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Samrådsyttrande över nästa regionala utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Dispositionen av yttrandet 
Yttrandet är strukturerat för att behandla de frågeställningar, som 
Stockholms läns landsting, tillväxt- och regionplaneförvaltningen, enligt 
samrådsinbjudan särskilt önskar få svar på. 

Mål och delmål 
• Bidrar målen till att regionen får ett tydligt fokus i arbetet framåt? 
• Anger målen rätt ambitionsnivå? 

För en framgångsrik regionplanering är långsiktighet rimligen en 
nyckelfaktor. Därför är det bra att de föreslagna delmålen i RUFS 2050 är 
de samma som i RUFS 2010. 

De föreslagna delmålen speglar emellertid inte hela den vidd som målen 
representerar. Intrycket är att delmålen är valda efter vad som med 
förhållandevis enkla medel går att mäta och inte vad som på ett relevant sätt 
speglar målen. Delmålen lider även av att de inte är lätta att bryta ner på 
kommunnivå. Det är alltså svårt att avgöra vilka värden målen borde ha i de 
enskilda kommunerna. 

Att mål 1 (En tillgänglig region med god livsmiljö) har 6 delmål som avser 
tillgänglighet och 1 delmål som avser god livmiljö illustrerar sannolikt 
svårigheten att hitta enkla och relevanta mätbara mått. De delmål som avser 
tillgänglighet är relevanta men väl många. Det delmål som avser god 
livsmiljö handlar om hur nära invånarna har till tätortsnära natur i grön kil. 
Men detta missar många dimensioner av vad en god livsmiljö är. Det är 
dessutom tämligen oklart om någon av de två strukturbilderna A och B, som 
samrådsförslaget innehåller, är förenligt med detta delmål. 

Mål 2 (En öppen, jämställd, jämlik och inkluderande region) innehåller 
delmål som i sin formulering kan verka exkluderande. Det exkluderande 
uppstår när färdiga kategorier används så som pojkar och flickor, kvinnor 
och män. Det är också tveksamt att ha separata mål för utlandsföddas 
förvärvsfrekvens, som i praktiken är lägre än för majoritetsbefolkningen. 
Samtidigt är det svårt att undvika ett utpekande eller exkluderande när syftet 
är att mäta att just utpekande och exkluderande inte ska ske. Förslaget till 
RUFS 2050 innehåller (sid 14) ett resonemang om social hållbarhet och 
tillit. Mellanmänsklig tillit är mätbar och säger något fundamentalt om hur 
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öppen och inkluderande regionen är. Därför bör tillit övervägas att användas 
som mått i ett nytt delmål. 

Mål 3 (En ledande tillväxt- och kunskapsregion) saknar konkreta delmål om 
att skapa och utveckla kreativa miljöer. Civilsamhället, i form av 
exempelvis kultur och idrott, bör lyftas fram tydligare som verktyg för att nå 
målet. I likhet med kommentaren till mål 2 bör de mått som används inte 
utformas så att de är exkluderande. 

Att mål 4 (En resurseffektiv och resilient region) tar upp resiliens är positivt. 
Innebörden av ordet kan emellertid behöva förklaras ytterligare. Utöver att 
behandla klimatåtgärder bör delmålen ta upp resiliens i transport-, energi-, 
matproduktions- och telekommunikationssystem m.m. Det delmål som rör 
utsläpp av växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv kan med fördel brytas 
ner till ett specifikt delmål för den offentliga sektorns utsläpp av 
växthusgaser ur ett konsumtionsperspektiv. Ett sådant delmål har regionens 
offentliga aktörer en större rådighet att arbeta för. Den offentliga sektorns 
påverkan uppgår i nuläget schablonmässigt till cirka 2 ton per invånare. 

Prioriterade åtgärder 
• Är det rätt åtgärder som beskrivs? 
• Hur kan åtgärderna utvecklas till utställningsförslaget? 

De prioriterade åtgärderna är relevanta. Men de avser till största delen 
behovet av att bygga ut den fysiska infrastrukturen utan att i någon större 
omfattning uppmärksamma hur detta ska ske i samklang med en god 
livsmiljö och en låg miljö- och klimatpåverkan. De prioriterade åtgärderna 
tar inte upp hur användningen av regionens befintliga miljöer bör utvecklas 
eller hanteras. Exempelvis borde möjligheten att utnyttja befintlig 
infrastruktur mer effektivt behandlas. Befintliga trafikstråk, 
kraftledningsstråk, med mera, behöver utnyttjas mer yteffektivt och 
utformas så att impedimenten kring dem minimeras. Detta reser även frågor 
om hur de störningar som infrastrukturen står för kan minska och hur 
exempelvis ny bebyggelse ska kunna tillkomma i anslutning till dem. I 
dagsläget uppstår ofta konkreta konflikter mellan ambitionen att bygga i 
centrala kommunikationsnära lägen och att tillgodose viktiga miljö- och 
hälsoskyddsaspekter, så som buller och partiklar. Avgörande för regionens 
utveckling och det första målets utmaning är hur denna konflikt hanteras. 
Därför bör det bland de prioriterade åtgärderna finnas med kraftfulla 
insatser som bidrar till att lösa det som kanske i onödan framstår som 
målkonflikter. En utbyggnad av infrastrukturen måste också ske på ett sätt 
som främjar en effektivare markanvändning och inte riskerar att leda till det 
motsatta. 

