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Förord

Välkommen att samråda om förslaget till regional utvecklingsplan för 

beslöt vid sitt sammanträde den 21 maj att utan eget ställningstagande 

skicka detta samrådsförslag samt miljökonsekvensbeskrivningen på 

samråd under remissperioden 13 juni till 28 november 2008.

Vi har nu en samrådsperiod på drygt fem månader framför oss 

som jag hoppas ska innehålla kreativa diskussioner, kloka synpunkter 

och ett stort engagemang för regionens utveckling. Samrådsperioden 

omfattar också formell remissbehandling enligt Plan- och Bygglagen. 

Synpunkterna ska bidra till att utveckla samrådsförslaget till en färdig 

utvecklingsplan som kan antas våren 2010. 

Många av er har deltagit i arbetet med planen på olika sätt och i olika 

bl.a. förslag till vision, mål, strategier och åtaganden. Samrådsförslaget 

innehåller också alternativa planbilder för den fysiska utvecklingen i 

Stockholms län och målbilder för den rumsliga strukturen i östra Mellan-

sverige. Är visionen den rätta? Ställer ni upp på de föreslagna åtagandena? 

Hur bör den fysiska strukturen utvecklas?

För att nå den föreslagna visionen att bli Europas mest attraktiva stor-

stadsregion krävs engagemang inom ett brett fält av framtidsfrågor. 

Stockholmsregionen har unika tillgångar och styrkor som måste förvaltas 

och utvecklas. Vi har också problem och utmaningar som behöver hanteras. 

Den utvecklingsplan som tas fram i en gemensam process är ett viktigt 

verktyg för att utnyttja regionens fulla potential. Den ska vara en gemen-

sam resurs som många aktörer i regionen har nytta av och den ska bidra 

till ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete.

Alla intresserade inbjuds nu att delta i samrådet och att senast den 

står gärna till tjänst med ytterligare upplysningar, medverkan vid arrange-

mang och underlagsmaterial. Håll också utkik på vår hemsida efter de 

samrådsaktiviteter som arrangeras. 

Stockholm i juni 2008

Sven-Inge Nylund

Regionplanedirektör
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12  En plan gör skillnad

En gemensam plan
RUFS 2010 ska bli en plan som ska göra skillnad för regionen. De strategier och 

åtaganden som växer fram under planprocessens gång dokumenteras i den färdiga 

planen, men viktigast är att de är levande, så att alla i regionen strävar mot dem i sitt 

arbete. Det är då utvecklingsarbetet får kraft, och det är då planen gör skillnad. 

Regionen behöver ett kraftfullt och samordnat utvecklingsarbete. Det är en stor 

fördel att ha en grund i en utvecklingsplan som RUFS 2001. För att RUFS 2010 ska bli 

gemensam för regionens aktörer krävs en bred delaktighet. Det har vi lagt grunden 

för i arbetet med programmet, vision, mål och strategier och själva planarbetet, en 

process som präglas av stor delaktighet och konstruktiva bidrag från ett stort antal 

aktörer i regionen. 

Utan en utvecklingsplan riskerar arbetet, med att utveckla Stockholmsregionen 

och östra Mellansverige, att bli splittrat. Därmed lämnas många utmaningar obesva-

rade. En gemensam plan blir ett mycket betydelsefullt verktyg för långtgående sam-

ordning och ett resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt, för att utveckla vår region 

till den mest attraktiva regionen i Europa. Även OECD underströk betydelsen av en 

långsiktig och övergripande strategi för regionen i sin Territoriella rapport från 2006. 

Regionens samlade vilja
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS 2010, ska vägleda regio-

nen under planperioden. Den ska visa regionens samlade vilja och hur de utmaningar 

som regionen står inför ska mötas. 

synergier mellan olika sektorer och intressen. Planen har också en formell status. 

Den ska, liksom RUFS 2001, vara både regionplan enligt plan- och bygglagen samt 

som länsstyrelsen har ansvar för i Stockholms län. Länsstyrelsen och landstinget är 

överens om att RUFS 2010 ska vara regionens RUP.

Detta är viktigast
RUFS 2010 ska vara grunden för en mängd olika planer och operativa insatser exem-

pelvis kommunernas planering, mellankommunal samordning, regionala struktur-

fondsprogram och statlig infrastrukturplanering. Den ska vara ett samlande paraply 

planen ska ge god ledning. I vissa fall förs åtagandena i RUFS naturligt vidare av 

ansvariga aktörer. I andra fall, där ansvaret är delat mellan många aktörer, behövs 

särskilda handlingsprogram under paraplyet RUFS. 

Dialogen under processen pekar mot att det är särskilt viktigt att hantera integra-

tionen och bristerna i bostadssektorn, transporterna och utbildningen. Dessutom 

behöver Stockholmsregionens klimatpåverkan minskas. Regionen måste ha förmåga 

gör det angeläget att bestämma vad som är särskilt viktigt att uppnå och vilken 

fördelning av medel som detta föranleder. 

Flera steg tagna 
Vi har nu nått fram till samrådsperioden, som är ett viktigt tillfälle för regionens 

aktörer att ta ställning till de förslag som den gemensamma processen nu resulterat i. 

Arbetet har pågått sedan februari 2006. I maj 2007 godkände Regionplane- och tra-

-
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met för att ta fram RUFS 2010. I december 2007 beslutade nämnden om inriktningen 

för samrådsförslaget och gav vägledning i ett antal frågor. Före varje beslut har Region-

och hela östra Mellansverige. 

Efter samrådsperiodens slut, i november 2008, tas ytterligare några steg innan 

RUFS 2010 är formellt antagen. Först utarbetas en samrådsredogörelse med förslag till 

-

förslag fram till september 2009, som ställs ut fram till januari 2010. Under våren 2010 

beslutar landstingsfullmäktige slutligen om utvecklingsplanen. 

RUFS 2010 bygger vidare på den gällande planen, RUFS 2001. En annan viktig 

utgångspunkt är den delregionala utvecklingsplanen för Stockholms kust och skär-

Tid och geografi

Mellansverige. Östra Mellansverige är de sju län som deltar i samverkan kring RUFS 

Östergötlands län.

Ett långt på cirka 40 år – till år 2050 – för vision, mål och strategier för Stock-

holmsregionens utveckling och för målbilden för den rumsliga strukturen i östra 

Mellansverige. 

Ett medellångt på cirka 20 år – fram till år 2030 – för planbilder, planeringsmål 

och åtaganden. Detta perspektiv relaterar till kommunernas översiktsplanering. 

Ett kortare perspektiv på 10 år – fram till år 2020 – för genomförandet, bland 

annat handlingsprogram.

Integrerad bedömning av hållbarhet och miljöeffekter

förvaltar kapital och resurser för kommande generationer,

bibehåller och utvecklar önskade och nödvändiga kvaliteter, 

upprätthåller och utvecklar robusthet och anpassningsförmåga.

Hållbar utveckling innefattar den samlade utvecklingen inom ekonomi, sociala 

förhållanden och miljö. Hållbarheten har bedömts löpande under arbetet med plan-

del av planeringsprocessen har också en miljöbedömning genomförts.

RUFS 2001-
processen

Aktualitets-
prövning

Program- &
strategifas

Planförslag
samråd

Utställning Kraftfullt regionalt
utvecklingsarbete

Ny RUFS antagen 2010Aktualitetsrapport
antagen 2005

Här är vi nu

RUFS 2001
antagen 2002
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Några centrala begrepp

Utmaningar – Regionens utveckling påverkas av förutsättningar i omvärlden, 
som ibland är svåra att förutse. Sex långsiktiga utmaningar för regionen är 
utgångspunkt för planeringen och är grunden till mål, strategier och förslag 
till åtaganden. 

Vision – Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 
storstadsregion. Visionen markerar riktningen för det samlade planerings-
och utvecklingsarbetet i regionen. Tidsperspektivet för visionen är 40 år. 

Mål – Fyra mål anges i RUFS 2010. Målen är vägen för att nå visionen. Hur ska 
vi tillsammans utveckla en redan attraktiv storstadsregion till att bli den mest 
attraktiva i Europa? Tidsperspektivet för målen är 40 år.

Strategier – Hur målen ska nås anges i sex strategier. Strategierna fungerar 
som riktmärken för utvecklingsarbetet. De ger vägledning till hur regionens 
utmaningar ska hanteras. Till exempel visar strategin att säkra värden för 
framtida behov hur regionen ska hantera utmaningen att minska klimatpåver-
kan och samtidigt utveckla en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt. 
Tidsperspektivet för strategierna är 40 år. 

Planeringsmål – Planeringsmålen är konkretiseringar av de sex regionala 
strategierna. De är tänkta att fungera som styrmedel och en hjälp för upp-
följning av planeringsarbetet. Tidsperspektivet för planeringsmålen är 20 år. 
Det är alltså fram till 2030 som resultat ska kunna nås.

Åtaganden – Åtaganden anger vad som ska göras för att uppnå planerings-
målen. En eller flera aktörer kan vara ansvariga för genomförandet av dessa 
åtaganden.

Handlingsprogram – Vissa förslag i samrådsförslaget riskerar att bli hängan-
de i luften, eftersom det inte är tydligt vem som ansvarar för genomförandet. 
Många aktörer i regionen har efterfrågat fler konkreta förslag för att tydlig-
göra ansvar och genomförande. Idén om att ta fram handlingsprogram är ett 
svar på önskemålen. 

Planbilder och målbilder – Två alternativa planbilder för Stockholms län, 
Tät och Fördelad, visar huvuddragen i den fysiska strukturen med sikte på 
2030. Två alternativa målbilder för östra Mellansverige, Städer och Storstäder,
visar huvuddragen i den rumsliga utvecklingen med sikte på 2050.

Östra Mellansverige – Östra Mellansverige är beteckningen som används 
för sju län som deltar i samverkan kring RUFS 2010: Stockholms, Uppsala, 
Sörmlands, Västmanlands, Örebro, Gävleborgs och Östergötlands län. 
Formellt gäller regionplanen bara området Stockholms län. 

Tidsperspektiv – Det finns tre olika tidsperspektiv i samrådsförslaget, ett 
långt på 40 år, ett medellångt på 20 år och ett kortare på 10 år. 

Integrerad hållbarhetsbedömning – Ett hållbarhetsperspektiv ska vara 
en röd tråd i RUFS 2010. Både samrådförslaget och den kommande planen 
analyseras därför ur ett hållbarhetsperspektiv. En miljökonsekvensbeskrivning 
har också gjorts av samrådsförslaget. 
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Utgångspunkter för utvecklingsplaneringen
Det är inte möjligt att förutse framtiden på så lång sikt som 40 år. Det krävs bered-

skap för olika utvecklingsvägar. Därför är det viktigt att utvecklingsplaneringen vilar 

på kunskaper om förändringar i omvärlden, regionens särskilda förutsättningar och 

långsiktiga bedömningar om utvecklingen. 

En värld i förändring – omvärldsfaktorer
En globaliserad ekonomi
Att världen krymper är inget som är unikt för 2000-talet. Men det som utmärker den 

era av globalisering som fortgår just nu är först och främst att det går snabbare och är 

mer omfattande än tidigare. Det är framför allt politiska förändringar och introduk-

åren som gjort det möjligt för företagen att öka takten och omfattningen av interna-

det tillkommer ny arbetskraft och nya konsumenter i en aldrig tidigare historisk 

omfattning. Avregleringar, det ökande antalet marknader och möjligheterna med 

en våg av företagsuppköp och företagsfusioner,

att globala företag blir allt mindre beroende av och förankrade i sin hemmaregion,

att de stora företagens huvudkontor, FoU, marknadsföring, distribution och 

produktion förläggs till olika platser på jorden, 

framväxt av globala produktions- och distributionsnätverk,  

framväxt av nya FoU-intensiva centra i främst expansiva asiatiska regioner, 

och en koncentration av kunskapsintensiva företag till regioner med relativt god 

tillgång på ingenjörer, forskare och allmänt högutbildad arbetskraft.   

förändringar. Det medför att det just nu sker förändringar i länders och stadsregio-

ners konkurrenskraft. Det ställer krav på en välfärdsstark region som Stockholm att 

agera proaktivt inom en rad områden för att behålla och stärka sin position. Utgångs-

läget är visserligen gott. Positivt är, vid sidan av hög sysselsättning och relativt god 

tillväxt i ekonomin, en stark och etablerad demokratisk tradition med okorrumpe-

rade myndigheter, långtgående jämlikhetssträvanden, närvaron av starka globala 

företag, hög mottagningskapacitet för ny teknologi, samt generellt goda kunskaper i 

och FoU-verksamheter, kvaliteten i utbildning och forskning, det svaga intresset för 

naturvetenskap och teknik bland unga, få välrenommerade universitet, dålig förmåga 

att ta vara på invandrades kompetens, otillräckliga internationella förbindelser, samt 

att Stockholmsregionen är relativt okänd i världen.

Hur global är globaliseringen?
Den våg av globalisering som pågått sedan slutet av 1980-talet handlar i stor 

utsträckning om en europeisering för svensk del. Inslagen av kontakter med Asien 

har visserligen ökat kraftigt, men från en låg nivå. Däremot har handeln och investe-

ringarna inom Europa fördjupats. Det är därför mycket som talar för att Stockholms-
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förändringarna i Asien på sikt kommer att påverka förutsättningarna för den globala 

ekonomin, talar det mesta för att EU och USA inom den närmaste framtiden kommer 

att utgöra de viktigaste avsättningsmarknaderna för regionen.

av de multinationella företagens huvudkontor, de mest välbetalda jobben, det mest 

de största inkomstskillnaderna, segregation och fattigdom, trängsel och miljöproblem.

Medan Stockholmsregionens ekonomiska betydelse och roll i Sverige är väl doku-

menterad, är det svårare att fastställa regionens internationella position i nätverket 

används för att mäta de internationella kontaktytorna är t.ex. exportomsättningsan-

del, antal internationella studenter, antal utlandsägda företag och förbindelser till 

andra städer. Sett till dessa indikatorer fortsätter de internationaliseringstrender 

som inleddes redan under 1980-talet; antalet utlandsägda företag fortsätter att öka, 

Stockholmsregionen är också generellt sett mer globalt exponerad än övriga regioner 

i Sverige.

En betydelsefull kunskapsregion i Europa
Stockholm bedöms oftast som en stark kunskapsregion i kartläggningar av städers 

internationella konkurrenskraft, men räknas sällan till de riktigt betydelsefulla 

-

hamn, Hamburg och Berlin, i en tredjekategori av världsstäder. Ett exempel ur den 

första kategorin är London och ur den andra Bryssel. 

goda förutsättningar att stärka regionens roll som världsstad i Europa. Stockholms-

regionen är redan internationellt erkänd inom preklinisk forskning, mobil och 

trådbunden kommunikation, miljöteknik, modern dans, mode och formgivning 

med mera. 

Globaliseringen påverkar både konsumenter och producenter

För många verksamheter och aktiviteter får avstånd mindre betydelse när 
globaliseringen ökar. Det ömsesidiga samspelet mellan marknadskrafter, 
teknologisk utveckling och politiska beslut är själva grunden för att världen 
krymper. Kapital, varor, tjänster, människor och idéer kan därmed flöda över 
gränserna fortare, enklare och i allt större omfattning. Dessutom inträffar 
händelser jorden runt samtidigt och ständigt – vilket börshandeln är ett bra 
exempel på. 

Detta ständigt ökande flöde får konsekvenser för snart sagt alla konsumen-
ter, arbetstagare och företagare, samt för miljön. Samtidigt ställer det krav på 
anpassningar av offentligt serviceutbud och offentliga investeringar på lokal, 
regional och nationell nivå. Ett konkret exempel på lokal nivå är behovet av 
flerspråkig personal i vård och omsorg. Men globaliseringen får också konse-
kvenser för utbildning, forskning, transportsystem och tekniska system.
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I Europa hävdar sig Stockholmsregionen mycket väl inom teknologi, innovations-

förutsättningar och näringslivsstruktur. Stockholm har också en mer fördelaktig 

befolkningstillväxt. Däremot är den internationella tillgängligheten svag för att vara 

en huvudstadsregion, och bebyggelsestrukturen gles. 

-

dande kunskaps- och forskningsregion med ett internationaliserat och tekniskt 

och miljö som starka tillgångar för regionens attraktivitet.

Ledande storstadsregion i Östersjöregionen 
Stockholmsregionen är också en naturlig mittpunkt i Skandinavien och Östersjö-

regionen – ett ekonomiskt centrum och en tongivande kulturstad. Det märks bland 

andra storstadsregionerna runt Östersjön.   

Östersjöregionens ekonomiska potential är omfattande. Om Stockholm samverkar 

effektivt med andra regioner runt Östersjön kan hela Östersjöområdets internatio-

nella position stärkas ytterligare. 

En ökad sammanlänkning inom Östersjöområdet gör det också möjligt att sam-

arbeta för att lösa den gemensamma miljöutmaning som Östersjön står inför. 

Östersjön är kraftigt påverkad av utsläpp och miljögifter, och det rapporteras om en 

-

Stockholms huvudstadsfunktion tillför i sig en ökad internationell uppmärksam-

bidrar till att synliggöra Stockholm internationellt och stärka bilden av regionen.

Klimatförändringar och energiförsörjning
Den främsta orsaken till klimatförändringarna är förbränning av fossila bränslen. 

Industriländerna svarar idag för 80 procent av de globala utsläppen av koldioxid. 

Världsstaden är ett ekonomiskt centrum

I urbanforskningen talas det om megastäder och världsstäder. Megastäder 
är de städer som har störst befolkning, som Shanghai och Mexico City; världs-
städer är de städer som har stor ekonomisk betydelse. 

Världsstäderna är geografiska noder för avancerad service och tjänstepro-
duktion, internationella företags huvudkontor, globala transporter och kom-
munikationer. De är också destinationer för inrikes och utrikes migration. 
De präglas för det mesta även av socialt polariserade miljöer. Världsstäderna 
konkurrerar med varandra om exempelvis företagens investeringar. Men de 
ingår samtidigt i världsomspännande nätverk av världsstäder med olika inrikt-
ningar på de globala funktionerna. Därför handlar regional utveckling dels 
om att stärka möjligheterna att attrahera kompletterande investeringar i 
konkurrens med andra städer, dels om att utveckla banden till och samarbetet 
med andra världsstäder. 
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-

sen ökat de senaste åren om framförallt olja, naturgas och råvaror. Oljan kommer, 

trots kortsiktiga prisvariationer, att bli dyrare i framtiden genom en allt större efter-

frågan och ett allt mindre utbud. 

Sverige är till skillnad från andra EU-länder mindre beroende av primärenergi-

import för sin elproduktion, men inom industri- och transportsektorn är beroendet 

av fossila bränslen alltjämt stort. Sverige har fortfarande stora outnyttjade potentia-

ler inom vindkraft och biobränslen från skogar, skogsindustrin, avfallssektorn och 

jordbruk vilka kan nyttiggöras för energiproduktion.

De globala klimatförändringarna påverkar livsvillkoren över hela jordklotet. Med 

bara några få graders temperaturhöjning blir de globala effekterna stora på jord- och 

skogsbruk, samhällsbyggande, ekonomi och ekosystem. Insatser kommer att krävas 

på alla nivåer, dels för att minska utsläppen av växthusgaser så att utvecklingen inte 

skenar, dels för att anpassa samhället till förändrade klimatbetingelser.

Sverige har idag låga koldioxidutsläpp i jämförelse med andra industriländer, såväl 

totalt sett som per invånare och i relation till bruttonationalprodukten. Energipoliti-

ken hittills har kraftigt bidragit till att minska utsläppen av koldioxid, med hög andel 

vattenkraft och kärnkraft samt en stadigt ökande insats av biobränslen sedan 1990- 

talet. Cirka 40 procent av Sveriges energiproduktion baseras i dag på förnybara resurser. 

Ett långsiktigt mål för det internationella klimatarbetet är att stabilisera koncent-

rationerna av växthusgaser i atmosfären på en nivå där förändringar av klimatet kan 

hanteras, d.v.s. inom en ram av högst 2 graders global uppvärmning. Det svenska 

målet är att utsläppen av växthusgaser, som ett medelvärde för perioden 2008–2012 

ska vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Långsiktigt är det svenska 

inriktningsmålet att utsläppen av växthusgaser år 2050 ska vara minst 75–90 pro-

cent lägre än år 1990. 

För Sveriges del bedöms klimatförändringen på längre sikt att innebära både 

förändrade nederbördsmängder och mer extremt väder. Följder kan bli ökade över-

svämningsrisker, men perioder av torka och vattenbrist kan inte heller uteslutas. 

Ökad risk för översvämning av lågt liggande områden i regionen, men även för 

torka och låga vattenstånd i Mälaren som kan leda till ökad saltvatteninträngning. 

Ökad nederbörd som medför ökad tillrinning och förhöjd ämnestransport till 

vattendragen, vilket påverkar dricksvattenproduktionen.

Extrema klimatrelaterade företeelser som långa värmeperioder, stora nederbörds-

mängder på kort tid, stormar och isbarkstormar som negativt påverkar bland annat 

den tekniska infrastrukturen och transportsystemet.

Hälsorisker på grund av perioder med extrema väderförhållanden, samt ökade 

smittrisker.

Stora förändringar i ekosystemen, vilket kommer att påverka natur- och land-

skapsförhållanden.

Bättre odlingsbetingelser inom jord- och skogsbruket.

Ökad medeltemperatur minskar antalet dagar med snö men även byggnadernas 

uppvärmningsbehov.
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Sociala spänningar och förändrade värderingar
Sociala spänningar och värderingar påverkas av hur invånarna upplever föränd-

ringar och händelser. Hur den sociala utvecklingen kommer att gestalta sig, och var 

Stockholmsregionen kan till exempel utvecklas mellan olika etniska grupper eller 

mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete.

Händelser och förändringar i omvärlden kan också påverka sammanhållningen 

ersätts med en utpräglad assimilationspolitik skulle invandringen till Stockholmsre-

minoriteter och skulle med största säkerhet leda till en ekonomisk tillbakagång.

Det är dock inte givet att en till synes osäker omvärld skapar sociala spänningar. 

Lyckas Stockholmsregionen behålla enigheten runt värderingar som tolerans, öppen-

öka. Om arbetskraftsförsörjningen säkras genom adekvata system för arbetskraftsin-

vandring, validering, etablering och uppehållstillstånd, samtidigt som samhället 

visar sig tillåtande och öppet, kan regionen bli tillräckligt attraktiv för att människor 

Möjligen skulle en sådan utveckling ge upphov till koncentrationer i bosättnings-

mönster bland vissa befolkningsgrupper, men detta behöver inte vara ett problem, 

om segregationen inte blir socioekonomiskt begränsande och om arbetsmarknaden 

är fri från diskriminerande strukturer. Sammanhållningen kan således bli bättre, om 

regionen från början arbetar för minskad social och etnisk segregering. 

om i världen, kan påverka utvecklingen i Stockholmsregionen genom att många unga 

invånare ändrar sina attityder och värderingar kring arbete, fritid och samhälle. 

Individualismen kan bli framträdande och grupptillhörigheter växla snabbt. Samti-

digt kan man förutse en värdegemenskap kring mångfaldstanken.

Utgångsläget är gott. Stockholmsregionens invånare har god tillit till varandra och 

samhället, och har attityder som präglas av tolerans, öppenhet och acceptans av olik-

heter. Acceptansen av det mångkulturella ökar år efter år enligt undersökningar. 

Intresset hos utländska studenter att studera i Sverige och Stockholmsregionen är 

rekordstort samtidigt som regelverken för invandring förenklas.  Det krävs dock ett 

aktivt arbete för att stärka sammanhållningen, eftersom kriser – ekonomiska och 

andra – kommer att innebära sociala påfrestningar även i framtiden.

Storstadens särskilda förutsättningar
Stockholmsregionen har många grundläggande förutsättningar som är gemensamma 

med andra storstäder i västvärlden. Storstäder skiljer sig från andra städer inte bara 

genom sin storlek utan också genom sin täthet, komplexitet och mångfald.

Föränderlig, komplex och tät
-

mella mötesplatser, och nätverk skapas. Storstaden är kontaktintensiv och därför en 

jordmån för innovationer och nya idéer. Storstadsregioner präglas av rörlighet och 

-

rell mångfald som påverkar samhällslivet på alla plan. Storstäder är noder i interna-
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tionella nätverk och blir på så sätt importnoder och drivhus för idéer, värderingar 

och trender. Storstaden blir en mötesplats och en smältdegel.

också rika möjligheter till kontakter mellan människor med olika bakgrunder.

Storleken och tätheten medför också nackdelar, som trängsel, buller, risk för seg-

regation, höga lokal- och boendekostnader samt långa restider. Det är också dyrt att 

viktiga yrkesgrupper i mellanlönelägen, som poliser, lärare och vårdpersonal.

Storstadens människor och företag

-

ningar för att nya verksamheter med hög specialisering ska kunna uppstå och utveck-

beslutsprocesser blir komplicerade. 

Sett ur ett europeiskt perspektiv har regionen under de senaste decennierna 

orsaker till att utvecklingen varit positiv. Stockholmsregionen har också ett antal 

Samtidigt är besöksnäringarna framgångsrikast i Skandinavien att attrahera 

affärsresenärer, turister och shoppare. Miljöteknik, mode, formgivning, kultur och 

välfärdsnäringar är andra starka områden som bidrar till omvärldens bild av en 

progressiv, kreativ och miljöinriktad region.  
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En stor del av tillväxten och sysselsättningsökningen i regionen sker inom kun-

avgränsade miljöer för innovativa företag.

Olika aktörer har olika förväntningar på hur regionen ska utvecklas. Företagen i 

östra Mellansverige har överlag en positiv bild av hur det fungerar idag, enligt en 

undersökning 2006. Företagens önskemål om förbättringar och utveckling kan 

Bättre företagsklimat på alla nivåer.

Större förståelse för företagens villkor och bättre service hos kommuner 

och myndigheter.

Bättre samverkan mellan stora företag och forskningen.

Bättre framkomlighet på vägarna.

Bättre samverkan mellan skola, näringsliv och myndigheter.

Även invånarna i östra Mellansverige har en övervägande positiv bild av regionen, 

sysselsättning, trygghet, folkhälsa och miljö. De främsta styrkorna som de boende 

lyfter fram är närheten mellan stadsliv och natur, det stora utbudet av aktiviteter, 

sysselsättning, nöjen, utbildning samt kultur. 

Människors grundvärderingar ändras relativt lite i olika livsfaser. Stockholmarna 

värderar familj, vänner, fritid och arbete högst i livet. Det som framför allt ändras 

mellan livsfaserna är fritidsintressen, inställningen till arbete och företagande och, 

i viss mån vännernas betydelse. Skillnaderna i olika generationers värderingar är 

också viktigt att studera för att försöka förstå vilka värden som framtidens makt-

havare och invånare vill att regionen ska präglas av. På samhällsnivå förändras 

grundvärderingar i allmänhet långsamt och kan verka stabila över långa tidsperio-

en del av planarbetet som är svår att förutse och hantera, men som har en avgörande 

betydelse för att utvecklingsplanen blir ett kraftfullt verktyg för regionens 

utveckling.

En växande region
Befolkningen i Stockholms län har under den senaste 30-årsperioden ökat med näs-

tan 400 000 personer, alltså med i genomsnitt 13 000 per år. Stockholm har framför 

liten. En ung befolkning har medfört ett stadigt födelseöverskott. Födelseöverskottet 

Förbättrade kommunikationsmöjligheter har bidragit till att den funktionella 

regionen har vidgats. Samma utveckling kan ses över i stort sett hela landet. 

I stort är den pågående regionförstoringen positiv, eftersom den gynnar ekonomisk 

utveckling, genom större lokala marknader med en ökad möjlighet till specialisering 

-

lig service, när människor i sin vardag rör sig mellan olika kommuner eller län. 

