
UTSTÄLLNING
27 JUNI–3 NOVEMBER 2017

Europas mest attraktiva storstadsregion
RUFS 2050
REGIONAL UTVECKLINGSPLAN 
FÖR STOCKHOLMSREGIONEN



11NULÄGE OCH UTMANINGAR

DEL 1

NULÄGE OCH  
UTMANINGAR



12 NULÄGE OCH UTMANINGAR

Omvärld och trender

Stockholmsregionen integreras allt mer i globala strukturer. Utvecklingen i 
regionen och i vår omvärld skapar nya möjligheter men kan också inne bära 
begränsningar. Den regionala utvecklingsplaneringen vilar därför på kunskaper 
om trender som har betydelse för Stockholmsregionen, regionens särskilda 
förutsättningar och utmaningar. Det är långt ifrån möjligt att förutse allt fram till 
2050, däremot är det möjligt att rusta för en god handlingsberedskap. Utgångs-
läget är bra. Regionen har hög sysselsättning, en robust ekonomisk tillväxt och 
en stark befolkningstillväxt. Regionen har också kommit långt i omställningen 
mot en grönare ekonomi, med relativt låg klimat- och miljöpåverkan och en på 
många sätt god livsmiljö för invånarna, med närhet till natur och vatten.

Globaliseringens konsekvenser 
Flera samverkande ekonomiska, tekniska och politiska processer bidrar till ett alltmer 
omfattande transnationellt utbyte av kapital, arbetskraft, varor och tjänster. Takten i  
globaliseringen har varit mer eller mindre stark under olika perioder och under de 
senaste årtiondena har den ökat. Nyttan av globaliseringen är inte jämnt fördelad inom 
och mellan länderna. Tendensen globalt är att storstadsregioner har störst nytta av globa-
liseringen genom sin täthet, tillgänglighet och mångfald av människor, kompetenser och 
företag. Men det är även i storstadsregionerna som den sociala fragmenteringen är mest 
uppenbar. 

Stockholmsregionen är mycket beroende av omvärlden. Det finns tendenser i omvärl-
den till nationell protektionism och ökad slutenhet. Ett sådant scenario skulle påverka 
livet för alla invånare, minska antalet besökare i regionen och slå negativt mot en majori-
tet av näringsidkarna och Stockholmsregionens tillväxt. Men den underliggande kraften 
i globaliseringen skulle bestå även i ett sådant scenario, om än i en svagare omfattning.

Migrationsflöden och fler utrikes födda i befolkningen
Uppemot 5 miljoner migranter söker sig årligen permanent till något av OECD-länderna, 
varav uppemot 85 000 till Sverige. En tredjedel av migranterna kommer från ett annat 
OECD-land, 1 av 10 från Kina. Totalt sett bor det 120 miljoner utrikes födda i OECD- 
länderna.1 

Allt fler bor i städer
Med nuvarande urbaniseringstakt är andelen som bor i städer i världen omkring 70  
procent någon gång under perioden 2030–2050. Sett till andel av befolkning och eko-
nomi är Sverige redan i dag ett av världens och Europas mest urbaniserade länder; drygt 
40 procent av Sveriges befolkning bor i någon av de tre storstadsregionerna (Stockholm, 
Göteborg, Malmö) och mer än hälften av landets bruttonationalprodukt genereras i dessa 
tre storstadsområden.

1 OECD (2016), International Migration Outlook 2016, OECD Publishing, Paris.
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Digitaliseringen påverkar tillväxten, arbetslivet  
och livskvaliteten
Digitaliseringen förändrar vårt samhälle. Den påverkar alla områden, sektorer och verk-
samheter. Den omfattar även hälso- och sjukvård, offentlig omsorg, utbildning och andra 
offentligt finansierade välfärdstjänster. Samhällsutvecklingen är och har alltid varit nära 
sammanlänkad med den tekniska utvecklingen. Digitaliseringen bygger på en teknisk 
utveckling som är oerhört snabb och ökar allt snabbare. Förändringskraften i digitalise-
ringen är omvälvande även för arbetsmarknaden och näringslivet. Automatiseringen av 
arbetsuppgifter som i dag utförs av människor ökar och påverkar i allt större utsträck-
ning även högkvalificerade yrken. Det innebär att det kommer att ske förskjutningar när 
det gäller kompetenskrav och yrkesroller inom befintliga yrken och att nya roller uppstår. 
Det får konsekvenser för utbildningar och utbildningarnas innehåll. Omställningsförmå-
gan inom såväl näringsliv som akademi, och inom transportsystemet, utbildning och 
offentlig service är därmed avgörande för hur väl regionen kan anpassa sig.

Ökat tryck på ekosystem 
Den globala befolkningstillväxten och en snabb, global ekonomisk utveckling i kombina-
tion med en otillräcklig miljöhänsyn har medfört många negativa effekter på ekosyste-
men. Globalt handlar det om nedskräpning, stora mängder toxiska och miljöfarliga 
utsläpp, minskad biologisk mångfald och inte minst om ett överuttag av jordens ändliga 
resurser. I många urbaniserade regioner i världen ger miljöbelastningen stora 
hälsorisker. 

