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Samlad bedömning av RUFS 2050
Konsekvensbedömningen är ett stöd i arbetet med att stärka hållbarhets-
aspekterna i RUFS 2050. Konsekvensbedömningen har gjorts parallellt med 
planprocessen. I det här kapitlet görs en sammanfattning av miljöbedömnings-
processen och konsekvensbeskrivningen. 

Enligt lagstiftningen ska en regionplan alltid miljöbedömas och bedömningen ska doku-
menteras i en miljökonsekvensbeskrivning. RUFS 2050 har stärkt hållbarhet som fokus 
och mål som eftersträvar ett integrerat hållbarhetsperspektiv för ekonomisk, ekologisk 
och social hållbarhet. Därför görs en samlad konsekvensbedömning av RUFS 2050, som 
hanterar alla aspekter av hållbarhet. Som en särskild fristående rapport har ett förslag till 
samlad konsekvensbeskrivning tagits fram. 

Avgränsning av konsekvensbedömningen 
Den samlade konsekvensbedömningen har inriktats på de konsekvenser av planen som 
kan anses betydande och relevanta, givet planens syfte och omfattning, och andra planer 
och program som den ska samspela med. Analysen har avgränsats i tidsmässigt, geogra-
fiskt och ämnesmässigt. 

Tid 

Avgränsningen i tid är bedömningarna fokusera på läget år 2050, det vill säga planförsla-
gets horisontår. Där så är lämpligt har analysen kompletterats med resonemang kring 
tiden 2018-2026 (planens giltighet) och 2030 (målår för delmålen). 

Rum 

Den påverkan som ett genomförande av regionala utvecklingsplanen har kan sträcka sig 
olika långt beroende på vilken påverkan som behandlas. Stockholms län är administrativ 
gräns för regionplaneuppdraget och de regionala utvecklingsfrågorna, men det finns 
även funktionella samband som sträcker sig utanför länets gränser. I termer av geografisk 
avgränsning har bedömningen principiellt hanterats utifrån två geografiska nivåer: 
• Länsgränsen
• Influensområdet, det vill säga det område som bedöms påverkas av ett visst ställnings-

tagande i regionplanen. Influensområdet varierar beroende på vilken effekt som avses. 

Sak 

Den samlade konsekvensbedömningen är bred och ämnesövergripande. Avgränsningen i 
sak har styrts av planens huvudsakliga syfte och rådighet. Bedömningen av påverkan på 
regionala system och samband begränsas till analys av fyra rumsliga strukturer: trans-
portsystemet, bebyggelse, tekniska försörjningssystem, samt grönstruktur. Dessa är sys-
tem som den regionala utvecklingsplaneringen historiskt haft betydande påverkan på, 
och för vilka beslut idag får konsekvenser långt in i framtiden.  

De konsekvenser som bedömts vara relevanta att analysera för de boende och ver-
kande i regionen redovisas utifrån aspekterna hälsa, fungerande vardagsliv, den sociala 
sammanhållningen och konsekvenser för näringslivets aktörer. I analysen ingår även 
konsekvenserna för naturmiljö och ekosystemtjänster, kulturmiljö, vatten, markanvänd-
ning och hushållning, och klimatet. Dessutom beskrivs planens syn på risker och osäker-
heter. Avgränsningen har gjorts i samråd med länsstyrelsen.



207SAMLAD KONSEKVENSBEDÖMNING

Metod och bedömningsmodell 
Det saknas idag etablerade sätt att genomföra samlade konsekvensbedömningar av pla-
ner och program, både vad gäller process och sätt att dokumentera resultaten. Den 
modell som använts är en kombination av de behov och frågeställningar som landstinget 
har pekat ut som relevanta för planprocessen, de krav som miljölagstiftningen ställer på 
miljöbedömning av planer och program, samt de generella krav på planeringen som for-
muleras i plan- och bygglagen (2010:900). Processmässigt har arbetet följt den modell för 
miljöbedömning av planer och program som miljölagstiftningen föreskriver.