Bland de prioriterade åtgärderna saknas förslag kring planeringsprocessens 
roll för att öka invånarnas tillit. Hur planeringsprocesser bedrivs och hur 
myndigheter agerar har betydelse för den tillit till myndigheter invånarna 
har och indirekt hur den mellanmänskliga tilliten utvecklas. Detta är 
relevant för hur såväl mål 2 som mål 3 kan uppnås. 
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Generellt bör RUFS-arbetet i sig inrymma bedömningar och analyser av i 
vilken utsträckning de prioriterade åtgärdena kan tänkas påverka de mätbara 
delmålen. Det gör det lättare att avgöra om prioriteringarna är de rätta. 

Den rumsliga strukturen 
• Vilken rumslig struktur krävs för en region utan klimatpåverkande 

utsläpp? 
• Vilken rumslig struktur krävs för en socialt, ekonomiskt och 

territoriellt sammanhållen region? 

För de två rumsliga strukturbilderna A och B anger samrådsmaterialet att 
bild B leder till ett lägre transportarbete än bild A. Det talar för att 
strukturbild B har förutsättningar att leda till relativt sett lägre 
klimatpåverkan än A. För att på ett meningsfullt sätt tala om en region utan 
klimatpåverkan, vilket är en absolut ambition, fordras emellertid att 
strukturbilderna analyseras i ett livscykelperspektiv 
(konsumtionsperspektiv). Om strukturbild B har förutsättningar att förenas 
med en region utan klimatpåverkande utsläpp är i ett sådant perspektiv 
vansklig att besvara med hänsyn till att redan byggandet av den 
infrastruktur, som bilden förutsätter, leder till en omfattande 
klimatpåverkan. Ödesfrågan är sannolikt hur ett klimatneutralt byggande av 
trafikinfrastruktur och bostäder ser ut. Detta hindrar inte att behovet av en 
utbyggd infrastruktur är stor. Ur Sollentunas perspektiv är det viktigt att 
understryka betydelsen av att stärka ostkustbanans kapacitet med hänsyn till 
såväl förbindelserna mot Arlanda som Uppsala. I det ABC-samarbete som 
etablerats mellan kommunerna i stråket har dessutom slutsatsen dragits att 
ett regionaltågstopp i Helenelund med sin närhet till Kista är 
eftersträvansvärd. 

De två strukturbilderna A och B, som redovisas i samrådsmaterialet, 
representerar snarare två scenarier än alternativa målbilder. För att illustrera 
vikten av resiliens och vilka möjliga framtider RUFS 2050 behöver vara 
rustad att möta borde fler scenarier redovisas. Strukturbilderna A och B 
beskriver snarare effekten av den framtida betalningsviljan och av hur de 
framtida restriktionerna för att bygga i anslutning till vägar och spår ser ut, 
än möjliga val för den kommunala planeringen. Sannolikt har den 
ekonomiska utvecklingen tillsammans med statens och landstingets 
agerande större betydelse för vilket alternativ som kommer att inträffa än 
kommunernas planering. 

För att skapa en socialt, ekonomiskt och territoriellt sammanhållen region är 
invånarnas självbild av stor betydelse. Ju fler som ser sig som en inkluderad 
del i regionen desto större förutsättningar finns det för en positiv social och 
ekonomisk utveckling. Hur denna bild utvecklas hänger i viss mån ihop med 
den rumsliga strukturen, men i minst lika hög grad av hur regionen beskrivs 
och kommuniceras. RUFS 2010 innehåller ett mer utvecklat resonemang om 
detta än vad som framskymtar i RUFS 2050. 
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RUFS 2050 som regionens gemensamma kontrakt 
• Vad krävs för att det som beskrivs i planen ska bli verklighet? 
• Vad krävs för att planen ska fungera som utgångspunkt för ert 

övergripande arbete och de beslut som ni ska fatta i er organisation? 
• Hur ska er organisation bidra till genomförandet av den kommande 

planen? 

Hur transportinfrastrukturen planeras och byggs ut är långsiktigt mer 
strukturerande för regionens fysiska och geografiska utveckling än i princip 
allt annat i RUFS 2050. För denna infrastruktur har kommunerna ett 
begränsat inflytande. Statens och landstingets roll är helt avgörande. 
Planeringen av vägnätet har traditionellt varit mer långsiktigt än planeringen 
av spårtrafiken. Det är för regionens utveckling mycket viktigt med 
kontinuitet och långsiktighet i planeringen av spårtrafiken. 

Härutöver har statens och landstingets insatser inom utbildningsområdet stor 
långsiktig betydelse för hur regionen kommer att utvecklas ekonomiskt och 
socialt. 

Det finns således en risk att statens och landstingets roll för regionens 
utveckling underskattas. Först med tillförlitliga långsiktiga planer för 
infrastrukturen kan kommunerna effektivt bidra med planeringen för 
bostäder m.m. Det är dessutom väsentligt att infrastrukturen planeras och 
utformas för att undvika att paradoxen uppstår att infrastrukturen motverkar 
den bebyggelse den är avsedd att betjäna. 
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