-
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marknadsregionen sedan 1970 utgjorts av ungefär lika delar förtätning i krans-

Stockholms arbetsmarknadsregion omfattar i dag hela Stockholms län, Uppsala 

län med undantag för Älvkarleby kommun, samt de tre kommunerna Strängnäs, 

-

tade förbättringar av transportsystemet att möjliggöra en ytterligare förstoring och 

förtätning av storregionen. Med restider på 45–60 minuter som ett rimligt längsta 

pendlingsavstånd skulle den funktionella arbetsmarknadsregionen kunna omfatta 

kommuner på cirka 10 mils avstånd från centrala Stockholm, alltså även Västerås, 

Stockholms roll som storregionalt centrum har stärkts när resmöjligheterna för-

bättrats. Mellan 80–85 procent av all pendling över länsgränser inom Mälardalslä-

nen har Stockholms län som start- eller målpunkt. Under en tioårsperiod har pend-

landet ökat med över 50 procent. Jämfört med den pendling som sker inom länet är 

Mälarbanan och Svealandsbanan har tillgängligheten från Västerås och Eskilstuna 

förbättrats betydligt, och särskilt snabbt har pendlingen från Eskilstuna ökat. Fort-

farande är dock pendlingsrelationen med Uppsala störst och har den högsta kollek-

tivreseandelen. Snabbast ökar pendling med tåg, men fortfarande sker 60 procent av 

pendlingsresandet över länsgränser med bil. 

Långsiktiga bedömningar av utvecklingen
Osäkerheten är mycket stor om hur regionen kommer att utvecklas på längre sikt.

I planen redovisas två scenarier för hur befolkning och ekonomi kan komma 

Hög

respektive Låg

De två alternativa bedömningarna anger en högre och en lägre utvecklingstakt. 

Alternativen anger ett spann som det är sannolikt att utvecklingen kommer att 

ligga inom. 

Befolkningstillväxt även framöver
Den långsiktigt viktigaste faktorn för utvecklingen är Sveriges och regionens anpass-

ning till globaliseringen. Alternativ Hög utgår från en god anpassning. Denna goda 

anpassning förutsätter i sin tur att forskning och utbildning håller världsklass, att 

regionen har attraktiva miljöer för högförädlad ekonomisk verksamhet, att företa-

utbildning inom regionen. Produktiviteten blir hög och arbetslösheten låg.

Invandringen är den andra avgörande faktorn, och beror på både nationell politik, 

händelser i omvärlden och regionens förmåga att anpassa sig till globaliseringen. 

år. Dessutom arbetar invandrare i samma utsträckning som svenskar. De naturliga 

befolkningsförändringarna innebär en något högre nativitet än idag och minskande 

dödsrisker.

Sammantaget ökar befolkningen i Hög i Stockholms län med 535 000 personer 

och i hela östra Mellansverige med 670 000 till år 2030. Det ger en befolkning på 
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2,4 miljoner i Stockholms län och 4,4 miljoner i hela östra Mellansverige. Den högre 

absolut ökningstakt i nivå med den på 1960-talet, men lägre än under 1990-talet. 

I övriga östra Mellansverige beräknas befolkningen öka med cirka 5 000 personer 

per år i alternativ Hög, vilket är i nivå med utvecklingen under 1990-talet.

En sämre anpassning till globaliseringen lägre produktivitet och därmed sämre 

konkurrensförmåga. Detta ger i sin tur ger lägre sysselsättning, högre arbetslöshet, 

början av perioden bara något lägre än i Hög, men faller sedan till omkring 7000 per 

-

tet och dödsrisker är i detta alternativ desamma som i Hög.

I alternativ Låg ökar befolkningen med 315 000 i Stockholms län och med 420 000 

i östra Mellansverige fram till år 2030.

Stockholms och Uppsala län skiljer sig också från de andra länen i östra Mellan-

födelsetalen. Detta förväntas bestå fram till 2030 och även på längre sikt.

-

liga län i östra Mellansverige ökar befolkningen i arbetsför ålder fram till 2030 i 

-

ner i arbetsför ålder även i Örebro och Östergötlands län.
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Försörjningskvoten – alltså antalet barn, ungdomar och äldre per person i yrkes-

verksam ålder – ökar kontinuerligt i alla län under hela perioden, och snabbast i 

alternativ Låg. Den ökande försörjningskvoten beror på att de stora årskullarna från 

1960-talet går i pension omkring år 2030 och att de många 90-talisterna då har barn.   

Befolkningsökningarna innebär att regionen ställs inför minst samma kapacitets-

problem som under de senaste årtiondena. Därtill kommer barn- och ungdomskul-

larna att variera kraftigt i storlek, vilket ställer krav på anpassning inom många 

sektorer.

Sysselsättning, inkomster och humankapital
I Stockholms län har sysselsättningen återhämtat sig efter 1990-talets krisår och är 

nu på ungefär samma nivå som 1990. I övriga östra Mellansverige har återhämt-

ningen inte varit lika god.

Enligt prognosen i alternativ Hög ökar sysselsättningen i östra Mellansverige med 

drygt 450 000 till år 2030. Östra Mellansverige kommer därmed att svara för nära 

två tredjedelar av sysselsättningsökningen i hela landet till år 2030.

Sysselsättningsökningen i alternativ Hög beräknas bli betydligt högre än i 

utlandsfödda yrkesarbetar i betydligt högre grad än idag. 

Inkomsterna ökar mer i östra Mellansverige än i riket. Orsaken är att näringslivet 

är mer kunskapsintensivt än i riket. Att andelen högutbildade ökar är en förutsätt-

ning för att dessa kunskapsintensiva verksamheter ska kunna expandera som i alter-

nativ Hög. Förändringen påverkar inte bara arbetsmarknad och näringsliv utan 

också bostadsefterfrågan, hushållens konsumtionsmönster och andra samhälls-

områden. 

Investeringsutrymmet
Både alternativ Hög och Låg bygger på en region i tillväxt. I båda alternativen kom-

mer det således att krävas betydande investeringar i utbildning, bostäder och trans-

portinfrastruktur. Framför allt gäller detta alternativ Hög. 

tillväxten i regionen kommer att vara hög även i ekonomiska termer. I alternativ Hög 

kommer inkomsterna per capita att stiga med närmare 3 procent per år under perio-

den 2005-2030. Detta samtidigt som antalet invånare ökar med sammanlagt drygt 

en halv miljon. I alternativ Låg stannar den årliga inkomstökningen per capita vid 

drygt 2 procent. 

Den kraftiga ökningen i den regionala produktionen innebär att det i båda alterna-

och offentlig konsumtion som för en hög investeringsnivå. De fasta investeringarna i 

regionen förväntas öka i snabb takt. Detta tyder på att de reala resurserna är tillräck-

liga för att den planerade utbyggnaden ska kunna genomföras.

Bostäder och transportinfrastruktur

sektor. En grov kalkyl tyder på att regionens bostadsinvesteringar i början av 2000-talet 

uppgick till närmare 20 miljarder kr per år, vilket motsvarade 15-20 procent av de totala 

fasta investeringarna i länet. Den snabba befolkningstillväxten som prognostiseras i 

alternativ Hög kommer att leda till ett fortsatt stort behov av bostadsinvesteringar. 
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Källa: RTK

Karta 1. Befolkningsutveckling 1985–2005 samt grundantaganden till 2050
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Bostadsbyggandet har efter en mycket stark nedgång i början av 1990-talet, återhämtat 

sig och låg år 2006 nära den nivå som i genomsnitt krävs för perioden 2005-2030 i 

alternativ Hög. Redan i början av planeringsperioden skulle med andra ord de beräk-

nade genomsnittliga bostadsinvesteringarna kunna rymmas inom den totala investe-

ringsramen.

än bostadssektorn. Enligt en bedömning har investeringarna i landtransporter i Stock-

holms län under de första åren av 2000-talet i genomsnitt varit 6–7 miljarder kr per år. 

– har en totalkostnad som är högre än detta genomsnitt, men de tar i gengäld åtskilliga 

transportinfrastrukturen inte skulle rymmas inom den kalkylerade investeringsramen.

Förutsättningar – högre utbildning och fri rörlighet

för att genomföra de investeringar i bostäder och transportinfrastruktur som föreslås 

i planen. Men kalkylerna – och därmed genomförandet – bygger på ett antal förut-

sättningar som måste vara uppfyllda för att utvecklingsalternativen ska kunna reali-

samman med den förväntade politiken på olika områden.

I synnerhet alternativ Hög förutsätter ett stort tillskott av högutbildad arbetskraft. 

Det krävs med andra ord betydande investeringar i humankapital. Enligt kalkylerna i 

alternativ Hög mer än fördubblas behovet av högutbildade fram till 2030. I alternativ 

Låg ökar behovet med cirka 40 procent. Båda alternativen kräver såväl en förstärk-

ning av den högre utbildningen inom regionen – med 1600 examinerade per år i 

-

dade. Detta trots att sysselsättningen bland invandrade i alternativ Hög förutsätts 

vara lika hög som bland svenskfödda. 

förutsätter en fortsatt stark globalisering och att Stockholmsregionen kommer att 

kunna utnyttja dess fördelar fullt ut. Det innebär alltså att Sverige och regionen 

lyckas anpassa den ekonomiska strukturen till de nya villkor som globaliseringen 

medför. En underförstådd och helt avgörande förutsättning för hela resonemanget 

är att EU avstår från protektionistiska åtgärder. Om EU försöker motverka globalise-

ringens effekter skulle Stockholmsregionens möjligheter att expandera försämras.

Regionalpolitiken 
I alternativ Hög kommer investeringarna att stiga snabbt på nationell nivå och ännu 

snabbare i Stockholmsregionen. Både i riket och i länet kommer investeringarna att 

motsvara en stigande andel av den totala produktionen av varor och tjänster. Att 

regionens investeringar skulle öka snabbare än rikets innebär att Stockholmsregio-

nens andel av de totala nationella investeringarna stiger. Samtidigt ökar regionens 

andel av rikets produktion. År 2030 skulle Stockholmsregionen svara för omkring 

en tredjedel av den totala produktionen av varor och tjänster i Sverige. 

Att Stockholmsregionen under de kommande decennierna skulle komma att 

utgöra en stigande andel av den svenska ekonomin stämmer väl överens med den 

långsiktiga historiska utvecklingen. Exempelvis svarade Stockholm år 1985 för 22 
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procent av bruttonationalprodukten, 10 år senare låg andelen på 25 procent och efter 

ytterligare 10 år var andelen 29 procent. Stockholmsregionen har sedan mycket länge 

ökat snabbare än övriga riket.

Klimatpolitiken

2030. Ännu vet vi mycket lite om hur en sådan politik kommer att utformas. Progno-

serna har därför inte kunnat ta hänsyn till hur en kommande klimatpolitik kan 

komma att påverka den ekonomiska utvecklingen i länet.  

Ett optimistiskt men möjligt alternativ
Beräkningar visar att den höga ekonomiska tillväxten i alternativ Hög ger utrymme, 

inte bara för en betydande standardhöjning för konsumenterna och för investeringar 

i näringslivet, utan också för de nödvändiga utbyggnaderna av bostäder och trans-

-

ringar. Men för att denna utveckling ska kunna realiseras måste ett antal krävande 

förutsättningar – i regionen, i riket och i omvärlden – vara uppfyllda. Alternativ 

Hög bör därför ses som ett möjligt, men optimistiskt alternativ. Alternativ Hög kan 

således ses som en övre nivå för den framtida expansionen i regionen, för vilken 

planeringen ska hålla beredskap.

Långsiktiga utmaningar för Stockholmsregionen
-

arna, omvärldens påverkan och bedömningar om framtiden, blir ett antal långsiktiga 

utmaningar tydliga. Dessa utmaningar är utgångspunkter för planeringen, och är 

centrala för de mål, strategier och förslag till åtaganden som presenteras i utveck-

lingsplanen.

UTMANING 1:
Att möjliggöra befolkningstillväxt och samtidigt 
förbättra regionens miljö och invånarnas hälsa

En fortsatt kraftig befolkningstillväxt ger ökad markexploatering, mer transporter 

och större energianvändning. Utmaningen är att förbättra regionens miljö och invå-

narnas hälsa även med en hög befolkningstillväxt. 

Stockholms stjärnstruktur med stråk, noder och mellanrum ger goda förutsätt-

-

ning, liksom för närhet till natur, rent vatten och frisk luft.

och regionens förväntade expansion, samt att arbeta proaktivt för att utveckla dagens 

mot kommunala respektive lokala intressen. Värdena kan även samverka och ge en 
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UTMANING 2:
Att vara en liten storstadsregion och 
samtidigt internationellt ledande

Stockholmsregionen är i ett internationellt perspektiv en till befolkningen liten 

storstadsregion med begränsade möjligheter att vara framstående inom många fält. 

För att nå ledande positioner måste regionen därför hålla mycket hög kvalitet. 

Utmaningen ligger i att skapa goda förutsättningar för kunskapsförsörjning och 

goda förhållanden på arbetsmarknaden.

Det är nödvändigt att förbättra vissa områden för att möta den globala konkurren-

sen. Utmaningen ligger i att höja kvalitet och effektivitet inom utbildningen, ha goda 

Arbetslivets organisering och attityder måste förändras så att rörligheten bland både 

UTMANING 3:
Att öka tryggheten i regionen samtidigt 
som omvärlden upplevs som mer osäker

Regionens större kontaktytor mot omvärlden leder till att nya risker snabbt når oss, 

men den verkliga utmaningen kring trygghet är att få invånarna att känna större tillit 

trygghet mellan olika delar i regionen, liksom mellan män och kvinnor. I en öppen 

och sammanhållen region måste dessa skillnader minska avsevärt, helst elimineras 

helt.

människor som är trygga möts och har tillit till varandra, ökar regionens kreativa och 

innovativa förmåga. Då ökar också det sociala kapitalet, som kan vara både individu-

ellt och kollektivt.

Att känna tillit och trygghet är givetvis också en livskvalitet för den enskilda 

människan. För att människor ska kunna förverkliga sina livschanser i en dynamisk 

storstadsregion, krävs att de känner en trygghet. Det förutsätter tilltro till samhällets 

arbetsmarknaden och därmed får del av välfärden.

UTMANING 4:
Att minska klimatpåverkan och samtidigt utveckla 
en tillgänglighet som möjliggör ekonomisk tillväxt

Stockholmsregionen ligger i utkanten av Europa, en bra bit ifrån andra stora städer 

som energipriser och miljökrav begränsar handlingsutrymmet. Utmaningen är att 

skapa en god tillgänglighet med mindre klimatpåverkan som också gynnar en ekono-

misk tillväxt. 
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Hotet om framtida klimatförändringar och behovet att minska klimatpåverkan är 

måste anpassas till kommande klimatförhållanden. Finansieringen av åtgärder för 

att reducera utsläpp av växthusgaser kommer sannolikt att bli en avgörande fråga i 

framtiden. 

Den pågående regionförstoringen, med ett allt större upptagnings- och avsätt-

ningsområde, är ett sätt att skapa ekonomisk tillväxt. Men den innebär ett ökat trans-

portarbete. För att klara utmaningen behöver vi förändra våra resvanor, vårt sätt att 

transportera varor och gods och i vissa avseenden också vår livsstil. 

UTMANING 5: 
Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som 
behoven fortsätter att växa

inte utvecklats i takt med befolkningsökningen. Utmaningen är att åtgärda kapaci-

tetsbristerna samtidigt som behoven ökar. Resurserna för de stora investeringar som 

Den högre utbildningens kapacitet i regionen behöver öka för att regionen ska 

-

vilket begränsar bostads- och arbetsmarknaden samt hämmar näringslivets tillväxt. 

-

halvan.

Både stora och små investeringar i transportsystemet påverkar – och påverkas av 

-

kan vara ett sätt att stimulera utvecklingen, men den frågan måste lösas av regionen 

tillsammans med den statliga nivån. 

UTMANING 6: 
Att öppna regionen och samtidigt minska utanförskapet

Stockholmsregionen ska vara en öppen region, där människor oavsett kön och bak-

grund ska kunna tillvarata sina livschanser. Så är inte fallet idag på arbets- och 

bostadsmarknaden. Utmaningen är att göra regionen öppen och tillgänglig, samtidigt 

som den är sammanhållen och erbjuder alla att ta del av regionens värden och till-

gångar. 

skapar ett samhälle med rörlighet, dynamik och förverkligade ambitioner. Öppenhet 

och lyhördhet hos institutioner, liksom tolerans bland människor, är viktiga delar i 

ingen tvingande relation mellan härkomst och yrkesval. Om detta förverkligades 

skulle Stockholmsregionen visa upp alla typer av människor i alla typer av näringar 

och samhällspositioner.
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Diskrimineringen och slutenheten, som fortfarande råder på delar av arbets-

marknaden, begränsar individens livschanser, samtidigt som regionens möjligheter 

minskar att uppfattas som mest attraktiv i Europa. Diskrimineringen och intoleran-

sen visar sig inte bara för människor som har invandrat till regionen, utan också för 

turister, affärsresenärer, investerare och diplomater. 

öppen region präglas av en hög grad av interaktion över rumsliga och kulturella grän-

ser. Den öppna regionen saknar diskriminering och har starkt fokus på jämlikhet och 

jämställdhet. Infrastruktur och kommunikationer skapar mötesplatser för personer 

från olika delar av samhället. En öppen Stockholmsregion har en befolkning med 

kontakter och nätverk över hela världen.  
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2. Vision, mål och strategier 
för regionens utveckling
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En riktning som förenar och utmanar
Stockholmsregionen behöver en vision som vägleder det gemensamma arbetet. 

Den ska förena och utmana. För att ge bra vägledning för utvecklingsarbetet behöver 

visionen konkretiseras i mål och vi behöver strategier som anger vägar mot målen.

Vi börjar inte från noll. Många aktörer i regionen har formulerat långsiktiga mål 

och visioner utifrån den egna verksamheten eller kommunen. Med förslaget till 

vision, mål och strategier för regionen kan vi komma ett steg längre och fånga vad 

aktörerna gemensamt vill att Stockholmsregionen ska utvecklas till på lång sikt. 

Det är en viktig del i RUFS funktion som paraply för regionens utvecklingsarbete. 

Det är därför viktigt att ställa sig frågan om samrådsförslagets förslag till vision är 

tillräckligt förenande och samtidigt kraftfull. Vidare om strategierna anger rätt 

inriktning för att nå målen och så småningom visionen.

En gemensam vision för Stockholmsregionen: 
Europas mest attraktiva storstadsregion
Visionen är att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i 

Europa. Regionen ska vara bra att bo och leva i, och den ska vara lockande att besöka. 

-

intressant, viktig och väl integrerad i internationella nätverk. 

Här vill många bo, leva och verka i framtiden
Stockholmsregionen utvecklas genom de människor som bor, lever och verkar här, 

och även genom dem som besöker regionen. För människor som bor här är det viktigt 

med en god livsmiljö, öppenhet och tillgänglighet. De som verkar här – företagare, 

forskare och investerare – vill ha en konkurrenskraftig innovationsmiljö, säkra 

investeringar och hög tillgänglighet. För besökare är Sverige och Stockholmsregio-

nen sedan länge en tilltalande destination, i hård konkurrens med många andra stor-

städer. Stockholmsregionen upplevs som en vacker region som ligger långt framme i 

många avseenden, och som samtidigt har en behändig storlek.

Exempel på långsiktiga mål och visioner bland aktörer 
i Stockholmsregionen

”Ett Stockholm i världsklass” Stockholms stad

”Norra Europas ledande tillväxtregion” Stockholm Business Alliance

”År 2015 skall utbildning och forskning vid flertalet av universitetets institutio-
ner och enheter inta en nationellt ledande och internationellt framstående 
ställning.” Stockholms universitet

”Vi underlättar människors vardag och bidrar till en mer attraktiv Stockholms-
region.” Storstockholms Lokaltrafik (SL)
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Mål för regionens attraktivitet
Det är många värden och egenskaper som gör Stockholmsregionen attraktiv. Fyra 

mål uttrycker sammantaget den attraktivitet som regionen behöver kännetecknas av. 

mot målen 2008.

MÅL:
En öppen och tillgänglig region

Stockholmsregionen ska kännetecknas av öppenhet för nya tankar och social mång-

fald, och vara väl sammanhållen och integrerad. Invånarna ska ha lika möjligheter 

till utveckling oavsett kön, ålder, sexuell läggning, funktionshinder eller social och 

andra regioner, inom och utom landet.

Läget 2008
Stockholmsregionen har i ett europeiskt perspektiv en mycket hög internationell 

mångfald, mätt som andelen invånare med utländsk bakgrund, olika språk, religio-

regionen ett högt arbetsmarknadsdeltagande bland både kvinnor och män, men 

arbetsmarknaden är kraftigt könsuppdelad. Även på utbildningsområdet är köns-

segregationen stor. Utrikesfödda förvärvsarbetar i betydligt lägre grad än den övriga 

även på bostadsmarknaden. 

Regionens transportsystem har inte utvecklats i takt med tillväxten i befolkning 

och ekonomi. Investeringar i infrastruktur för transporter ligger på en låg nivå i ett 

Europas mest attraktiva storstadsregion

Öka uthållig 
kapacitet och 
kvalitet inom 
utbildningen, 
transporterna och 
bostadssektorn

Säkra värden 
för framtida 
behov

Stärk 
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förmåga
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internationellt perspektiv. Den internationella tillgängligheten är sämre än för ett 

antal andra storstadsregioner, eftersom regionen ligger långt från de stora markna-

system. I en enkätundersökning får företagsledare i 500 europeiska företag ranka 

33 storstäder i Europa inom olika områden. I undersökningen för år 2007 kom Stock-

MÅL:
En ledande tillväxtregion

Stockholmsregionen ska vara en dynamisk region som främjar innovationer och 

inspirerar människor att starta och utveckla verksamheter. Regionen ska ha hög 

sysselsättning, hög kunskapsintensitet och starkt entreprenörskap. Det innebär både 

utvecklande arbeten för invånarna och goda förutsättningar för framstående aktörer 

inom forskning, näringsliv, kultur och samhälle att driva sina verksamheter här.

Läget 2008
År 2008 är Stockholmsregionen en mycket konkurrenskraftig region internationellt 

sett. Regionen presterar väl enligt de så kallade Lissabonindikatorerna för den eko-

nomiska utvecklingen. Stockholmsregionens ställning är särskilt stark inom EU, där 

resultatet beror bland annat på den höga sysselsättningsnivån. Stockholmsregionen 

är den tjugonde rikaste storstadsregionen i EU, mätt som köpkraftskorrigerad brutto-

regionprodukt per capita. Satsningarna på forskning och utveckling tillhör de största 

bland storstadsregionerna. Regionen tillhör även de främsta vad gäller andel av 

befolkningen som har högskoleutbildning, men när det gäller längre högskoleutbild-

ningar ligger regionen längre ned i fältet bland storstadsregionerna. Och visserligen 

I en undersökning av 260 stadsregioner i Europa räknas Stockholmsregionen som 

Hamburg, München, Amsterdam och London. Dessa 15 städer kan ses som centrala i 

den globala ekonomin, eftersom de ligger i framkant när det gäller internationell 

industri och näringsliv samt kompetens. Stockholmsregionen utmärker sig också 

genom att vara den enda stadsregionen i utkanten av Europa som är ett viktigt säte 

för internationella huvudkontor. Men när företagen själva rankar bästa stad att 

etablera företag i European Cities Monitor hamnar Stockholm långt ner i rankingen; 

MÅL:
En region med god livsmiljö

Regionens invånare ska ha en hög livskvalitet med tillgång till ren luft och rent vatten 

och en trivsam, trygg, hälsosam och vacker miljö. Det ska råda en stark social sam-

manhållning med tillit och närhet mellan människor och förtroendet för samhälls-

organen ska vara högt. Alla ska känna sig trygga, och utrikes födda och svenskfödda 

bostäder, arbetsplatser, utbildning och service som väl möter efterfrågan och som 
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passar olika livsstilar. Utbudet av kultur ska vara stort och av hög kvalitet. Lättill-

gängliga och natursköna områden med ett rikt djur- och växtliv ska ge goda frilufts-

möjligheter. Livsmiljön ska även vara anpassad till klimatförändringarna. 

Läget 2008
År 2008 rankas Stockholm bland de regioner i världen som har högst livskvalitet. 

Vi har god folkhälsa, hög utbildningsnivå och låg fattigdom. Enligt en internationell 

undersökning är 95 procent av dem som bor i Stockholm helt eller till stor del tillfreds 

med att bo i Stockholm. Av dessa är hela 77 procent helt tillfreds med att bo i Stock-

holm, vilket innebär att Stockholm kommer på fjärde plats bland de undersökta stä-

derna. Stockholm ligger på tolfte plats när invånarna bedömer möjligheterna att lätt 

-

ligt pris. Däremot ger invånarna gott betyg till Stockholm för säkerhet, renhet och 

låga halter av luftföroreningar; på dessa områden ligger regionen bland de främsta. 

Företagen rankar Stockholm högt i bedömningen av livskvaliteten för sina anställda. 

-

narna bedömer grönområden och kulturella institutioner ligger Stockholm främst.

Invånarna är mindre nöjda med de allmänna kommunikationerna, där placerar 

sig regionen i mittfältet. Stockholmarna är direkt missnöjda med integrationen mel-

lan svenskfödda och utlandsfödda. Bland de undersökta städerna har Stockholm den 

högsta andelen invånare som anser att invandrare inte är välintegrerade i samhället. 

internationell jämförelse är den gruppen stor. En annan oroande tendens är att häl-

san bland unga, särskilt kvinnor, har försämrats.

MÅL:
En resurseffektiv region

Stockholmregionen ska vara en resurseffektiv region där det är enkelt att leva och 

verka. Invånarnas behov ska tillgodoses effektivt, och deltagandet i arbetslivet ska 

vara högt. Regionens rumsliga struktur och system för transporter, utbildning och 

teknisk försörjning ska göra det möjligt att nyttja natur- och samhällsresurser effek-

tivt. Regionens olika delar ska vara integrerade och sammanlänkade med varandra 

så att den samlade potentialen tas till vara. Effektiviteten innebär låga utsläpp av 

klimatpåverkande gaser och förorenande ämnen.

Läget 2008

utsläpp. Jämfört med andra regioner i Europa av motsvarande storlek har dock 

Stockholmsregionen relativt låga utsläpp av miljöstörande och miljöfarliga ämnen. 

Regionen har låga utsläpp per invånare och dessa minskar något, men till följd av 

befolkningstillväxten ökar länets samlade utsläpp av växthusgaser. Överlag klarar 

gator överskrids de dock, främst beroende på att 7 av 10 bilister kör med dubbdäck 

under vinterhalvåret. 

Stockholmsregionen har en relativt liten andel hårdgjord yta per invånare jämfört 

med andra regioner i Europa. Men tätheten är lägre och den urbana spridningen 
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betydligt lägre fragmentering, exempelvis Madrid och Helsingfors. 

Regionen har jämförelsevis hög sysselsättning bland både kvinnor och män, 

områden, en brist som hotar att öka snabbt när 40-talisterna gått i pension.

Strategier – vägar mot målen 
-

erna fungerar som riktmärken för regionens samlade utvecklingsarbete och ger 

vägledning för hur regionens utmaningar ska hanteras. Strategierna är beroende av 

varandra och när de genomförs samordnat är de ömsesidigt förstärkande. Därför är 

det viktigt att strategierna ses som en helhet.

STRATEGI:
Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, 
transporterna och bostadssektorn

Förvalta och utveckla befintliga resurser. 
Förbättra kapacitet och kvalitet.
Strategin ska leda till ökad kapacitet och höjd kvalitet inom främst transport- och 

att undanröja kapacitetsbrister och kvalitetsproblem.  

Utvecklingen av regionen hämmas av att utbildningssystemet, bostadsförsörj-

ningen och transportsystemet inte har hållit jämna steg med befolkningsökningen. 

-

lan och eftersatta samt osunda bostadsmiljöer. 

På utbildningsområdet ska kvaliteten höjas i skolan. Yrkes- och vuxenutbildningen 

behöver anpassas bättre till arbetsmarknadens och individernas efterfrågan. Om 

regionens ställning som kunskapsregion ska bestå måste den högre utbildningen 

byggas ut kraftigt.

Bostadssektorn ska eftersträva ett varierat utbud av bostäder med trygg miljö och 

anpassning till olika grupper; till exempel ungdomar, funktionshindrade och äldre. 

Områden med låg attraktivitet ska utvecklas till goda boendemiljöer. Byggandet av 

nya bostäder ska bidra till att öka olika områdens attraktivitet. Effektiviseringar i 

bygg- och planprocessen ska främjas för att minska byggkostnaderna och förkorta 

tiden för att genomföra bostadsprojekt.

Inom transportsystemet ska resurseffektiva lösningar eftersträvas och det ska 

skapas effektiva kopplingar mellan olika transportslag. Även transportsystemets 

av fossila bränslen. 