Tillståndet i miljön i Stockholmsregionen har trots det i många avseenden blivit bättre 
de senaste 50 åren, trots växande befolkning och ekonomi. Men det finns ändå klimatför-
ändringar, miljöproblem i Östersjön, hotade grundvattenbestånd och en risk för sämre 
vattenkvalitet i regionens sjöar. En del av Stockholmsregionens påverkan på ekosystemen 
uppstår dessutom i andra delar av världen, som en effekt av de globalt integrerade 
marknaderna.

Ökad transparens för tillit och tillväxt 
Världen krymper tack vare en ökad tillgång till kommunikationssystem och sociala 
medier, liksom ett ökat resande. Det ger möjligheter till nya och mer effektiva kontaktytor 
mellan individer och mellan invånare och myndigheter. Transparens och frihet från kor-
ruption är avgörande faktorer för individers livskvalitet och regionens attraktivitet. När 
barn, unga och vuxna är trygga och känner tillit leder det till fler möten som i sin tur kan 
leda till att fler idéer omvandlas till innovation och ekonomisk tillväxt. 
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Stockholmsregionen  
är en tillväxtregion

Framtiden är på många sätt osäker och det finns inget sätt att säkert förutse 
utvecklingen för ekonomi eller befolkning, utan all framtidsplanering bygger  
på antaganden. Det behövs likväl långsiktiga befolknings framskrivningar för  
att skapa planeringsramar och en framförhållning för de mest troliga framtids-
scenarierna. 

Hållbar planering baseras på befolkningsutveckling 
Inom ramen för uppdraget med regional utvecklingsplanering har tre olika scenarier 
tagits fram. De bygger på olika antaganden för befolknings- och sysselsättnings-
framskrivningar: Låg, Bas och Hög. Scenario Bas är planens huvudalternativ men  
Stockholmsregionen behöver ha en beredskap för att klara även Låg och Hög. Den demo-
grafiska utvecklingen kan beräknas relativt säkert genom antaganden som delvis bygger 
på den historiska utvecklingen och antaganden om den kommande utvecklingen. Anta-
ganden om migration är däremot vanskliga. Den ekonomiska utvecklingen bygger på 
antaganden från Långtidsutredningen 20152.

Tabell 1. Grundantaganden om befolkning, sysselsättning och inkomster i RUFS 2050

Realinkomstökning i riket per capita och år 2015–2050

1,8 %

Förvärvsgrader i riket, 20–64 åringar, inrikes respektive utrikes födda

Inrikes Utrikes Låg Utrikes Bas Utrikes Hög

2014 82 % 59 % 59 % 59 %

2050 82 % 63 % 67 % 69 %

Nettomigration till riket 2015–2050

Låg Bas Hög

Riket 842 000 1 673 000 2 568 000

Utrikes och inrikes flyttnetto, andel av rikets flyttnetto

Utrikes Inrikes Låg Inrikes Bas Inrikes Hög

Stockholms län 26,3 % 12,5 % 9,2 % 8,0 %

ÖMS 44,2 % 9,8 % 8,3 % 7,8 %

2 Långtidsutredningen utarbetas av regeringen genom Finansdepartementet. Syftet är att ge en samlad  
 bedömning av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen som ett underlag för den framtida ekonomiska  
 politiken. Långtidsutredningen 2015 är den tjugoandra i ordningen.

Framskrivningar  
av befolkning och  
sysselsättning i östra 
Mellansverige, 
2017:2.
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Befolkningsframskrivningar 2015–2050

2015 2050 Låg 2050 Bas 2050 Hög

Stockholms län 2 231 000 3 048 000 3 388 000 3 742 000

ÖMS 4 152 000 5 166 000 5 712 000 6 291 000

Riket 9 851 000 11 444 000 12 550 000 13 777 000

Sysselsättningsframskrivningar 2013–2050

2013 2050 Låg 2050 Bas 2050 Hög

Stockholms län 1 153 000 1 596 000 1 743 000 1 941 000

ÖMS 1 987 000 2 505 000 2 742 000 3 046 000

Riket 4 609 000 5 358 000 5 849 000 6 466 000

Dagens befolkning
I Stockholms län bor i dag närmare 
2,3 miljoner invånare, ungefär lika 
många som i Köpenhamn och Amster-
dam, och de allra flesta bor i någon av 
regionens tätorter3. Omkring tre pro-
cent av Stockholmsregionens befolk-
ning bor utanför tätorterna och av 
dessa bor cirka 3 000 på öar i skär-
gården utan fast landförbindelse. 
Omkring 76 procent av länets befolk-
ning bor inom 1 200 meter från spår-
stationer och stombusshållplatser. 

Varför ökar Stockholmsregionens befolkning?

