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Angående utställt förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

 

2017-09-28





		Stockholms läns landsting

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen



		registrator.trf@sll.se






 

		Museets diarienummer: 2017:105



		Ert diarienummer: TRN 2017-0052





Från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inkom 2017-06-27 ett förslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Efter att ha tagit del av förslaget - en 200-sidig plan och en 70-sidig konsekvensbeskrivning - framförs nedanstående. 

Bakgrund

Ett preliminärt förslag till regional utvecklingsplan var under förra året på samråd. Efter synpunkterna som då lämnades, däribland från länsmuseet 2016-08-30 dnr 2016:094, har liggande förslag sammanställts och utställts för granskning. 

Länsmuseets synpunkter

Vid en jämförelse med planens föregående samrådsversion konstateras att liggande förslag innehåller många av de kompletteringar som länsmuseet tidigare efterlyste. 

Mål för regionens kulturmiljöer finns nu formulerade, i avsnittet Kulturarv och kulturmiljö, s 134-137. Särskilt angeläget är att aktualisera kommunernas kulturmiljöprogram, för att få mer relevanta beslutsunderlag.

Att kulturarvet och kulturmiljöer bidrar till Stockholmsregionens attraktivitet kan ytterligare understrykas, genom hänvisning till Riksantikvarieämbetets medborgarenkät 2016. I denna visas att många uppfattar kulturarv som angeläget för att förstå samtiden, sig själv och känna gemenskap med andra människor. 

I avsnittet Bebyggelsestruktur, s 67-69, passar att uppmärksamma befintlig bebyggelse och kulturmiljöer som resurs. Återbruk av äldre byggnader kan ses som ”klimatsmart komplement” till nybyggen.    

I avsnittet Naturmiljöer och grönområden, s 145- 147, kan framhållas att skötseln av kulturmiljöer, t ex stenmurar, alléer och gärdesgårdar, gynnar biologisk mångfald.  



Övrigt

För ytterligare vägledning hänvisas till Riksantikvarieämbetets nyligen utgivna skrift Räkna med kulturarvet – Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling (2017). 



		Rolf Hammarskiöld



		Bebyggelseantikvarie





Stockholms läns museum 2017-09-28

		Christer Falk



		Museichef
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Museets diarienummer: 2017:105 


Ert diarienummer: TRN 2017-0052 


Från Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inkom 2017-06-27 ett förslag till Regional 


utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Efter att ha tagit del av förslaget - en 200-


sidig plan och en 70-sidig konsekvensbeskrivning - framförs nedanstående.  


Bakgrund 


Ett preliminärt förslag till regional utvecklingsplan var under förra året på samråd. Efter 


synpunkterna som då lämnades, däribland från länsmuseet 2016-08-30 dnr 2016:094, 


har liggande förslag sammanställts och utställts för granskning.  


Länsmuseets synpunkter 


Vid en jämförelse med planens föregående samrådsversion konstateras att liggande 


förslag innehåller många av de kompletteringar som länsmuseet tidigare efterlyste.  


Mål för regionens kulturmiljöer finns nu formulerade, i avsnittet Kulturarv och 


kulturmiljö, s 134-137. Särskilt angeläget är att aktualisera kommunernas 


kulturmiljöprogram, för att få mer relevanta beslutsunderlag. 


Att kulturarvet och kulturmiljöer bidrar till Stockholmsregionens attraktivitet kan 


ytterligare understrykas, genom hänvisning till Riksantikvarieämbetets 


medborgarenkät 2016. I denna visas att många uppfattar kulturarv som angeläget för 


att förstå samtiden, sig själv och känna gemenskap med andra människor.  


I avsnittet Bebyggelsestruktur, s 67-69, passar att uppmärksamma befintlig 


bebyggelse och kulturmiljöer som resurs. Återbruk av äldre byggnader kan ses som 


”klimatsmart komplement” till nybyggen.     


I avsnittet Naturmiljöer och grönområden, s 145- 147, kan framhållas att skötseln av 


kulturmiljöer, t ex stenmurar, alléer och gärdesgårdar, gynnar biologisk mångfald.   
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Räkna med kulturarvet – Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling (2017).  
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