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 Datum 
 2017-09-25 
 
Handläggare, telefon Diarienummer: 


Ola Carlén, 08-58430110 2017-27 


   
  Stockholms läns landsting  
   Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
   Registrator.trf@sll.se 
 


Remissvar - RUFS 2050 (externt dnr. TRN 2017-0052) samt i 
tillämpliga delar Klimatfärdplan 2050 (TRN 2016-0082) och 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016-0127) 
 


Bakgrund 
Brandkåren Attunda har givits möjlighet att lämna synpunkter avseende rubricerat ärende. Följande 
handlingar har varit underlag för vårt yttrande: 


 Förslag till Klimatfärdplan 2050 


 Förslag till landsbyggds och skärgårdsstrategi 


 Plankarta 


 Regional utvecklingsplan RUFS 2050 


 Samlad konsekvensbeskrivning av samrådsförslag RUFS 2050 


Brandkåren Attunda har redan tidigare yttrat sig kring delar av underlaget (Dnr 210.2016.01522, externt 
Dnr TRN 2016-0047) och detta svar är även inarbetat i denna utgåva. 
 


Synpunkter 


1. Brandkåren Attunda anser det vara mycket positivt att det redan i det tidigaste skedet av 
samhällsplaneringen för regionen finns en beskrivning av vikten av att se till riskhänsyn i den fysiska 
planeringen. Detta blir viktigare för hela regionen på så vis som beskrivs i samrådsförslaget, när 
våra tätorter förtätas ytterligare och byggnationer sker allt närmre inpå olika risker/riskobjekt. Det 
är också betydande för att det inte ska kunna förbises vid senare planering i 
detaljplaneutformningen. 


2. Inom ramen för de globala målen för hållbar utveckling som beslutades av FN 2015 är syftet med 
ett av de 17 målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. Rapporten beskriver en relativt stor socioekonomiska segregation i länet och behovet av 
att minska de sk utanförskapsområdena. Rapporten uppmanar även myndigheter och privata 
företag att verka för att minska dessa skillnader. Brandkåren Attunda ser detta som ett prioriterat 
område och skulle gärna se en fördjupning kring detta då den fysiska planeringen enbart delvis 
beskriver problematiken. Vi ser gärna en fördjupning kring hur kommunerna kan arbeta för ökad 
resiliens, det vill säga städernas förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig samt fortsätta 
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utvecklas efter såväl miljömässiga som sociala påfrestningar, vilket är en central fråga 
inom hållbar stadsutveckling. 


3. Rapporten beskriver en relativt stor socioekonomiska segregation i länet och behovet av att minska 
de sk utanförskapsområdena. Rapporten uppmanar även myndigheter och privata företag att verka 
för att minska dessa skillnader. Brandkåren Attunda ser detta som ett prioriterat område och skulle 
gärna se en fördjupning kring detta då den fysiska planeringen enbart delvis beskriver 
problematiken. 


4. Brandkåren Attunda uppfattar att det finns en relativt utbredd problematik med olovligt nyttjande 
(boende) i länets kommuner. Denna kan dels utgöras av sk ”EU-migranter” vilka ofta bor mycket 
bristfälligt utomhus men att det är även vanligt med olovligt boende inom stadsplanerade områden 
för tex industrier. Problematiken ska inte överdrivas men kan behöva värderas och beskrivas för att 
undvika att befästa parallella samhällsklasser. 


5.  Under avsnittet teknisk försörjning beskrivs utmaningarna att underhålla och säkra framtidens 
dricksvattenförsörjning. Det kommunala vattensystemen har historiskt även använts för 
brandvattenförsörjning. Brandkåren Attunda har under en längre tid påtalat behovet att ta med 
den aspekten i den framtida utformningen av vattenförsörjningen. 


6. I konskevensutredningen berörs under avsnittet risker och störningar hot utifrån ett förändrat 
klimat samt i någon mån hot i form av terrorhändelser. Brandkåren Attunda uppmuntrar ett samlat 
avsnitt kring risker och störningar utöver de nu nämnda. 