Drygt hälften av befolkningsökningen under de senaste åren beror på ett positivt flytt-
netto, både inrikes (8 procent) och utrikes (51 procent), medan resten (41 procent) beror 
på ett positivt födelsenetto. Många som bosätter sig i Stockholms län är unga som är i 
arbetsför ålder, arbetar och bildar familj. Det relativt höga barnafödandet, tillsammans 
med immigrationen är en av anledningarna till att åldersfördelningen i regionen ser 
gynnsam ut i förhållande till många storstadsregioner i Europa. 

Många olika boendemiljöer och levnadsvillkor

Det finns många olika slags boendemiljöer i regionen och invånare med olika levnads-
villkor. Skillnader mellan olika boendemiljöer märks inte bara i områdets fysiska utform-
ning, utan det handlar även om åldersfördelning, utbildningsnivå, inkomstnivå, hälsa. 

Liksom många andra storstadsregioner är Stockholmregionen socio-ekonomiskt  
segregerad. Ekonomin är den tydligaste segregationsfaktorn: låginkomsttagare bor i  
stor utsträckning nära andra låginkomsttagare och höginkomsttagare bor i ännu större 
utsträckning i närheten av andra höginkomsttagare. Graden av segregation har ökat 
sedan mitten av 1990-talet. Den ekonomiska segregationen leder i sin tur till andra for-
mer av segregation som också har ökat under tidsperioden.

På väg mot en mer könsblandad utbildnings- och arbetsmarknadsregion?

I länets gymnasieutbildning studerar 28 % av flickorna och 26 % av pojkarna på natio-

3  Tätort definieras enligt SCB som en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.

2 231 000

2 850 000

3 338 000

Befolkningsökning Stockholmsregionen

2015

2030

2050

Figur 2. Befolkning i Stockholmsregionen
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nella program med jämn könsfördelning (mellan 40–60% av vardera könet). En jämn 
könsfördelning i utbildningsprogrammen kan på sikt leda till en framtida arbetsmark-
nad med fler yrken med jämnare könsfördelning. Könsfördelningen ligger redan i dag 
inom ramen 40–60 procent för 6 av de 20 till antalet sysselsatta största yrkena. 

Figur 3. Fördelning av kvinnliga och manliga elever med slutbetyg från gymnasiet  
i Stockholms län (urval av gymnasieprogram läsåret 2014–2015).

Elever med slutbetyg från gymnasiet
Stockholms län. Urval gymnasieprogram läsåret 2014/2015
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Figur 4. Fördelning av de tjugo vanligaste yrkena mellan kvinnor  
och män i Stockholms län (2013).
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Gapet i förväntad livslängd minskar mellan kvinnor och män

Ett mått på befolkningens hälsa är den förväntade livslängden som är nära 81 år för män 
och knappt 85 år för kvinnor i länet. Men skillnaden mellan könen blir mindre och mindre. 
Att gapet har minskat mellan den förväntade medellivslängden för kvinnor och män, i 
kombination med en immigration av många män, har lett till att det i dag bor fler män än 
kvinnor i Sverige4. Däremot bor det fortfarande fler kvinnor än män i Stockholms län. 
Män beräknas leva sju år längre i de mest socialt och ekonomiskt gynnade områdena i 
jämförelse med män i de minst sociala och ekonomiskt gynnade områdena. Kvinnor 
beräknas leva fyra år längre vid samma jämförelse. Även utbildningsnivån påverkar den 
beräknade återstående livslängden: män och kvinnor med hög utbildning beräknas leva 
längre än de med låg utbildning.

4  4,97 miljoner kvinnor, 5 miljoner män (SCB, befolkningsstatistik 1 november 2016).
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Figur 5. Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder respektive 65 års ålder,  
uppdelat på utbildningsnivå i Stockholms län

Förväntad återstående medellivslängd vid 30 års ålder respektive 65 års ålder, 
uppdelat på utbildningsnivå i Stockholms län
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Så många lever i Stockholmsregionen 2050
Fram till 2050 beräknas länets invånarantal öka med drygt 1,1 miljoner till cirka 3,4 mil-
joner, vilket motsvarar en ökning på nästan 50 procent. Det kan jämföras med en beräk-
nad befolkningsökning i Sverige på cirka 27 procent och i hela världen på omkring 32 pro-
cent under samma period. Befolkningsökningen ställer stora krav på flera funktioner i 
länet för att invånarna ska kunna erbjudas en god livsmiljö. 

Det krävs fler bostäder och utökad befolkningsrelaterad service 

I nuläget uppger samtliga 26 kommuner i Stockholms län att det är underskott på bostäder 
i kommunen som helhet. Behoven är stora framförallt för hyres- och bostadsrätter, i synner-
het ettor med hyresrätt. Givet antaganden om det demografiska bostadsbehovet beräknas 
bostadsbeståndet behöva öka från omkring 1 000 000 bostäder 2015 till cirka 1 600 000 
bostäder 2050. Beroende på var i regionen befolkningen växer och i vilka åldrar, samt det 
befintliga utbudet, kräver befolkningsökningen även ett tillskott av andra funktioner. Dit 
hör exempelvis förskolor, skolor, arbetsplatser, vård och omsorg, livsmedelsbutiker och 
andra serviceinrättningar, samt inte minst kollektivtrafik och teknisk försörjning, det vill 
säga vatten och avlopp, energiförsörjning, avfalls- och massahantering samt täkter. 

