av 
regionen. Strategier behövs för nodernas utveckling och det behöver identifieras 
vilka delar av omlandet som påverkas. Det mellankommunala arbetet behöver 
också lyftas tydligare. 
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RISK OCH SÅRBARHET 
Risk- och sårbarhetsfrågorna är mycket intressanta i det regionala perspektivet 
och kan kopplas tydligare till hur bebyggelsen utvecklas i regionen en mer 
proaktiv plan i den bemärkelsen. Det vore troligen till stor hjälp för regionens 
kommuner om det kunde preciseras och identifieras var i regionen förändringar 
skulle behöva komma till stånd för att nå en mer robust och resilient region som 
klarar framtida störningar av olika slag (klimat, social oro, infrastruktur, IT eller 
naturkatastrofer). 
 

FÖRFLYTTNINGAR OCH TRANSPORTER 
Detta är historiskt sett viktigt frågeområde för regionen. Hur kan det säkerställas 
att framtida investeringar leder till god måluppfyllelse? Något som skulle kunna 
preciseras är att förtydliga var mandatet och ansvaret ligger för olika initiativ och 
för genomförande; exempelvis spårbundet, cykelnätet, gångrörelser, 
fordonstrafik. 
 
Det är å ena sidan bra med konkreta mål som exempelvis ”minst hälften av nya 
bostäder ska tillkomma inom gångavstånd från kollektivtrafikens stomnät” men i 
genomförandeskedet blir det svårare, vilken/vilka kommuner får lägga beslag på 
den andel som inte behöver ligga nära kollektivtrafiken? 
 
Vi ser positivt på betoningen av ökad gång-/cykel och kollektivtrafik och behovet 
att underhålla och bättre utnyttja befintlig transportinfrastruktur, parallellt med 
komplettering där behov finns. 
 

GRÖNA KILAR OCH KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 
Nuvarande plan förmedlar ett starkt skydd av de gröna kilarna, i princip att de 
ska lämnas. De gröna kilarna behöver fortsatt långsiktigt tas tillvara i regionens 
utveckling, även vid ett ökat befolkningstryck. Här kan det samtidigt vara 
relevant att fråga sig hur de faktiskt kan utvecklas under kommande 30 år för att 
än bättre leverera nyttor för natur och människor. Vilka investeringar behövs för 
att dessa bättre ska kunna erbjuda rika rekreationsmiljöer för regionens 
invånare? För att de bättre ska kunna rena luft, ta hand om och rena vatten och 
för att den biologiska mångfalden ska öka? Mer aktiva åtgärdsförslag för de gröna 
kilarna behövs. Vilken typ av exploatering kan man tänka sig? Sport- och 
fritidsfaciliteter, vattenrening, stadsnära odling etc., detta är också en typ av 
exploatering. En annan fråga som är ytterst lämplig att hantera på regional nivå 
är vattenfrågan; rening, översvämningsrisker m.m. och detta kan konkretiseras 
ytterligare. En ökad förtätning och eventuellt mer hårdgjorda ytor kommer att 
innebära att denna fråga får ökad aktualitet.  
 
I tider med ökat tryck på mark och i tider av expansion finns en risk att 
kulturhistoriska värdefulla miljöer och grönstråk nedprioririteras. Att ha ett 
tydligt långsiktigt perspektiv här är oerhört viktigt och det finns anledning att 
resonera kring strategier hur miljöer som kan anses ha värden men idag står utan 
skydd kan/bör hanteras. I detta behövs ett konstruktivt mellankommunalt 
samarbete med ett regionalt strategiskt förhållningssätt. Tydliga målkonflikter 
kan identifieras även här. 
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DIGITALISERING OCH SAMHÄLLSBYGGANDE  
KTH uppskattar även att RUFS 2050 i högre grad än tidigare tar upp 
digitalisering. Detta är ett område som behöver utvecklas ytterligare med tanke 
på den samhällsomvandlande kraft som ligger i digitaliseringen.  
 
KTH anser det viktigt att tydliggöra regionens ambition kring digitaliseringens 
möjligheter. Digitaliseringen kan bidra till mer resurseffektiva konsumtionsval 
och beteenden och offentliga åtgärder och styrmedel kan främja en sådan 
utveckling. Här behövs ett tydligt organisationsansvar på såväl politisk- som 
tjänstemannanivå samt att koppla detta till innovation och verksamhets-
utveckling, inom såväl regionens kommuner som i landstinget och näringsliv.  
 
Digital Demo, är en regional satsning där SLL, Stockholms stad, KTH och andra 
kommuner och partners kan samarbeta kring digitalisering och hållbar 
utveckling. 
 
Både fastighets- och infrastrukturbyggande är områden som kommer att 
påverkas av ökad digitalisering. Både inom plan- och byggprocessen och inom 
hela byggindustrin kommer digitalisering att kunna påverka effektiviteten, såväl 
inom processer, produktion, logistik och effektiviteten i materialanvändandet. 
 
Kollektivtrafiken är ett viktigt område för omställning till en hållbar region där 
det pågår många olika initiativ inom forskning och utveckling, som involverar 
såväl städer, lärosäten och företag. En starkare koppling till trafikförvaltningen 
kan här utvecklas. Den snabba digitala utvecklingen är på god väg att omstöpa 
vårt samhälle på många plan.  
 
Utveckling inom medicinsk teknik inklusive kliniska studier kopplade till den 
snabba kunskapsutveckling som idag sker i det uppkopplade samhället med 
Internet of Things, sensorteknik och öppna databaser leder sannolikt till nya 
innovationer. Digitaliseringen medför unika möjligheter att ta fram nya tekniska 
diagnos- och analysverktyg för hälso- och sjukvården.  Avancerad sensorteknik i 
och utanför kroppen, analys och sortering av stora och komplexa datamängder 
kan komma att möjliggöra mer kostnadseffektiv vård. Kompletterat med 
säkerhetsklassad och tillförlitlig överföring av information i hög hastighet och 
tillgängliga patient-dataregister skapas unika förutsättningar att kombinera olika 
ämnesfält och dra maximal nytta av satsningar som SciLifeLab och planerade 
MedTechLab. 
 
LIVSMEDELS- OCH VARUPRODUKTION 
Livsmedelsproduktion framstår som en viktig framtidsfråga för det hållbara 
samhället. Det tar inte bara plats rent fysiskt, det kräver också stödjande system 
för att klara produktion, förädling och distribution. Likaså är 
livsmedelsproduktion beroende av god mark-/vattenkvalitét och att exempelvis 
pollinering och annat fungerar. Stockholmsregionen är en 
livsmedelsproducerande region och detta produktionsområde behöver säkras och 
utvecklas. Produktion, oavsett om det är föremål, livsmedelsproduktion eller 
förnyelsebar energi tar plats och förhållandevis lite skrivs om detta i RUFS. Att 
lösa detta på ett bra sätt är lika viktigt som att lösa bostäder m.m. Att säkerställa 
att det finns ytor i lämpliga lägen i regionen för produktion är väsentligt. 
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Detta svar har utarbetats av Ulrika Ljungman, avdelningschef för KTH 
Näringslivssamverkan med hjälp från Ann Legeby, forskare, Maria Håkansson, 
universitetslektor samt professor Mattias Höjer och doktorand Tina Ringenson, 
alla på Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad på KTH. Synpunkter har 
också inhämtats från prorektor Eva Malmström Jonsson vicerektor för 
samverkan Margareta Norell Bergendahl  
 

 
 
 
Peter Gudmundson 
Rektor 
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