Den modell som använts för att strukturera analysen och redovisningen bygger på de 
behov och frågeställningar som funnits under planarbetet. Den kombinerar frågor som 
rör planens konsekvenser för dem som påverkas av den, med frågeställningar kopplade 
till de aktörer som ska genomföra planen.

Modellen bygger på fem övergripande frågeställningar: 
• Hur väl kommer den färdiga fysiska strukturen fungera - hur kommer planen påverka 

regionala system och samband?  
• Vilka konsekvenser får planen för de som bor och verkar i regionen?
• Vilka konsekvenser får planen för natur- och kulturmiljövärden och för 

miljöförhållanden?  
• Hur genomförbar är planen och vilka faktorer styr och påverkar genomförbarheten? 
• Vilka ekonomiska effekter får planen – för samhället, för den offentliga ekonomin och 

för hushåll och företag? 

För att svara på dessa frågor har var och en av dem brutits ned i en handfull underkatego-
rier som belyser olika aspekter av respektive frågeställning. Dessa aspekter finns summe-
rade i en bilaga till konsekvensbeskrivningen. Bilagt konsekvensbeskrivningen finns 
också en detaljerad redovisning där miljölagstiftningens krav på innehållet i en MKB för 
planer och program sorteras i förhållande till modellen.

Bedömningen har inriktats på effekterna av de strategiska ställningstaganden i pla-
nen, alltså dess primära påverkan och effekter samt de delar där man erfarenhetsmässigt 
kan säga att regionplanen tenderar att ha stort genomslag. Många frågors detaljerings-
grad gör att de bättre eller mer ändamålsenligt hanteras, analyseras och belyses i kom-
mande beslutsprocesser (t.ex. i första hand översiktsplanering och 
infrastrukturplanering).  

Jämförelsealternativ 
Lagstiftningen ställer krav att en miljökonsekvensbeskrivning av en regionplan ska inne-
hålla ”en beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen 
inte genomförs”. Ofta benämns denna utveckling som nollalternativ eller jämförelse-
alternativ – framtiden utan planen. Praxis i dessa sammanhang är att utgå från den gäl-
lande planen och bygga ett resonemang kring att den föreslagna planen inte antas och att 
den gamla planen då fortsätter att gälla. Planförslaget redovisar inga alternativ. I själva 
planarbetet har dock ett så kallat jämförelsealternativ tagits fram. Jämförelsealternativet 
är ett försök att beskriva en framtid där regionens aktörer inte kan enas om en ny regional 
utvecklingsplan. Det vill säga där ställningstaganden, förhållningssätt och styrmedel 
som förordas i RUFS 2050 inte tillåts påverka regionens utveckling på ett sådant sätt som 
planen avser. Jämförelsealternativets utgångspunkter redovisas i konsekvens beskriv-
ningen till RUFS 2050.
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Sammanfattning av konsekvenser
Planens påverkan på regionala strukturer och system 

För transportsystemet kan konstateras att RUFS 2050 bygger på nationella infrastruk-
turplaner och förhandlingsöverenskommelser som är finansierade i det korta perspekti-
vet. Utvecklingen i det medellånga perspektivet (efter 2030) är mycket svår att bedöma. 
Det är troligt att RUFS 2050:s strukturella effekter kommer att överensstämma med 
plankartan. Det är i dagsläget svårt att säga hur de överenskommelser som slutits i  
Sverigeförhandlingen, utanför planprocessen, påverkar de åtgärder och investeringar 
som finns i existerande planer.  

Det är svårt att bedöma hur mycket den regionala utvecklingsplanen i sig kommer att 
bidra till att fler bostäder byggs, eller att bebyggelsen lokaliseras i de områden som före-
slås. De mål och åtgärder som finns i förslaget ansluter till den dominerande synen på vad 
regionens bostadsmarknad behöver. Den regionala utvecklingsplanen ska göra regionala 
avvägningar mellan allmänna intressen, och mellan kommunala, regionala, och natio-
nella målsättningar. Kommande regionala planering och åtgärder med stöd av RUFS 
2050 bör fokusera på att ytterligare synliggöra dessa avvägningar, som stöd för en bebyg-
gelseutveckling i linje med planens målsättningar. 