Ännu fler både äldre och yngre

Liksom många andra städer och regioner i Europa förväntas Stockholmsregionen få en 
ökad andel äldre, men med ett relativt högt barnafödande och med en positiv nettomigra-
tion beräknas även den yngre andelen av befolkningen öka. Andelen av befolkningen i 
arbetsför ålder minskar däremot, men inte i samma takt som i många andra delar av  
Europa. Det gör att Stockholms län även i ett perspektiv för år 2050 beräknas ha en rela-
tivt gynnsam åldersfördelning och därmed demografisk försörjningskvot5.

Fler arbetar med befolkningsanknutna yrken

År 2050 beräknas att var fjärde arbetsplats i Stockholms län är någon form av välfärds-
tjänst som inkluderar vård, skola och omsorg. Många beräknas också arbeta inom produ-
centtjänster och inom förmedlingstjänster. Detta speglar en service- och tjänstedomine-
rad arbetsmarknad som även lockar till sig arbetskraft från omkringliggande län. 
Nettoinpendlingen till Stockholms län beräknas år 2050 vara 91 000. Det är cirka 30 000 
högre än den nuvarande nettoinpendlingen.

5 Försörjningskvot 2015: 0,66 år och beräknad försörjningskvot 2050: 0,75 år.
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Figur 6. Åldersfördelning 2015 och 2050Åldersfördelning 2015 och 2050
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Fler lever längre och gruppen över 85 år ökar mest

Medellivslängden för nyfödda i Sverige år 2050 beräknas till 88 år för kvinnor och drygt 
85 år för män. Eftersom kvinnor tenderar att leva längre beräknas gruppen äldre ensam-
stående kvinnor öka. Dessa kvinnor har andra behov än exempelvis yngre, sammanbo-
ende par när det gäller bostad och vård. Vårdbehovet beräknas öka, delvis på grund av en 
större och äldre befolkning, men också på grund av att fler beräknas leva ensamma under 
slutet av livet. Tekniska förbättringar inom e-hälsa kan möjliggöra en ökning av vård i 
hemmet och ett minskat behov av geografisk närhet till vårdgivare. Mindre, billiga bostä-
der med hög tillgänglighet och närhet till olika servicepunkter efterfrågas av en allt större 
andel äldre. Detta gäller främst de som är 85 år och äldre, en grupp som beräknas öka 
från 45 000 till 134 000 mellan 2015 och 2050.

Fler jobbar mer och allt längre

Pensionsåldern i Sverige beräknas öka från 65 till 69 år, till stor del på grund av privat-
ekonomiska skäl. Den förväntade ökade livslängden innebär att antalet pensionsår ökar, 
vilket minskar pensionspengarna eftersom de slås ut på fler år. Det ökar incitamentet att 
arbeta längre för att få ihop en rimlig pension att leva för. Även antalet arbetade timmar 
beräknas öka från knappt 25 timmar per vecka i åldern 20–64 år, till drygt 26 timmar per 
vecka i samma åldersgrupp. Det beror främst på tre orsaker: jämvikt i ekonomin med 
lägre arbetslöshet och högre sysselsättning, ökad pensionsålder samt ökad 
medellivslängd.

Figur 7. Befolkningspyramid i Stockholms län 2015 och 2050
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Styrkor och förbättringsområden

Utvecklingen i Stockholmsregionen går bra inom  många områden, men det 
finns också ett antal viktiga förbättringsområden. 

Framgångsfaktorer i Stockholmsregionen
Stockholmsregionen är Sveriges huvudstadsregion och Nordens främsta storstadsregion 
med en mycket stark tillväxt. Stockholm är regionens och landets centrum och regionen 
är ett nav för hela landet genom sin roll som motor för innovation, företag, och sin sär-
ställning för kulturaktiviteter och beslutsfattarfunktioner. Stockholmsregionen har 
unika särdrag med skärgården, sammanhängande gröna kilar, rika landsbygdsmiljöer, 
historiska städer och en bebyggd miljö som varierar från industrialismens epok till 
dagens boendemiljöer. Tillväxten och den rumsliga expansionen har varit relativt konti-
nuerlig och har skapat en storstadsregion med en urbaniserad landsbygd i stora delar av 
länet och med många funktionella samband över länets gränser. Den framtida utveck-
lingen bygger på ett rikt och stabilt arv när det gäller både fysiska och strukturella former 
i samhället. Regionen har ett stort antal högklassiga miljöer som erbjuder goda utveck-
lingsmöjligheter, livschanser och upplevelser. Stockholmregionen har också att värna 
sina många funktioner som hamn- och handelsstad, som universitets- och innovations-
centrum, som besöksmål och inte minst som huvudstad. 