 
 
Ärendet har handlagts av  


Ola Carlén, Strateg 


Brandkåren Attunda 


 


 


Intern kvalitetssäkring av ärendet har skett av Sten Andersson, Strateg. 
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Remissvar - RUFS 2050 (externt dnr. TRN 2017-0052) samt i tillämpliga delar Klimatfärdplan 2050 (TRN 2016-0082) och Landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016-0127)



Bakgrund

Brandkåren Attunda har givits möjlighet att lämna synpunkter avseende rubricerat ärende. Följande handlingar har varit underlag för vårt yttrande:

· Förslag till Klimatfärdplan 2050

· Förslag till landsbyggds och skärgårdsstrategi

· Plankarta

· Regional utvecklingsplan RUFS 2050

· Samlad konsekvensbeskrivning av samrådsförslag RUFS 2050

Brandkåren Attunda har redan tidigare yttrat sig kring delar av underlaget (Dnr 210.2016.01522, externt Dnr TRN 2016-0047) och detta svar är även inarbetat i denna utgåva.



Synpunkter

1. Brandkåren Attunda anser det vara mycket positivt att det redan i det tidigaste skedet av samhällsplaneringen för regionen finns en beskrivning av vikten av att se till riskhänsyn i den fysiska planeringen. Detta blir viktigare för hela regionen på så vis som beskrivs i samrådsförslaget, när våra tätorter förtätas ytterligare och byggnationer sker allt närmre inpå olika risker/riskobjekt. Det är också betydande för att det inte ska kunna förbises vid senare planering i detaljplaneutformningen.

2. Inom ramen för de globala målen för hållbar utveckling som beslutades av FN 2015 är syftet med ett av de 17 målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Rapporten beskriver en relativt stor socioekonomiska segregation i länet och behovet av att minska de sk utanförskapsområdena. Rapporten uppmanar även myndigheter och privata företag att verka för att minska dessa skillnader. Brandkåren Attunda ser detta som ett prioriterat område och skulle gärna se en fördjupning kring detta då den fysiska planeringen enbart delvis beskriver problematiken. Vi ser gärna en fördjupning kring hur kommunerna kan arbeta för ökad resiliens, det vill säga städernas förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig samt fortsätta utvecklas efter såväl miljömässiga som sociala påfrestningar, vilket är en central fråga inom hållbar stadsutveckling.

3. Rapporten beskriver en relativt stor socioekonomiska segregation i länet och behovet av att minska de sk utanförskapsområdena. Rapporten uppmanar även myndigheter och privata företag att verka för att minska dessa skillnader. Brandkåren Attunda ser detta som ett prioriterat område och skulle gärna se en fördjupning kring detta då den fysiska planeringen enbart delvis beskriver problematiken.

4. Brandkåren Attunda uppfattar att det finns en relativt utbredd problematik med olovligt nyttjande (boende) i länets kommuner. Denna kan dels utgöras av sk ”EU-migranter” vilka ofta bor mycket bristfälligt utomhus men att det är även vanligt med olovligt boende inom stadsplanerade områden för tex industrier. Problematiken ska inte överdrivas men kan behöva värderas och beskrivas för att undvika att befästa parallella samhällsklasser.

5.  Under avsnittet teknisk försörjning beskrivs utmaningarna att underhålla och säkra framtidens dricksvattenförsörjning. Det kommunala vattensystemen har historiskt även använts för brandvattenförsörjning. Brandkåren Attunda har under en längre tid påtalat behovet att ta med den aspekten i den framtida utformningen av vattenförsörjningen.

6. I konskevensutredningen berörs under avsnittet risker och störningar hot utifrån ett förändrat klimat samt i någon mån hot i form av terrorhändelser. Brandkåren Attunda uppmuntrar ett samlat avsnitt kring risker och störningar utöver de nu nämnda.