Analyser visar att det är möjligt att tillföra de volymer av ny bebyggelse som behövs 
utan att den regionala grönstrukturen påverkas påtagligt. Att detta i teorin är möjligt är 
dock i sig ingen garanti för att utvecklingen lokalt kommer att följa denna princip. Starkt 
mellankommunalt samarbete, fortsatt fördjupade kunskapsunderlag, samt en tydlig 
regional målbild krävs för att grönstrukturens utbredning, värden och kvaliteter ska 
kunna bevaras och utvecklas samtidigt som regionens befolkning växer kraftigt. 

De tekniska försörjningssystemens förutsättningar och behov uppmärksammas i 
RUFS 2050. Om de förhållningssätt som redovisas tillämpas i kommande planeringar 
och beslut finns förutsättningar för att systemen utvecklas så att mål och delmål uppnås. 

Konsekvenser för de som bor, vistas och verkar i regionen

RUFS 2050:s konsekvenser för de som bor och vistas i regionen bedöms utifrån aspek-
terna hälsa, ett fungerande vardagsliv, samt den sociala sammanhållningen. Därefter 
bedöms de konsekvenser RUFS 2050 får för de som verkar i regionen – företagen och 
företagarna.

RUFS 2050 har en uttalad ambition att sätta människan i fokus i regionens utveckling. 
I många avseenden görs just detta, inte minst i de delar som rör mål för utbildning och 
deltagande på arbetsmarknaden. Sammantaget prioriterar RUFS 2050 yteffektivt byg-
gande i goda kollektivtrafiklägen. Det finns risk för att de förhållningssätt för hälsa och 
miljö som formuleras inte kommer att få fullt genomslag i det som planeras och byggs. 
Efterföljande planering behöver utveckla tydliga strategier för att undvika negativ häl-
sopåverkan som ett resultat av exponering för buller och luftföroreningar samt av mins-
kad tillgång till grönområden för invånarna. 

RUFS 2050:s konsekvenser i termer av stöd för ett fungerande vardagsliv är positiva, i 
första hand eftersom ökad tillgänglighet till service och arbetsmarknad underlättar var-
dagen för många människor.

RUFS 2050:s innehåll svarar mot många olika gruppers behov och förutsättningar. 
Förhållningssätt och uppmuntran till att integrera exempelvis hållbarhetsbedömningar 
och tillämpa ett barnperspektiv i bebyggelseutvecklingen bedöms skapa förutsättningar 
för att social sammanhållning, integration och hälsa integreras som viktiga frågeställ-
ningar i planeringen. 
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Sammantaget bedöms RUFS 2050 styra mot en mer socialt sammanhållen region, 
men en förtätning av bebyggelsen bedöms innebära både utmaningar och möjligheter. 
Förtätning och komplettering i redan bebyggda områden innebär en risk att områden på 
sikt gentrifieras – att stigande popularitet resulterar i högre hyror, markpriser och andra 
kostnader. Detta kan skapa utträngningseffekter för socioekonomiskt svagare grupper. 
De långsiktiga sociala effekterna av detta är svåra att bedöma. Socioekonomiska analyser 
bör föregå planering i tidiga skeden för att kartlägga övergripande sociala behov och 
förutsättningar. 

RUFS 2050 har satt  tydligt fokus på det internationellt konkurrensutsatta näringsli-
vets behov. Konsekvenserna av RUFS 2050 för näringslivet bedöms som positiva: ett 
fokus kommande år på bibehållen eller ökad tillgänglighet, lokalisering av ny bebyggelse i 
goda lägen, framkomlighet i transportsystemet för näringslivets transporter, och stärkt 
samarbete kring FoU kommer att gynna näringslivet och underlätta dess utveckling. 