Det är särskilt viktigt att den nationella politiken tar hänsyn till storstadsregio-

nens särskilda förutsättningar. Det krävs alltså samspel med staten för att få stabila 

spelregler som ger incitament för satsningar på ökad kapacitet och högre kvalitet. Ett 

exempel är regionens mycket stora behov av högt utbildad arbetskraft, ett annat rör 

och kvalitet. Lika viktigt är att få till stånd effektiva processer för genomförande av 
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byggande och att ge förutsättningar för en över tiden tillräcklig bostadsproduktion 

och bostadsförnyelse. 

STRATEGI:
Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse, 
innovationer och entreprenörskap.
Strategin att utveckla idéer och förnyelseförmåga fokuserar på att förbättra de 

generella förutsättningarna för förnyelse och innovationer.  Dagens gynnsamma 

faktorer ska vidareutvecklas, t.ex. starka vetenskapliga institutioner, avancerade 

marknader, funktionen som internationell mötesplats och den höga kunskapsnivån. 

Dessutom ska en stark och livlig kultursektor bidra till en attraktiv och dynamisk 

innovationsmiljö.

Stockholmsregionen måste samla sina resurser för att klara sig i den globala konkur-

rensen. Ett gott företagsklimat ska skapas. Entreprenörskap och en effektiv offentlig 

förvaltning ska främjas.

kommersiellt gångbara. Stockholmsregionen har dock goda förutsättningar för att 

framgångsrikt genomföra den här strategin eftersom regionen är stark inom forskning 

-

ende multinationella koncerner etablerade här. En grundläggande förutsättning för för-

nyelse är dock öppenhet för nya idéer och impulser, både från utlandet och från regio-

nens invånare med och utan utländsk bakgrund. 

Strategin ska anpassas till de idéer och innovationer som är konkurrenskraftiga på 

marknaden. Strategiska offentliga insatser ska samspela med den prioritering som görs 

av andra aktörer och näringspolitiska insatser ska stödja ambitionerna för regionens 

utveckling på lång sikt. Det kräver ett gemensamt mål och bättre samordning av 

näringspolitiken inom regionen. Regionen ska dra nytta av den centrala positionen i 

Östersjöregionen, som är attraktiv för utländska företag vilka ska placera sina huvud-

kontor eller etablera utvecklingsverksamhet för marknaden i Östersjöregionen och 

norra Europa. 

STRATEGI:
Säkra värden för framtida behov

Förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och naturvärden 
samt värden i den bebyggda miljön. Utveckla effektiva tekniska 
försörjnings- och transportsystem som minskar klimatpåverkan. 
Hushålla med naturresurser.
Regionens kultur-, miljö- och skönhetsvärden samt värden i den bebyggda miljön 

ska förvaltas och utvecklas för att skapa en god livsmiljö. De tekniska systemen för 

vatten, avlopp, avfall, energi och transporter ska effektiviseras och klimatanpassas. 

Belastningen på mark, luft och vatten samt på invånarnas hälsa ska minimeras. 

Hushållningen med regionens naturresurser ska förbättras.

Befolkningsökningen i regionen medför ett ökat behov av resurseffektiva lös-

ningar och hushållning med regionens resurser. Regionen har goda förutsättningar 
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natur- och kulturvärden. Dessutom bygger kommande satsningar vidare på de inves-

teringar som redan gjorts i infrastrukturen. 

Vattenförsörjningen ska säkerställas på lång sikt. Regionens markresurser ska 

användas effektivt för att säkra kultur- och miljövärden. Behov för olika ändamål 

kan tillgodoses långsiktigt och effektivt. Energiförsörjningen för uppvärmning ska 

fortsätta ställas om och i högre grad baseras på förnyelsebara energikällor för att 

minska regionens klimatpåverkan. Regionens goda förutsättningar för fjärrvärme-

försörjning ska utnyttjas ytterligare. De tekniska försörjningssystemen ska anpassas 

till de pågående klimatförändringarna och bli mer robusta. Användningen av trans-

portsystemet ska effektiviseras, bland annat genom olika former av incitament och 

styrmedel. 

Regionen ska samarbeta med andra regioner i Östersjöområdet och få till stånd 

överenskommelser och åtgärder som leder till betydligt mindre miljöskadliga utsläpp 

i Östersjön.

STRATEGI:
Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

Eftersträva en koncentration av boende, verksamheter och 
funktioner genom en flerkärnig och tät region, såväl inom 
Stockholms län som i östra Mellansverige.

-

-

effektiv rumslig struktur.

Strategin innebär också att vidga den funktionella regionen och att bättre koordi-

nera utvecklingsarbetet i en större region. En vidgad funktionell region ger bland 

-

tions- och kommunikationssystem är centrala verktyg för att stödja en regionförsto-

utvecklas så att de i högre utsträckning kan fungera tillsammans i ett nätverk. Den 

centrala regionkärnan är en stor resurs för regionen och hela landet. Denna viktiga 

resurs ska värnas och utvecklas.  

Befolkningstillväxten i Stockholmsregionen och omgivande län kommer att öka 

anspråken på mark för bebyggelse, transportinfrastruktur och tekniska system. 

Dessa anspråk ska kanaliseras på ett sätt som främjar utvecklingskraft och sociala 

värden utan att hota miljön. 

-

ningspunkter mellan radiella och tvärgående delar av transportnätet ska det utveck-

las täta och tillgängliga områden – regionala stadskärnor. Utvecklingen av transport-

bebyggelse och kommunikationer ska samordnas. De regionala stadskärnorna ska 

utvecklas till trygga miljöer med stadslika kvaliteter som är attraktiva för boende och 

verksamheter. De regionala stadskärnorna ska också erbjuda goda förutsättningar 

för innovativa verksamheter. 
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Företagsetableringar, utbildningar, kultur, teknisk infrastruktur, service eller 

och kvällsekonomi är förutsättningar för att stadskärnor utanför regioncentrum ska 

utvecklas och bli attraktiva.

utsträckning bevaras samt utvecklas för att bidra till regionens goda miljövärden och 

invånarnas hälsa. En spridd bebyggelse ska motverkas.

STRATEGI:
Stärk sammanhållningen

Förstärk processer för en sammanhållen region med en social 
och kulturell mångfald – bryt segregerande processer. 

mötesplatser. De strukturer och villkor på bostads-, utbildnings- och arbetsmarkna-

den som leder till uppdelning av invånarna socialt, etniskt och rumsligt ska föränd-

ras. Social och kulturell mångfald behöver understödjas både på dessa marknader 

och i olika delar av regionen. 

Om människor ur olika grupper lär känna varandra i arbetslivet och i det offent-

liga rummet minskar bostadssegregationens effekter. Rörlighet och tillgänglighet 

mellan olika regiondelar minskar sannolikheten för delningstendenser och skapar 

samtidigt förutsättningar för en starkare sammanhållning i regionen på andra sätt. 

Att stärka invandrades ställning på arbetsmarknaden är av särskilt stor vikt. 

mötesplatser så att människor med olika bakgrund möts och skapar kontakter. 

Det sociala kapitalet skapas också i överbryggande institutioner som arbetsplatser, 

frivilliga verksamheter och skolan. Processer och sociala arenor som kan bidra till att 

Processer på bostadsmarknaden som leder till segregation måste vändas så att 

boendet istället bidrar till integration. Huvudorsaken till den etniska segregationen i 

boendet är att majoritetsbefolkningen undviker att bosätta sig i så kallade invandrar-

täta områden. Attraktiviteten i dessa områden behöver därför höjas så att även majo-

ritetsbefolkningen vill bo där. Bostadsutbuden i regionens olika delar ska breddas för 

att stödja mångfald och integration.

-

tarbakgrund går i lägre utsträckning vidare till högre studier vilket senare har effek-

ter på arbete och inkomst. En jämnare rekrytering är angelägen att åstadkomma. 

En viktig faktor är att förbättra tillgängligheten till utbildning. De stora könsskillna-

derna i utbildnings- och yrkesval ska motverkas.

bebyggelse- och transportinfrastrukturen ger förutsättningar att hålla ihop regionen 

genom god tillgänglighet till främst regioncentrum. Men tillgänglighet och nåbarhet 

till olika aktiviteter behöver även utvecklas mellan andra delar av regionen. 

Alla delar i regionen ska ha goda förutsättningar att utvecklas. Resurserna ska 

satsas där behoven är störst och där investeringar gör störst nytta.
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STRATEGI:
Frigör livschanser

Ta bort barriärer så att människor kan tillvarata sin fulla livspotential.
Barriärer av olika slag hindar människor från att kunna förverkliga sina livschanser 

och ta tillvara sin potential. Barriärerna kan hänga samman med kön, ålder, funk-

tionshinder, sexuell läggning och social eller etnisk bakgrund. Men det kan också 

bestå i brister och hinder som påverkar alla människor. 

Regionens attraktivitet är beroende av att invånarna har möjligheter att utvecklas. 

Många invånare i Stockholmsregionen kan inte delta i samhällslivet på samma vill-

kor som andra på grund av synliga och osynliga barriärer. 

De är utestängda från arbetsmarknaden, har inte lön efter kompetens, får inte 

svenskfödda och invandrare, liksom mellan kvinnor och män. Dåliga livschanser kan 

ge effekter i form av ohälsa och utanförskap. Potentialen för ekonomisk tillväxt tas 

inte tillvara när allas kompetens inte utnyttjas. 

Verkliga och upplevda barriärer och hinder måste tas bort. Det gäller att utforma 

system som värderar och ser kompetens oberoende av ålder, kön, funktionshinder, 

-

nådda kunskapsmål är en förutsättning för att individen ska kunna ta tillvara sina 

livschanser. Ytterligare utbildning behövs i många sammanhang för delaktighet i 

samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Hinder för att komma in på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden ska mins-

kas. I en öppen region måste alla former av diskriminering upphöra. Särskilt utsatta 

både kön och etnicitet. Diskriminering påverkar såväl individens som regionens 

möjligheter till effektiv arbetskraftsförsörjning.  
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3. Planeringsmål och åtaganden
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Resultatinriktat utvecklingsarbete
De regionala strategierna behöver konkretiseras för att tydligare ange vägen mot de 

fyra målen och visionen att Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva stor-

stadsregionen i Europa. Därför följer nedan planeringsmål som ska uppnås, samt 

åtaganden som ska leda mot målen, uppdelade på de sex regionala utvecklingsstrate-

åtaganden är en helhet. 

-

perspektivet för planeringsmålen är 20 år; resultaten ska alltså kunna nås till år 

2030. I många fall kan det dock vara relevant med etappmål på kortare sikt. Plane-

ringsmålen är formulerade så att de antingen ger en bild av det färdiga resultatet eller 

beskriver den förändring som ska ske jämfört med nuläget. Planeringsmålen är en 

viktig del i en samlad styrning och uppföljning av genomförandet av RUFS 2010. 

Åtagandena anger vad som ska göras för att uppnå planeringsmålen. Vissa åtagan-

den berör i huvudsak en enda aktör. Då räcker det med att denna aktör gör sitt för att 

aktörer är det lämpligt att ta fram särskilda handlingsprogram för RUFS genomför-

En viktig del av samrådet är att få besked om planeringsmålen anger rätt riktning, 

och vilka åtaganden som aktörer i och utanför regionen är villiga att göra.

Alternativa målbilder och planbilder

alternativ Fördelad respektive Tät. Dessa alternativ avser utvecklingen fram till 

år 2030 och omfattar bland annat transportsystem, bebyggelsestruktur och grön-

struktur. 

 Städer och Storstäder. Dessa har ett tidsper-

spektiv fram till 2050. Alternativen redovisas i sin helhet i kapitel 4.

Stockholmsförhandlingens åtgärder ingår 
Stockholmsförhandlingens åtgärder i transportsystemet ingår i målbilderna för östra 

Mellansverige år 2050 och i förslagen till planbilder för Stockholms län år 2030. 

mellan staten och Stockholmsregionen i december 2007. Bakgrunden till överens-

kommelsen var regeringens förhandlingsuppdrag till Carl Cederschiöld. Överens-

kommelsen utgör ett av regeringens underlag inför infrastrukturpropositionen för 

perioden 2010–2020, som beräknas komma hösten 2008. I överenskommelsen 

behandlas även trängselskattens framtida utformning och användningen av dess 

överskott. 

I en separat överenskommelse träffades avtal mellan staten och Mälardalslänen 

om statliga åtaganden för bland annat åtgärder på anslutande banor. Stockholms 

Citybanan.
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Nationella mål som relaterar till RUFS 2010

-

nella miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål har brutits ned och konkretiserats i 

landets samtliga län. De miljökvalitetsmål som RUFS 2010 bedöms ha störst inver-

Begränsad klimatpåverkan.

Levande sjöar och vattendrag.

Hav i balans samt levande kust och skärgård.

målen har koppling till utvecklingsplanen, men inte lika stark. 

Även de elva nationella folkhälsomålen är relevanta att beakta. Följande folkhälso-

Ekonomisk och social trygghet.

Ökad fysisk aktivitet.

-

till grund för en bedömning av planens konsekvenser – se kapitel 6 och 7.
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Öka uthållig
kapacitet och 
kvalitet inom 
utbildningen, 
transporterna 
och bostads-
sektorn

Säkra
värden för 
framtida
behov

Stärk
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idéer och 
förnyelse-
förmåga

Vidare-
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och tät 
region

Frigör
livschanser

Förvalta och utveckla befintliga resurser. 

Förbättra kapacitet och kvalitet.
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Nuläge och trender

och utvecklas på ett långsiktigt och effektivt sätt. För Stockholmsregionen är utbild-

områden är behovet av åtgärder särskilt stort. 

Brister i utbildningssystemet, bostadsförsörjningen och transportapparaten beror 

till stor del på att dessa områden inte utvecklats i takt med befolkningsökningen. Det 

många skolor, brist på utbildade personer samt eftersatta och osunda bostadsmiljöer. 

-

målen och åtagandena.

En stark region men med kapacitetsbrister
Kunskap är avgörande för regionens framtid
Stockholmsregionen är en kunskapsregion. Därför är utbildnings- och forsknings-

systemens kapacitet, kvalitet och effektivitet helt avgörande för att regionen lång-

siktigt ska ha en bra ekonomisk utveckling samt vara attraktiv och internationellt 

konkurrenskraftig. 

Humankapitalet är regionens enskilt viktigaste resurs, och den måste förstärkas 

med alla tillgängliga medel. Utbildningssystemet ska fylla många viktiga samhälls-

funktioner och bidra till samhällsutvecklingen i stort. Utbildning är den främsta 

vägen för barn, ungdomar och vuxna att förverkliga sina livsmål, och utbildnings-

systemet innehåller många viktiga mötesplatser, vilket bidrar till att stärka den 

sociala sammanhållningen. 

Utbildningen måste också ses som en helhet där sambanden mellan delarna är 

avgörande; brister drabbar barn och ungdomar hårt och kan få svåra sociala följder.

Vad är humankapital?

Den viktigaste faktorn för en långsiktig ekonomisk tillväxt är invånarnas sam-
lade kunskaper och förmågor, alltså humankapitalet. Det är idag vedertaget 
inom den regionalekonomiska forskningen.

I praktiken brukar en regions humankapital likställas med den generella ut-
bildningsnivån i regionen. Det finns ett tydligt samband mellan andelen uni-
versitetsutbildade och en regions ekonomiska tillväxt. 

Forskningen visar också att företagsetableringar och nya arbetstillfällen kon-
centreras till regioner med en hög andel högutbildade. Särskilt storstäder drar 
till sig högutbildade, och då i förlängningen även företagsetableringar. 

En viktig förklaring till storstädernas attraktionskraft på högutbildade är det 
stora och mångfacetterade utbudet av konsumtionsmöjligheter. Det skapar 
förutsättningar för många varierade livsstilar, vilket leder till en hög nivå av 
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upplevd livskvalitet. Därför menar ledande forskare att en storstadsregions 
ekonomiska framgång i hög utsträckning är beroende av hur den utvecklas 
som konsumtionscentrum. 

En stor del av storstadens attraktionskraft ligger alltså i dess stora och variera-
de utbud av konsumtionstjänster såsom nöjen, kultur och shopping, även om 
mer vedertagna attraktionsfaktorer också är centrala, såsom utbildnings- och 
karriärmöjligheter. 

Grundläggande utbildning och yrkesutbildning
Regionen måste ha en bra grundläggande utbildning. Hög kvalitet i för-, grund- och 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen är avgörande för både kompetensförsörj-

ningen och de sociala förhållandena i regionen. Skolorna i Stockholmsregionen pre-

sterar i genomsnitt ungefär som riket i övrigt, men bakom genomsnittssiffrorna döl-

kommunerna i andelen behöriga elever och andelen elever som når nationella mål. 

Dessa kvalitetsbrister behöver åtgärdas om inte utvecklingsmöjligheterna ska för-

sämras. 

Mycket görs inom regionen för att bryta social snedrekrytering till högre studier, 

och framsteg har gjorts. De könsbundna utbildningsvalen, däremot, består och till 

-

ras av ett kön. Det sätter ned rörligheten på arbetsmarknaden och minskar nytän-

kande och förmåga till omorientering.

Yrkesutbildad kompetens – såväl gymnasial som eftergymnasial – är också en för-

av förbättringar. Det behövs yrkesutbildning av olika slag och på olika nivåer, och den 

går yrkesinriktade utbildningar. För att komma tillrätta med detta krävs att utbild-

ningsanordnare och arbetsgivare samarbetar. 

Högre utbildning och forskning
Den högre utbildningen behöver byggas ut kraftigt om utbildningsnivån hos befolk-

ningen ska kunna vara en drivkraft för regionens utveckling. Ungdomarna blir 

går i pension. Allt pekar på att det kommer bli stor brist på högutbildad arbetskraft, 

sysselsättning bland invandrade med hög utbildning.

Lärosätena är utbildningsanordnare och forskningsproducenter, men de har även 

andra, för regionen betydelsefulla, roller. Bland annat är lärosätena viktiga för att 

-

takter mellan företag och lärosäten ger förutsättningar för kunskapsspridning och ett 

forskningsintensivt näringsliv. Forskning är en starkt konkurrensutsatt verksamhet, 

och till regionens lärosäten kommer studenter och forskare från hela världen. Rekry-

teringen av internationella forskare bör dock öka om regionen ska vara konkurrens-

kraftig på den internationella arenan.
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En bostadsmarknad i förändring

trappats ned. Fortfarande är dock bostadsmarknaden mer reglerad än andra mark-

och det kommunala planmonopolet kvarstår. En väl fungerande bostadsmarknad bör 

erbjuda en mångfald av boendeformer, eftersom hushållen har olika behov och förut-

sättningar som skiftar över tiden. 

Periodvis mellan 1990 och 2006 har det inte byggts tillräckligt med lägenheter. 

Upprepade förändringar av bostadsmarknadens villkor har lett till svårigheter att 

avskaffades, under början av 1990-talet, minskade det årliga bostadsbyggandet i 

regionen från cirka 10 000 lägenheter 1990 till cirka 3 000 lägenheter fem år senare. 

Sedan 1995 har bostadsbyggandet långsamt ökat igen till en nivå som åter närmar sig 

10 000 per år. Varje år tillförs därutöver omkring 2 400 lägenheter till bostadsmark-

naden genom att lokaler byggs om till bostäder, vindar inreds och fritidshus blir per-

manentboenden.

goda marknadsmässiga förutsättningar för bostadsbyggande i hela Stockholms län, 

och goda förutsättningar i angränsande delar av Södermanlands och Uppsala län, 

samt i de större städerna i övriga östra Mellansverige. En indikator på detta är måttet 
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God tillgänglighet är en nationell angelägenhet

bekvämt sätt. Särskild betydelse har Arlanda och Stockholms central som nav i de 

-

citet och kvalitet på nationella stråk som E20 samt Södra stambanan är angelägna 

även av stor betydelse för regionens attraktivitet och konkurrensförmåga liksom för 

befolkningens välfärd. 

Utbyggnaden av transportsystemet i regionen har de senaste 20–30 åren inte följt 

-

litligheten i systemen har därmed blivit alltmer begränsad. De samhällsekonomiska 

kostnaderna för förseningar på grund av trängseln i Stockholmsområdet har beräk-

nats till 6–7 miljarder kronor per år. Eftersom regionens befolkningsökning fortsätter, 

är behoven stora att bygga ut infrastrukturen och effektivisera transportsystemet. 

-

år, vilket har medfört miljöproblem och ökad trängsel på vägarna. De senaste åren 

innerstaden, delvis som följd av trängselskatten. Även om andelen i ett längre tids-

innebär trängsel både i vagnar och på spåren, vilket också periodvis resulterar i bris-

äldre måste också fortsatt utvecklas.

reser kollektivt mer än män. För att tillgängligheten till arbetsmarknaden ska bli mer 

-

ringen leder till en ökad segregation på arbetsmarknaden.
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Trångt över Saltsjö–Mälarsnittet
Över Saltsjö–Mälarsnittet har ingen ny vägkapacitet tillkommit sedan Essingeleden 

öppnades 1967, trots att regionen vuxit med över 500 000 invånare och det tillkom-

mit 440 000 bilar sedan dess. Såväl spår- som vägnäten över Saltsjö–Mälarsnittet är 

nu mycket hårt belastade. Antalet bilresor norrut i maxtimmen har legat på en nivå 

kring 16 000 sedan början av 1990-talet, och det är vägsystemets maxkapacitet. 

-

till andra resmål än centrala regionkärnan. Hårdast belastad är Essingeleden, som 

-

tetsbristerna försvårar kontakterna mellan den norra och södra regionhalvan och 

kan leda till att regionens arbetsmarknad alltmer delas.  

cirka 8 000, vilket medfört att framförallt Essingeleden och spårförbindelserna 

söderifrån belastas än hårdare.

Godstransporterna ökar kraftigt
En följd av globaliseringen är att utrikeshandeln ökar i snabbare takt än bruttonatio-

-

I Stockholms län råder även brist på platser för omlastning av gods mellan lastbil och 

järnväg, s.k. kombiterminaler.

-

holms län ökade med 18 procent från 2005 till 2006. Östersjöregionen är ett av 

världens starkaste tillväxtområden, och godstransporterna via färjehamnarna kan 

-

Flygtrafiken väntas öka  

-

tida omfattning är andelen resor som istället kan ske med tåg. Förutsättningar för att 

Genusperspektiv på kollektivtrafiken:
Män och kvinnor reser olika

Det finns stora skillnader mellan mäns och kvinnors resande. Kvinnor reser i 
större utsträckning med kollektiva färdmedel.  I Stockholms län gör männen 
fler resor per person än kvinnor. Av alla kollektivtrafikresor i Stockholms län 
görs 58 procent av kvinnor. Kvinnor gör fler inköpsresor och något färre 
arbets- och tjänsteresor än män. Kvinnors och mäns resor tar lika lång tid, 
men männens resor är längre. Kvinnor gör fler korta inomkommunala resor än 
män. Kvinnor reser också mer oregelbundet och gör fler uppehåll på resorna 
för att uträtta ärenden. Kvinnor väljer också oftare att inte resa på kvällen 
eller natten på grund av att de upplever att de är otrygga i kollektivtrafik-
systemet.
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snabbtåg. 

Arlanda hade 18 miljoner passagerare 2007 och förväntas, med nuvarande utveck-

-

tas öka sin verksamhet. Åtgärder som syftar till att begränsa CO2-utsläppen kan 

blir kvar på Bromma i ytterligare minst 30 år. 

väntas öka med omkring 6 procent per år fram till 2020. Sveriges strategiska och 

Källa: Sveriges hamnar, Luftfartsverket och RTK

Karta 2. Passagerartrafik vid trafikflygplatser och färjehamnar, antal passagerare/år
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Finansiering av infrastruktur
Statens investeringar i Stockholmsregionens transportsystem har varit otillräckliga i 

-

kens infrastruktur i Stockholms län.

åtgärder fram till 2020, åtar sig staten att bibehålla nuvarande nivå för de nationella 

väg- och spårinvesteringarna och samtidigt göra en betydande satsning på den regio-

-

ringsnivå i överenskommelsen, kommer den inte att räcka till alla angelägna investe-

ringar. I överenskommelsen förutsätts därför även att vissa objekt ska genomföras 

-

holm. 

Planeringsmål 
Strategin att öka kapaciteten och kvaliteten inom utbildningen, transporterna och 

bostadssektorn förtydligas i konkreta planeringsmål, se rutan. 

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

Inom utbildningssystemet
Utbildningssystemet är väldimensionerat, tillgängligt och av högsta 
kvalitet.

Inom bostadsförsörjningen
Bostadsbyggandet motsvarar den långsiktiga efterfrågan.
Bostäderna har hög kvalitet och är väl underhållna.

Inom transportsystemet
Tillgängligheten till regionen och inomregionalt har ökat, och framkomlig-
heten i regioncentrum och övriga regionala stadskärnor är hög.
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Åtaganden
Det vi måste göra för att nå målen formuleras i åtagandena, se rutan. Varje åtagande 

beskrivs sedan utförligt.

Säkra en utbildning med hög kvalitet i hela regionen 

detta krävs större insatser av huvudmännen. Både innehåll, måluppfyllelse och resultat 

behöver kvalitetssäkras för att kunna vara utgångspunkt för förbättringar och utveck-

ling. Jämförelser mellan huvudmän och mellan utbildningsanordnare är också viktigt.

Det behövs ett utbud av gymnasieutbildningar som är gemensamt för hela regio-

nen. Eleverna behöver få bättre vägledning och större kunskaper om arbetslivet. 

Frigörelse från traditionella könsroller är en angelägenhet från förskolan och uppåt, 

utbildningen ska bidra till att minska inlåsningseffekter, arbetslöshet, sjukfrånvaro 

och segregation. Utbildning i arbetslivet är väsentlig för utvecklingskraften och för 

att människor ska vara anställningsbara hela sitt yrkesliv.

Detta kräver samverkan och ibland samordning mellan kommunerna, men också 

samverkan mellan kommuner, arbetslivet, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Stockholmsregionens storlek gör det möjligt att erbjuda ett rikt utbud av utbild-

ningar och tillgodose såväl breda som smala inriktningar. Storleken ger också mycket 

goda förutsättningar att arbeta med kvalitet och att utnyttja resurser effektivt, förut-

satt att det görs gemensamt av många kommuner. För att utländska experter ska vilja 

verka här behövs det internationella skolor där deras barn kan gå, inte bara i Stock-

holms innerstad utan även i andra delar av regionen. 

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

Inom utbildningssystemet
Säkra en utbildning med hög kvalitet i hela regionen. 
Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens och individernas efter-
frågan. 
Bygg ut den högre utbildningen i regionen.
Understöd universitet och högskolor för att uppnå hög kvalitet.

Inom bostadsförsörjningen
Anpassa bostadsbyggandet i alla kommuner till den långsiktiga 
efterfrågan i regionen.
Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt för att nå hög kapacitet och 
kvalitet i byggprocessen.

Inom transportsystemet
Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig 
för alla. 
Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt, samt styr och begränsa efterfrågan.
Utveckla förbindelser inom och utom landet.
Stärk förmågan att genomföra investeringar i infrastruktur.

!
ÅTAGANDE
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Karta 3. Gymnasieelever med behörighet 
till högskola/universitet, andel per
kommun Stockholms län

Källa: Skolverket
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Anpassa yrkesutbildningen till arbetsmarknadens 
och individernas efterfrågan
Yrkesutbildningen i regionen har under de senaste två decennierna minskat i såväl 

volym som  bredd. Samtidigt är behovet av yrkesutbildad arbetskraft stort. Utbudet 

utbildningar är därmed splittrat. För att gymnasial och eftergymnasial yrkesutbild-

ning ska motsvara arbetsmarknadens och individernas efterfrågan krävs samord-

Arbetsförmedlingen, det privata näringslivet och andra arbetsgivare behöver skapa 

en gemensam struktur som säkrar ett brett utbud av både utbildning och praktik-

platser.

Hur yrkesutbildning och praktik kan knytas samman.

Yrkesutbildning, såväl gymnasial som eftergymnasial, kan och bör lokaliseras 

utifrån arbetsmarknadens behov och de inomregionala förutsättningarna. I Stock-

där. Även här krävs samverkan mellan aktörer i regionen, främst utbildningsanord-

nare och näringsliv, men även andra regionala aktörer, exempelvis de som har ansvar 

för den fysiska planeringen. Etablerandet av yrkesutbildningscentra kan användas 

regionala näringslivet. 

