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Synpunkter - WWF Sverige 
 
Sammanfattning 
Förslaget har höga ambitioner, men i flera fall behövs vissa kompletteringar och förtydliganden 
och inte minst skärpningar. De goda skrivningar om miljö- och hållbarhet som RUFS 2050 
innehåller står i kontrast mot stora visioner om en kraftigt ökad befolkningstillväxt som styrs in 
mot de centrala delarna av länet, särskilt Stockholms kommun, och ständigt ger växande 
markbehov för vägar och hus. Det finns många goda förutsättningar för att kunna uppnå båda 
målen rörande tillväxt och hållbarhet, men det kommer att kräva mer innovativt tänk, tydligare 
planer och konkreta förslag för att kunna uppnås. Runt om i världen sker spännande hållbar 
stadsutveckling, grönska och cykel utmanar bilismen i städer som t ex i Medellin och Seoul. 
Tyvärr ser vi inte att RUFS 2050 har tagit den gyllene chansen att göra Stockholmsregionen till 
en modell för hållbar utveckling med nya innovativa grepp. 
 

Världsnaturfonden Sverige anser att: 

- Kommunicera RUFS 2050 gentemot allmänheten borde vara en av RUFS 2050:s 
viktigaste kommunikationsmål.  

- Satsningar på kollektiva färdmedel måste prioriteras istället för nya vägar, särskilt före 

stadsmotorvägar.  
- Intentionerna i klimatavtalet följs –bygg inte nya stadsmotorvägar som Förbifarten och 

Österleden/Östlig förbindelse. WWF ifrågasätter om den konkreta politiken hänger ihop 

med klimatmålen. 

- Om RUFS 2050 lyfter fram de stora värden som grönstrukturen i regionen utgör, inte 
minst för klimatresiliens, så bör förslagen på åtgärder följa med.  

- Reservatsbildning krävs för att klara trycket från bebyggelseanspråk för att säkra 

värdefull natur för biologisk mångfald och friluftsliv. 

- Särskilt borde RUFS 2050 lyfta fram vikten av Järvakilen och Kungliga nationalstads-
parken och möjligheter att stärka dessa områden med reservat p g a högt yttre och inre 
exploateringstryck i regionen. 

- Man borde i RUFS 2050 tydligare diskutera vilka verktyg regionplaneringen borde skaffa 
sig för att få en regionplanering som hänger ihop och som överbryggar skillnaderna 
mellan rika och fattiga kommuner. 
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RUFS 2050 handlar mycket om en region med avlastning av centrala delar till förmån för 
regionala kärnor (A), resp att öka exploatering i centrala delar (B). WWF förordar 
alternativ A. 

- WWF menar att man borde pröva att dela på både bördor och tillväxt på ett tydligare sätt 

inom ÖMS (Östra Mellan Sverige). Särskilt viktigt när bostadsköerna snabbt växer. 

- Även om regionen växer och bostadsbristen är stor ska det inte tummas på 
plandemokrati, d v s inflytande för medborgare att påverka planer och planprocessen. 

-  Buller är en folkhälsofråga. Större fokus bör läggas på att minska bullret, såväl vid 
bostäder som i grönområden. Mer bullerskydd krävs vilket ökar både andelen grönyta 
och byggbar yta. 

- Det  måste till ytterligare mätbara mål för grönstrukturen därför behövs etableras mått 
såsom andel grönyta/invånare m m 

- Grönområdesklassificering är viktig att göra för att man inom regionen ska kunna välja 

rätt grönområde för exploatering 

 

Inledning  
Världsnaturfonden WWF är en global miljöorganisation som inte bara värnar om vild natur utan 
också är delaktig i arbetet med gröna hållbara städer.  WWF Sverige har sedan 1991 varit direkt 
involverad i arbetet med att skydda de kungliga parkerna i Stockholm och Solna som national-
stadspark. WWF Sverige ingår också i Länsstyrelsens samverkansgrupp för Kungliga national-
stadsparken via WWFs generalsekreterare. 
 