Det finns ett antal grundläggande faktorer som gör att regionen har utvecklats väl. Den 
nordiska välfärdsmodellen i kombination med frihandel, stabila politiska demokratiska 
förhållanden i Skandinavien, en transparent offentlig sektor som håller hög kvalitet och 
ett samhälle där folk litar på varandra har skapat ett öppet samhällsklimat. En god infra-
struktur och goda kommunikationer skapar mötesplatser för alla invånare från olika 
delar av samhället. En fjärdedel av befolkningen i Stockholmsregionen är född utom-
lands och det internationaliserade näringslivet har kontakter och nätverk över hela värl-
den. Regionen har av tradition mycket väl utbyggda och fungerande system för teknisk 
försörjning. 

Utbildnings- och karriärmöjligheterna är goda. Kulturutbudet och rekreationsmöjlig-
heterna är av internationell toppklass. Regionen präglas av en långtgående jämlikhets- 
och jämställdhetssträvan och har också hög sysselsättning, en mycket god ekonomisk bas 
med ett mycket varierat och kunskapsintensivt näringsliv, många stora multinationella 
företag och en tydlig inriktning på grön tillväxt. Omställningen till ett samhälle utan kli-
matpåverkande utsläpp är en stark drivkraft för innovation och nya affärsmöjligheter. 

Produktiviteten och befolkningstillväxten i Stockholmsregionen är högre än i övriga 
landet och i de flesta europeiska storstadsregioner. Regionen står i nuläget för nästan en 
tredjedel av Sveriges BNP, med knappt en fjärdedel av landets befolkning. Stockholmsre-
gionens konkurrenskraft bygger på en tjänste- och kunskapsintensiv ekonomi med en 
bred branschsammansättning vilket ger god förmåga att klara ekonomiska kriser. 

Stockholmsregionens förbättringsområden 
Det finns många grundläggande förutsättningar som är gemensamma med andra stor-
städer i höginkomstländer, men den tillväxt som Stockholmsregionen har haft har skapat 
en särskild situation när utbyggnaden inte har hängt med befolkningstillväxten. Trans-
portinfrastrukturen, bostadsbeståndet och i vissa avseenden utbildningssystemets kapa-
citet har under lång tid utvecklats i lägre takt än befolkningsökningen. Samtidigt har ny 
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bebyggelse tillkommit i lägen där kollektivtrafiktillgängligheten är dålig, vilket har lett 
till utspridd bebyggelse och många korta och långa bilresor i regionen. Sammantaget  
yttrar sig detta i trängsel, tidsförluster, bostadsbrist och höga bostadspriser samt 
kompetensbrist. 

Bostadsbristen i Stockholmsregionen är i dag omfattande, bland annat beroende på en 
hög befolkningsökning, låg rörlighet i bostadsbeståndet, och ett konjunkturkänsligt och 
efterfrågestyrt bostadsbyggande som inte möter hela bostadsbehovet. Unga, studenter, 
nyanlända, låginkomsttagare och de som bor kortvarigt i regionen är exempel på grupper 
som har svårt att konkurrera på den här marknaden, men även boende i regionen vars 
behov förändras till följd av exempelvis långvarig sjukdom. Svårigheten att hitta en 
bostad efter behov är ett hinder för Stockholmsregionens långsiktiga konkurrens- och 
attraktionskraft. För att dessutom lyckas med att både bygga många nya bostäder och 
skapa goda bostadsmiljöer måste många målkonflikter lösas i den efterföljande plane-
ringen, särskilt eftersom regionens bebyggelse behöver bli tätare och i första hand lokali-
seras i goda kollektivtrafiklägen.

I nuläget har bostadsbyggandet tagit fart i hela regionen och stora investeringar görs i 
transportinfrastrukturen, men med en befolkning som fortsätter växa måste flera andra 
system byggas ut. Det handlar om hälso- och sjukvård, utbildning och rekreation, men 
även om tekniska försörjningsystem som vatten- och avlopp, energiförsörjning, avfalls-
hantering, massahantering och täkter. Den tekniska infrastrukturen är så mycket vikti-
gare eftersom den äventyrar regionens expansion om kapaciteten förblir otillräcklig.

En annan faktor som behöver stärkas är regionens forskning och innovation. FoU-
investeringarna som andel av BNP har de senaste åren minskat, vilket är ett hot mot 
Stockholmsregionens långsiktiga position som kunskapsregion. 
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Flöden och förbindelser  
med omvärlden 

Handelsflöden 
Sveriges och Stockholmsregionens handelsrelationer är starkt inriktade på närområdet. 
Tre fjärdedelar av utrikeshandeln med varor sker med Europa och cirka 45 procent med 
länderna i Östersjöområdet, inklusive de nordiska grannländerna. Trenden visar att  
handelsutbytet med Europa ökar i betydelse. Sveriges enskilt största handelspartner är 
Tyskland, följt av de nordiska grannländerna och USA. Kina har haft ett växande utbyte 
med Sverige. Det blir allt viktigare att utveckla relationerna till och utbytet med tillväxt-
ekonomierna, framför allt i Asien. På längre sikt bedöms även tillväxtekonomierna i 
Afrika få en större betydelse.