Bygg ut den högre utbildningen i regionen
Den högre utbildningen behöver byggas ut kraftigt, om utbildningsnivån hos befolk-

ningen ska kunna mäta sig med andra framstående regioner i Europa. Antalet högut-

bildade beräknas inte vara tillräckligt för att klara kompetensförsörjningen, utifrån 

-

sättning bland invandrare och dagens dimensionering av högre utbildning. Ungdo-

marnas studieintresse och övergång till högre utbildning behöver också hålla en hög 

nivå. Fortsatta insatser krävs för att upprätthålla och helst öka övergångarna, och 

och social eller etnisk bakgrund ska inte prägla utbildningsval, och fortsatta insatser 

krävs för att utbildningsval i större utsträckning ska utgå från individens egna förut-

sättningar och ambitioner.

Den södra regiondelen rymmer en mycket stor del av det potentiella studentunder-

laget, medan de stora och internationellt högpresterande lärosätena har huvuddelen 

också en av de största samlade forskningsmiljöerna i Europa. Både studenter och 

arbetsmarknad fäster stor vikt vid lärosätenas kvalitet och status. Ur ett långsiktigt 

region- och studentperspektiv är det lika angeläget att den starka forskarmiljön i den 

centrala stadskärnan har goda betingelser som att rekryteringspotentialen i den 

södra regionhalvan tas till vara. 

!
ÅTAGANDE

!
ÅTAGANDE
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Distansutbildningen bör öka. En skillnad mellan högskoleutbildningen i Stock-

holmsregionen och i övriga riket är att Stockholmsregionens lärosäten, undantaget 

lärarutbildningen, tillhandahåller en mycket liten del av utbildningsutbudet på dis-

och högre utbildning på distans vid lärocentrum har på andra håll visat sig nå nya 

grupper och bredda rekryteringen.

Källa: RTK
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Understöd universitet och högskolor 
för att uppnå hög kvalitet 
Lärosätena är viktiga som lokaliserings- och attraktionsfaktorer. Regionens aktörer 

bör gemensamt och samordnat understödja dessa faktorer inom sina respektive 

ansvarsområden. Andra regionala aktörer än högskolorna och universiteten kan 

bidra genom främst fysisk planering, kommunikationer och bostäder, men också 

-

-

nar sina strategiska satsningar. 

Utbildning och forskning sker i en mycket snabbt ökande internationell konkur-

gynna regionen i konkurrensen om forskningsinfrastruktur och mycket stora forsk-

-

ningssatsningar. Samverkan mellan lärosäten krävs, för att i en ökad konkurrens, 

attrahera forsknings- och investeringsmedel till regionen. Därutöver krävs en bredare 

regional samling för att tillvarata och marknadsföra den forskning som kommer fram 

i regionen, och därigenom bli starkare i den internationella konkurrensen. Aktiva 

nätverk mellan regionens lärosäten är en viktig insats. Ett exempel att vidareutveckla 

Stockholms och Uppsala universitet, som initierades 2004. 

Tabell 1. Internationell och nationell ranking av några universitet 
och högskolor i regionen

Karolinska Kungliga Stockholms Stockholms Södertörns Uppsala
Institutet Tekniska Handels- Universitet Högskola Universitet

Högskolan högskola  

ARWU 2007* 53 203 305 86 66

ARWU 2008 
Clinical Medicine 
and Pharmacy 9  76

Webometrics 
Ranking of World 
Universities
Januari 2008 ** 418 72 1 013 207 2 206 76

Financial Times 
European Business 
School Ranking 2008   13 76

Sydsvenska Handels-
kammarens Högskole-
rankingen 2007 1 4 3 15 22 6

* ARWU står för Academic Ranking of World Universities. Listan publiceras årligen av Institute of Higher Education vid 
Shanghai Jiao Tong University (SJTU). Rankingen brukar populärt benämnas Shanghai.

** Webometrics ranking tas fram av Consejo de Investigaciones Cientificas (CSIC), ett av Spaniens största forskningsinstitut. 
Syftet med rankingen är att lyfta fram e-publicering av forskningsresultat. Ett universitet som rankas högt är alltså bra på 
att använda sig av e-lösningar för att kommunicera, duplicera och tillgängliggöra forskningsresultat.

!
ÅTAGANDE
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Anpassa bostadsbyggandet i alla kommuner
till den långsiktiga efterfrågan i regionen 
Kommunerna i Stockholms län bör planera för det bostadsbyggande 
som behövs till 2020 och ha beredskap inför 2030
Det framtida behovet av bostäder är beroende av befolkningsutvecklingen och det 

framtida antalet hushåll. De två alternativen för befolkningens och ekonomins 

utveckling – Hög respektive Låg – anger ett spann inom vilket det är sannolikt att 

utvecklingen kommer ligga. 

jämförelse visas det faktiska tillskottet av bostäder 2001–2005.

-

tiv Låg och ha beredskap för alternativ Hög till år 2030. 

Antalet nya bostäder som behövs påverkas även av att bostadsstocken förändras, 

genom ombyggnad samt genom permanentning av fritidshus. Behovet av nyproduk-

tion är för närvarande omkring 10 000 lägenheter per år.

Tabell 2. Årligt bostadstillskott per kommun fram till 2030, 
samt faktiskt byggande 2001–2005

Faktiskt                   Fördelad                         Tät
tillskott          Låg         Hög         Låg        Hög
2001–2005 2005–2030 2005–2030 2005–2030 2005–2030

Botkyrka 330 350 550 200 350

Danderyd 90 50 100 100 150

Ekerö 210 100 150 100 150

Haninge 370 350 600 150 250

Huddinge 380 250 400 400 650

Järfälla 260 350 600 400 650

Lidingö 170 100 100 100 200

Nacka 720 300 450 400 650

Norrtälje 460 200 350 100 200

Nykvarn 60 100 150 50 100

Nynäshamn 140 100 150 50 100

Salem 80 100 150 100 150

Sigtuna 170 100 100 150 250

Sollentuna 170 200 300 200 350

Solna 590 300 450 400 650

Stockholm 2 790 1 550 2 500 2 000 3 200

Sundbyberg 40 100 150 150 250

Södertälje 290 250 400 400 600

Tyresö 230 100 150 100 150

Täby 160 200 350 150 250

Upplands-Bro 90 100 150 50 100

Upplands Väsby 130 100 150 100 150

Vallentuna 200 250 350 100 150

Vaxholm 120 50 100 50 100

Värmdö 420 200 350 100 200

Österåker 390 150 250 150 200

Länet 9 060 6 000 9 500 6 250 10 200

Källa: RTK
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Planera för 6 000–7 000 lägenheter per år i 
östra Mellansverige utanför Stockholms län
Antalet hushåll i östra Mellansverige kommer att öka åren 2005–2030 med 330 000 

enligt alternativ Låg och 470 000 enligt Hög. Omkring 60 procent av ökningen bedöms 

ske i Stockholms län. I övriga delar av östra Mellansverige bedöms 6 000–7 000 

lägenheter per år behöva tillkomma, huvudsakligen i de större städerna Uppsala, 

Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt för att 
nå hög kapacitet och kvalitet i byggprocessen 

resurser krävs för att klara det växande underhållsbehovet och förbättra energihus-

hållningen. Därför behöver incitament, villkor, regler och styrmedel för bostadsbyg-

gande ses över. Spelreglerna på bostadsmarknaden måste vara stabila och långsik-

tiga, eftersom det tar lång tid att förbereda och genomföra byggprojekt.

Effektivisera planprocessen 

storstadsmiljö är ofta komplicerade och har stor påverkan på omgivningen. Då måste 

processerna få ta viss tid, men de kan ändå effektiviseras. Framförallt är det de 

dubbla planprocesserna via miljöbalken respektive plan- och bygglagen som gör 

planeringen svåröverskådlig. Därför behövs förändringar av lagstiftningen.

återanvända beslutsunderlag i olika planprocesser och pröva organisatoriska föränd-

ringar för att effektivisera planeringen. En god planeringskompetens och ett väl 

utvecklat samspel mellan offentliga aktörer fordras, för effektiva planprocesser.

Samordna planprocesserna för bostadsbyggande och infrastruktur
För att nå det bostadsbyggande som krävs för regionens tillväxt måste investering-

arna i ny infrastruktur öka och förbindelserna till de regiondelar som växer snabbt 

ska byggas. Planeringen av transportinfrastrukturen respektive bostadsbyggandet 

sker i separata processer och av olika huvudmän med olika tidshorisonter, vilket för-

svårar samplaneringen. Det är viktigt att kopplingen mellan infrastruktur och bostä-

der blir tydlig. Det är också viktigt att genomförandet samordnas; därför behövs 

utvecklade samverkansformer och civilrättsliga bindande överenskommelser.

Ta sociala hänsyn vid förändring av allmännyttan
Den svenska modellen, med allmännyttiga bostadsföretag som konkurrerar på 

samma marknader och på i stort sett samma villkor som privata fastighetsägare 

skiljer sig från vad som är gängse i många andra länder. En fråga som för närvarande 

-

tens regler om konkurrens och statsstöd. De eventuella förändringar som behövs bör 

göras med hänsyn till svaga grupper på bostadsmarknaden.
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Öka kapaciteten i byggsektorn genom fler aktörer och utbildning

deltar. Om bostadsbyggandet ska hållas på en hög nivå – samtidigt som ombyggna-

derna ökar, nya infrastrukturprojekt kommer igång och byggandet av kontor och 

köpcentrum fortsätter – måste tillgången till yrkeskunnig byggarbetskraft öka. 

Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark 
kollektivtrafik som är tillgänglig för alla

-

-

Öka kapaciteten i den radiella spårtrafiken

-

-

byggas ut så att pendeltågen i allt större utsträckning får egna spår. Mest angeläget är 

turtäthet fördubblas, men detta förutsätter ytterligare utbyggnader, bland annat av 

centrum.

-

deltågstunnel, ökar kapaciteten för regionaltågen över Saltsjö–Mälarsnittet och vid 

Stockholms central. Eftersom regionaltågen till stor del har enkelspår krävs ytterli-

gare insatser i järnvägsnätet. Ökad kapacitet på Mälarbanan och partiella dubbelspår 

inom regionen och knyta Östergötland, Södermanland och Stockholm närmare 

Öka kapaciteten i tunnelbanesystemet på ett robust sätt
En utbyggnad av tunnelbanans kapacitet över Saltsjö–Mälarsnittet är nödvändig för 

-

ningen ska göra systemet robustare genom att nya länkar läggs till. 

tunnelbanelänk över Saltsjö–Mälarsnittet från Liljeholmen till Albano/Universitetet 

via Fridhemsplan och Odenplan. Banan ökar kapaciteten mot nordost och avlastar 

för att öka turtätheten inom given kapacitet. 
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Bygg ut kapacitetsstark spårtrafik till kraftigt växande regiondelar
-

sådana kapacitetsstarka system.

kortare sikt kan Saltsjöbanan uppgraderas till tvärbana och sammankopplas med 

-

-

komma. På längre sikt kan banan förlängas till Åkersberga. På kortare sikt bör Ros-

-

området.

Komplettera spårnätet med ett regionalt stombussnät 
Merparten av det regionala resandet sker i dag i det radiella spårnätet. Regionens till-

-

samman regionen över Saltsjö–Mälarsnittet och därmed minska trycket på spårsys-

-

-

längre sikt bli spårförbindelser. Flera tvärgående spårförbindelser redovisas i både 

Gör kollektivtrafiken mer attraktiv och tillgänglig 
genom att planera utifrån ett helhetsperspektiv

som är viktiga för resenärerna. Det förutsätter en helhetssyn där hela resan ingår, 

från dörr till dörr. 

bilen. Hög tillgänglighet innefattar också bra information, bra och säkra gångvägar 

-

och ha hög komfort. 

Utveckla bastrafik för skärgården 
För att ge förutsättningar i skärgården för en balanserad befolkningsutveckling och 

-
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punkt på land. Denna replipunkt ska vara en väl fungerande knutpunkt för resande 

och godstransporter. Detta ger förutsättningar för en långsiktig och robust samhälls-

struktur och säkra grundläggande villkor för fastboende på öar utan vägförbindelser.

Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt, 
samt styr och begränsa efterfrågan 

-

också till betydligt större koldioxidutsläpp. Många vägar på tvären mellan regionde-

för att höja kapaciteten i kritiska snitt. 

Håll ihop de södra och norra länsdelarna
Den låga kapaciteten över Saltsjö–Mälarsnittet är särskilt allvarlig och minskar sam-

banden mellan den norra och södra länsdelen. Essingeleden är i stort behov av under-

håll, vilket kommer att leda till störningar under kommande år. Med den förväntade 

höga tillväxten i regionen behöver investeringar göras i såväl spår som vägar i de 

nordsydliga förbindelserna. 

Förbifart Stockholm bidrar till att öka kapaciteten över Saltsjö–Mälarsnittet, men 

Södertörnsleden kommer Förbifart Stockholm att förbättra tillgängligheten till de 

regionala stadskärnorna. Förbifarten blir därigenom strukturerande och stödjande 

för utvecklingen av de regionala stadskärnorna. Förbifarten ger även möjlighet till 

Den så kallade Mälardiagonalen, riksväg 55, är en förbifart utanför länet som har 

betydelse för Stockholmsregionen. Därför bör den stegvis förbättras så att den blir ett 

Skapa en god trafikstruktur i regioncentrum
-

övriga delar av regioncentrum medför dock att transportbehovet ökar, vilket betyder 

2015. På längre sikt behöver Ringen fullbordas genom Österleden. Vägnätet norr om 

centrum genom Solna bör förstärkas genom att Huvudstaleden och/eller E4-länken 

byggs ut. I förlängningen måste en avvägning göras mellan vägutbyggnader genom en 

åtgärdernas effekter på hälsa, miljö och klimat vägas in. 

Öka vägkapaciteten till viktigare målpunkter
Förutom förbättrade nord–sydliga förbindelser behövs förbättrade tvärförbindelser 

med koppling till de regionala stadskärnorna, till Arlanda och till viktigare hamnar 

infarterna mot centrum.
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mellan Upplands Väsby och Vallentuna är viktiga för tillgängligheten till Arlanda. 

rustas upp.

Begränsa trängseln och öka framkomligheten 
med utvecklade trängselavgifter 
Det är inte möjligt – eller önskvärt med hänsyn till klimatfrågan – att eliminera 

-

-

bättra framkomligheten i centrum och över tullsnitten. Såväl förbättringar i det 

nuvarande systemet som kompletterande avgiftsformer, till exempel kilometerskatt, 

behöver utredas. 

Utveckla förbindelser inom och utom landet

Mellansveriges förbindelser inom och utom landet måste därför förbättras för att 

trygga regionens globala konkurrenskraft och långsiktiga utveckling. Bristande spår-

också för godstransporter. Utbyggnaden av Citybanan och kapacitetsförbättringar 

på anslutande banor är därför angelägna även för att mer resurseffektiva logistik-

lösningar ska kunna erbjudas.

Säkra Arlandas utveckling och förbättra tillgängligheten till flygplatsen

Arlandas kapacitet, med nuvarande tre rullbanor, väntas räcka till slutet av 

för överskådlig framtid. Luftfartsverket bedömer att det inte är nödvändigt med 

beredskap för en femte rullbana. 

Arlanda ger upphov till ett stort antal marktransporter. Möjligheterna att ta sig till 

måste integreras bättre i det regionala och nationella järnvägssystemet. 

Utveckla ett nät av kompletterande flygplatser

Ostlänken byggs ut.
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Skapa förutsättningar för snabba tågförbindelser 
-

med till att klimatmål uppnås. Utveckling av höghastighetsförbindelser kräver inves-

teringar i nya banor. Detta frigör kapacitet för regionaltåg och godstransporter på 

Europabanan är Ostlänken Järna–Linköping.

Öka kapaciteten för godstransporter på järnväg
Bristande kapacitet i järnvägssystemet begränsar möjligheten att överföra gods från 

väg till järnväg. Mer spårkapacitet behövs därför, även under dagtid. Högre kapacitet 

krävs även för att öka tillgängligheten till terminaler och möjliggöra bränsletranspor-

ter på järnväg till kraftvärmeverk. I östra Mellansverige prioriteras dubbelspår 

Hallsberg–Degerön och förbigångsspår på västra stambanan. Ostlänken är en viktig 

investering för att frigöra utrymme för godståg på västra och södra stambanorna.

Huvudstråket för järnvägstransporter till Stockholms län går via Södertälje till 

Årsta och Jordbro. Ytterligare kapacitet fordras från Södertälje till Årsta. Järnvägen 

Södertälje hamn–Södertälje central behöver byggas om, och på längre sikt behöver 

-

Vid Sala behövs investeringar i triangelspår för godståg till Rosersberg. Utökade 

bränsletransporter via Hargshamn motiverar utbyggnad av triangelspår vid Örby-

hus. Ostkustbanan blir allt viktigare för godstransporter, och kapacitetsökningar 

behövs mellan Uppsala och Rosersberg. Ytterligare kapacitetsåtgärder bör övervägas 

Öka sjötransporter till och från regionen
De centrala hamnarna har betydelse för Stockholms attraktivitet som besöksort. 

-

-

den är väsentlig för kortare och säkrare insegling till centrala hamnar. En framtida 

En stor mängd trailer-, container- och kombigods transporteras med lastbil från 

hamnar i södra och västra Sverige till Stockholm och Mälardalen. Effektivare ham-

nar och terminalhantering ska öka Östersjöhamnarnas konkurrenskraft, samtidigt 

som landtransporterna begränsas. Utbyggnaden av en ny hamn i Stockholmsregio-

-

logistik, på landinfrastrukturen och på strategiskt lokaliserade terminaler.

-

gängligheten dit måste ökas genom förbättrade vägförbindelser.
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Stärk förmågan att genomföra investeringar i infrastruktur
Med nuvarande investeringsnivåer kommer kapacitetsbristen i regionen att förvärras 

och hämma den ekonomiska utvecklingen. Stockholmsförhandlingen, som omfattar 

prioritering av insatser fram till 2020 och en utblick mot 2030, måste följas av mycket 

större investeringsramar i de statliga investeringsplanerna. Även för perioden efter 

2020 krävs ökade ramar för att nödvändiga kapacitets- och kvalitetsförbättringar 

ska kunna genomföras.

Vidgad finansieringsbas och bättre kostnadskontroll
-

sieringsbasen genom olika lösningar. En tydligare ansvarsfördelning mellan stat och 

-

bör tas till vara. 

-

stiftningen ändras så att en regionalt beslutad trängselavgift blir möjlig, ger det 

ökade möjligheter för regionen att styra användningen av intäkterna, vilket även kan 

-

ter – i delar av systemet – bör också undersökas.

Öronmärkta avgifter, som exploateringsavgifter och regional fastighetsskatt, ökar 

intäkterna genom att de aktörer som tjänar på infrastrukturinvesteringarna betalar 

en större del av dem. Lån ger möjlighet att snabbare komma igång med särskilt ange-

lägna investeringar. Återbetalningen av lånen ger dock minskat utrymme för fram-

tida investeringar. 

För att effektivisera genomförandet bör aktörerna i högre grad pröva upphand-

lingsformer med funktionskrav och långsiktiga åtaganden om drift och underhåll. 

En bättre kostnadskontroll krävs under hela planeringsprocessen. Det pågår 

Ta hänsyn till alla nyttor i samhällsekonomiska kalkyler 
Samhällsekonomiska kalkyler är viktiga beslutsunderlag inom transportsektorn. 

Metoderna utvecklas kontinuerligt för att värderingar och effektsamband ska bli mer 

-

tas viktiga samhällsekonomiska nyttor som minskad restidsosäkerhet, mer välfunge-

rande arbetsmarknad och bättre exploateringsmöjligheter.

och intrångseffekter under byggtiden, som kan innebära att nyttan av en investering 

överskattas.
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Karta 4. Överordnade godstransporter, 
östra Mellansverige

Källa: RTK



67

STRATEGIER

Öka uthållig
kapacitet och 
kvalitet inom 
utbildningen, 
transporterna 
och bostads-
sektorn

Säkra
värden för 
framtida
behov

Stärk
samman-
hållningen

Utveckla
idéer och 
förnyelse-
förmåga

Vidare-
utveckla en 
flerkärnig
och tät 
region

Frigör
livschanser

3:2 Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Skapa generella förutsättningar och robusta miljöer för förnyelse, 

innovationer och entreprenörskap.



68  Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Nuläge och trender 
Stockholmsregionen har avgörande betydelse för hela Sveriges tillväxt. Såväl 

innovationsklimat, ekonomisk förnyelseförmåga som andra ekonomiska indikatorer 

rankas högt i internationella jämförelser. Regionen är med svenska mått mätt unikt 

är regionen idag en viktig nod i den globala ekonomin, framför allt på grund av det 

kunskapsintensiva och konkurrenskraftiga näringslivet.

För att regionen ska kunna fortsätta att hävda sig i en allt hårdare global konkur-

rens måste förutsättningarna för förnyelse och innovation ständigt förbättras. 

Det starka vetenskapliga systemet med ett utbrett samarbete mellan universitet och 

näringsliv, de avancerade marknaderna med en hög grad av specialisering, invånar-

nas höga kunskapsnivå och Stockholms funktion som internationell mötesplats 

måste ständigt förbättras. 

Stark position i den globala kunskapsekonomin

1990-talets kris med hög arbetslöshet och ekonomisk tillbakagång skulle upprepas. 

-

pet togs över av traditionella branscher och växande tjänste- och upplevelsenäringar. 

Den regionala marknadens storlek och branschbredd innebar en god riskspridning 

som också gav möjlighet till snabb återhämtning. Men lika viktigt var att regionen 

sedan länge präglats av internationell öppenhet, framstående forskning och hög kom-

petens hos arbetskraften. 

Stockholmsregionens förmåga till kontinuerlig förnyelse baseras på att såväl 

offentliga organisationer som privata företag är mottagliga för nya tendenser i sam-

ny kunskap, ny teknik och nya organisationsformer. Denna förmåga sätts på allt svå-

rare prov när globaliseringen ökar i allt snabbare takt. Det är en utveckling som 

måste medvetandegöras och bejakas av regionens samtliga aktörer. 

Samtidigt är utveckling, innovation och förnyelse inte något som kan planeras. 

Uppgiften är snarare att ge stöd och förstärka de marknadsdrivna förnyelse- och 

omvandlingsimpulser som uppstår i en väl fungerande marknadsekonomi. Det 

offentligas roll i ekonomin måste vara att stärka och främja marknadsdrivna proces-

ser så att de inte motarbetas eller kvävs i sin linda. Däremot bör man inte försöka 

förekomma marknadens logik, exempelvis genom att på förhand försöka peka ut 

i framtiden. Risken är då att man låser resurser i konserverande miljöer och proces-

ser som motarbetar regionens ekonomiska förnyelseförmåga, snarare än främjar den. 

En stark ekonomisk utveckling i regionen

fördelad. Vissa regioner drar ifrån, medan andra hamnar på efterkälken. I kunskaps-

ekonomin är det framför allt storstadsregioner som hittills har varit vinnare. Stock-

holmsregionen är här ett gott exempel. I Sverige är det Stockholmsregionen som i 

-

holmsregionen har en fortsatt stark utveckling är viktigt för hela Sveriges ekonomi.

Regionen går mot en större funktionell integration, vilket innebär ökade möjlighe-

ter både för individer och för ekonomiska verksamheter. Regionen växer, vilket inne-
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bär att marknaderna för arbetskraft, varor och tjänster stimuleras. För att Stock-

holmsregionens allt mer kunskapsintensiva näringsliv ska fortsätta att utvecklas 

måste arbetsmarknaden vara rörlig och bidra till spridning av kunskap i regionen. 

En hög andel högutbildade invånare är centralt för regionens ekonomiska utveckling. 

Sveriges starkaste forskningsregion
Stockholmsregionen är Sveriges starkaste forskningsregion, men regionens relativa 

andel av de nationella medlen för forskning och utbildning har under de senaste åren 

krympt. Omkring fyra femtedelar av Stockholmsregionens forskning och utbildning 

-

nella koncerner. Det gör regionen sårbar och starkt beroende av lokaliseringsbeslut 

hos en begränsad grupp företag. Men även den forskning och utveckling som utförs 

av små och medelstora företag i Sverige är starkt koncentrerad till Stockholmsregio-

nen. Ungefär hälften av denna forskning och utveckling sker i regionen. Den offent-

-

ökar. I praktiken konkurrerar forskare och innovatörer i Stockholmsregionen med 

kollegor och konkurrenter i andra regioner runt om i världen. 

En växande tjänstesektor
Under de senaste 20 åren har framför allt regionens kunskapsintensiva företag med 

högt utbildad arbetskraft vuxit, medan tillverkningsindustrin får en relativt sett allt 

mindre betydelse för sysselsättningen. Utvecklingen beror dels på försämrad kon-

kurrenskraft, dels på automatisering och produktivitetstillväxt i tillverkningsindu-
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strin. Dessutom blir traditionella industriföretag alltmer tjänsteinriktade. Ericsson 

betecknar sig exempelvis inte längre som ett tillverkande företag utan som ett tjäns-

teföretag. Under de senaste åren har avancerade företagstjänster, det vill säga företag 

som levererar tjänster och produkter till andra företag, vuxit särskilt snabbt. Stock-

holms läns betydelse inom denna sektor är mycket stor. 

Kultursektorn som utvecklingskraft

kan bli drivande i den lokala ekonomiska tillväxten. Särskilt tydlig är denna effekt på 

-

kunskapsekonomins internationellt rörliga experter, som lockas av upplevelser, ett 

rikt kulturutbud och storstadspuls. Stockholm är ett betydande kulturcentrum i 

-

torn i Stockholm sysselsatte år 2005 cirka 33 000 personer, vilket kan jämföras med 

den offentliga förvaltningen, som sysselsatte cirka 56 500 personer.

Närhet och täthet viktigt för kunskapsintensiva företag

verksamheter såväl i den centrala regionkärnan som i bland annat Flemingsberg. 

Ur ett internationellt konkurrensperspektiv är den höga koncentrationen av högre 

utbildning och högkvalitativ forskning i dessa områden en stor tillgång för såväl 

regionen som hela Sverige. 

För att kunna konkurrera med andra storstadsregioner behövs kunskap baserad 

på vetenskaplig forskning, men också förmåga att omsätta teoretisk kunskap och 

forskning till kommersiella varor och tjänster. Denna form av entreprenörskap är 

-
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måga är svagt utvecklad i Stockholmsregionen. Stockholm ligger i topp vad gäller 

antalet uttagna patent, men regionen är dålig på att göra verklighet av goda idéer och 

exploatera dem för kommersiella syften. Också den offentliga sektorns förmåga att 

skapa goda förutsättningar för innovation och förnyelse är avgörande för det regio-

nala entreprenörskapet. 

Förutsättningar för långsiktig regional framgång
Med utgångspunkt i erfarenheterna från regionalt utvecklingsarbete runtom i 

Det första villkoret är kunskap som konkurrens- och tillväxtfaktor. Regionens 

kompetens- och kunskapsförsörjning kan säkras genom att regionen har konkur-

renskraftiga innovationsmiljöer med hög täthet, en stark position som internationellt 

centrum för forskning och beslutsfattande och en förmåga att attrahera utländsk 

Det andra villkoret för en långsiktigt positiv utveckling är kreativitet och förnyel-

seförmåga som utgångspunkter för de ekonomiska verksamheterna i regionen, inom 

såväl offentlig som privat sektor. Ett mer effektivt samspel mellan det privata och det 

offentliga kan stödja regionens förmåga till innovation och förnyelse. Rätt använd 

kan offentlig upphandling fungera som en kraftfull motor för näringslivets utveck-

ling. Också näringspolitiken inom regionen måste effektiviseras genom ett betydligt 

större inslag av samverkan och samförstånd, och en tydligare och därmed mer slag-

kraftig organisation. Lokala, regionala och nationella aktörer måste uppnå samsyn 

kring riktlinjer för denna näringspolitik som tar hänsyn till storstadsregionens unika 

förutsättningar och möjligheter. 

nyelse i regionen, kombinerat med regler och incitament som tillåter och uppmuntrar 

nytänkande, livslångt lärande och entreprenörskap. Ekonomins förändring innebär 

att offentlig sektor och privat näringsliv i allt högre utsträckning blir delar av interna-

tionella system där rörlighet över både verksamheter och nationsgränser tillhör var-

dagen. För att regionen ska kunna utnyttja denna förändring krävs positiva attityder 

till kreativitet och entreprenörskap. En positiv entreprenörskultur kan formas tidigt i 

skolan och i hela utbildnings- och kompetensutvecklingssystemet. Den offentliga 

sektorn i regionen har goda förutsättningar att – inom ramen för sina uppdrag – 

bidra till att utveckla ett starkt innovationsklimat i regionen. 