WWF Sverige anordnade september 2015 konferensen ”Large Parks in Large Cities” för att bl a 
lyfta värdet av ekosystemtjänster som stora parker utgör för biologisk mångfald, historiska 
landskap, storstadsbors hälsa och inte minst när det gäller resiliens mot klimatförändringar. 
WWF Sverige fortsätter nu arbetet med att internationellt verka för att lyfta betydelsen av stora 
parker inte minst för regional utveckling och arbetar med organisationen World Urban Parks 
med detta. Det är därför med extra stort intresse som WWF Sverige svarar på denna remiss 
utifrån vår miljökompetens på området. 
 
Övergripande synpunkter  
Med tanke på RUFS höga relevans för alla innevånare bör den göras så lättillgänglig som möjligt. 
Idag är texten för ordrik och skapar en otydlig bild av vad man vill åstadkomma och f f a om 
svårigheterna att nå dit. Att kommunicera RUFS 2050 gentemot allmänheten borde vara en av 
RUFS 2050:s viktigaste kommunikationsmål. 
 
Ett program har ofta högt ställda förväntningar och ambitioner. Läser man igenom RUFS 2050 i 
sin helhet så ser Stockholms läns miljösituation betryggande ut. Men dyker man ner och 
penetrerar delområden och delmål och matchar mot befintlig planering och verklighet så blir 
bilden lite mer bekymmersam. WWF:s remissvar kommer att koncentrera sig på dessa brister i 
överenstämmelse mellan mål och verklighet. En hel del kompletteringar och förtydliganden och 
inte minst skärpningar behöver göras.  
 
Synpunkter på kapitel 9 – ”Samlad konsekvensbedömning” 
En styrka med RUFS 2050 är att man utsätter innehållet för en fristående konsekvens-
beskrivning. WWF håller i stort sett med om den  bedömning som framförs i kapitel 9, men vill 
särskilt lyfta följande. 
 
Trafik och klimat 
Citat ur konsekvensbedömning: Om regionen år 2050 ska vara utan klimatpåverkan kommer 
svåra val att behöva göras vad gäller framtida investeringar i transportsystemet redan i 
närtid, vilket samrådsförslaget kunde vara tydligare med. 
 
WWF-anm: Följ klimatavtalet – skrota nya stadsmotorvägar som Förbifarten och 
Österleden/Östlig förbindelse.  
WWF anser att vi har kommit till vägs ände när det gäller ökade utsläpp och ökad konsumtion av 
naturresurser. WWF finner att RUFS 2050 skriver om diverse klimatavtal (f f a 
Parisöverenskommelsen) och beslut om fossilfritt Sverige etc, men sedan följer man inte upp 
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detta med förslag på investeringar i samma riktning. I så fall skulle RUFS 2050 föreslå rejäla 
satsningar på kollektivtrafiken, lägga planerna på Österleden åt sidan för all framtid och föreslå 
stopp av det påbörjade bygget av Förbifart Stockholm. Vidare skulle konkreta förslag ges på hur 
gods skulle överföras från lastbil till järnväg. Denna överföring mellan trafikslag tas upp ofta 
men följs sällan upp med skarpa förslag.  Utan konkreta förslag till förbättringar blir RUFS 2050 
inte ett verksamt verktyg för en hållbar region när det gäller transporter trots de goda 
ambitionerna. 
 
Kollektivtrafikandelen ska öka framhålls ofta, men prognoser som tagits fram i senaste 
Regionplanen för länet visar att det blir tvärtom. Trafikarbetet med bil kommer att öka och 
kollektivtrafikandelen minska. Detta är bl a kopplat till stora infrastrukturprojekt som Förbifart 
Stockholm. På agendan står samtidigt ytterligare stora väginvesteringar som kommer att öka 
bilismen som Österleden/Östlig förbindelse. 
 
Att Österleden/Östlig förbindelse lyfts upp i RUFS utöver redan igångsatta Förbifarten i väster, 

är inte bra med tanke på de stora negativa konsekvenser den skulle ha på Stockholmsområdet. 

Kollektivtrafikens andel av resandet riskerar att minska, klimatproblemen tillta med ökade 

utsläpp, utglesning av bebyggelsen skulle gynnas (urban sprawl) på bekostnad av grönområden, 

Nationalstadsparken kan skadas på grund av byggnation och trafik m.m.  