Miljökonsekvenser

RUFS 2050:s övergripande karaktär gör att dess konsekvenser för naturmiljö, ekosys-
temtjänster och kulturmiljö blir mycket svåra att bedöma. Delmål för grönstrukturens 
skydd och utveckling saknas. Sammantaget är dock ambitionerna i RUFS 2050 höga.  
Det finns risk för en påtaglig påverkan på regionens naturmiljöer när en stor mängd ny 
bebyggelse och transportinfrastruktur ska tillföras under kort tid. För naturmiljön ger 
den tydliga inriktningen på bevarande av de gröna kilarna, stärkande av svaga samband, 
och koncentration av bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen generellt sett en bra grund 
att stå på i kommande planering. Förtätningen kan få konsekvenser för kulturmiljön då 
ursprungliga stadsplanekvaliteter med bebyggelse i samspel med natur försvinner. Arbe-
tet med att ta tillvara och vårda kulturmiljön behöver genomsyra all fysisk planering. 
RUFS 2050:s förhållningssätt och ställningstaganden för detta behöver ges stor upp-
märksamhet i kommande kommunal planering.

Mål och delmål för vatten saknas, men de förhållningssätt som formuleras är tydliga 
och breda. RUFS 2050 kan bidra positivt till att vattenrelaterade mål nås. Kommande 
planering och utredningsarbete bör dock speciellt lyfta fram behoven av att skydda och 
utveckla dricksvattenförsörjningen, i form av både målsättningar och konkreta åtgärder. 

RUFS 2050 innehåller omfattande förslag på ny bebyggelse och infrastruktur. I 
beskrivningen av markanvändningen dominerar frågor kring ytsnålhet, avståndsopti-
mering och tillgänglighet. Ett bevarande- eller hushållningsperspektiv saknas. Ett 
sådant kompletterande perspektiv bör utvecklas i kommande planering. RUFS 2050:s 
förhållningssätt till regionens blå- och grönstruktur innehåller redan idag viktiga ställ-
ningstaganden av hushållningskaraktär som kan tjäna som grund för detta.

Jämfört med tidigare regionala utvecklingsplaner så har RUFS 2050 höjt ambitio-
nerna påtagligt för att minska regionens klimatpåverkan. Genom målsättningen att år 
2045 vara en region utan klimatpåverkande utsläpp görs klimatfrågan till en ram inom 
vilken resten av planen utformas. Detta är positivt och ligger i linje med nationell och 
internationell politik.

RUFS 2050 upprepar och fördjupar tidigare ställningstaganden för risk och sårbarhet 
till följd av klimatförändringen. Behovet av klimatanpassning i bebyggelse och infra-
struktur uppmärksammas på ett tydligt sätt.

Ekonomiska effekter

RUFS 2050:s övergripande karaktär och frånvaro av detaljerade förslag gör det svårt att 
bedöma de ekonomiska konsekvenserna. Dessutom saknas metoder för detta. Ett arbete 
med att utveckla metoder har inletts av landstinget och på sikt kan sådana bedömningar 
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utgöra viktiga delar av planarbetet. En slutsats från detta arbete är att förutsättningarna 
för att kunna göra en samhällsekonomisk värdering av de olika delmålen varierar avse-
värt. Ett grundproblem är att de åtgärder som krävs för att uppnå respektive delmål inte 
är preciserade i RUFS 2050. Det gör att kostnaderna blir mycket svåra att uppskatta. De 
nyttor och kostnader som kan beräknas fångar dessutom inte alla samhällsekonomiska 
aspekter av måluppfyllelsen, vilket innebär att beräkningarna blir ofullständiga och 
svåra att jämföra. Uppfyllandet av delmålen kräver också omfattande investeringar till år 
2030, medan nyttorna kan anses bestående och ackumuleras över en längre tidsperiod. 
Tidsperioden för vilka nyttor och kostnader mäts påverkar alltså utfallet. En beräkning 
som till fullo fångar det samhällsekonomiska utfallet av att delmålen uppfylls är således 
behäftad med svårigheter. En prioritering mellan delmålen som enbart baseras på sam-
hällsekonomi kan därför behöva kompletteras med andra metoder. 

Genomförbarhet

RUFS 2050:s genomförbarhet är svårbedömd eftersom flera konkreta avvägningar och 
ställningstaganden skjuts till senare planering. Överlag bedöms dock planförslaget vara 
minst lika genomförbart som den nu gällande planen RUFS 2010. 