Regionens transporter
Stockholmsregionen har vissa nackdelar när det gäller integrationen i det europeiska 
transportsystemet: långa avstånd till andra europeiska storstäder och ett begränsat antal 
direktförbindelser med flyg. Hamnarna är dock försedda med goda förbindelser i Öster-
sjöns och Europas sjöfartsrutter.

Inom EU utvecklas tre alleuropeiska nätverk för transporter, digital kommunikation 
och energiöverföring. De transeuropeiska nätverken för transporter, TEN-T, är viktiga 
länkar och noder för flöden av personer och gods i Europa. TEN-T omfattar både trans-
portinfrastruktur och de tjänster som krävs för att den ska fungera. De förbinder viktiga 
urbana områden i Europa och ska vara fullt utbyggda till år 2030. EU-korridoren Scandi-
navian-Mediterranean (ScanMed) berör Stockholms län och Mälardalen. Den innefattar 
E4:an och E18 samt de södra och västra stambanorna. Stockholmsregionen är en viktig 
TEN-T-knutpunkt med Arlanda flygplats, Stockholms hamnar, Mälaren som vattenväg 
och länets kombiterminaler.

Arlanda och regionens hamnar har en nyckelroll 
Stockholmsregionen placerar sig på elfte plats bland alla europeiska regioner när det  
gäller attraktiva besöksmål, före städer som Amsterdam och Dublin.6 Tillväxten i besöks-
näringen har de senaste fem åren legat något högre än det europeiska genomsnittet. Sett 
till antalet besöksnätter i regionen så svarar svenska besökare för en betydande andel. 
Tyskland står för den enskilt största andelen internationella besökare.

Det vanligaste sättet att ta sig till regionen är med flyg, tätt följt av färjeöverfart och 
besök från våra Östersjögrannar. Därför är både Arlandas utveckling som flygplatshub,  
i kombination med Skavsta, och färjehamnarna viktiga för regionens utveckling som 
besöksdestination. Besöksnäringen omfattar både turistresor och affärsresande. Under 
den senaste femårsperioden har antalet turistbesök ökat mer än affärsresandet.7

6 ECM, European Cities Marketing, Benchmarking Report 2015–2016.

7  Facts about Stockholm’s tourism industry, Stockholms stad, 2015.



23NULÄGE OCH UTMANINGAR

Karta 1. Huvudtransportkorridorer för person- och godstransporter, TEN-T, för norra Europa

Källa: Europeiska kommissionen. TenTec Portal.
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Karta 2. Internationella flygförbindelser idag och framtida behov av utvecklade förbindelser

Källa: Swedavia, Stockholm Skavsta Flygplats.
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Vi ses allt mer på nätet
I dag har en stor del av världens befolkning tillgång till internet. Virtuella möten ersätter 
eller kompletterar i allt större utsträckning fysiska kontakter. De digitala förbindelserna 
är därmed minst lika viktiga för utbytet som de fysiska, såväl i internationella som i mer 
lokala sammanhang. Vid en jämförelse med andra internationella storstadsregioner står 
sig Stockholmsregionen mycket väl när det gäller de digitala förbindelserna, samtidigt 
som regionen jämförelsevis har en låg internationell tillgänglighet i fysisk mening.  
Stockholmsregionen har också blivit ett viktigt nav i det globala dataflödet och regionens 
roll är helt central i ett nationellt perspektiv, både vad gäller digital infrastruktur och 
informationssäkerhet.

Figur 8. Genomsnittlig datatrafik (inflöde) mellan operatörer i Netnods knutpunkter (Gbit/s). 
Sifforna ger en ögonblicksbild från en dag i mars 2017 och visar på Stockholms regionens 
centrala roll när det gäller dataflöden

Genomsnittlig datatrafik (inflöde) mellan operatörer i Netnods knutpunkter (Gbit/s). 
Sifforna ger en ögonblicksbild från en dag i mars 2017 och visar på Stockholmsregionens 
centrala roll när det gäller dataflöden
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Betydelsefulla institutioner och många nätverk 
Att ha välfungerande offentliga institutioner på lokal, regional och nationell  
nivå är helt avgörande för nuvarande och framtida välstånd. I ett globalt perspektiv hör 
Stockholmsregionen till de huvudstadsregioner där de offentliga institutionerna funge-
rar bra och i huvudsak levererar likvärdig service till invånarna, offentligt anställda till-
sätts som regel utifrån kompetens, graden av korruption är låg, det råder rättssäkerhet 
och det finns en förhållandevis effektiv och kontaktbar byråkrati.

Stockholmsregionens företag ingår i globala nätverk av innovations- och produktions-
samarbeten och ägarstrukturer. De stärker regionens öppenhet mot omvärlden och har 
en helt avgörande betydelse för regionens förmåga att omsätta nya idéer, tankar och 
affärsmöjligheter till tillväxt och välstånd. Förekomsten av internationella huvudkontor 
är av särskild betydelse för att stärka regionens globala positionering. 