Problem med Österleden/Östlig förbindelse är enligt WWF följande: 

1   Infartsled inom Stockholms innerstad som skapar köer. Är ej en kringfart eller ”Ring runt”. 
 
2 Påverkar Nationalstadsparken (Nsp) genom exploatering intill där Österleden drar fram, f f a 
Gärdets ängar på Norra Djurgården kring Lindarängsvägen. Risk för skador under byggtid på 
Nsp (etablering, provborrning, byggbodar etc) 
 
3 En dyr trafikled som måste ha mycket trafik för att vara samhällsekonomiskt lönsam. 
Prislappen stiger och är nu beräknad till över 20 miljarder kr. 
 
4 Gynnar inte ett hållbart trafiksystem, dvs alstrar bilism som borde ersättas av kollektivtrafik 
samt klarar inte miljö- och klimatmålen. Gynnar ”sprawl” och ger ökade utsläpp. 
 
 
Den 30 juni kom Trafikverkets rapport ”Åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp av 
växthusgaser – ett regeringsuppdrag”. Det ursprungliga underlaget till ny infrastrukturplan från 
november 2015 hade enligt flera myndigheter och bedömare brister avseende klimatmålen. Av 
denna rapport framgick att det inte räcker med energieffektivisering och förnybara bränslen. 
Biltrafiken i Sverige måste minska med 10–20 procent till 2030, och med 30 procent 
i storstadsregionernas tätortsområden. Med nuvarande planering i RUFS 2050, inklusive 
Förbifart Stockholm, skulle biltrafiken istället öka med 30 procent i riket till 2040. För att 
motverka denna prognos krävs begränsningar av bilismen som t ex höjda trängselavgifter och p-
avgifter, avstängning av gator, höjda drivmedelsskatter etc. WWF saknar en tydlig plan i RUFS 
2050 för den omställningen som skulle behövas för att uppnå Sveriges åtagande i 
Parisöverenskommelsen. Enligt WWF tyder inget i RUFS 2050 på att regionplaneringen i dag 
ser en ökad bilism som ett problem som bör åtgärdas med nödvändiga restriktioner.  
 
I slutsatserna i junirapporten från Trafikverket står: ”Trafikverket bedömer att nuvarande 
vägkapacitet är i stort sett tillräcklig och föreslår därför att man bör vara restriktiv med större 
investeringar i väginfrastruktur för ökad kapacitet”. I rapporten står också att ”utveckla 
bebyggelse och infrastruktur tar tid och går det dessutom i fel riktning finns stor risk att man 
låser in sig i system som innebär stora koldioxidutsläpp och hög resursanvändning”. 
Kollektivtrafiken i Stockholm är i ett utsatt läge med bristande underhåll, besparingar på 
busslinjer, höjda taxor och miljardbrister i landstingets investeringsbudget. Samtidigt är cirka 
80–90 procent av alla trängselskatteinkomster fram till 2050-talet reserverade för Förbifart 
Stockholm. Slutsatser av Trafikverkets rapporter är uppenbarligen att satsningar på kollektiva 
färdmedel måste prioriteras istället för nya vägar, särskilt före stadsmotorvägar i en 
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storstadsregion som Stockholm. WWF saknar kopplingar mellan dessa slutsatser och förslagen 
som förs fram i RUFS 2050.  
 
 
Miljökonsekvenser 
Citat ur konsekvensbedömning: Samrådsförslagets övergripande karaktär gör att dess 
konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö och ekosystemtjänster blir mycket svåra att bedöma.  
Ambitionerna i samrådsförslaget är dock höga. Den tydliga inriktningen på bevarande av de 
gröna kilarna, stärkande av svaga samband, och koncentration av bebyggelse till 
kollektivtrafiknära lägen ger generellt sett en bra grund att stå på. Det finns dock risk för en 
påtaglig påverkan på regionens naturmiljöer när en stor mängd ny bebyggelse och transport-
infrastruktur ska tillföras under kort tid. 
 