Ömsesidigt beroende mellan offentlig och privat sektor

Den offentliga sektorn har, som beställare av tjänster och produkter, varit 
en viktig drivkraft till innovation och förnyelse inom det privata näringslivet. 
Många av de svenska storföretag som idag är allra mest framgångsrika på 
de globala marknaderna har varit beroende av den offentliga sektorn för sin 
utveckling. 

Genom det offentligas höga krav på kvalitet och prestanda, har svenska 
företag kunnat utveckla en produktportfölj som varit internationellt konkur-
renskraftig. Näringslivets framgångar har i sin tur varit en förutsättning för 
det välfärdssamhälle som vuxit fram i Sverige under efterkrigstiden. Det ömse-
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sidiga beroendet mellan det offentliga och det privata kommer att fortsätta 
att vara viktigt för regionens långsiktiga utveckling. 

Stabila och förutsägbara regelverk för marknadens aktörer bidrar starkt till 
tillväxt. Tanken om att marknader utvecklas bäst utan inblandning från det of-
fentliga, med fri och fullständig information, har dock inte stöd i forskningen. 
Ett institutionellt perspektiv på långsiktig tillväxt betonar därför betydelsen 
av en kontinuerlig interaktion och öppen kommunikation mellan dem som ut-
formar regelverken och marknadens aktörer. Endast då skapas den dynamik 
och den anpassningsförmåga som måste prägla de institutionella ramverken. 

Stockholmsregionen som besöksdestination

Regionen är även det i särklass största affärsresemålet i Sverige. Andelen icke-nord-

iska och utomeuropeiska besökare är också mycket större, och ökar snabbare än i 

resten av landet. Stockholm räknas bland de tio världsledande städerna för inter-

nationella kongresser.

Många närliggande storstadsregioner gör idag kraftsamlingar kring sitt besökser-

bjudande. I den jämförelsen är det strategiska utvecklingsarbetet i Stockholmsregio-

nen eftersatt. I Stockholmsregionen saknas idag fungerande samtalsarenor och 

etablerade strategidokument för det långsiktiga och strukturella samarbetet mellan 

offentliga aktörer och näringslivet inom besökssektorn.

Digital kommunikation med många styrkor
Internetuppkoppling med hög överföringskapacitet är en nödvändig bas i samhällets 

infrastruktur och en drivkraft för utvecklingen av offentlig och privat sektor. Sverige 

folk, statliga satsningar, avregleringar av telekommarknaden samt bredbands-

satsningar låg till grund för denna utveckling. Stockholmsregionen har fortfarande 

kommit ikapp och gått förbi.
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Planeringsmål 
Strategin att utveckla idéer och förnyelseförmåga förtydligas i konkreta planerings-

mål, se följande ruta. 

Åtaganden 
Det vi måste göra för att nå målen formuleras i åtagandena, se följande ruta. 

Varje åtagande beskrivs sedan utförligt.

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

Formulera och genomför en långsiktig näringspolitik.

Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte mellan offentlig sektor 
och näringsliv. 

Använd offentlig upphandling för att främja innovationer.

Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer. 

Gör entreprenörskap till en grundkompetens i utbildningssystemet.

Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer. 

Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass.

Utveckla regionens internationella profil. 

Stärk regionens position i globala nätverk.

Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination.

Stärk de tekniska förutsättningarna för digital kommunikation.

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

Privata och offentliga aktörer samspelar för att utveckla regionens 
näringsliv.

Entreprenörskulturen är stark i både privat och offentlig sektor.

Stockholmsregionen är attraktiv för kvalificerad arbetskraft.

Regionen har en stark position som internationellt centrum för forskning 
och huvudkontor.

Regionen har internationellt framstående innovationsmiljöer. 

Stockholmsregionen är en av Europas mest välkända och högklassiga 
besöksdestinationer.
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Karta 5. Lokalisering av multinationella huvudkontor, 2005

Källa: IGEAT/ULW

Formulera och genomför en långsiktig näringspolitik
Bristen på en gemensamt formulerad och genomförd näringspolitik är ett hot mot 

Stockholmsregionens långsiktiga ekonomiska utveckling. Förslaget om en förändring 

av näringspolitiken handlar i grund och botten om ett mer effektivt resursutnytt-

jande. I regionen satsar lokala, regionala och nationella myndigheter, högskolor och 

intresseorganisationer tillsammans årligen stora belopp för att utveckla regionen och 

dess näringsliv. Vi vet dock väldigt lite om det långsiktiga resultatet av dessa sats-

ningar, särskilt när det gäller helheten och de långsiktiga effekterna på näringslivet. 

-
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mation, kluster- och innovationssystemutveckling och andra selektiva näringspoli-

tiska insatser. Dessa insatser fokuserar framför allt på att utveckla nya och små före-

tag. Insatser görs också för att främja icke vinstdrivande verksamheter som kooperativ, 

ideella föreningar och lokala utvecklingsgrupper, den s.k. sociala ekonomin. Aktörerna 

-

munernas samarbete inom Stockholm Business Alliance är ett viktigt steg mot bättre 

samordning. Men merparten av näringspolitiken inom regionen präglas idag av 

många olika perspektiv och intressen, men också av kortsiktighet. 

Ta fram gemensam målsättning och modell för näringspolitiken
Ett första steg mot en långsiktig och effektiv näringspolitik är att formulera en mål-

sättning för alla insatser gentemot näringslivet. Insatserna måste stödja ambitio-

nerna i utvecklingsplanen, exempelvis den utveckling av de regionala stadskärnor 

som pekas ut i planen. Insatserna måste vidare stödja den pågående omvandlingen 

mot ett allt mer kunskaps- och tjänstebaserat näringsliv. 

Om viktiga offentliga aktörer såsom kommuner, länsstyrelsen och landstinget vill 

bidra till – men också dra fördel av – näringspolitiken inom regionen, behövs bättre 

kunskap om hur olika typer av insatser långsiktigt påverkar regionens näringsliv. 

Flera frågor måste utredas och diskuteras i regionen, men också på nationell nivå, 

innan en gemensam målsättning formuleras. En sådan fråga är hur det stora antalet 

aktörer påverkar möjligheten till samordning och långsiktighet, en annan hur regio-

nen kan skapa tydligare strukturer för samverkan och hur insatserna effektiviseras. 

I ett andra steg ska aktörerna gemensamt utveckla en modell eller ett system för 

samordning, som prioriterar långsiktighet och som sätter utvecklingen av regionens 

näringsliv i centrum, istället för den egna organisationen, företaget eller myndighe-

ten. Sammantaget kan näringspolitikens olika komponenter bli ett mycket kraftfullt 

instrument för regional utveckling. 

Säkra ett långsiktigt och systematiskt utbyte 
mellan offentlig sektor och näringsliv 
Stockholmsregionens långsiktiga utveckling är i hög grad beroende av det privata 

näringslivets utveckling och förmåga till anpassning och förnyelse. I näringslivet 

skapas många av framtidens arbetstillfällen och där läggs grunden till en stark skat-

tebas. Ett ömsesidigt och effektivt samspel mellan offentliga organisationer på kom-

munal och regional nivå och det privata näringslivet är därför avgörande för hela 

regionens långsiktiga utveckling. Företagen rör sig över kommungränserna, precis 

som invånarna, och är beroende av verksamheter i många kommuner samt planering 

och insatser av regionala organ. 

Regionens kommuner har, genom näringslivsråd och näringslivsenheter, kontinu-

erlig kontakt med näringslivet och dess aktörer. Likaså möter företag och potentiella 

nyföretagare företrädare för offentliga organisationer i regionen när det gäller plan-

offentliga upphandlingar. 

därför är de bäst lämpade för att gemensamt ta fram förslag om förändringar och för-

bättringar av det institutionella ramverket – inte bara det kommunala – som kan leda 

till ökad transparens och likabehandling, och därmed också till goda förutsättningar 

för näringslivet. 

”För att bibehålla och 
förstärka Stockholms 
konkurrensställning 
krävs en bättre samord-
ning av åtgärder och 
en långsiktig och över-
gripande strategi för 
regional utveckling. 

det många aktörer som 
arbetar med ekonomiska 
utvecklingsstrategier 
och utvecklingspolitik, 
vilket leder till ett 
lappverk av splittrade 

program.”

OECD Territorial Reviews:
Stockholm, Sverige, 2006, s. 18. 
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mellan kommuner och andra myndigheter och företrädare för det privata näringsli-

vet. Ett gemensamt forum för diskussion, analys och genomförande innebär att kom-

munala insatser i frågor som berör näringslivet i större utsträckning kan avgöras 

gemensamt. 

Använd offentlig upphandling för att främja innovationer
Den offentliga sektorn köper varje år varor och tjänster från regionens privata företag 

för mångmiljardbelopp. Det innebär att den offentliga sektorn är näringslivets utan 

jämförelse viktigaste kund och en stor ekonomisk marknad i regionen. Beroende på 

vilka krav som formuleras i upphandlingsprocessen kan effekterna på näringslivet 

variera. 

Upphandlingsprocessen kan bli en drivkraft för innovation och förnyelse, men den 

kan också verka konserverande och hämma innovation och förnyelse. Den offentliga 

sektorn måste därför hela tiden medvetet arbeta med att förbättra upphandlingarna, 

för att bidra till ekonomisk förnyelse och innovation. 

utvecklas mellan offentliga organisationer och det privata näringslivet, som stärker 

Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft och bidrar till en ekonomisk 

-

rens och konkurrens på marknaden är en förutsättning för en attraktiv region.

Riktlinjer för offentliga organisationers upphandling av varor och tjänster bör for-

muleras och tillämpas så att det skapar förutsättningar och incitament för innovation 

i näringslivet. Det sker genom att regelmässigt ställa höga krav på exempelvis miljö-, 

energi- och hälsoaspekter i upphandling av varor och tjänster. Den offentliga sektorn 

bör också formulera sina krav så att de driver fram innovation genom efterfrågan på 

etnisk mångfald. 

Det är viktigt att också små företag kan vara med och konkurrera. Partiella lös-

offentlig organisation avsätta en viss andel av upphandlingsbeloppet till särskilda 

forskningsinsatser för småföretag. Sådana riktade upphandlingar och liknande sats-

ningar har med framgång prövats i andra länder.

Uppmuntra nytänkande i offentliga organisationer 
Landstinget och kommunerna svarar för ungefär en fjärdedel av regionens sysselsätt-

ning och ansvarar för centrala uppgifter som vård, skola och omsorg samt en lång rad 

myndighets- och servicefunktioner. Det är avgörande för hela regionens ekonomiska 

utveckling att den offentliga sektorn arbetar så kostnadseffektivt som möjligt och är 

-

gande för regionens målsättning – att vara en ledande kunskapsregion – är att alla 

individer, oavsett var de är anställda, har möjlighet och uppmuntras till livslångt lärande. 

De offentliga organisationerna är stora arbetsgivare och deras ställningstaganden 

och agerande har inte bara betydelse för effektiviteten på kort och lång sikt, utan har 

också ett stort signalvärde. Det är viktigt att den offentliga sektorn, på såväl kommu-

nal som regional nivå, uppfattas främja innovation och entreprenörskap. Särskilt 

stort ansvar har ledningarna för de enskilda verksamheterna för att få till stånd en 

!
ÅTAGANDE

!
ÅTAGANDE

3:2



Utveckla idéer och förnyelseförmåga  77

förändring av såväl formella regler som attityder och värderingar. I vilken utsträck-

ning som anställda på lägre nivåer kan och vill utöva internt entreprenörskap – så 

kallat intraprenörskap – beror på om hela organisationen präglas av en öppen och 

uppmuntrande attityd till nytänkande. 

Ett ökat utbyte och en ökad samverkan mellan privat och offentlig sektor bör också 

uppmuntras, bland annat genom bättre möjligheter till rörlighet för personal och 

praktikplatser. 

Gör entreprenörskap till en grundkompetens 
i utbildningssystemet

-

systemet och vara en integrerad del i undervisningen. Fokus bör ligga på att utveckla 

individers initiativkraft och självständighet, samt att motverka den ovilja att ta risker 

som traditionellt har hämmat entreprenörskap och kreativitet i Sverige. Från skolans 

högstadium och uppåt bör kunskap om att starta och driva företag betraktas som en 

grundkompetens, särskilt i sådana högre utbildningar och yrkesutbildningar där de 

långsiktiga utsikterna till fast anställning bedöms som små. 

Invånarna i Stockholmsregionen har i allmänhet en positiv inställning till företa-

övriga landet. Det som delvis saknas i regionen är betoningen av entreprenörskap 

som en av de grundläggande kompetenserna i regionens framtida ekonomi. 

En stark entreprenörskultur skapar förutsättningar för förnyelse- och innova-

tionskraft, och ger god beredskap inför strukturomvandling i näringslivet, exempel-

vis när storföretag lämnar regionen eller drar ner kraftigt på sin verksamhet. Många 

entreprenörer, en spridd företagsstruktur och en ständig förmåga till förändring 

bidrar till att göra de ekonomiska systemen mer robusta. 

Stimulera täta och kunskapsintensiva miljöer 

intensiva verksamheter. Stockholmsregionen måste därför kunna erbjuda täta miljöer 

som har goda förutsättningar för kunskapsintensivt näringsliv med höga förädlings-

värden. I dessa miljöer skapas internationellt konkurrenskraftiga förutsättningar för 

innovation och förnyelse.

Ekonomiska verksamheter tenderar att samlokaliseras. Detta gäller i synnerhet 

kunskapsintensiva företag som har ett stort kontaktbehov. En viktig anledning till 

samlokaliseringen är att överföring av kunskap och information mellan olika verk-

mötesplatser och olika kontaktytor, till exempel nätverk, för att förverkliga den kun-

skapsöverföring som närheten och tätheten ger. Särskilt viktig är samverkan mellan 

universitet och näringsliv, olika typer av branschöverskridande samarbeten och 

funktionsblandade miljöer. 

-

att innovativa noder både i regionen och i andra länder knyts till varandra. De kun-

-

-

ning för tillväxt och utveckling.
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Stödja innovativa miljöer
Det behövs långsiktiga insatser för att stärka innovativa miljöer. Planeringen ska 

betyder att offentliga planeringsorgan måste vara uppmärksamma på var nya innova-

tiva områden växer fram och stödja dessa. Det kan till exempel handla om offentlig 

-

ner och andra offentliga aktörer med kunskap om lokala förutsättningar behöver vara 

medvetna om att nya och mindre företag ofta har andra lokaliseringspreferenser än 

större och mer etablerade företag. Detta gäller särskilt företag inom framväxande 

branscher med högt förädlingsvärde och stora krav på högt utbildad arbetskraft. Per-

sonliga nätverk och kontakter är avgörande för de mindre företagen. 

siärer är aktörer med viktiga funktioner i kunskapsintensiva miljöer. Därutöver har 

regionala och kommunala aktörer samt nationella myndigheter betydelsefulla roller 

för dessa miljöers förutsättningar och ramvillkor. Samverkan mellan de olika aktö-

rerna ska främjas. 

Fastighetsägarna är ytterligare en betydelsefull aktör i de kunskapsintensiva mil-

jöerna. Fastighetsägarna tillhandahåller och förmedlar lokaler och kan påverka 

bland annat hyresnivåer och vilka hyresgäster som accepteras. Vissa fastighetsägare 

är även delaktiga i att skapa mötesplatser och formulerar långsiktiga visioner för 

områdena de verkar i. Offentliga aktörer behöver därför utveckla samarbetet med 

fastighetsägarna för att ta fram visioner och utvecklingsplaner. I de fall som fastig-

hetsbolagen är offentligt ägda måste deras verksamhet vara i linje med andra offent-

liga planer för det aktuella området. 

Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass
Stockholmsregionen behöver bättre ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 

för kulturlivet. Det behövs former för att tillvarata kultursektorns potential som 

regional utvecklingsfaktor.

En regions kulturliv är en viktig attraktionsfaktor. Särskilt storstadsregioners 

attraktivitet bedöms av såväl besökare som invånare i hög grad utifrån kvaliteten och 

bredden på regionens kulturliv. Stockholmsregionen har redan ett kulturutbud av 

här, liksom många nationellt och internationellt välkända scener och kulturprojekt. 

befäster positionen som kulturstad. 

Samtidigt är Stockholmsregionen inte särskilt välkänt utomlands som kulturellt 

centrum. Att etablera regionen internationellt som det kulturcentrum den är, har 

förutsättningar att ge stora vinster i framtiden, framför allt i form av en tydligare och 

besökare och investeringar som följd.

-

tionsklimatet. Detta gäller särskilt för de nya och framväxande kreativa och upplevel-

sebaserade näringarna. För dem är ett dynamiskt kulturliv i sig en typ av forsknings- 

och utvecklingsverksamhet. 

Särskilt den experimentella, framåtblickande och unga kulturen behöver mycket 

bättre förutsättningar. Regionens unga befolkning, med ett stort intresse för mode, 

design och andra kreativa näringar, är tillsammans med de konstnärliga högskolor-
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nas studenter en stor tillgång. Med rätt stöd kan dessa grupper bidra till att stärka 

regionens idé- och förnyelseförmåga och göra Stockholmsregionen till en globalt 

intressant och konkurrenskraftig region. 

Pröva fler sätt att finansiera ny kultur

experimentella kulturyttringar. I det arbetet behöver det tas hänsyn till kultursfä-

som främjar kreativ frihet bör föredras framför snävare nyttoinriktade former. 

inom ramarna för den traditionella kulturpolitiken eller de etablerade kulturinstitu-

-

projekt bör också uppmuntras och stödjas. Samtidigt bör stödets former ses över. 

Finansieringsformer som främjar dynamik och kreativitet, men som inte lägger en 

alltför tung administrativ börda på kulturutövarna behöver utvecklas.

Utveckla regionens internationella profil 
Regionens aktörer bör verka för internationell marknadsföring av Stockholmsregio-

nen som bostadsort och aktivt arbeta för att attrahera utländsk spetskompetens. Det 

är också viktigt att det blir enklare för utländska studenter och arbetskraft att eta-

blera sig långsiktigt på den regionala arbetsmarknaden.

Det väntade underskottet på högutbildade i regionen är ett stort orosmoln för den 

långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Om regionen inte kan tillgodose näringslivets 

-

gande brist på arbetskraft leder till stigande kostnader för företagen. Det sänker i sin 

tur den internationella konkurrenskraften och riskerar att skapa en nedåtgående eko-

nomisk spiral som kan bli svår att bryta.

bland invandrare är tillräckligt för att täcka de framtida behoven av humankapital. 

Stockholmsregionens arbetsmarknad kommer därför att vara beroende av ett väx-

-

-

borgare, som är beredda att omedelbart gå in på den regionala arbetsmarknaden.

-

kraft på området, men dessa negativa faktorer är till största del svåra att påverka 

direkt genom regional utvecklingsplanering. Regionen måste därför fokusera på att 

stärka den internationella medvetenheten om regionens starka sidor, framförallt den 

-

riskerar man att hamna i skuggan av andra etablerade eller växande kunskapsregio-

ner, som kan locka med bland annat större tillgänglighet till kontinentala Europa och 

högre ekonomisk utväxling på utbildning. 

Underlätta etablering för utländsk arbetskraft och studenter 

att ta sig hit och etablera sig här. Ett intresse för att bosätta sig i regionen måste 
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”Stockholm – The Capital of 
Scandinavia” är ett exempel på 
arbete som stärker regionens 
internationella profil. Ett 
gemensamt ”varumärke” som 
arbetats fram av Stockholm 
Business Region (SBR). Varu-
märket är inte exklusivt för 
SBR och dess dotterbolag, utan 
kan användas av alla aktörer i 
Stockholmsregionen som vill 
medverka till utvecklingen av 
Stockholm som etablerings-
och besöksort.
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snabbt kunna förverkligas, annars riskerar det att gå förlorat. Därför är det viktigt att 

anpassas bättre till de existerande behoven. 

-

riktade åtgärder under studietiden, till exempel olika former av introduktioner till 

regionens näringsliv, kan studenternas vilja och möjligheter att etablera sig långsik-

tigt stärkas. Det handlar också om att kunna erbjuda boende, barnomsorg och annan 

service till rimliga och konkurrenskraftiga villkor. Därför måste kommunala och 

regionala aktörer samverka för att sänka trösklarna för en ökad etablering av 

utländsk arbetskraft. 

Stärk regionens position i globala nätverk
Stockholmsregionen behöver samla sina krafter för att stärka sin position i globala 

ytterligare genom satsningar på internationellt samarbete och utbyte. 

För att bli Europas mest attraktiva kunskapsregion räcker det inte med att bara se 

till den egna regionen, eller det egna landet. Det krävs också tillgång till globala kun-

skaps- och produktionsnätverk för att få del av det ständigt växande utbytet av infor-

mation och kunskap. Det är en förutsättning för fortsatt utveckling av Stockholms-

regionen att bli ekonomiskt marginaliserad. Regionen bör därför fokusera på att 

utveckla den offentliga kunskapsinfrastrukturen, attrahera huvudkontor och inter-

nationella organisationer, samt understödja student- och forskarutbyten. 

de senaste decennierna ännu starkare. Regionens relativa andel av de nationella sats-

ningarna på forskning och utveckling har under de senaste åren krympt och stora 

delar av regionens forskning och utveckling sker inom ett mindre antal stora företag. 

Storföretagens investeringar är viktiga, men behöver balanseras med forskning och 

utveckling i små och medelstora företag och i offentlig sektor, vilket skulle ge regio-

nen en större robusthet. Regionen måste därför utveckla den offentliga kunskapsin-

forskningsinstitut, för att ytterligare befästa ställningen som världsledande inom 

forskning och utveckling. 

!
ÅTAGANDE
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Attrahera huvudkontor och internationella organisationer 
Stockholm har idag en mycket hög koncentration av huvudkontor och beslutsfattande 

organ. De är betydelsefulla i sig och ger tillträde till viktiga kunskapsnätverk, men de 

bidrar också genom att generera en marknad för avancerade, kunskapsintensiva före-

tagstjänster. Stockholm måste därför fortsätta att vara ett intressant alternativ för 

lokalisering av internationella huvudkontor och Europakontor. Också internationella 

organisationer och organ är betydelsefulla aktörer i kunskapsintensiva globala nät-

exempel Europeiska Smittskyddsinstitutet. Men regionen måste agera samlat och 

här. Bara då kan regionen vara en aktiv spelare på den globala arenan.

Ett viktigt nätverksbyggande med andra regioner i världen sker genom studentut-

byten. Antalet utländska studenter vid svenska universitet har under de senaste åren 

ökat dramatiskt. Det är av stor betydelse att Stockholmsregionen kan erbjuda attrak-

tiva utbildningsalternativ för utländska studenter även i framtiden. Det är också vik-

tigt att svenska studenter och doktorander uppmuntras att delta i internationella 

utbyten. 

Utveckla Stockholmsregionen som besöksdestination

ska kunna hysa ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv är en stark ställning 

som besöksdestination av internationell toppklass. Dagens globala näringsliv är 

beroende av personliga möten, ofta med kort varsel och på hög beslutsfattningsnivå. 

Som en storstadsregion i utkanten av Europa är det av yttersta vikt att vara väl känd 

internationellt och betraktas som en attraktiv och tillgänglig plats. 

Regionens erbjudande till besökare måste utvecklas och den regionala infrastruk-

turen och organisationen för besökare måste förbättras. Medvetenheten om besöks-

näringens centrala roll för regionens långsiktiga ekonomiska utveckling bör höjas. 

För att regionen ska ses som en attraktiv etableringsort för det internationella 

näringslivet är det nödvändigt att det är lätt och smidigt att ta sig hit och att vistelsen 

här uppfattas som positiv. Vidare är det viktigt att utveckla det internationella med-

vetandet om regionens attraktivitet som etableringsort för företag, institutioner och 

hushåll. Detta görs bäst genom att ge människor möjlighet att uppleva regionen och 

ta till sig dess värden på plats, vare sig de är kongressdeltagare, mötesdeltagare, 

mässbesökare eller privata turister. Det är därför avgörande att utveckla regionen till 

en besöksdestination av högsta europeiska klass för att kunna behålla och utveckla 

Stockholms position som en internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion. 

Det behövs en bredare regional dialog om regionens strategiska utveckling som 

besöksdestination. I dialogen är det viktigt att behandla de långsiktiga infrastruktu-

rella frågorna, men också hur regionen kan utveckla de värden vi vill erbjuda våra 

spektrum av unika resurser, exempelvis i form av närheten mellan storstad, vildmark 

och skärgård, det nordiska klimatet som upplevs som exotiskt i många andra länder, 

!
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OSLO 113 HELSINGFORS 118

MOSKVA 21

PEKING 10

NEW YORK 17

KÖPENHAMN 124

LONDON 102

TALLINN 24

RIGA 24

VILNIUS 12

ISTANBUL 10

ROM 12BARCELONA 17

PARIS 47 WIEN 27

BRYSSEL 38

PRAG 24FRANKFURT 48

ZÜRICH 25

WARSZAWA 23AMSTERDAM 64

Karta 6. Direktlinjer med flyg från Arlanda och Bromma

Tabell 3: Planerade antal flygningar från Arlanda och Bromma till utvalda 
flygdestinationer under vecka 15, år 2008. Viktiga internationella förbindelser 
finns också från Skavsta och Västerås

Antal flygningar Destination

27 Wien
38 Bryssel
24 Prag

124 Köpenhamn
24 Tallinn

118 Helsingfors
47 Paris
48 Frankfurt
12 Rom
24 Riga
12 Vilnius
64 Amsterdam

113 Oslo
23 Warszawa
21 Moskva
17 Barcelona
25 Zürich
10 Istanbul

102 London
17 New York
10 Peking

Källa: Luftfartsstyrelsen
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Stärk de tekniska förutsättningarna för digital kommunikation
För en ledande tillväxtregion är effektiv digital kommunikation en grundförut-

sättning. Alla företag och hushåll ska ha möjlighet att kommunicera digitalt utan 

begränsningar i tid och rum.

Regionens aktörer behöver ha fasta former för att löpande följa den snabba tek-

niska utvecklingen, analysera dess regionala konsekvenser och gemensamt vidta 

åtgärder. De tekniska förutsättningarna handlar både om en stomstruktur och ett väl 

ger alla möjligheter att kommunicera digitalt. Dagens teknik kommer inte att räcka 

för framtida behov, men det är osäkert vilka applikationer och vilka tekniska förut-

sättningar som kommer att krävas. Aktörerna inom området behöver vara uppdate-

Inom regionen råder det i många avseenden god konkurrens inom digitala kom-

av möjligheterna att välja leverantör av access till den digitala stomstrukturen är där-

för viktig. Jämförelser med de andra nordiska ländernas priser för användarna pekar 

på att även konkurrerande strukturer är viktiga för prisbilden. 

!
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STRaTEGIER

Öka uthållig
kapacitet och 
kvalitet inom 
utbildningen, 
transporterna 
och bostads-
sektorn

Säkra 
värden för 
framtida 
behov

Stärk  
samman-
hållningen

Utveckla 
idéer och 
förnyelse-
förmåga

Vidare-
utveckla en 
flerkärnig 
och tät 
region

Frigör  
livschanser

3:3 Säkra värden för framtida behov

Förvalta och utveckla kultur-, rekreations- och naturvärden 

samt värden i den bebyggda miljön. Utveckla effektiva tekniska 

försörjnings- och transportsystem som minskar klimatpåverkan. 

Hushålla med naturresurser.
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Nuläge och trender
En fortsatt befolkningstillväxt i Stockholmsregionen ökar behoven att ta mark i 

anspråk för bebyggelse, som i sin tur genererar mer transporter och ökad energian

vändning. Det är därför en stor utmaning att finna lösningar för att klara befolk

ningstillväxten och samtidigt säkra regionens värden för framtida behov. För att för

bättra miljön och minska klimatpåverkan behöver lösningarna samtidigt vara 

resurseffektiva, robusta och präglas av ett kretsloppstänkande. Grönstruktur, vatten, 

bebyggelse, transporter och tekniska försörjningssystem berörs av denna strategi. 