Stockholms funktion som huvudstad präglar regionens ställning i Sverige, i Europa 
och globalt. Det ger regionen internationell uppmärksamhet och medial bevakning. 
Stockholmsregionen ingår också i en väletablerad flernivåstyrning där FN, EU och det 
nordiska samarbetet samt arbetet på riksnivå utgör en styrande ram. FN:s olika initiativ, 
som de nya globala utvecklingsmålen, klimatavtalet och olika konventioner, till exempel 
barnkonventionen, har betydelse för Stockholmsregionen. Lagstiftning och förordningar 
med ett ursprung i en gemensam europeisk lagstiftning får ett direkt genomslag. Därtill 
finns det många olika EU-program och strategier, till exempel EU:s strategi för Östersjö-
regionen, och även Norden och det nordiska samarbetet har stor vikt för regionen. Alla 
dessa internationella institutioner gör att Stockholmsregionen är en del av ett världsom-
spännande samarbete som involverar många av regionens offentliga institutioner, före-
tag och civila organisationer.

Östersjöområdet och Europa har även i fortsättningen störst betydelse för Stockholms-
regionens internationella utbyte och kontakter. Som ett viktigt ekonomiskt, kulturellt 
och politiskt nav har Stockholmsregionen ett särskilt ansvar när det gäller att bidra till 
Östersjöregionens utveckling och stabilitet. Östersjöstrategins genomförande, som en del 
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i regionens makroregionala engagemang, fokuserar på ekonomisk utveckling, havets  
tillståndsförbättring och ett förstärkt socialt utbyte. Det ger en arena där Stockholms-
regionen kan verka och samverka med europeiska partner.

Figur 9. Beräknad förändring i godstransporterna 

Källa: Trafikverket
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Människans geologiska tidsålder pressar de  
ekologiska ramarna 
Regionen är del av en mängd ekosystem som sträcker sig över länsgränsen: atmosfären, 
Östersjön som hav, Mälaren och andra avrinningsområden samt stora, sammanhängande 
grönområden. Även dessa områden måste ses i ett makroregionalt perspektiv eftersom 
en resilient och resurseffektiv Stockholmsregion är beroende av de ekosystemtjänster 
som ekosystemen bidrar till och som regionens invånare både påverkar och drar nytta av. 

Alla aktiviteter som kräver energi eller förändrar markanvändningen inverkar på 
atmosfären och därmed klimatet. I en internationell jämförelse är de direkta utsläppen 
av växthusgaser per invånare förhållandevis låga i Stockholmsregionen, totalt sett och i 
relation till regionens samlade ekonomiska värde av varor och tjänster. Det finns ändå en 
stor utmaning i det kvarvarande beroendet av fossila bränslen inom transportsektorn, i 
synnerhet om regionens indirekta utsläpp med flyg- och sjötransporter räknas in. För 
regionen finns här en målkonflikt eftersom den internationella tillgängligheten är av stor 
vikt för Stockholmsregionens utveckling.

Östersjön är kraftigt påverkad av historiska belastningar som har lett till en utbredd 
bottendöd och mycket dålig vattenkvalitet. Stora mängder miljöfarliga utsläpp från land 
och sjöfart samt överfiskning har framför allt bidragit till dagens situation. Stockholms-
regionen har väldigt effektiva reningsverk och jobbar aktivt med havsplanering, men det 
finns fortfarande en negativ miljöpåverkan som till exempel utsläppen från jordbruket. 
Samarbete med andra regioner runt Östersjön är kritiskt för att nå framgång, då en stor 
andel av utsläppen kommer från utomnordiska regioner. 

I länet och i angränsande områden finns också viktiga områden för fågellivet. Andra 
viktiga ekosystem är de stora ekbestånden i länet. Även dessa områden har en internatio-
nell betydelse och bör ses som en styrka i ett regionalt sammanhang.
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En del av östra Mellansverige

Länen i östra Mellansverige – Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, 
Örebro, Södermanland och Östergötland – utgör i flera avseenden en samman-
länkad enhet, med en ledande roll för hela landets utveckling och internationella 
konkurrenskraft. Östra Mellansverige står för omkring hälften av Sveriges 
befolkning, sysselsättning och BNP och genererar upp till två tredjedelar av 
tillväxten i landet.

Stor potential knyta samman östra Mellansveriges  
arbetsmarknadsregioner 
Väl integrerade arbets-, utbildnings- och bostadsmarknader i ett storregionalt perspektiv 
ger en avsevärt större hemmamarknad och därmed underlag för ett varierat och starkt 
näringsliv med kvalificerade näringar. Det ger också en större mångfald av kvaliteter som 
är viktiga för val av bostadsort och för val av etableringsort för verksamheter. Sammanta-
get stärker det hela regionens internationella konkurrenskraft.