WWF-anm: Reservatsbildning och andra områdesskydd krävs för att klara trycket från 
bebyggelseanspråk. 
När en region får snabb tillväxt p g a framförallt stor inflyttning så måste skarpa skyddsförslag 
följas åt annars ökar exploateringen av värdefulla grönområden. När debatten från politiskt håll 
2015 har handlat om att snabba på planeringsprocessen, urholka bullerregler, avskaffa stadsnära 
naturreservat, försvaga strandskyddsreglerna och t o m avskaffa nationalstadsparken så anser 
WWF att det krävs att RUFS 2050 lyfter vikten av ett starkt skydd av befintliga gröna kilar och 
skyddade områden. 
 
WWF anser att Länsstyrelsens pågående handlingsprogram för skydd av tätortsnära natur, 
Aldrig långt till naturen (rapport 2003:20), ska lyftas som ett bra exempel på åtgärder i länet 
som skyndsamt bör genomföras för att få till ett ökat skydd av tätortsnära grönområden. Att få 
till samverkan mellan kommunerna i kilarna är i och för sig bra som RUFS föreslår, men själva 
skyddet av kilarna måste vara ett ännu mer prioriterat mål. Det bästa långsiktiga skyddet för 
kilar och för övrig natur- och friluftsmark är enligt WWF:s bedömning bildande av 
naturreservat. WWF menar att RUFS 2050 borde lyfta fram länsstyrelsens lista på planerade 
men inte genomförda naturreservat i regionen och särskilt prioritera de områden som har stora 
värden och samtidigt stort bebyggelsetryck. Särskilt borde RUFS 2050 lyfta fram vikten av 
Järvakilen och Kungliga nationalstadsparken och möjligheter att stärka dessa områden med 
reservatsbildning p g a högt yttre och inre exploateringstryck. 
 
Om RUFS 2050 lyfter fram de stora värden som grönstrukturen i regionen utgör, inte minst för 
klimatresiliens, så bör förslagen på åtgärder följa med.  
 
Strukturbild A och B 
En stor del av RUFS 2050 tar upp diskussioner om en region med avlastning av centrala delar till 
förmån för regionala kärnor (A), resp att öka exploatering i centrala delar (B). Trots att A och B 
alternativet inte är renodlade så kan man urskilja klara nackdelar för regionens grönska i 
alternativ B. WWF förordar därför alternativ A.  
 
Idag är trycket att bygga i centrala delarna av regionen (kommunerna Stockholm, Solna, 
Sundbyberg) starkt där man kan ta ut högre priser för lägenheterna, särskilt bostadsrätter. Det 
finns också en efterfrågan f f a på ”billiga” hyresrätter där marken är ”billigare”, d v s längre ut i 
regionen. Det är där som de regionala kärnorna med sin snabba pendeltågtrafik har sin stora 
förtjänst. Genomförs B så ökar risken att de som bor i flerfamiljshus ser sin närnatur krympa för 
en allt hårdare förtätning. Skulle B vara inriktningen så måste en mycket ambitiös 
naturreservatsbildning genomföras av Länstyrelsen eller kommunerna så att inte värdefulla 
grönområden bebyggs där marken är knapp.  
 
Alternativ A med regionala kärnor ger också möjlighet att minska utanförskapet som finns i flera 
av de regionala kärnorna. Den utveckling som just nu sker i t ex Flemingsberg och Skärholmen 
är positiv och innebär att regionala kärnor får bättre stadsmässighet och blir mer av kompletta 
stadsmiljöer. Det skarpa verktyget är naturligtvis att utbyggnaden i de centralaste kommunerna 
dämpas till förmån för investeringar i de regionala kärnorna. Här krävs en tydlig synkronisering 
mellan regionplan och de kommunala planerna i Stockholm, Solna, Sundbyberg. Dessa ”heta” 
kommuner bör således ”dela med sig” av tillväxten till de regionala kärnorna. Givetvis ska 
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strukturbild A innebära att relativt mycket bebyggelse byggs i goda spårlägen i de regionala 
kärnorna. På så sätt kan regionen dela på både tillväxtens för- och nackdelar. Lyckas inte RUFS 
2050 påverka den kommunala planeringen i denna viktiga del tappar RUFS 2050 mycket av sin 
legitimitet.  
 