Ärendet har handlagts av 

Ola Carlén, Strateg

Brandkåren Attunda





Intern kvalitetssäkring av ärendet har skett av Sten Andersson, Strateg.
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tillämpliga delar Klimatfärdplan 2050 (TRN 2016-0082) och 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi (TRN 2016-0127) 
 

Bakgrund 
Brandkåren Attunda har givits möjlighet att lämna synpunkter avseende rubricerat ärende. Följande 
handlingar har varit underlag för vårt yttrande: 

 Förslag till Klimatfärdplan 2050 

 Förslag till landsbyggds och skärgårdsstrategi 

 Plankarta 

 Regional utvecklingsplan RUFS 2050 

 Samlad konsekvensbeskrivning av samrådsförslag RUFS 2050 

Brandkåren Attunda har redan tidigare yttrat sig kring delar av underlaget (Dnr 210.2016.01522, externt 
Dnr TRN 2016-0047) och detta svar är även inarbetat i denna utgåva. 
 

Synpunkter 

1. Brandkåren Attunda anser det vara mycket positivt att det redan i det tidigaste skedet av 
samhällsplaneringen för regionen finns en beskrivning av vikten av att se till riskhänsyn i den fysiska 
planeringen. Detta blir viktigare för hela regionen på så vis som beskrivs i samrådsförslaget, när 
våra tätorter förtätas ytterligare och byggnationer sker allt närmre inpå olika risker/riskobjekt. Det 
är också betydande för att det inte ska kunna förbises vid senare planering i 
detaljplaneutformningen. 

2. Inom ramen för de globala målen för hållbar utveckling som beslutades av FN 2015 är syftet med 
ett av de 17 målen att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. Rapporten beskriver en relativt stor socioekonomiska segregation i länet och behovet av 
att minska de sk utanförskapsområdena. Rapporten uppmanar även myndigheter och privata 
företag att verka för att minska dessa skillnader. Brandkåren Attunda ser detta som ett prioriterat 
område och skulle gärna se en fördjupning kring detta då den fysiska planeringen enbart delvis 
beskriver problematiken. Vi ser gärna en fördjupning kring hur kommunerna kan arbeta för ökad 
resiliens, det vill säga städernas förmåga att stå emot, anpassa eller återhämta sig samt fortsätta 
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utvecklas efter såväl miljömässiga som sociala påfrestningar, vilket är en central fråga 
inom hållbar stadsutveckling. 

3. Rapporten beskriver en relativt stor socioekonomiska segregation i länet och behovet av att minska 
de sk utanförskapsområdena. Rapporten uppmanar även myndigheter och privata företag att verka 
för att minska dessa skillnader. Brandkåren Attunda ser detta som ett prioriterat område och skulle 
gärna se en fördjupning kring detta då den fysiska planeringen enbart delvis beskriver 
problematiken. 

4. Brandkåren Attunda uppfattar att det finns en relativt utbredd problematik med olovligt nyttjande 
(boende) i länets kommuner. Denna kan dels utgöras av sk ”EU-migranter” vilka ofta bor mycket 
bristfälligt utomhus men att det är även vanligt med olovligt boende inom stadsplanerade områden 
för tex industrier. Problematiken ska inte överdrivas men kan behöva värderas och beskrivas för att 
undvika att befästa parallella samhällsklasser. 

5.  Under avsnittet teknisk försörjning beskrivs utmaningarna att underhålla och säkra framtidens 
dricksvattenförsörjning. Det kommunala vattensystemen har historiskt även använts för 
brandvattenförsörjning. Brandkåren Attunda har under en längre tid påtalat behovet att ta med 
den aspekten i den framtida utformningen av vattenförsörjningen. 

6. I konskevensutredningen berörs under avsnittet risker och störningar hot utifrån ett förändrat 
klimat samt i någon mån hot i form av terrorhändelser. Brandkåren Attunda uppmuntrar ett samlat 
avsnitt kring risker och störningar utöver de nu nämnda. 

 
 
Ärendet har handlagts av  

Ola Carlén, Strateg 

Brandkåren Attunda 

 

 

Intern kvalitetssäkring av ärendet har skett av Sten Andersson, Strateg. 
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