Unika värden i en expanderande region
Kulturmiljö-, rekreations- och naturvärden 
Stockholmsregionens kultur och naturvärden är en viktig del i regionens attraktivi

tet.  De tas ibland för självklara trots att de har en stor betydelse för regionens drag

ningskraft och identitet. Regionen har stora kulturella, historiska och arkitektoniska 

värden. Mälaren liksom kusterna och skärgårdarna har stora upplevelsevärden med 

sina unika kultur och naturmiljöer. 

När regionen växer till yta och befolkning, ökar efterfrågan på att kunna använda 

det storstadsnära landskapet för exploatering och rekreation. Rätt utnyttjad kan 

denna efterfrågan öka möjligheterna till rika landskapsupplevelser. Den storstads

nära landsbygden ska fylla många funktioner – ekologiska, ekonomiska, sociala och 

estetiska. 

En stor del av de mest värdefulla områdena överskrider kommun och länsgränser. 

Till exempel är Nationalstadsparken en regional och mellankommunal tillgång, med 

viktiga natur och kulturmiljöer samt rekreationsområden nära innerstaden. Såväl 

värdefulla områden som landskapsövergripande strukturer behöver säkras för fram

tiden. Svaga områden eller samband behöver utvecklas och barriärer överbryggas. 

Unik skärgård och enastående kust- och vattenmiljöer 
Kust och skärgårdsområdet är ett mycket populärt frilufts och rekreationsområde 

med högt besökstryck. Den till synes orörda och ostörda naturen i skärgårdens yttre 

delar har särskilt stora värden. Samtidigt finns ett påtagligt förändringstryck i stora 

delar av skärgården. Att värna värdefulla miljöer och samtidigt skapa förutsättningar 

för att leva, bo och verka i skärgården är en komplex uppgift.

Stockholmsregionen ligger längst ned i Mälarens avrinningsområde, och vatten

kvaliteten påverkas av allt som sker uppströms. Där finns stora arealer av jordbruks- 

och skogsmark och en stor befolkning koncentrerad till Mälarens stränder. Vattnet 

har stor betydelse för regionen som resurs (dricksvatten, bevattning med mera), som 

recipient (mottagare för avlopp och dylikt) och som naturligt ekosystem. Viktiga 

rekreationsvärden, den biologiska mångfalden och yrkesfisket fortsätter att påverkas 

negativt av övergödning och utsläpp av oönskade ämnen i vattnet. Därför behövs ett 

utvecklat regionalt samarbete kring vattenfrågorna.

Människan har under generationer förändrat vattenlandskapet genom sjösänk

ning, dämning, utdikning, muddring med mera. Förutom de positiva effekterna för 

produktion och samhälle, har förändringarna medfört allvarliga konsekvenser för 

vattenmiljön och förändrat tillståndet i sjöar, vattendrag och hav. Många av de 

fysiska störningarna utgör idag det största hindret för att uppnå en god ekologisk sta

tus i våra vatten.
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Karaktärsområden i Östra Mellansverige: Kartan visar områden inom regionen 
som har en särskild identitet och vars landskap, natur, bebyggelsestruktur eller 
kulturhistoria har fått en särskild plats i människors medvetande. Det är främst 
de redan välkända områdena av regional betydelse som har identifierats.  
Regionens städer och orter bidrar också starkt till upplevelsen av regionen.

Källa:

Karaktärsområden i Östra Mellansverige
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Klimat, energi och transporter 
Klimatförändringarna innebär stora förändringar och risker för Stockholmsregio

nen, bland annat

•	 en permanent hög och successivt ökande vattennivå i Östersjön

•	 ökad förekomst av översvämningar

•	 ökade risker för avbrott och förorening av dricksvattenförsörjningen

•	 försämrad vattenförsörjning i kustområdena 

•	 stormfällning över elledningar och risk för elavbrott. 

Klimatförändringarna innebär en stor utmaning
Klimatförändringarna ställer nya krav på planeringen. Riktlinjer, förhållningssätt 

och verksamhetsutförande måste anpassas till nya ramvillkor, för till exempel 

dimensionering och lokalisering av bebyggelse, transport och teknisk infrastruktur, 

ledningar för dagvatten och anpassning av vattenförsörjningen. Byggkonstruktioner 

och infrastruktur måste anpassas till de klimatförhållanden som kan förväntas de 

närmaste 50–100 åren. Nya värden för extrem nederbörd, starka vindar och höga 

vattenflöden måste beaktas vid all samhällsplanering, liksom för tekniska system och 

el och energidistribution. 

Vissa områden kommer i framtiden att vara olämpliga för bebyggelse och infra

struktur beroende på översvämningsrisken. En successivt ökande nederbörd kom

mer även att medföra ökad tillrinning och ökad ämnestransport till vattendragen. 

Vattenkvaliteten kommer att gradvis försämras i humushalter, grumlighet och när

salter. Ett varmare klimat med högre vattentemperaturer ökar risken för problem 

med vattnet, till exempel bakterier, virus samt försämrad lukt och smak. 

Energianvändningen i bebyggelsen och transporterna ger stora utsläpp
Energianvändningen leder till mycket stora utsläpp av växthusgaser. Framtidens 

energiförsörjning blir avgörande för om vi kommer att klara att begränsa utsläppen. I 

Stockholms län svarar energianvändningen i bebyggelse och för transporter för 80 

procent av utsläppen. Jordbruket och avfallssektorn bidrar med sju respektive åtta 

procent. 

I Stockholms län är utsläppen 4,6 ton koldioxidekvivalenter per capita (år 2003). 

Utsläppen per länsinvånare ligger därmed långt under många jämförbara storstads

regioner i världen, och de utgör cirka 50 procent av det svenska genomsnittet. Samti

digt genererar varje stockholmares konsumtion cirka 3 ton utsläpp av koldioxidekvi

valenter i andra länder. Framöver är det nödvändigt att även beakta utsläpp av 

växthusgaser som genereras globalt genom våra konsumtions och matvanor.

Kraven på omställning inom transportsektorn är stora, eftersom transporterna 

svarar för ungefär hälften av de totala koldioxidutsläppen i Stockholms län. Vägtrafi

ken står för 85 procent av transportsektorns samlade utsläpp. Befolkningstillväxten, 

i kombination med högre realinkomster, beräknas medföra en mycket kraftig ökning 

av trafiken på vägarna och därmed även ökade koldioxidutsläpp. I Stockholmsför

handlingen beräknas ökningen av koldioxidutsläppen till 80 procent år 2030, om inte 

resbeteendet och transportmönstret förändras.
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Industriella processer 4%

Avfall 8%

Jordbruk 7%

Energi 81%

Diagram 10. Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms län år 2003, sektorer

Bostad 18%

Service 11%

Industri 13%

Transporter 55%

Övrigt 3%

Diagram 11. Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms län år 2003, energisektorn

Flyg 7%

Spår 3%

Sjö 5%

Väg 85%

Diagram 12. Utsläpp av växthusgaser inom Stockholms län år 2003, transporter

Källa: GRIP, Tyndall Centre UK
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I Stockholmsförhandlingen kring en samlad trafiklösning för regionen ägnades 

frågan om transportsystemets miljöpåverkan stor uppmärksamhet. Regionens parter 

åtog sig att genomföra en rad åtgärder som stimulerar resande och transporter med 

andra transportslag än bil, att utveckla transporteffektiva lösningar med stöd av 

informations och planeringsinsatser, anpassade ITlösningar etc. samt att inrätta en 

miljömålsberedning med expertstöd för att följa upp åtaganden inom miljöområdet. 

Regionens parter åtog sig även att ta de initiativ som krävs för att få ett enhetligt taxe

system i StockholmMälardalen i syfte att stimulera arbets och studeranderesor 

med kollektivtrafik över länsgräns.

Klimatpåverkan minskar inom bebyggelsen
I regionen står energianvändningen inom bebyggelsen för cirka 60 procent av länets 

totala energibehov. Detta beror på en stor tjänstesektor och en stor andel bostäder. 

Regionen har en stor besparingspotential inom bebyggelsen, där energianvänd

ningen har varit relativt konstant under en längre period, samtidigt som koldioxidut

släppen reducerats tack vare en starkt ökad användning av biobränslen i kraftvärme

verk. 

Energianvändningen totalt sett har dock minskat, framförallt i tillförd energi för 

uppvärmning och varmvatten, bland annat som ett resultat av ökad användning av 

värmepumpar och att olja ersätts med elvärme eller fjärrvärme. Övergång till 

elvärme och fjärrvärme leder dock inte till minskad efterfrågan på primärenergi, 

eftersom distributions- och omvandlingsförluster flyttar från konsumenten till 

omvandlingssektorn, det vill säga från hushåll och företag till fjärrvärmeanlägg

ningar, kärnkraftverk och distributionsnät. Däremot kan miljöpåverkan från energi

användningen minska.

1998
Trafikarbete Utsläpp av koldioxid

2005 1998 2005

index

Tung lastbil Lätt lastbil Personbil
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Diagram 13. Vägtransporternas utveckling 1998-2005, (index 1998=100) och deras andel av trafikarbetet 
(fordons-km) respektive utsläpp av koldioxid (ton) i Stockholms län

Källa: NÄTRA och Vägverket
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Trafikmiljön påverkar invånarnas hälsa 
Transporter ger upphov till utsläpp och störningar som påverkar hälsa och miljö 

negativt. I centrala delar av Stockholmsregionen är luftföroreningar ett hälsopro

blem som kan orsaka irritation i luftvägarna och öka risken för cancer och hjärt  

och kärlsjukdomar. Kvävedioxid, partiklar, marknära ozon och flyktiga organiska 

ämnen som bensen är exempel på de skadliga luftföroreningar som orsakar de flesta 

dödsfallen. 

Omgivningsbuller kan ge otrivsel och försämra folkhälsan. Trots bullerbegrän

sande åtgärder är fortfarande ett stort antal personer utsatta för buller inomhus som 

överskrider riktvärdet för nya bostäder (30 dBA). Det är även viktigt att reducera  

buller utomhus och på arbetsplatser, särskilt på platser där människor vistas längre 

tider. 

Också vattenkvaliteten påverkas av trafiken. Vägdagvatten kan innehålla tung-

metaller, olja och närsalter. Olyckor kan innebära utsläpp av miljöfarliga ämnen  

som påverkar vattenresurser negativt, till exempel vid transporter av farligt gods.

Buller, utsläpp och partiklar är miljöproblem som bör angripas vid källan. I Stock

holmsförhandlingen åtar sig staten och regionen att gemensamt genomföra åtgärder 

för att nå de regionala miljömålen. Särskilda åtgärder avser transportsektorns påver

kan på luftkvalitet, buller samt tätortsnära natur och kulturmiljöer. I överenskom

melsen anges också att miljöbalken bör ändras om hur bland annat miljökvalitets

normen för buller ska tillämpas. Avsikten är att förbättra förutsättningarna att bygga 

tätt i goda kollektivtrafiklägen med avvägd planeringshänsyn.

Resurshushållning och försörjningssystem 
En god hushållning med resurser handlar bland annat om att mer effektivt använda 

regionens tekniska försörjningssystem, genom att de befintliga systemens kapacitet 

förbättras till en förhållandevis låg kostnad. Det kan handla om att koppla samman 

närliggande system för att minska störningskänsligheten, eller om att planera ny 

bebyggelse i anslutning till befintliga försörjningssystem. 

De tekniska försörjningssystemen omfattar ett stort antal sektorer: energi, avfall, 

vatten, avlopp och materialflöden. Täta tekniska försörjningssystem motverkar ris

ken för att bebyggelsen sprids ut över stora områden, vilket brukar innebära ökat  

bilåkande, ineffektiv uppvärmning av hus och högre energiförbrukning per person. 

Dagens goda standard i de tekniska försörjningssystemen är ett uttryck för ett funge

rande samarbete i regionen. Men försörjningen står inför nya utmaningar, däribland 

att möta kraven på flexibilitet i den infrastruktur som behövs för en säker och effektiv 

energiförsörjning. 

Försörjningssystemen för elenergi, fjärrvärme  
och fjärrkyla är komplexa
Koncentrationen av befolkning, verksamheter och tekniska försörjningssystem stäl

ler stora krav på elförsörjningens kapacitet. Regionens elnät har utvecklats under 

lång tid, vilket innebär att systemet idag inte är optimalt för hur befolkning och verk

samheter är lokaliserade. Elförsörjningen är dessutom central för övrig teknisk infra

struktur, och ett elavbrott kan ge långtgående konsekvenser. Sårbarheten gäller såväl 

centrala, tätbefolkade kommuner som glesbygds och skärgårdskommuner. 

Uppvärmningen av bebyggelsen har betydande effekter på ekonomi, resurser och 

miljö. Fjärrvärme är ekonomiskt rationell och bidrar till stora miljö och klimatvin
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ster genom en övergång till biobränslen. Detta har drivit fram ett allt större system, 

som är ihopkopplat med ett stort antal värme och kraftvärmeverk över hela länet. 

Utbyggnaden av fjärrvärme inom länet kommer att fortsätta i lägen med bra anslut

ningsmöjlighet till näten. I framtiden minskar värmebehoven tack vare bättre energi

standarder i befintliga hus och passivteknik i tillkommande bebyggelse, vilket kräver 

en noggrann planering av tillkommande produktionskapacitet. 

Dagens stora fjärrkylsystem i de centrala regiondelarna har samma uppbyggnad 

som systemen för fjärrvärme, med skillnaden att systemet levererar kyla i stället för 

värme till fastigheternas mottagningscentraler. Utvecklingspotentialen är stor även 

här, inte minst på grund av effekterna av klimatförändringarna.

Avfallshanteringen har svagheter
Det nuvarande systemet för avfallshantering fungerar, men är komplext och har 

svagheter: förbränningskapaciteten är otillräcklig, det saknas en biologisk avfallsbe

handling, återvinningsgraden är dålig eftersom det är brist på insamlings och sorte

ringsanläggningar, och det är problematiskt att storskaligt deponera schaktmassor. 

Reserverade platser för avfallshantering måste värnas, från lokala insamlingsplatser 

till kommunala sorteringsstationer och återvinningscentraler och en regional 

behandlingsanläggning, eftersom det är svårt att hitta lämpliga nya platser.

Avfall och avloppsslam är viktigt för att producera bioenergi, och omställningen från 

fossila till förnybara energikällor behöver utvecklas. Tekniskt, ekonomiskt och miljö

mässigt finns samordningsvinster med att integrera avfalls- och avloppshantering, 

men det har varit svårt att hantera frågorna samlat och under ett huvudmannaskap. 

Dricksvattenförsörjningen behöver bli säkrare
Dricksvattenförbrukningen i länet stiger. Tillgångarna är goda tack vare Mälaren, 

Bornsjön och betydande grundvattentillgångar, men de varierar starkt inom länet. 

Reservvattentillgången i länet är för liten och ojämnt fördelad. Lokal brist finns 

främst i kustområdena och länets norra delar. En regional skillnad finns också i de 

större grundvattenmagasinen. 

Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten hotar vattenkvaliteten, liksom 

spår av medicinrester och andra miljögifter i bland annat Mälaren. Det största hotet 

mot vattenkvaliteten bedöms på lång sikt vara diffusa tillflöden från lokala avlopps

utsläpp, jordbruk och dagvattenavrinning. Klimatförändringarna har redan lett till 

försämrad vattenkvalitet i Mälaren, och ytterligare försämring kan förväntas. Ett 

annat växande problem är bristfällig dagvattenhantering, främst i tätorterna och 

längs de stora trafiklederna. För att målet om god ekologisk status ska nås enligt EG:s 

vattendirektiv krävs omfattande åtgärder.

Effektiva vatten- och avloppssystem  
en förutsättning för hälsa och god livsmiljö
Den nuvarande kapaciteten är god i vattenverk, avloppsverk och VAledningsnät. Vat

ten och avloppsförsörjningen i Stockholms län tillgodoses till största delen genom 

regionala system för produktion och distribution av dricksvatten och för uppsamling 

och rening av avloppsvatten. Det blir avgörande för den framtida VAförsörjningen i 

vilken utsträckning befolkningstillväxten kommer att ske inom redan försörjda 

områden, och i vilken takt dessa områden kommer att kopplas samman och utvidgas. 

De stora regionala vattenledningsnäten har på några ställen sammankopplats, vilket 
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Planeringsmål 
Strategin att säkra värden för framtida behov förtydligas i konkreta planeringsmål, 

se rutan. 

möjliggör ömsesidiga leveranser genom att samköra systemen. Klimatförändringar

nas förväntade negativa effekter på VAsystemen kräver att näten får ändrade dimen

sioner, att de tekniska reningssystemen anpassas och att leveranssäkerheten förbättras.

Hantering av berg- och grusmaterial har stor miljöpåverkan
Samhällsbyggande och underhåll kräver stora mängder ballastmaterial. Sedan  

mitten av 1990talet används mer bergkross än naturgrus, men det är fortfarande 

svårt att uppnå miljömålet för en minskad användning av naturgrus till 2 miljoner 

ton per år till 2010. Transportbehovet inom ballastbranschen är stort. 

Användningen av alternativa material måste bli vanligare, eftersom många 

grusuttag stängs inom de närmaste 10–15 åren, och få nya kommer att öppnas.  

Återanvändningsgraden måste öka väsentligt, i synnerhet för schaktmassor.

Terminalområden behövs för en effektiv varuförsörjning
Varutransporterna ökar i takt med befolknings och konsumtionsutvecklingen. 

Transporter till regionen sker främst väster och söderifrån. Varutransporter som 

passerar genom regionen utgörs främst av tung trafik till och från färjehamnarna. 

Befintliga terminalområden är redan idag högt utnyttjade, i synnerhet i regioncen

trum, och tillgången på lämpliga områden för nya terminaler är begränsad. En regio

nal terminalstruktur behöver utvecklas som anger både vilken ny mark som behöver 

tas i anspråk och vilka funktioner som bör prioriteras i olika lägen.

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

För kulturmiljö-, rekreations- och naturvärden
Värdefulla kulturmiljöer, naturmiljöer och rekreationsmiljöer värnas och vi-
dareutvecklas.

Grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten har god ekologisk status.

För klimat, energi och transporter 
Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva.

Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre. 

Betydligt färre invånare är utsatta för störningar som påverkar  
hälsan negativt.

Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat.

För resurshushållning och försörjningssystem 
De tekniska systemen för energi, avfall, vatten, avlopp och massor är  
effektiva, robusta och flexibla samtidigt som de har minimal klimat-
påverkan och utgår från ett kretsloppsperspektiv.

Försörjningen av dricksvatten och reservvatten är säkrad.

Anläggningar för försörjning, varuhantering och mellanlager finns i  
logistiskt gynnsamma lägen.
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Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

För kulturmiljö-, rekreations- och naturvärden 
•	 Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet.
•	 Säkra och utveckla skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden.
•	 Skydda Östersjön.  

För klimat, energi och transporter
•	 Begränsa transporternas negativa påverkan.
•	 Sätt regionala mål för att minska utsläppen av växthusgaser. 
•	 Anpassa regionen till klimatförändringarna.
•	 Effektivisera energiförsörjningen och ställ om till förnybara energikällor.
•	 Öka energihushållningen.
•	 Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter.

För resurshushållning och försörjningssystem
•	 Expandera, förstärk och koppla samman försörjningssystemen.
•	 Utveckla småskaliga lösningar för energi, vatten och avlopp i  

glesa regiondelar.
•	 Reducera avfallsmängden, och använd avfall som resurs.
•	 Säkra dricksvattenresurserna.
•	  Förbättra utvinning, återvinning och hantering av ballastmaterial.
•	 Säkerställ platser för anläggningar i logistiskt goda lägen. 

Åtaganden 
Det vi måste göra för att nå målen formuleras i åtagandena, se rutan.  

Varje åtagande beskrivs sedan utförligt.

Säkra och utveckla värdena i mark- och vattenlandskapet
Landskapets och vattnets värden är viktiga och attraktiva regionala  resurser. Värde

fulla miljöer med kultur, natur och vatten berikar landskapet och ger möjligheter till 

rekreation med hög kvalitet. När större förändringar sker som påverkar landskapet 

eller användningen av mark eller vatten, behöver hänsyn tas till vilka effekter detta 

har för natur, kultur och rekreationsvärden, landskapsbild och vattenresurser. 

Ta ett helhetsgrepp på landsbygdens utveckling
Landsbygderna ska ses som en integrerad del av stadsregionen. Den traditionella 

uppdelningen mellan stad och land är delvis överspelad och det är mer meningsfullt 

att tala om olika regiondelar med varierande regionala funktioner. Landsbygdernas 

betydelse ur olika perspektiv bör beaktas både när områdena förvaltas och när större 

förändringar sker som påverkar landskap, mark eller vattenanvändning. Stora områ

den är samtidigt attraktiva miljöer för besökare, boende och näringsidkare.

Hur värdefulla landskapskaraktärer och resurser ska behandlas  utifrån en hel

hetssyn på den storstadsnära landsbygden bör utvecklas i fortsatt regional samver

kan. Beskrivningen av karaktärsfulla landskapsavsnitt behöver fördjupas.

Näringsidkare kan utveckla ”gröna” näringar som drar nytta av såväl jordbruks

mark som natur och kulturvärden samt infrastruktur och lokal service. Där jord

!
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bruksmarken är särskilt produktiv behöver möjligheterna tas till vara att säkerställa 

kretslopp av närsalter och produktion av livsmedel och energigrödor. Genom att 

bevara produktionsförmågan i jordbruksmarkerna inom regionen kan vi omsätta 

avloppsslam och kompostavfall utan långa transporter. En ökad efterfrågan på  

närodlade matvaror kan bidra till att göra regionen mer robust. 

Utveckla områden med rekreation, kultur och natur  
och gör dem tillgängliga
En viktig del av regionens attraktivitet och identitet finns i de mest värdefulla natur- 

och kulturmiljöerna. Många områden har stor betydelse för hela regionen, bland 

annat som utflykts- och besöksmål. Besöksmålen, både inom länet och storregionalt, 

behöver utveckla sin upplevelsekvalitet och tillgänglighet.

Regionala stråk, områden, vandringsleder och målpunkter för rekreation och fri

luftsliv behöver pekas ut och utvecklas. Regionala anläggningar för friluftsliv, sport 

och idrott behöver anpassas till områdets upplevelsevärden, liksom vandrings och 

cykelleder och fritidsbebyggelse. 

Säkra och utveckla biologisk mångfald och geologi  
med ett helhetsperspektiv
Regionens mest värdefulla naturmiljöer innehåller en biologisk mångfald och geolo

giska formationer som påtagligt bidrar till kvalitet i naturupplevelserna. Miljöer med 

ädellövskog och gammal tallskog är utmärkande för regionen, liksom de stora rull

stensåsarna och förkastningsbranterna.

Viktiga reproduktionsområden för djur och växtarter och regionalt värdefulla 

spridningssamband ska identifieras och säkerställas. Områden med störst behov av 

åtgärder bör pekas ut, så att värdena kan beaktas vid förändringar i markanvänd

ningen. Detta gäller även de mest värdefulla och representativa geologiska objekten. 

När man utvecklar och nylokaliserar bebyggelse bör man ta hänsyn till känsliga 

områden för reproduktion och värdefulla spridningssamband för djur och växtarter. 

Värna tystnaden nära storstaden 
Det råder brist på tysta och rofyllda natur och kulturmiljöer i en storstadsregion 

med hög tillväxttakt och högt tempo. Tystnad är samtidigt en kvalitet som är känslig 

för störningar, och den är särskilt viktig att värna och förstärka i naturområden nära 

bebyggelsen. Underlag, förhållningssätt och åtgärder mot buller, inklusive att säker

ställa tysta rekreationsmiljöer, ska tas fram i Stockholms län som ett resultat av 

Stockholmsförhandlingen.

Tillvarata regionens viktigaste vattenvärden 
Vattnets värden och kvaliteter måste hanteras med hänsyn till dess stora betydelse 

för regionens attraktivitet. Allmänhetens tillgång till vattnet för bad eller andra akti

Med hänsyn till sina natur- och kulturvärden är följande områden  
av riksintresse i sin helhet: 
• Kusten och skärgården
• Mälaren med öar och strandområden 
• Nationalstadsparken. 
Se detaljerad redovisning på karta sidan 94
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Kartan visar länets största samlade natur-, kulturmiljö- och rekreationsvärden samt regionala 
vandringsleder. Inom de markerade områdena finns en särskilt stor koncentration av höga 
natur- och kulturvärden såsom riksintressen för friluftsliv- , naturvård- och kulturmiljövård. 
De flesta av områdena redovisades som utflyktsområden i RUFS 2001. Områden som tillkommit 
respektive tagits bort, redovisas som Förändrade områden  jämfört med RUFS 2001. Andra  
mindre områden med höga värden redovisas i länsövergripande underlag som t.ex. länets 
kulturmiljöprogram,  natura 2000, nyckelbiotoper mm.

Kusten och skärgården samt Mälaren med öar och strandområden samt nationalstadsparken är, 
med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. 

Källa: RTK

Områden av riksintresse och  
regional grönstruktur
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viteter är särskilt viktig. Miljöarbete och vattenvård ska inriktas på att uppfylla EG:s 

vattendirektiv med bland annat krav på god ekologisk status.

Vid ökad bebyggelse och nyexploatering finns risk att vattenfrågorna inte beaktas i 

samma utsträckning som övriga aspekter, eftersom de inte är lika ”synliga”. Genom 

att identifiera olika aspekters koppling till vatten kan man ta hänsyn till vattenvärden 

i planeringen. 

Enligt EG:s vattendirektiv ska målet God ekologisk status vara uppfyllt redan 

2015. Naturvårdsverkets översiktliga kartläggning av Sveriges ytvatten 2005 visar 

att norra Östersjöns vattendistrikt har stora övergödningsproblem, framför allt i de 

områden som är tätbefolkade och dominerade av jordbruk. Mindre åtgärder har 

genomförts för att förbättra förhållandena, men det krävs betydligt större insatser för 

att förändra tillståndet generellt. Här behövs en fungerande regional samverkan, där 

alla intressenter är delaktiga, och som leder till att konkreta åtgärder finansieras och 

genomförs.

Säkra och utveckla skärgårdens natur-,  
kultur- och rekreationsvärden 
Kust- och skärgårdsområdet är ett vidsträckt geografiskt område med unika natur-, 

kultur och rekreationsvärden både på land och i den marina miljön. De offentliga 

aktörernas förhållningssätt till dessa värden i planfrågor ska preciseras för områden 

med olika karaktär. 

Identifiera insatser för att säkra skärgårdens kultur- och rekreationsvärden
Mycket stora delar av skärgårdsområdet är obebyggda. Hela ytterskärgården är av 

riksintresse för såväl naturvård som friluftsliv och har mycket höga natur, kultur 

och rekreationsvärden. För att värna ytterskärgårdens kvaliteter och för att skydda 

övriga delar av skärgården fordras ett underlag för landskapets upplevelsevärden på 

land och i vattnet. 

Båtplatser behöver samlokaliseras i större omfattning för att säkerställa att 

strandmiljöerna fungerar ekologiskt och att de marina livsmiljöerna inte utarmas. 

Detta är nödvändigt för att leva upp till strandskyddsbestämmelsernas intentioner 

om långsiktigt hållbara strandmiljöer, med möjlighet för allmänheten att röra sig 

utmed stränderna, och för att värna de värdefulla grundområden för fiskereproduk

tionen som hotas, speciellt i mellanskärgården.

Förbättra skyddet av den marina miljön
Miljösituationen i kustens och skärgårdens vattenområden behöver belysas, insatser 

föreslås och genomförande stimuleras, för att komma till rätta med oönskade föränd

ringar och förbättra skyddet av den marina miljön. Kommunernas kustplanering och 

fördjupade översiktsplaner är ett viktigt underlag, liksom arbetet hos länsstyrel

serna, kustvattenvårdsförbundet och andra. Vattenförvaltningen behöver vara 

åtgärdsinriktad och inkludera användningen av sötvattensresurser och recipienter i 

kust och skärgårdsområdet.