WWF anser att det inte finns för lite mark i Stockholmsregionen, men om bygg- och 
fastighetsintressena främst söker mark i de centrala delarna av regionen (Strukturbild  B) och 
särskilt kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg kommer konflikter att uppstå mellan 
närboende i flerfamiljshus och exploatering av närnatur/grönområden. Den förtätning som drivs 
och sker har ett högt pris i form av minskande grönyta som drabbar inte minst svaga grupper 
som förskolebarn och äldre. WWF anser att den förtätningsfilosofi som strukturbild B i 
praktiken innebär måste ifrågasättas. WWF anser att den gynnar ett fåtal aktörer på bekostnad 
av behoven från de större men svagare grupperna. Återigen är de stora behoven att få fram ett 
tillräckligt antal hyresrätter för folk i lägre inkomstskikt. 
 
RUFS 2050 behöver baseras på samsyn för att fungera. Inte minst mellan kommuner. Ett 
problem är klyftan mellan ganska välbärgade villakommuner norr om Stockholm respektive 
betydligt fattigare kommuner söder om Stockholms kommun. Genom det kommunala självstyret 
kan vissa villadominerade kommuner titta på när andra kommuner brottas med bostadsbrist, 
särskilt för låginkomsttagare, flyktingar och studenter. Ett genomförande av RUFS 2050 kräver 
större solidaritet när det gäller att dela på regionens bördor, särskilt när det gäller byggandet av 
hyresrätter för låginkomsttagare. Det kommunala självstyret måste paras ihop bättre med 
regionplaneringen, annars blir RUFS 2050 delvis utan verkan. RUFS 2050 bör tydligare 
diskuteras vilka verktyg regionplaneringen borde skaffa sig för att få en regionplanering som 
är effektiv och leder mot målen. 
 
Andra synpunkter  
 
Rättvisa i regionen 
RUFS 2050 bör fördjupa diskussionen om rättvisa i landet mellan regioner och inom regionen. 
När politiken under en längre tid ger muskler till storstadsområden och större städer och när 
stora delar av landet utarmasa så får man två problem samtidigt. Dels försvinner självkänslan, 
entreprenörsandan och framtidstron i delar av landet dels får man ”packningsproblem” i 
storstäderna (trängseleffekter). D v s att fler konkurrerar om ett tätare centralt utrymme som 
uppfattas som attraktivt att investera i. Detta är kärnan i konflikten om mark att bygga eller 
skydda. Genom att satsa på regionala kärnor (strukturbild A) så mildras effekten inom regionen. 
RUFS-planer har genom tiderna styrt mot att den största tillväxten ska hamna i 
Stockholmsregionen och särskilt dess centrala delar. WWF menar att man borde pröva att dela 
på bördorna resp tillväxten på ett tydligare sätt inom ÖMS. Särskilt viktigt när bostadsköerna 
snabbt växer bl a p g a flyktingkrisen. Storstadsområdena som har störst bostadsbrist har också 
störst kvoter av flyktingar att ta emot. Det är nu en gyllene chans att stärka svagare regioner och 
med regionalpolitiska insatser se till att flyktingar och andra behövande också får ett alternativ 
utanför storstads-regionerna där bostadsbristen är lägre. 
 
Plandemokrati viktig 
Även om regionen växer och bostadsbristen är stor ska man inte tumma på plandemokrati, d v s 
inflytande för medborgare att påverka planer och planprocessen. Ofta framställs överklaganden 
och överklagande processen som ett problem vid bygg- och annan exploatering. WWF anser att 
möjligheterna att överklaga myndighetsbeslut är en viktig del i den demokratiska 
beslutsprocessen som ger en möjlighet för en sakägare att överklaga vilket kan innebära att 
allmänna intressen som grönytor lyfts fram gentemot särintresse hos en exploatör.  
 
