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HKV PROD INFRA Anders Ferdinandsson, 

08-788 84 40, Anders.Ferdinandsson@mil.se 

                  

Synpunkter på utställning av Regional utvecklingsplanen 

för Stockholmsregionen, RUFS 2050, Stockholms län 
         

          

         

Försvarsmakten har getts möjlighet att inkomma med synpunkter i efterhand på 

utställningen av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Sammanfattning 

- Totalförsvaret består av en mängd verksamheter med aktörer som alla 

måste sträva åt samma håll i försvaret av Sverige. Det gäller alla statliga 

myndigheter, kommuner och landsting samt företag. 

- Försvarsmakten delar Länsstyrelsen Stockholms län synpunkt att en tydlig 

redovisning av riksintressen saknas. 

- Försvarsmakten delar även Länsstyrelsen Stockholms län synpunkt att 

frågor inom områdena hälsa, risk och säkerhet har inte hanterats i 

tillräcklig utsträckning och Försvarsmakten saknar även perspektivet civilt 

försvar och förmågan att hantera en allvarligare samhällskris vid en höjd 

beredskap. 

- Där Försvarsmakten bedriver verksamhet och har utpekade riksintresse 

måste samråd ske med Försvarsmakten. Eventuell ny bebyggelse inom 

dessa områden kan komma att innebära påtaglig skada på riksintressena. 

- Angående Älmsta gör Försvarmakten bedömning att orten kan utpekas 

som landsbygdsnod men att utveckling av orten bör ske i dialog med 

Försvarsmakten. 
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Bakgrund 

Som ett resultat av det försämrade omvärldsläget behöver Sveriges 

försvarsförmåga stärkas. Utvecklingen av samhällets krisberedskap och 

totalförsvarsplanering måste anpassas till de säkerhetspolitiska förhållanden som 

regeringen identifierat. 

Det militära försvaret är beroende av stöd från det civila samhället för att 

säkerställa sin operativa förmåga vid höjd beredskap och ytterst vid krig. Det är 

därför viktigt att det civila försvaret bidrar till det militära försvarets operativa 

förmåga.  

Det civila försvaret är i grunden hela samhällets inneboende robusthet, 

motståndskraft och förmåga att hantera hot, kriser och höjd beredskap. Varje 

myndighet, kommun och landsting ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets 

krav i enlighet med Lag om totalförsvar och höjd beredskap (SFS 1992:1403). 

Privata företag äger och/eller driver idag en stor del av Sveriges försvarsförmåga. 

Det gör att de måste involveras i planeringen.  

RUFS  2050 

Visionen för Stockholmsregionen och de målsättningar som satts för utvecklingen 

av regionen är ”en tillgänglig region med god livsmiljö; en öppen, jämställd, 

jämlik och inkluderande region; en ledande tillväxt- och kunskapsregion och en 

resurseffektiv och resilient region”. 

Förmåga att trygga och att återställa funktionalitet efter en påfrestning på 

samhället som kan vara utsträckt i tiden måste öka. Detta är ett viktigt och 

långsiktigt arbete där frågor som rör samhällets krisberedskap och totalförsvar 

måste beaktas i alla beslutsprocesser, inom alla politikområden, och utgå från de 

analyser av risker och sårbarheter som görs. 

Störningar i samhällsviktig verksamhet kan ha många orsaker som bristande 

underhåll, olyckor eller naturhändelser. Kritisk infrastruktur och 

informationsinfrastruktur måste alltid fungera genom olika former av robusthet, 

skydd och kontinuitetsplanering. Planering för alternativ, om normal drift inte kan 

ske, ska förberedas. I aktualitetsrapporten har livsmedelsförsörjning tagits upp 

som ett fokusområde som ska beaktas i RUFS 2050. Livsmedelförsörjning är inte 

den enda förnödenhet som bör beaktas för att öka uthållighet och robusthet. 

Exempelvis vid elenergibortfall ska kritisk infrastruktur, trauma- och 

akutsjukvård kunna fortsatt verka. För den reservkraft som då behövs måste 

drivmedelstillgång säkerställas. Det kan också vara så att viss kritisk infrastuktur 

behöver säkras med tillgång till reservkraft.   

Samrådsförslaget till RUFS 2050 saknar en beskrivning av riksintressen för 

totalförsvarets militära del. Även om RUFS hanterar planering och utveckling på 

en regional skala är vissa av Försvarsmakten riksintressen stora och sträcker sig 
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över flera kommuner. I Stockholms län rör det sig främst om militär övnings- och 

skjutfält som har en omgivningspåverkan främst i form av buller men även annan 

risk som påverkar flera kommuner. Försvarsmakten anser att dess bör nämnas och 

presenteras på en karta. Eventuell ny bebyggelse inom och i närheten av dessa 

områden kan komma att innebära påtaglig skada på riksintressena. I RUFS 2050 

ligger vissa utpekade ”Serviceorter” och ”Kärnöar” inom Försvarsmaktens 

influensområden så som Håbo-Tibble-Tjusta, Utö, Sandö m.fl. inom 

riksintressena och influensområden är det av största vikt att det sker en tidig 

dialog med Försvarsmakten, det belyser också vikten av att redovisa 

Försvarsmakten riksintressen och influensområden i karta och text.  

 

 

Bramer, Camilla 

Delprocessledare fysisk planering, produktionsledningens infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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