Skydda Östersjön 
Östersjön är kraftigt påverkad av utsläpp av närsalter och miljögifter, och ekosyste

met har kraftigt förändrats. Intensiteten i det internationella fisket är långt över vad 

som är uthålligt. 
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Stöd samarbete för god ekologisk status
För att minska belastningen av närsalter, både via Mälaren och i skärgården och 

kustzonen, fordras ett förbättrat underlag för planering. Regional samverkan i vat

tenvårdsförbund, till exempel, är nödvändig för att genomföra åtgärder som minskar 

läckaget av näringsämnen från öppen mark och reducerar bidraget från bland annat 

avlopp och dagvatten. En fungerande åtgärdsplanering, inom ramen för vattendirek

tivet för god ekologisk status förutsätter delaktighet och samarbete mellan kommu

ner, företag och andra aktörer i regionen. 

I ett regionalt perspektiv är det av stor betydelse att minska miljöbelastningen på 

de egna vattenmiljöerna och samtidigt verka för att andra aktörer runt Östersjön age

rar gemensamt för att säkra en långsiktig förvaltning av de marina ekosystemen. 

Begränsa transporternas negativa påverkan 
I planeringen av bebyggelse och transporter ska hänsyn tas till störningar som påver

kar hälsan negativt. Inriktningen är att regionen ska byggas tätare än hittills för att 

minska beroendet av bil och ge goda förutsättningar för gång, cykel och kollektiv

trafik samt en effektiv försörjning med energi och teknisk infrastruktur. Behovet av 

lugna och tysta områden för rekreation ska tillgodoses även i storstaden.

Begränsa buller och luftföroreningar 
Omgivningsbuller måste begränsas samtidigt som infrastrukturen byggs ut och 

bostadsbyggandet fortsätter i takt med befolkningstillväxten. Vid nyproduktion av 

bostäder kan riktvärdena för buller inomhus klaras om ”Stockholmsmodellen” 

används, vilken innebär att nya bostäder i bullerstörda lägen utformas med en  

”tyst” sida. 

Bullerskydd bör även fortsättningsvis användas för att minska bullernivåerna 

inomhus. På längre sikt ska fokus ligga på att begränsa bullret vid källan. Stadsbygg

nadsåtgärder kan medverka till att minska omgivningsbuller, till exempel genom tra

fikleder i tunnlar eller avskärmning med nya byggnader. Lokaliseringen av bullrande 

verksamheter ska särskilt beaktas. 

Redan införda avgasregler innebär att halterna av kvävedioxid successivt sjunker, 

så att miljökvalitetsnormen endast i ett fåtal fall riskerar att överskridas. Men nor

men för partiklar överskrids idag i stora delar av Stockholms innerstad, samt längs 

vägar i länet med stora trafikmängder. Här sker inte motsvarande förbättring som  

för kväveoxider. För att reducera partikelhalten på utsatta gator och vägavsnitt krävs 

förordningar eller avgifter som begränsar användningen av dubbdäck, samt spolning 

av gator. Utformningen av gaturummet har också stor påverkan på den lokala luft

kvaliteten. 

Utveckla samspelet mellan bebyggelse- och trafikplanering
Genomfartstrafik, särskilt tung trafik, ska så långt det är möjligt ledas utanför de 

tätaste bebyggelseområdena. I mindre tätorter bör möjligheterna att bygga förbifar

ter övervägas när vägnätet rustas upp. Såväl trängsel som hälsoskäl talar för att styra 

och begränsa biltrafiken i regioncentrum, samtidigt som cykeltrafiken underlättas, 

helst med separata cykelstråk. Olika former av trafikseparering och ökad differentie

ring av hastigheter, kombinerat med miljözoner, ska användas för att förbättra boen

deförhållandena.
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Sätt regionala mål för att minska utsläppen  
av växthusgaser
Eftersträva klimatneutralitet på lång sikt
Regionen bör på lång sikt eftersträva ett utsläppsmål som åtminstone är i nivå med 

det nationella målet på 80–90 procents utsläppsreduktion till år 2050, jämfört med 

1990. År 2050 bör utsläppen av koldioxidekvivalenter per invånare i Stockholms län 

ligga vid cirka 1,5 ton per år. För att klara den stora utmaning som det innebär, krävs 

såväl etappvisa mål som regionala strategier och åtgärdspaket för genomförandet. På 

lång sikt ska klimatarbetet inriktas mot koldioxidneutralitet. Även indirekta utsläpp i 

andra länder bör beaktas, och utsläppsminskande åtgärder bör kunna göras även 

utanför länet. 

Ta fram ett regionalt utsläppsmål till 2020
För att motverka den globala uppvärmningen måste utsläppen av växthusgaser 

snabbt minska. Ett regionalt ansvarstagande krävs, inom alla sektorer, för att bidra 

till framtida åtaganden att minska klimatpåverkan. Ett politiskt beslut bör fattas om 

ett regionalt utsläppsmål för växthusgaser, som anger hur regionen i sin helhet kan 

bidra till minskad klimatpåverkan. För att uppnå ett tidigt trendbrott behövs ett 

utsläppsmål för 2020. 

Då det finns stora möjligheter till förbättringar i regionen och med hänsyn tagen 

till regionens ambitioner att vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa, bör 

målet ligga över ett motsvarande nationellt utsläppsmål. Stockholmsförhandlingen 

för en samlad trafiklösning nämner en önskvärd reduktion med 30 procent till 2030.

Lämpliga sektorsmål, inom energi, industri, transporter och bebyggelse, bör sät

tas upp i samspel mellan sektorsmyndigheterna och de regionala aktörerna. Dessa 

mål kan fungera som stöd och vision för sektorsaktörernas insatser. 

Anpassa regionen till klimatförändringarna
Klimatförändringarna är ett faktum, och effekterna kommer att påverka Stock

holmsregionen, bland annat med stigande vattennivå i Östersjön, förändringar i eko

systemet och ökade risker för naturkatastrofer, hälsoproblem och störningar i för

sörjningssystemen. Extrema klimatrelaterade företeelser – stormar, 

översvämningar, isbarkstormar – kan inträffa redan nu. 

Klimatförändringen berör speciellt sektorer där det fattas beslut som har långsik

tiga konsekvenser, såsom den fysiska planeringen och utbyggnaden av samhällets 

infrastruktur. Inom områdena bebyggelse, vägar, järnvägar, el och telenät och VA

system är det viktigt att åtgärder vidtas redan nu. 

De olika sektorernas risker, sårbarhet och anpassningspotential samt beredskap 

behöver kartläggas och krisberedskap och reservsystem etableras. Planeringen bör 

genomföras med högre säkerhetsmarginal än hittills, och översvämningsrisker och 

förhöjd havsnivå ska beaktas i bebyggelseplaneringen.

Vidare måste hänsyn till effekter av klimatförändringar integreras i beslutsfattan

det i både privat och offentlig sektor, för att garantera en kostnadseffektiv anpass

ning. Många åtgärder kan vidtas i samband med normalt underhåll och nyinveste

ringar. Kommunerna har ett särskilt ansvar för att inte ytterligare risker byggs in i 

samhället. 
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Effektivisera energiförsörjningen och ställ om  
till förnybara energikällor
Förbrukningen av energi har hittills stigit, samtidigt som energieffektiviteten har 

ökat. Huvuduppgiften för regionen är nu att energianvändningen – inklusive trans

portsektorn – minskas och ställs om till förnybara energikällor, för att reducera kli

matpåverkan och nå framtida utsläppsmål. 

Satsningar inom detta område stärker också regionens internationella profil som 

en miljöprogressiv och framtidsinriktad region, vilket i sin tur ökar möjligheterna att 

attrahera utländska företag och investeringar inom miljöteknikområdet.

Utveckla och säkra förutsättningarna för införsel,  
lagerhållning, omvandling och distribution av energi
Stockholms län är i hög grad beroende av energiimport, och därför måste hamnar 

och andra terminaler för energihantering i länet säkras och utvecklas, i synnerhet 

med tanke på ett starkt ökat biobränslebehov. Nya biobränsleeldade energianlägg

ningar bör lokaliseras så att järnvägs och sjötransporter möjliggörs, samt i anslut

ning till redan befintliga anläggningar och nära sammanhållen bebyggelse. 

Bränsletillförsel och distribution ska ses i ett storregionalt perspektiv. För en möj

lig övergång till biogas och naturgas bör markreservaten för det regionala naturgas

nätet vidmakthållas, vilket gör det möjligt att koppla samman nätet med planerade 

anläggningar. Biogassatsningar bör främjas i anläggningar vid reningsverk eller 

avfallshanteringsanläggningar, för att skapa kortare kretslopp.

Effektivisera energiomställningen
Det nationellt vägledande målet för effektivare energianvändning innebär att den 

slutliga energianvändningen behöver reduceras med minst nio procent till år 2016, 

jämfört med genomsnittet för perioden 2001–2005. Kommunerna bör utifrån detta 

mål ta fram egna energiplaner och söka påverka ny och ombyggnader i sina över

sikts och detaljplaner. 

Även skärpta krav i offentliga upphandlingar kan bidra till energieffektiviseringen 

och energiomställningen. Energiaspekter ska integreras tidigt i planeringen av ny 

bebyggelse, och man bör beakta livscykelkostnader, inte bara investeringskostnader.

Det är viktigt att skapa en bred plattform för det regionala arbetet med energi och 

klimat, där offentliga och privata aktörer samarbetar för att nå samhällsekonomiskt 

och företagsekonomiskt rimliga lösningar. Näringslivets initiativ och individuella 

ansvarstagande i energisparande och omställning till förnybara bränslen bör påskyn

das genom dialog och offentligt stöd till forskning, teknikutveckling, innovation och 

teknikinförande.

Ställ om till förnybara energikällor och drivmedel
I energiomställningen ingår att öka andelen förnybar energi (bioenergi, sol, vind) 

som ett avgörande bidrag till att nå klimatmålen, men även för att skapa mer robusta 

och decentraliserade system i regionens glesa delar. Särskilt viktigt är att fjärrvärme

försörjningen bygger på biobränslen, och att kraftverken har en hög bränsleflexibili

tet för att undvika tillförselproblem. Även introduktionen av förnybara drivmedel 

inom transportsektorn behöver påskyndas.
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Öka energihushållningen
Potentialen är betydande för att effektivisera energianvändningen inom bebyggelse

beståndet. Om alla kostnadseffektiva åtgärder genomförs i befintliga bostäder och 

lokaler, kan energibehovet reduceras med cirka 20 procent. Om de bästa energisnåla 

alternativen väljs vid renovering och byte av utrustning kan energianvändningen i 

befintlig bebyggelse halveras. 

Ta ett helhetsperspektiv på energieffektivisering
Tekniska åtgärder för energieffektivisering ska ses ur ett helhetsperspektiv, eftersom 

de kan ha konsekvenser för inomhusmiljön, kulturvärdet eller byggnadernas funk

tion. Utvändiga fasadåtgärder som fönsterbyten kan påverka kulturvärden och 

komma i konflikt med kraven i Plan- och bygglagen på varsamhet och respekt för den 

befintliga bebyggelsens värden och kvaliteter. Rådgivning och frivilliga överenskom

melser är två sätt att minska energianvändningen i bebyggelsen. En effektiviserings

takt av 1–1,5 procent per år bör eftersträvas.

Skapa incitament för energieffektivitet i bebyggelsen
Bostadsbeståndet från 1961–1980 står inför omfattande renoveringsbehov under de 

närmaste decennierna, och då bör man överväga åtgärder för energieffektivisering. 

Incitament kan utvecklas, till exempel stöd för att bygga bättre än minimikraven, 

bygga passivhus eller minienergihus, eller konvertera till förnybara energikällor. Det 

behövs också styrmedel som stimulerar ett mer energieffektivt byggande än byggreg

lerna föreskriver, och tydliga energikrav måste ställas vid om och nybyggnad. 

Regionen bör ta initiativ för att få kommuner och byggföretag att öka samverkan i 

byggprocessen, för att påskynda företagsekonomiskt lönsamma energihushållnings

åtgärder.

Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter
Mer energi och resurseffektiva transporter är nödvändigt för att hantera ökande 

transportvolymer. Tabellen visar potentialerna för att minska koldioxidutsläppen 

med olika åtgärder sett över tid. 

Tabell 4: Effekter av åtgärder för att minska koldioxidutsläppen.

 Samhällsplanering,  Regleringar, Ändrade Teknik- 
 infrastruktur  ekonomiska beteenden utveckling 
 och trafikering styrmedel   

Kort sikt 5–10 % 60–70 % 15–20 % 5–10 %
 
Medellång sikt 20–25 % ca 50 % 10–15 % 15–20 %
 
Lång sikt ca 20 % 30–35 % 5–10 % ca 40 %

Siffrorna visar fördelningen av effekter inom olika åtgärdsområden för att minska  
koldioxidutsläppen per tidsperiod. Den samlade effekten ökar över tiden.  
Bearbetad sammanställning utifrån Vägverkets klimatstrategi från 2004.

Källa: Bearbetning utifrån Vägverkets klimatstrategi, 2004
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Samhällsplanering har en begränsad genomslagskraft på kort sikt, men förutsätt

ningar att ge stora effekter på längre sikt. Detsamma gäller för teknikåtgärder, där 

justeringar och anpassningar kan ge relativt snabba men oftast begränsade resultat, 

medan systemskiften och större tekniksprång kräver längre omställningstider. Reg

leringar och ekonomiska styrmedel kan ge snabba resultat, som trängselskatten 

visar. Slutsatsen är att åtgärder inom bara ett område inte kommer att vara tillräck

liga, utan att det krävs en kombination av åtgärder inom samtliga områden. Regio

nala åtgärder ska dessutom ses som komplement till nationella och internationella 

beslut och åtgärder.

Analyser visar att det är möjligt med en betydande överflyttning från bilresande 

till kollektivtrafikresande med de i RUFS föreslagna åtgärderna, men också att det 

kommer att leda till ökad trängsel i centrala delar av kollektivtrafiksystemet. 

Använd intelligenta system och underlätta val  
av resurseffektiva transportalternativ 
Det går att påverka resefterfrågan, till exempel genom att stimulera cykling, samåk

ning och bilpooler. ITstöd för planering av resor, marknadskommunikation och 

information är viktiga, liksom ehandel och distansarbete. I Stockholmsförhand

lingen har potentialen för att minska trafikarbetet genom åtgärder av detta slag 

beräknats till cirka 5 procent på 10 års sikt. 

Fler täta bebyggelsemiljöer innebär att antalet korta förflyttningar ökar, vilket 

bland annat ökar förutsättningarna för fler gång- eller cykelresor. Men även om ett 

stort antal korta bilresor på detta sätt kan ersättas, blir effekterna på det totala biltra

fikarbetet mycket begränsade. 

För att utnyttja potentialen för effektivisering av transportsystemet fordras  

politisk samordning och en utökad samverkan mellan regionens aktörer, inte bara i 

planeringen utan också i hanteringen av den dagliga trafiken. Följande är exempel på 

åtgärder: 

•	 Införandet av ITS (intelligenta transportsystem och tjänster) kan bidra till ett 

effektivare transportssystem i regionen. 

•	 En fördjupad utvärdering av hur trängelskatt, kollektivtrafiktaxor och parkerings

avgifter kan samordnas för att styra mot en effektivare användning av befintlig 

infrastruktur, minska trängseln och öka tydligheten mot resenärer och transport

köpare så att de kan göra informerade val. 

Utveckla samordnade varutransporter
Samordning av flera företags transporter ger betydande möjligheter att öka fyllnads

graden i lastfordon och begränsa trafikarbetet. Transporter till exempelvis Stock

holms innerstad har goda förutsättningar att samordnas. Kommuner och region bör 

ta på sig en pådrivande roll för att initiera samlastningsprojekt som är lönsamma 

både företags- som samhällsekonomiskt. Regelverken – miljözoner och trafikföre

skrifter – behöver utvecklas för att stödja samordnade transporter. Den offentliga 

sektorn är själv en del av transportmarknaden genom sin upphandling av varor, och 

bör utveckla samarbetsformer för gemensamma transportupphandlingar. 
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Expandera, förstärk och koppla samman försörjningssystemen
De regionala försörjningssystemen för fjärrvärme, fjärrkyla, vatten och avlopp ska 

expandera och i högre grad kopplas samman. Elsystemet ska göras robustare genom 

att kablar läggs i marken i stor skala. Därmed kan man göra effektivitets och miljö

vinster och nå en högre leveranssäkerhet.

Frigör utvecklingsbara ytor genom att lägga kraftledningar i marken
Dagens kraftnät i Stockholms län är robust och har bra leveranssäkerhet, men är inte 

optimalt utformat. Nätstrukturen behöver anpassas till framtida krav på mindre 

intrång och större miljöhänsyn, och det krävs en kapacitetsförstärkning för att klara 

ett högre effektuttag. Med ett nytt ringsystem med 400 kV och jordförläggning av 

luftburna kablar blir robustheten bättre och ett stort antal markområden frigörs. 

Omstruktureringen kräver att alla berörda kommuner medverkar i finansieringen.

Expandera och koppla samman regionens fjärrvärmenät  
och bygg ut fjärrkylan
Länets fjärrvärmesystem består av fyra stora, mellankommunala system och några 

mindre, lokalt begränsade system. Om fjärrvärmenäten kopplas samman kan man 

samköra anläggningar, höja effektiviteten och leveranssäkerheten, samt nå miljö

vinster genom att storskaligt använda biobränslen. I den nordöstra delen av länet bör 

fjärrvärmenäten särskilt expanderas, där även en ny större kraftvärmeanläggning 

kan etableras.

För den framtida värmeförsörjningen bör nya stora bioenergieldade kraftvärme

anläggningar planeras och utföras i regional samverkan för att undvika dyr över

kapacitet. Det är också viktigt att öka konkurrensen inom fjärrvärmesektorn, och ge 

fler företag tillträde till fjärrvärmenäten. Där värmeförsörjningen med fjärrvärme 

begränsas bör de bästa tekniska lösningarna för småskaliga alternativ användas.

Samordnade transporter minskar trängsel och avgaser

Några grossister för frukt och grönt flyttade sin verksamhet från Årsta  
till Tumba år 2003 och skapade en gemensam distribution till butiker i  
Stockholmsområdet. Fyllnadsgraden i bilarna ökade från 50 till 62 procent  
– en ökad transporteffektivitet med 24 procent. 

I ett försök i Linköping år 2004 delades innerstaden in i tre zoner där olika  
företag svarade för distributionen. Vid en samlastningspunkt bytte distribu-
törerna gods till respektive zon, vilket innebar att distributörerna transpor-
terade varandras gods. Försöket visade att var tredje distributionsbil skulle  
kunna plockas bort. Fyllnadsgraden i fordonen ökade med 47 procent.  
Den totala tidsvinsten i distributionen, exklusive terminaltid, var 23 procent. 
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Fjärrvärmenätet i Stockholms län, 
inklusive stora befintliga och planerade 
kraftvärmeanläggningar

Källa: RTK, bearbetad information från Svensk Fjärrvärme
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Källa: RTK
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Förstärk och koppla ihop de regionala VA-systemen
Genom att förstärka och koppla ihop de regionala VAsystemen kan en grundläg

gande leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställas i produktions och dist

ributionsleden. Länets VAorganisation bör ses över för att effektivisera systemen 

och använda de gemensamma resurserna bättre. Även kopplingen till energisektorn 

bör förstärkas, och satsningar påskyndas på biogasproduktion genom (sam)rötning 

av slam och avfall, för att minska avloppssystemens klimatpåverkan.

Utveckla småskaliga lösningar för energi,  
vatten och avlopp i glesa regiondelar
I många delar av länet krävs enskilda och småskaliga alternativ för de tekniska för

sörjningssystemen. Det gäller i synnerhet vid en fortsatt ökad befolkning på lands

bygden och i skärgården. 

Satsa på ökad självförsörjning och energieffektivitet  
i regionens glesa delar
En satsning bör ske på utökad självförsörjning av energi från avfall, sol och vind. 

Sådan enskild, småskalig energiproduktion behöver emellertid kombineras med 

energieffektivisering. Då kan lokala energikretslopp och självförsörjande lösningar 

skapas som bidrar till en minskad klimatpåverkan. 

Regionala insatser fordras för att främja sådana innovativa lösningar, särskilt i 

skärgården, som har goda förutsättningar i soltimmar och vind, och därmed goda 

möjligheter att bli mer hållbar och vara en förebild inom energi och resurshushållning. 

Förbättra de glesa regiondelarnas VA-arbete
Det krävs en fungerande regional samverkan i vattenfrågor, så att alla delar av länet 

har sin dricksvattenförsörjning säkrad. Detta kan ske genom kommunala och regio

nala vattenförsörsörjningsplaner. Här ingår också att komplettera de kommunala 

vattenförsörjningsplanerna så de blir VAförsörjningsplaner. 

Kustkommunerna bör även utveckla strategier för enskild vattenförsörjning kring 

saltvattenintrång, avsaltning, vattenbrist och påverkan från avlopp. Även på lands

bygden och i skärgården behövs tillgång till utbildade, fristående aktörer som kan ge 

fastighetsägare råd och service så att anläggningarna kan uppfylla funktionskraven. 

Reducera avfallsmängden, och använd avfall som resurs
Avfallshanteringen påverkar miljön och regionens tillväxtmöjligheter. EU:s strategi 

för avfall innebär att åtgärder ska vidtas för att förhindra att avfall uppstår, samt 

återanvända, återvinna, energiutvinna och i sista hand deponera avfall.

Skydda befintliga avfallsanläggningar för att säkra  
en effektiv framtida hantering
Länets hushållsavfall behandlas vid ett fåtal anläggningar, varav två stora förbrän

ningsanläggningar i Igelsta och Högdalen. Nya avfallsförbränningsanläggningar för 

kraftvärmeproduktion diskuteras i Brista, Hagby, Igelsta och Jordbro, och en större 

ny omlastningsplats i Sollentuna. För att säkerställa en effektiv hantering av avfall 

framöver måste lämpliga lokaliseringar identifieras och skyddas. Detta inkluderar 

även de små anläggningar för insamling, sortering och återvinning som finns på 

många platser i regionens kommuner. 
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Va-verksamhetsområden samt 
vatten- och avloppsreningsverk 
i Stockholms län

Källa: RTK och Länsstyrelsen i Stockholms län
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Planeringen av ny bebyggelse ska utgå ifrån att det behövs plats för fastighetsnära 

av fallshantering. Dessutom måste avfallstransporterna till och från anläggningarna 

beaktas. 

Deponier med återvinning och behandling finns på sex platser i länet. Gamla 

deponier kan behöva avvecklas. Dessa bör återställas med anpassning till tidigare 

landskapsvärden. Nya deponier är tänkbara i förbrukade bergtäkter. 

Förbättra avfallshanteringen och öka återvinningsgraden
En hållbar avfallshantering skapas genom avfallssortering i rena fraktioner, kundan

passade system, information och med hjälp av ekonomiska styrmedel. Biologisk 

behandling av avfall behöver utökas väsentligt och lämpliga system byggas ut. Det 

behövs en förbättrad sortering genom gemensamma sorteringsprinciper och utbygg

nad av lokala insamlings och sorteringsstationer. 

Biogasproduktionen genom rötning av lämpliga avfall i samarbete med VAverk

samheter kan ökas betydligt. Främst matavfall är en stor resurs i regionen; det bör 

sorteras bättre och sedan användas inom energiproduktionen. Rötresterna från bio

gasproduktion eller biologisk avfallsbehandling bör nyttjas och förädlas.

Säkra dricksvattenresurserna 
Förbättra skyddet av befintliga och potentiella vattentäkter
Ett utökat skydd för dricksvattentäkterna är vitalt för regionen. Utöver Mälaren och 

övriga ordinarie vattentäkter, finns behov att skydda vattenresurser för reservvatten

försörjning och som resurs för framtiden. Nya eller kompletterade vattenskyddsom

råden bör säkerställas i länet, enligt prioriteringar av VASrådet, länsstyrelsen och 

RTK. Det gäller både sjöar och grundvattenmagasin.

För att skyddet av vattentäkter ska fungera fordras en bredare medvetenhet hos 

allmänheten om vattnets värde, vattenförsörjningens villkor och dess beroende av 

naturens förutsättningar. En regional samordning av information kan bidra till detta.

Samverka för god ekologisk status i grundvatten, sjöar och vattendrag
Det etablerade regionala samarbetet på vatten och VAområdet är viktigt i det fort

satta arbetet med att minska riskerna för förorening av regionens dricksvattenresur

ser. Arbetet ska koncentreras på att komplettera länsstyrelsens och vattenmyndig

hetens arbete inom ramen för EG:s vattendirektiv. 

Om de kommunala vattenförsörjningsplanerna kompletteras och blir kommun

täckande VAförsörjningsplaner, kan arbetet samordnas med näraliggande uppgifter, 

vilket ökar kommunernas möjlighet att avsätta tillräckliga resurser. Avstämda åtgär

der bör genomföras för att uppnå en uthållig vattenförsörjning, alltså en god vatten

status och hög vattenkvalitet i alla dricksvattentäkter.

Klimatanpassa den regionala vattenförsörjningen  
och öka leveranssäkerheten
På lång sikt måste en robust dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat inkludera 

en bättre beredskap för översvämningseffekter och en striktare uppföljning av för

ändrad vattenkvalitet i råvattnet. Processerna i de stora vattenverken måste anpas

sas, både till den förväntade försämringen av Mälarens vattenkvalitet och till de 

plötsliga variationer som kan bli följden av extrema väderhändelser. Beredskapen att 

hantera medicinrester och andra miljögifter i råvattnet måste öka.
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Regionalt betydelsefulla  
avfallsanläggningar  
i Stockholms län

Källa: Stockholmsregionens avfallsråd, Länsstyrelsen och RTK, 2008
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Förbättra utvinning, återvinning  
och hantering av ballastmaterial
Naturgrus är en ändlig resurs som i ökad utsträckning måste ersättas av krossat berg 

och återvunnet material. Dagens höga uttag av naturgrus är ohållbar i längden och 

ger inte en god hushållning med mark och grundvattenområden. Berg och grus

täkternas naturvärde bör återskapas eller marken användas för annat ändamål. 

De tätortsnära bergtäkterna i Stockholms län är i stort sett uttömda, och idag 

råder brist på berg att krossa i länet. Återanvändning och återvinning av berg och 

schaktmassor måste öka avsevärt, liksom användning av alternativa material, och i 

snabbare takt än hittills, för att motsvara de växande behoven i regionen. Strategiskt 

viktiga uttagsområden bör säkras genom att de läggs in i de kommunala översikts

planerna.

Verka för bättre hantering och samarbete kring ballast
Nya styrmedel och åtgärdspaket fordras för att minska de betydande miljöaspek

terna av materialanvändning, transporter, återvinning och återbruk. Stora anlägg

ningar för mellanlagring och återvinning behöver finnas i centrala lägen i regionen 

och vara öppna för företag. Sjöfartsterminaler med möjligheter till materialtranspor

ter med båt bör långsiktigt säkras i den kommunala planeringen. 

Säkerställ platser för anläggningar i logistiskt goda lägen 
Med en växande befolkning ökar behovet av anläggningar som försörjer regionen 

med energi, material och varor. För att begränsa trafikarbetet med lastbil för distri

bution inom regionen, och för att gynna sjö och järnvägstransport för leveranser till 

regionen, ska mark reserveras för anläggningar som har tillgång till järnväg eller sjö

fart och samtidigt är lokaliserade nära marknaden. 

Lokalisera anläggningar strategiskt för miljöeffektiv  
hantering av ballast och energiråvaror
Platser för produktion och lagring av ballast ska säkerställas, företrädesvis med till

gång till sjö och järnvägstransporter. Anläggningarna bör få långsiktigt stabila vill

kor men i gengäld vara öppna för alla operatörer på lika villkor. En struktur av mel

lanlagringsplatser bör etableras, och villkoren utformas så att investeringar i 

miljöåtgärder vid anläggningen möjliggörs.

Länets import av biobränslen och avfall förväntas öka kraftigt. Främst fasta bio

bränslen kan importeras med fartyg till kraftvärmeverk som Värtan, Hässelby och 

Igelsta. Därutöver behövs mellanlagringsplatser som kan försörja anläggningar utan 

hamnläge. Eftersom villkoren har ändrats för att hantera flytande bränslen vid Berg 

och Loudden, behövs nya platser.

Stora nya kraftvärmeanläggningar bör etableras i befintliga lägen och utnyttja 

existerande infrastruktur och lagringskapacitet.