Buller 
Buller är en folkhälsofråga. Över 2 miljoner människor i Sverige störs av buller enligt 
Naturvårdsverket. Att urholka buller-regler kan därför öka ohälsan. Större fokus bör istället 
läggas på att minska bullret, såväl vid bostäder som i grönområden. Regionen skulle vinna 
tillbaka stora grönområden för friluftsliv om man minskade bullret t ex längs med E18 och E4. 
Ungefär 1/3 av Brunnsviksområdet inom Kungliga nationalstadsparken är svårt bullerstört att 
det påverkar kvaliten på rekreationen i området. Här krävs att regionen skärper sin bullerpolitik 
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och tar hälsoriskerna med buller på allvar. Mer bullerskydd krävs vilket ökar både andelen 
grönyta och byggbar yta. 
 
Flerfamiljshus och villa – grön jämlikhet? 
RUFS 2050 talar mycket om jämlikhet ur olika aspekter. En glömd jämlikhetsaspektaspekt är 
skillnaden mellan boende i flerfamiljshus resp villa. I villaområden är grönskan ofta starkt 
rättsligt skyddad och få förtätningar och nybyggnationer görs i dessa områden. De som däremot 
bor i flerfamiljshus har grönområdena omkring bostadsområdena som sin gemensamma 
”trädgård”. Och denna kollektiva trädgård är ofta utsatt för förtätningsanspråk. WWF anser att 
risken är överhängande att boende i flerfamiljshus ensidigt får minskad grönyta/person medan 
villaägarna drabbas marginellt eller inte alls. 
 
WWF anser att de förtätningsförslag som tas fram måste ta hänsyn till tillgänglig grönyta/person 
vilket kan innebära att även villaområden kan komma i fråga för förtätningsplaner. En 
regiontäckande inventering av natur- och friluftsvärden måste ligga till grund för vilka områden 
som kan tas i anspråk, så att en rimlig ”turordning” kan etableras. Se nedan, ”Grönskans värde”. 
 
En god planering ska givetvis innebära att ”impediment”, f d industri-områden och asfalterade 
ytor tas i anspråk i första hand.  Genom att ta vara på de många små och större ytor som redan 
är exploaterade och där det finns behov av ny användning (t.ex. parkeringsplatser, breda 
avenyer, tidigare hamn/industriområden, rudiment av olika slag, såväl stora som små) kan 
regionen finna lösningar som både möjliggör ny bebyggelse och bevarande av urban grönska och 
ekosystemtjänster. Det finns också en stor positiv potential att öka och återskapa urbant grönt 
och blått i dessa typer av utvecklingsprojekt där tidigare relativt ”hårdexploaterade” ytor 
omvandlas. Här behövs en kreativ och kunskapsinhämtande stadsplanering. Hur gör andra 
städer internationellt, vad kan Sverige lära sig och vad kan vi bidra med? En intressant analys 
som borde göras är hu stora bebyggelsemöjligheter som faktiskt finns i svenska tillväxtstäder 
genom att strikt ta vara enbart på sådana redan exploaterade områden (av olika slag, både makro 
och mikroområden).  
 
Grönskans värde - ekosystemtjänster 
WWF ser ett stort värde i gröna ytor i städer, dess betydelse för ekosystemtjänster och de 
kvalitéer som kommer medborgarna till del genom dem. Samtidigt finns det en oro att balansen 
mellan byggande och bevarande lutar mer mot byggandet, vilket kan leda till ytterligare 
fragmentisering av grönytor och att dom på sikt stegviskan försvinna.  
 
När det gäller de områden som är av högst värde så bör miljöbalkens skyddsinstrument (t ex 
naturreservat) användas istället för planinstrument (t ex områdesbestämmelser) eftersom de 
förra är mera lämpade för långsiktigt skydd med ett fungerande och beprövat system med 
förvaltning, vårdplan och naturvårdsbidrag. 
 
När det gäller de svaga sambanden i de gröna kilarna så påminner WWF om att det inte är 
enbart på grund av höga natur- och kulturvärden som gör att de kräver ett skydd, utan det är 
även på grund av dess värde för rekreation och friluftsliv. T.ex. så går flera av de stora 
vandringslederna genom de svaga sambanden. Handlingsprogram bör tas fram. 
 