I nuläget är länen i östra Mellansverige endast en delvis sammanlänkad bostads- och 
arbetsmarknadsregion. En stor del av den storregionala arbetspendlingen är inriktad på 
Stockholms centrala regionkärna, men andra regionala stadskärnor som Flemingsberg, 
Kista-Sollentuna-Häggvik, Södertälje och Arlanda-Märsta är också relativt vanliga mål-
punkter för pendlare från östra Mellansverige. Det sker även en omfattande pendling 
från Stockholms län till Uppsala. Pendlingen mellan övriga storregionala nodstäder är 
relativt liten i förhållande till den inomregionala pendlingen över kommungränserna i 
respektive län. Under de närmaste 10–15 åren kan beslutade förbättringarna av trans-
portsystemet leda till att Stockholms arbetsmarknadsregion utvidgas och sannolikt 
omfatta även Västerås, Eskilstuna och Nyköping. I ett längre perspektiv kan utvidg-
ningen bli ännu större. 

Den stora utmaningen handlar om att stärka kapaciteten i takt med de växande resan-
devolymerna. Det gäller även att anpassa transportnätet till den storregionala bostads-, 
arbetsplats- och servicestrukturen, samt till omlandet runt de storregionala nodstäderna 
och kringliggande landsbygd. Men ny bebyggelse behöver också utvecklas i goda lägen för 
pendling så att inte regionförstoringen leder till ökat bilresande som driver på trängsel 
och miljöpåverkande utsläpp.
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Stockholmsregionens utmaningar

Utifrån Stockholmsregionens unika förutsättningar, omvärldens påverkan och 
bedömningar om utvecklingen, har sex utmaningar för Stockholmsregionen 
identifierats. Utmaningarna är i dag i stort sett desamma som i RUFS 2010 och 
har i vissa fall till och med bedömts som mer aktuella än för åtta år sedan.

Regionens utmaningar Vad innebär det?

Att möjliggöra  
befolkningstillväxt och  
sam tidigt förbättra  
regionens miljö och  
invånarnas hälsa.

Den ökade befolkningsmängden gör att det behöver tillkomma  
fler bostäder i regionen. Befolkningstillväxten och urbaniseringen 
ökar behovet av insatser för att värna barns, ungas, vuxnas och  
äldres hälsa samt minska riskerna för undanträngning av natur-
miljön. Det behövs ökad kapacitet avseenden spår, vägar och 
tekniska försörjningsystem och tillgängligheten för cyklister och 
gående behöver öka. 

Att åtgärda kapacitets-
brister samtidigt som  
behoven fortsätter att 
växa.

Kapaciteten när det gäller utbildning, bostäder och transporter 
har inte byggts ut i samma takt som befolkningen har ökat. Det 
finns även kvalitetsbrister i utbildningssystemet. För att åtgärda 
bristerna behöver regionen öka och samordna investeringarna i 
bebyggelse, inte minst bostäder, utbildning, transportinfrastruktur 
och tekniska försörjningssystem.

Att vara en inter nationellt 
ledande storstadsregion  
i en växande global  
konkurrens.

Stockholmsregionen behöver stärka sin internationella tillgäng-
lighet och erbjuda bra boenden och goda livsvillkor för dem som 
bor i och flyttar till regionen. Regionen behöver skapa goda förut-
sättningar för forskning, kunskapsförsörjning och en öppen  
dynamisk arbetsmarknad för att kunna konkurrera på den globala 
marknaden. 

Att minska klimat påverkan 
och samtidigt möjliggöra 
ökad till gänglighet och  
ekonomisk tillväxt.

Det behöver skapas förutsättningar för ökat välstånd och till-
gänglighet i Stockholmsregionen, utan en negativ klimatpåverkan. 
Invånarnas livsstil och styrningen av transporter och tekniska 
försörjnings system behöver förändras och bli mer klimateffektivt 
genom till exempel teknik- och kretsloppsutveckling samt ekono-
miska styr medel.

Att ha en fortsatt öppen 
region och samtidigt 
stärka inkluderingen.

En öppen region präglas av många kontakter över rumsliga och  
kulturella gränser. Tillgänglighet och kommunikation ska skapa 
mötesplatser för medborgare från olika delar av samhället, vilket 
stärker tilliten mellan människor. En väl fungerande och jämlik 
arbets- och bostadsmarknad är avgörande för att alla medborgare 
oavsett kön ska kunna förverkliga sina livschanser och regionens 
kompetensbehov ska säkerställas .

Att öka tryggheten i  
regionen samtidigt som 
världen upplevs som 
osäker.

För att skapa en sammanhållen region är det viktigt att alla invånare 
oavsett kön i regionen känner tillit till varandra och till samhällets 
institutioner. De inomregionala, socioekonomiska skillnaderna 
måste minska för att människors utanförskap ska motverkas och 
leda till minskad social oro och kriminalitet.



Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

www.rufs.se

www.sll.se

Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholms-
regionens samlade vilja, ger vägledning och pekar ut 
den långsiktiga riktningen för vår region. Den ligger till 
grund för såväl den fysiska planeringen som tillväxt-
arbetet i regionen de kommande åtta åren. 

Den 8 juni beslutade landstingets tillväxt- och region-
planenämnd att ställa ut det här planförslaget under 
perioden 27 juni–3 november 2017. Till planen hör 
också en samlad konsekvensbeskrivning. Fram till den  
3 november har du möjlighet att lämna synpunkter.
Mer information och fördjupande underlag finns på 
www.rufs.se.
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