Samlad bedömning

Den samlade bilden av bedömningen är att RUFS 2050:s negativa konsekvenser är 
begränsade och står i proportion till de stora nyttor som uppstår för dem som bor och  
verkar i regionen om RUFS 2050 genomförs. 

Delmålen för 2030 speglar relativt väl de långsiktiga ambitionerna för 2050. De funge-
rar bra som riktningsvisare och grund för prioriteringar. Sammantaget bedöms RUFS 
2050 styra mot en jämlik region. Kopplingen mellan förslagets mer allmänna resone-
mang om jämlikhet, dess målbilder och delmål, åtgärder och förhållningssätt brister 
dock bitvis. Det finns behov av att speciellt bevaka hur jämlikhetsperspektivet hanteras i 
efterföljande planering, förslagsvis genom riktade konsekvensbedömningar.

RUFS 2050 har högt satta ambitioner på miljöområdet. De miljömässiga konsekven-
serna av att planen inte antas är mycket svåra att bedöma. Bedömningen är dock att en 
framtid utan RUFS 2050 innebär en risk för att miljöförhållandena på sikt försämras. 
Detta gäller såväl miljöpåverkan kopplad till regionala system (transporter, energi, tek-
nisk försörjning) som miljöpåverkan som uppstår vid ny eller ändrad markanvändning. 

Konsekvensbedömningen har försvårats av att RUFS 2050 är generellt skriven och har 
mycket breda mål- och åtgärdsformuleringar. Detta för det goda med sig att många aktö-
rer kan ställa sig bakom RUFS 2050. Baksidan är att svåra avvägningar och priorite-
ringar mellan motstående intressen skjuts till senare beslutsfattande. Risken är då att 
beslut fattas under större tidsnöd och med sämre underlag än under RUFS-processen. En 
stor utmaning i regionens utveckling framöver är att omsätta höga ambitioner på det 
sociala området i konkreta åtgärder som ger resultat och att säkerställa att investeringar i 
bebyggelse och infrastruktur bidrar till att sociala mål nås. Den roll som företagen kan 
spela här bör uppmärksammas mer.

När det gäller markanvändning har RUFS 2050 flera förtjänster, inte minst eftersom 
inriktningen är att tillväxten ska ske utan att intrång görs i den regionala grönstrukturen. 
Förhållningssättet för den byggda miljön präglas dock av ett starkt fokus på tillväxt och 
kapacitetshöjningar. Viktiga frågor i kommande planering blir därför hur kvaliteter i 
boendemiljön ska säkerställas, hur avvägningar mellan olika allmänna intressen kopp-
lade till markanvändning som ska göras, samt vilka värden eller geografiska områden 
som bör undantas ny eller ändrad bebyggelse. Bebyggelse kommer att tillkomma i miljöer 



med mycket buller, dålig luft och liten tillgång till gröna ytor. Hälsoriskerna för de männ-
iskor som ska bo och röra sig i dessa miljöer måste uppmärksammas.

Det saknas i RUFS 2050 en analys av i vilken mån de stora, redan beslutade och 
mycket resurskrävande överenskommelser och investeringsplaner som inarbetats i pla-
nen är anpassade till RUFS 2050:s sociala och miljömässiga målsättningar.33 Det är ange-
läget att så snart som möjligt inleda ett arbete med att samordna mål och underlag för 
planeringen så att regionala och statliga aktörer utgår från målsättningar och prognoser 
som inte i väsentliga avseenden skiljer sig åt.

Figur 55. Samlade konsekvenser av RUFS 2050
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Samlade konsekvenser av RUFS 2050

Illustration av RUFS samlade konsekvenser. Det finns stor osäkerhet och variationen i de olika  
bedömningarna. För var och en av kategorierna illustreras detta med ett spann inom vilket  
konsekvenserna bedöms hamna. Konsekvenserna bedöms utifrån hur mycket planen bidrar  
till att olika relevanta mål nås.

33 För mer information se separat rapport, Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige  
 år 2050 – Konsekvenser av strukturbild år 2030–2050. Underlag till utställning, 2017:16.



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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