Den nya RUFS:en bör även uppmana kommunerna och länsstyrelsen att formellt skydda 
tätortsnära grönområden. WWF anser vidare att det t.ex. måste till ytterligare mätbara mål för 
grönstrukturen. Vi föreslår att det införs nya mått: 
Antal procent skyddad grönområdesyta i respektive kommun samt % tätortsnära grönyta för 
de till ytan större förortskommunerna. Vidare bör grönyta/person anges som ett viktigt mått. 
 
Grönområdesklassificering är viktig att göra för att man inom regionen ska kunna välja rätt 
grönområde för exploatering. Idag finns utvecklade metoder för att inventera, värdera, 
klassificera och göra program av grönytor och dess värden. 
 
En mycket restriktiv hållning bör råda mot att exploatera urban grönska och vatten av hög 
kvalitet, däremot måste det vara möjligt att diskutera vissa gränszoner där t.ex. bebyggelse kan 
integreras i områden med delvis grönska, delvis tidigare exploaterade såsom i glesa 
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förortsområden. Städer bör samtidigt titta på möjligheter att utöka och förstärka den biologiska 
mångfalden och kvaliteten på gröna/blåa ytor i dessa områden. WWF tar upp detta i ”5 
utmaningar”-broschyren, se sid 6-7 i 
broschyren  http://www.wwf.se/source.php/1523654/hållbarastäder_LR.pdf 
och på hemsidan: http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-stder/fem-utmaningar-fr-

stder/ekosystemtjnster-och-biologisk-mngfald/1514713-hllbara-stder-3-ekosystemtjnster-och-

biologisk-mngfald. 

 
Klimatförändringar, grönska och ekosystemtjänster 
Urban grönska och ekosystemtjänster är viktiga komponenter i att hantera framtidens 
klimatförändringar. Det viktigaste är att stärka befintliga grönstrukturer och ekosystem och 
gärna komplettera med nyanlagda grön- och vattenmiljöer i anslutning till befintlig natur. Man 
kan känna stor oro för riskerna vid de nya strandnära bostadsområdena vid förhöjda 
vattennivåer, särskilt vid extrema oväder. 
 
Bevarande av ekosystemtjänster och biologisk mångfald i städer är centralt då det handlar om 
stora socio-ekonomiska och ekologiska/klimatmässiga värden. Urbaniseringsfrågorna ser 
mycket olika ut i världen men en vanlig situation är, precis som i Sverige, att det råder en stark 
konkurrens mellan utbyggnad/exploatering och bevarande av urban grönska och 
ekosystemtjänster. Vi tror att det är viktigt att både stat och kommuner tar ett strategiskt grepp 
om frågan. En aspekt är också vilken typ av byggnader som man planerar för – regionplan-
eringen skulle kunna ge mer och större incitament till smartare bostadslösningar där man också 
tänker in grönstruktur och ekosystemtjänster av olika slag. Regionen bör föra fram de 
mångfacetterade värden – både sociala, ekonomiska och ekologiska (inkl. klimatrelaterade) - 
som finns av att dels bevara högkvalitativa gröna och blåa strukturer i staden, dels att nyutveckla 
och återutveckla urbant grönt och blått i samtlig nybebyggelse/expansion. 
 
Klimatåtgärder inkluderar i sig också klimatanpassning och grönområden som är en viktig 
klimatanpassningsfråga både nu och för framtiden. De stora skyfallen i Köpenhamn för några år 
sen kostade totalt 7 miljarder danska kronor. Detta är en ekonomisk aspekt av att bevara 
grönytor. Vidare är det lätt att ur ett större klimatanpassningsperspektiv  också argumentera för 
åtgärder (eller att man avstår från åtgärder) som skyddar ekosystemtjänster samt den biologiska 
mångfald som levererar dessa tjänster. 
 
Slutsats 
RUFS 2050 är ett intressant dokument för att närma sig ”Europas mest attraktiva 
storstadsregion”. WWF är dock tveksam till om ambitionerna går att uppfylla med tanke på den 
realitet som finns med kommuner som har väldigt olika förutsättningar, de starka 
exploateringsintressen, en växande biltrafik och en stark central inflyttning.  
 
 
För Världsnaturfonden WWF 
 
 
 
 
Peter Westman     Henrik Waldenström 
Naturvårdschef       Sakkunnig, Biodiversitet i städer 
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