Reservera mark för distributionscentrum i centrala lägen
Distributionsterminaler ska lokaliseras så nära konsumentmarknaden som möjligt 

för att begränsa utsläppen av växthusgaser. Områden med järnvägsanslutning bör 

prioriteras. 

Centrala områden som kan utvecklas som distributionscentrum är Västberga/

Årsta, Lunda och Tomteboda. Även Ulvsunda, med tillgång till järnväg och sjötran

!
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sport, är intressant för distributionsterminaler. Möjligheterna är begränsade att 

möta en ökad efterfrågan på mark för varuhantering i innerstadsnära verksamhets

områden. När ytterligare mark behövs för distribution av konsumentvaror kan 

befintlig verksamhet behöva flyttas. Möjligheten att på lång sikt omlokalisera järn

vägstekniska funktioner i Järva kan frigöra mark för framtida varuhantering.

Reservera mark för logistikcentrum i perifera lägen
Utrymme för nya kombiterminaler ska erbjudas i länets perifera delar. Särskilt goda 

förutsättningar för logistikcentrum finns vid Arlanda/Rosersberg och i Södertälje. 

Utökad terminalkapacitet för kombitrafik tillgodoses med en ny kombiterminal i 

Rosersberg. I Södertälje bör utrymme avsättas för att utveckla terminal och logis

tikverksamhet. 

Jordbro är idag ett av regionens största verksamhetsområden med anslutning till 

järnväg. Tillsammans med Norvik kan Jordbro få en större betydelse som logistik

centrum i anslutning till den nya hamnen för containergods och rullande gods i Nor

vik. I Upplands-Bro finns idag centrallager som försörjer ett betydligt större område 

än Stockholmsregionen.
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Ballastanläggningar av regional  
betydelse i Stockholms län, befintliga 
och under prövning.

Källa: RTK och länsstyrelsen
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3:4 Vidareutveckla en flerkärnig 
och tät region

Eftersträva en koncentration av boende, verksamheter och 

funktioner genom en flerkärnig och tät region, såväl inom 

Stockholms län som i östra Mellansverige.
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Nuläge och trender
Befolkningen växer i både Stockholmsregionen och omgivande län, och det ökar 

anspråken på mark för bebyggelse, transportinfrastruktur och tekniska system. 

Människor i den storstadsnära landsbygden och skärgården har numera ofta företag 

och verksamheter som är kopplade till livet i storstaden, och integreras i en växande 

funktionell region. De storregionala sambanden gör östra Mellansverige till ett rele-

-

samheter och samhällsfunktioner ska koncentreras längs kommunikationsstråken 

och i skärningspunkter där dessa möts. De fysiska strukturerna i regionen ska 

utvecklas så att de olika delarna – bebyggelsestruktur, transportinfrastruktur, 

grönstruktur och vattenstruktur – samverkar på ett effektivt sätt, och berikar och 

kompletterar varandra. 

Regionförstoring och mindre spridning av bebyggelsen

och vattenvägar binder samman städer och tätorter som tillkommit under olika 

sträckningar varit strukturerande för bebyggelsen. Stockholmsregionens roll som 

storregionalt centrum har stärkts när resmöjligheterna förbättrats. På senare tid har 

även universitets- och högskoleorterna Uppsala, Linköping och Västerås utvecklats 

till storregionala centrum.

Den pågående regionförstoringen möjliggör ett mer varierat näringsliv, en mer 

robust arbetsmarknad, ett större och mer varierat bostadsutbud, och rikare tillgång 

till service och tjänster i olika delar av regionen. Möjligheterna till högre produktivi-

tet genom synergier och skalfördelar ökar. Utvecklingen underlättar även samverkan 

över administrativa och sektoriella gränser. 

Effektiv kollektivtrafik och medvetet stadsbyggande 
är förutsättningar för en hållbar regionförstoring
Om långa pendlingsresor ska vara hållbara och gå att förena med klimatmålen måste 

parkeringar samt gång- och cykelförbindelser är viktiga element i planeringen för 

en hållbar regionförstoring. Det är också viktigt med tät bebyggelse i städerna.

större arbetsmarknad ger förutsättningar för personlig utveckling och högre lön. 

Idag drar män i större utsträckning än kvinnor fördel av denna möjlighet, eftersom 

kvinnor i högre utsträckning arbetar på lokala arbetsmarknader.

Bebyggelseutspridning och flerkärnighet i Stockholms län
Stockholmsregionen är en monocentrisk region med en helt dominerande central 

stadskärna. Många arbetsplatser, ett omfattande detaljhandelsutbud, nöjesliv och 

kulturutbud är koncentrerade till Stockholms innerstad. Fram till sekelskiftet 1900 

-

munikationer kunde stadsbebyggelsen spridas till förorterna, till en början långsamt 
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med nya spårvägslinjer, men sedan allt snabbare med tunnelbana och pendeltågstra-

det bidrog till en allt snabbare utspridning av bebyggelsen, så kallad suburbanisering. 

Suburbaniseringen berörde både bostäder och arbetsplatser, även om arbetsplat-

serna hela tiden legat mer koncentrerade till regionens centrala delar. Stockholms 

city och övriga delar av innerstaden har förblivit regionens dominerande arbetsplats-

område. Ytkrävande verksamheter, som logistik och volymhandel, har successivt 

Suburbanisering kan motverkas genom att utveckla yttre stadskärnor, som kan 

attrahera företag med lägre kostnader för lokaler och arbetskraft och samtidigt 

erbjuda bättre förutsättningar för högre produktivitet genom externa skalfördelar. 

-

samlokaliseringsfördelar för företagen. 

Behov av stärkta samband mellan kärnorna i Stockholmsregionen
Utvecklingsplanen för Stockholmsregionen RUFS 2001 slog fast att regionen ska 

komplement till den centrala stadskärnan. Sedan planen antogs har alla kommuner i 

de yttre regionala stadskärnorna inriktat den kommunala planeringen mot att 

Regionens transportnät kännetecknas av ett antal kommunikationsstråk som korsar 

regionens centrala stadskärna. Men tvärförbindelserna mellan de olika kommunika-

tionsstråken är ofta av låg kvalitet. År 2008 ligger alla regionala stadskärnor längs 

det radiella spårnätet, vilket gör att de kan nås från relativt stora områden med kort 

restid. Storleken på stadskärnornas upptagningsområde varierar dock. Stadskär-

-

Dessa kärnor har bäst förutsättningar att nås från östra Mellansverige.

Problem med utspridd stadstillväxt – suburbanisering

Suburbanisering är en term för utspridd stadstillväxt som till stor del är ett 
resultat av ökade möjligheter till pendling. Suburbanisering ger bl.a. sämre 
möjligheter för resurseffektiva lösningar som fjärrvärme och kollektivtrafik. 
Suburbanisering är en stark drivkraft för lokaliseringen av företag och arbets-
platser eftersom företagen kan sänka sina kostnader för arbetskraft och loka-
ler genom att flytta till mindre centrala delar. Arbetsplatserna i Stockholms-
regionen är i hög grad koncentrerade till regioncentrum, men en ungefär lika 
stor del är lokaliserade i glesare yttre delar. Bostäderna i regionen är utspridda 
i ännu större utsträckning än arbetsplatserna. 

De sju yttre regionala stadskärnorna i RUFS 2001

Barkarby/Jakobsberg, Kista/Sollentuna/Häggvik, Flemingsberg,
 Täby C/Arninge, Skärholmen/Kungens Kurva, Södertälje och Haninge C.

3:4



118  Vidareutveckla en flerkärnig och tät region

För att stödja en utveckling där verksamheter koncentreras till stadskärnor utan-

för regioncentrum behöver dessa bli knutpunkter för nya tvärförbindelser, även för 

-

ett mer effektivt resande. 

Attraktiv landsbygd 
Stora delar av den storstadsnära landsbygden i Stockholm är utsatt för ett starkt för-

ändringstryck. Samma sak gäller för andra städers omgivningar. Förändringstrycket 

ökar och omvandlingstakten av fritidshus till permanentboende tillhör landets hög-

sta. I den yttre skärgården pågår även den motsatta omvandlingen, från permanent-

hus till fritidsboende.

Urbaniseringen av landsbygden i Stockholms närhet har pågått länge och den stor-

-

dens urbanisering har tilltagit. Med ökad tillgänglighet kan boende på landet arbeta i 

staden och integreras i stadens ekonomiska och kulturella nätverk. 

Bebyggelsens täthet
Modernismens stadsbyggande baserades på funktionsuppdelning med olika områ-

skyddade områden. Det har lett till ett splittrat och utspritt stadslandskap. I Stock-

Tillväxten av Storstockholms bebyggelse har skett längs de radiella kommunikationsstråken. 
Under de senaste decennierna har den bebyggda arealen vuxit långsammare än befolkningen. 

Karta 15. Tillväxten av Storstockholms bebyggelsemönster under 1900-talet

1945 1975 2004
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holmsregionen har effekterna förstärkts av utbyggnaden av tunnelbanenätet och 

senare pendeltågssystemet, som gav möjligheter att bygga nya stadsdelar långt bort 

från centrum. Den kraftiga expansionen under perioden 1930-1975 har resulterat i en 

lokalisering av bebyggelsen längs tunnelbane- och pendeltågslinjerna.

Den utspridning av bebyggelsen som pågått under 1900-talet tycks vara på väg 

att brytas och ersättas av ett tätare stadsbyggande. Under de senaste 20 åren har 

Outnyttjad eller dåligt utnyttjad mark inom eller mellan äldre stadsdelar har förtä-

tats med bostäder. Äldre arbetsplatsområden har bebyggts med bostäder och kontor. 

De centralt belägna kommunerna har visat att det är möjligt att åstadkomma ett 

betydligt högre markutnyttjande i stadsdelar som för några år sedan ansågs vara 

fullbyggda. De har också visat att detta kan ske på ett sätt som också bidrar till en att-

raktivare stad. Utvecklingen har successivt spridits till nästan alla kommuner i länet.

Ett splittrat stadslandskap i förorterna
De förorter som skapades under miljonprogrammet byggdes med höga ambitioner 

och rymmer många goda kvaliteter. Men de hade också nackdelar. Förortsbebyggel-

sens splittrade stadslandskap kom att bestå av enklaver för bostäder, arbetsplatser 

-

rum. Bostadshusen som successivt byggdes högre omgavs av stora obebyggda ytor för 

att ge lägenheterna sol och ljus. Både fysiska och mentala barriärer begränsar idag 

möjligheterna att röra sig till fots mellan olika bostadsområden och stadsdelar. 

Det fortsatta stadsbyggandet behöver inriktas på att skapa ny stad efter traditio-

nella mönster, där det tidigare bara fanns förorter. En tät bebyggelsestruktur ger för-

utsättningar för att utveckla både urbana värden och naturvärden i regionen. 

Tillgång till och kvalitet i de gröna kilarna med stränder 
och vattenområden
Den sammanhängande, tätortsnära naturen som i Stockholms län sträcker sig från de 

-

rik med skogsmark och öppna kulturlandskap, dramatiska höjdskillnader och stora 

naturvärden. Stockholmsregionen präglas även i hög grad av den rika tillgången till 

vattenytor och stränder, och vattnet är en del av regionens karaktär och kulturhistoria. 

De gröna kilarnas storlek, form och läge gör att de erbjuder kvaliteter och funktio-

mångfald, stor variation av rekreationsupplevelser och ett sammanhängande kultur-

landskap. De gröna kilarnas värden och användningsmöjligheter ökar ju större de är, 

-

niskorna god tillgång till bostadsnära natur.

-

skadliga, luftburna partiklar. Större naturområden intill stadens hårdgjorda ytor 

Sedan mitten på 1990-talet har bebyggelsen främst växt inåt och gett en tätare 

stadsbebyggelse. Det innebär att en mycket liten del av de gröna kilarna tagits i 

anspråk för bostäder. Däremot har anläggningar och verksamheter som massupplag, 
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depåer och motoranläggningar byggts ut. Det har påverkat kilarnas sammanhållna 

dessa viktiga områden. 

ansvariga kommunerna inlett ett samarbete för att ta fram en samlad målbild och 

utveckla potentialen i de gemensamma planeringsområdena. På nationell, regional 

och kommunal nivå har initiativ tagits för att säkerställa, utveckla och integrera den 

tätortsnära naturens värden utifrån ett folkhälso- och stadsbyggnadsperspektiv. 

Planeringsmål

planeringsmål, se följande ruta.

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

För sammanlänkning av östra Mellansverige
Östra Mellansverige har sammanlänkade marknader för arbete, 
bostäder, utbildning och företagande.

Bebyggelseutveckling sker i samspel med transportsystemets utveckling. 
Tillgängligheten till arbetsplatser, grönområden, vatten och teknisk försörj-
ning är god.

För flerkärnig och tät stadsstruktur
Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och tillgängliga näringslivsmiljöer.

Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energieffektiv och bättre anpassad 
till kollektivtrafiken.

Stadslandskapet innehåller fler täta, attraktiva och varierade stadsmiljöer.

För gröna kilar och stränder
Människor i regionen har god tillgång till bostadsnära natur.
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Åtaganden
Det vi måste göra för att nå målen formuleras i åtaganden, se följande ruta. 

Varje åtagande beskrivs sedan utförligt.

Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige 
med spårtrafiken som grund
Östra Mellansverige är Sveriges största och mest konkurrenskraftiga region. För 

både Sveriges och regionens ekonomi är det väsentligt att samspelet inom regionen 

anpassad till tågets förutsättningar kan länka samman regionens städer.

Skapa stadsstrukturer med hög täthet och bevarade 
natur- och kulturvärden
Samrådsförslaget innehåller två alternativ för rumslig utveckling i östra Mellansve-

rige. Båda alternativen ska understödjas av en utvecklad transportinfrastruktur och 

-

hållna bebyggelseområden. De olika alternativen beskrivs utförligt i kapitel 4.

-

städer koncentreras tillväxten till centrala delar av storstadsområdena Stockholm/

av den tillkommande bebyggelsen placeras då i centrala lägen inom respektive stor-

stadsområde, samt i den väg- och järnvägskorridor som förbinder storstäderna med 

utveckling inom Stockholms län. 

Områden med bekvämt avstånd till storregionala järnvägsstationer ska vara att-

raktiva alternativ för betydelsefulla samhällsfunktioner. Incitament eller styrmedel 

kan därför behövas för att locka större arbetsplatser och andra verksamheter att eta-

Även på landsbygden, längs kusten och i skärgårdsområdet behövs en medveten 

planering av bebyggelse, anläggningar och landskapsvärden för att behålla och 

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

För sammanlänkning av östra Mellansverige 
Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken 
som grund.  

För flerkärnig och tät stadsstruktur 
Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen.
Utveckla trafiknät som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet.
Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik.
Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grönområden. 
Skapa förutsättningar för en dynamisk kvällsekonomi i regionens 
stadskärnor.

För gröna kilar och stränder
Bevara och utveckla de gröna kilarna.
Utveckla tillgängligheten till stränder. 

!
ÅTAGANDE
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stärka regionens unika miljökvaliteter och attraktivitet. Delar av landsbygden ska 

bevaras relativt opåverkad och unika natur- och kulturvärden ska skyddas.

Underlätta regionförstoring genom snabbare 
tågtransporter och kortare restider
Stockholms arbetsmarknadsregion omfattar förutom Stockholms län också större 

delen av Uppsala län samt tre kommuner i Södermanlands län. Arbetsmarknads-

regionens storlek är beroende av hur lång restid som kan accepteras för dagliga 

arbetsresor. Hittills har omkring en timme uppfattats som acceptabel restid. Med 

En ökad spårkapacitet i kombination med färre stationsuppehåll kan öka det accep-

tabla pendlingsavståndet med ytterligare cirka 30 kilometer. 

-

ping, som alla ligger ca 10 mil från Stockholm, i samma funktionella arbets-

-

Det ger människor bättre förutsättningar att välja kollektiva färdmedel även för kor-

snabbare mellan de olika regionala stadskärnorna än vad pendeltågen erbjuder. 

Nuvarande trafikering
regionaltåg
pendeltåg

Föreslagen trafikering
regionaltåg
regionpendel
lokalpendel 
(pendeltåg)

Figur 1. Principskiss som illustrerar skillnader i trafikering och antal uppehåll mellan 
dagens trafik och trafik vid införande av s.k. regionpendel.

Problem
För resande från pendeltågsnätets yttre delar och till city är restiderna långa. 
För resande med regionaltåg till city går det ofta relativt snabbt men tillgängligheten 
till mellanliggande målpunkter är i de flesta fall låg.     

Förslag       
För att öka flexibiliteten i trafikeringen föreslås att en regionpendel införs. 
Genom att fungera som lokaltåg på delar utanför pendeltågets upptagningsområde och 
som snabbtåg (skip-stoptrafikering och med få stopp) inom pendeltågens täckningsområde 
kan regionpendlarna ersätta en utbyggnad av turtätheten såväl på regionaltågen som 
på de yttre delarna av pendeltågsnätet.

Beroende på hur resandeunderlaget och resbehoven förändras kan pendeltågnätet förlängas 
eller kortas och då ta över eller lämna över trafikuppgiften till regionpendeln. Målsättningen 
är att minska den totala restiden och göra tågresandet restidsmässigt konkurrenskraftigare.
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Regionpendeln kan alltså fungera som lokaltåg utanför pendeltågens upptagnings-

område och som snabbtåg inom området. 

-

heter och förutsättningar för mer direkta och snabbare resor. Förslaget förutsätter att 

-

pendel, regionaltåg och fjärrtåg. 

-

tidtabeller som system för taxor, betalning och information. I Mälardalen pågår 

Utveckla regionala stadskärnor i Stockholmsregionen
-

kärnig. Utveckling i yttre stadskärnor med intensivare markutnyttjande vid knut-

-

samheter. 

Utvecklingen av regionala stadskärnor bör fortsätta. Även Arlanda, som tidigare 

Därför markeras Arlanda som en regional stadskärna i ett av planalternativen. 

I alternativ Fördelad ingår utveckling av sju yttre stadskärnor utöver den centrala 

-

trum samt Södertälje. 

Flemingsberg bildar en gemensam stadskärna i söder. Dessutom ska Arlandaområdet 

mellan Arlanda och Märsta utvecklas till en regional stadskärna. Arlandaområdet 

bör utnyttjas för lokalisering av verksamheter med särskilda behov av internationell 

tillgänglighet. De övriga regionala stadskärnorna är i huvudsak oförändrade. 

De olika alternativen beskrivs utförligt i kapitel 4.

Utveckla de yttre stadskärnornas urbana värden
Stadskärnornas dynamiska miljö och kultur är en ekonomisk tillgång och tillväxtfak-

tor, och bör därför utvecklas vidare. Det ökar attraktiviteten för såväl regionens invå-

stadskärnorna behöver utvecklas ytterligare och få ett ökat utbud av nöje och kultur, 

samt småskalig och specialiserad detaljhandel. 

Stadskärnorna behöver ett varierat innehåll med näringsliv, regional samhällsser-

vice, handel och kultur. Bostäder bör byggas i stadskärnorna och närliggande områ-

den för att öka det lokala befolkningsunderlaget. 

De regionala stadskärnorna ska kunna erbjuda ett mer specialiserat utbud av sam-

hällsservice än en stadsdel eller ett kommuncentrum. Det kan innebära eftergymna-

sial utbildning, som yrkesutbildning kopplat till det lokala näringslivet, specialiserad 

vård och omsorg, rättsväsende, kulturverksamheter eller handel som vänder sig till 

både befolkningen i regiondelen och hela regionen. Ytkrävande volymhandel kan pla-

ceras i områden som är lättillgängliga med bil, eller intill stadskärnans ytterområde. 

Men de bör inte placeras i stadskärnans mest centrala och exploaterade centrumom-
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råde. Områden för volymhandel ska dessutom betraktas som framtida förtätnings-

områden, som på lång sikt kan underlätta en expansion av stadskärnan. 

Värna den centrala stadskärnan
Den centrala stadskärnan är den ojämförligt största regionkärnan och har ett mycket 

stort värde för utvecklingen i Stockholmsregionen, östra Mellansverige och hela lan-

det. Utvecklingen av de yttre regionala stadskärnorna får därför inte ske på bekost-

nad av den centrala regionkärnan som idag har en överlägset hög tillgänglighet i både 

annan service samt specialiserade arbetsplatser. 

Skapa attraktiva lokaliseringsalternativ i de yttre regionala stadskärnorna 
Stockholmsregionen präglas av ett alltmer kunskapsintensivt näringsliv. Stockholms 

centrala regionkärna är det tydligaste exemplet på att närhet och täthet är viktiga 

-

tag inom informations- och kommunikationsteknologi och i Flemingsberg är företa-

heter samt ett stort universitetssjukhus med betydande biomedicinsk forskning. 

Flera av de regionala stadskärnorna domineras av handel. Dessa regionala stads-

kärnor behöver ett mer varierat innehåll, till exempel förtätning med bostäder i glesa 

handelsområden. En sådan utveckling stärker stadskärnornas attraktivitet. Men 

det behövs mer kunskap om samspelet mellan specialisering och blandning av 

olika verksamheter, och hur det påverkar de regionala stadskärnornas utvecklings-

möjligheter.

Detaljhandel är en viktig attraktionsfaktor i de regionala stadskärnorna men den 

centrala regionkärnans möjligheter att rymma växande handel är begränsad av brist 

genom den förtätning som sker i den centrala stadskärnans ytterområden. Det beva-

rar den centrala regionkärnans attraktivitet och ökar möjligheterna att lokalisera 

Detaljhandeln bedöms expandera kraftigt fram till 2030 i samtliga regionala 

stadskärnor. Ökningen gäller framför allt sällanköpsvaror som inte är utrymmeskrä-

såväl handelsytor som parkeringar. På grund av växande kostnader och utrymmes-

Behovet av mark för volymhandel, lager och andra ytkrävande verksamheter ökar 

alltså på sikt. Exempel på sådana platser är Rosenkälla, Arlanda, Södertälje, Bro och 

Västerhaninge.

Mobilisera lokala resurser 
-

kärnor. Arbetet sker ofta i partnerskap med privata aktörer och i samverkan med 

regionala och statliga organ. Det är viktigt att anpassa planeringen efter varje stads-

kärnas unika villkor och det kan vara en fördel att en särskild huvudman har ansvar 

att utveckla centrumområdet i stadskärnan. Huvudmannen samverkar då med kom-

-

nan. De insatser som planeras för att stimulera utvecklingen av de yttre stadskär-

3:4



Vidareutveckla en flerkärnig och tät region  125

norna ska samordnas med exempelvis investeringsplaner för transportinfrastruktur, 

olika näringslivs- och innovationspolitiska initiativ liksom högskole- och forsknings-

politiska insatser.

Utveckla trafiknät som stödjer Stockholms-
regionens flerkärnighet 

att näringslivet ska betrakta stadskärnorna som attraktiva alternativ för sina verk-

samheter. En stadskärna bör därför ha god tillgänglighet i järnvägsnät, regionalt väg-

nät och tunnelbana/spårväg. Dessutom bör en stadskärna ha förutsättningar för ett 

omfattande kollektivt resande till och från arbetet. Stadskärnor som har en station 

för regionaltåg blir ännu mer attraktiva jämfört med övriga områden.

Utveckla stadskärnornas roll genom stärkt 
tillgänglighet i transportsystemen

järnvägsnätet, till det omkringliggande området samt till Arlanda kommer att avgöra 

stadskärnornas framtida rollfördelning. 

Resandet i Stockholmsregionen sker i dag i huvudsak längs de radiella kommunika-

inte ligger utmed tunnelbane- eller pendeltågsnätet. Den snabba befolkningsutveck-

-

liga lokaltågsystemet med ett kapacitetsstarkt spårsystem, till exempel tunnelbana 

eller pendeltåg.

Utvecklingen av bebyggelse och transportsystem kommer på sikt att förändra den 

relativa tillgängligheten mellan den centrala stadskärnan och de yttre stadskär-

norna. Men även i ett längre tidsperspektiv är den centrala regionkärnan i Stockholm 

-

de yttre stadskärnorna ett bättre läge jämfört med andra områden. 

En ny tvärgående spårväg från nordost mot väst bör dras för att förbinda radiella 

kan på motsvarande sätt en snabbspårväg och regionala stombussar koppla samman 

radiella spårsystemen.

har stor betydelse för tillgängligheten med bil till de yttre stadskärnorna, men kom-

som inte är belägna vid spårnätet behöver ett stombussnät utvecklas för att öka till-

gängligheten till kärnorna.
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Utveckla lokala kollektivtrafiksystem inom stadskärnorna

kärnan ska kunna utnyttja tillgängligheten till resten av regionen. På bland annat 

utvecklas, till exempel med spårtaxi. 

Gör bebyggelsestrukturen tätare och mer variationsrik
Stadsbyggandet bör inriktas mot en funktionsintegrerad och tät stad, med den tradi-

tionella stadens mångfald som förebild. Bostäder, verksamheter, handel och annan 

service behöver integreras på olika nivåer. Verksamheter och bostäder bör knytas 

samman med hjälp av en ändamålsenlig transportinfrastruktur och annan teknisk 

infrastruktur. Alla förutsättningar för goda kvaliteter i miljön ska utnyttjas.

I alternativ Fördelad behålls i huvudsak samma fördelning av nya bostäder och 

nya lokaler för verksamheter mellan regionens olika delar som i tidigare plan, men 

med hänsyn tagen till den utveckling som redan skett och till förändringar i kommu-

och lokalerna för verksamheter i regioncentrum och en mindre andel i de yttre för-

ortskommunerna. 

Bygg i lägen med god kollektivtrafik
Mark som ligger nära stationer och hållplatser bör nyttjas effektivt. Ett begränsat 

Stockholmsregionen och i de större städerna i östra Mellansverige. Mark som ligger 

nära knutpunkterna ska framförallt utnyttjas för arbetsplatser, medan bostäder pla-

med mark som lämpar sig för förtätning. 

Motverka utspridd bebyggelse

kustområdet och på den storstadsnära landsbygden. För att motverka en alltför 

utspridd bebyggelse bör ny bebyggelse på landsbygden och i kustområdet anknyta till 

-

ver anpassas till lokala förhållanden och ta hänsyn till känsliga natur-, kultur- och 

och statlig färja. På så sätt motverkas spridd bebyggelse och obebyggda områden 

bevaras i enlighet med den delregionala utvecklingsplanen för kust och skärgård. All 

-
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Skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, 
parker och grönområden 
Stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och grönområden behöver 

utformas så att den blir stimulerande och rik på upplevelser. Idag saknar många 

människor dessa storstadskvaliteter i den splittrade förortsbebyggelsens enklaver för 

och ödsliga mellanrum.

En urban stad ger livsmiljö med hög kvalitet
Informationssamhällets stadskultur innebär nya förhållningssätt, mer komplexa 

relationer, slumpartade möten, nya intressen, aktiviteter, upplevelser och uttryck. 

Den moderna staden består av stadslik bebyggelse, offentliga rum, mötesplatser, 

mångfald och kosmopolitiska miljöer. Ett sammanhängande stadsbyggande gör det 

stadsdelar. 

Den traditionella staden består av en tät och varierad blandning av kvarter där 

varje kvarter får ett unikt innehåll och uttryck inom ramen för en begränsad regle-

nödvändig handel och service ska kunna nås på gångavstånd förutsätter den traditio-

nella staden en relativt hög täthet. 

Göra stadskärnorna attraktiva
Stadsmiljön och det offentliga rummet med torg, parker och grönområden – särskilt i 

de regionala stadskärnorna – ska bidra till förnyelseförmåga, sociala kontakter och 

god hälsa. Många olika slags verksamheter ska koncentreras till ett tätt område inom 

stadskärnan, där det är bekvämt att röra sig till fots. Den fysiska och kulturella mil-

jön bör utformas så att den blir stimulerande och rik på upplevelser, med allmänt till-

gängliga offentliga lokaler, gator, torg och parker. 

-

till parker och närliggande grönområden behöver förbättras genom att de integreras i 

stadsstrukturen och förbinds genom sammanhängande urbana stråk. Möjligheterna 

till sjönära bebyggelse bör tas tillvara utan att stränderna privatiseras.

Skapa förutsättningar för en dynamisk 
kvällsekonomi i regionens stadskärnor 

dynamisk handel med kvällsöppna restauranger, barer och nöjen. Markägare och 

kommunala representanter i de regionala stadskärnorna har då en viktig uppgift.

Ett brett och tillgängligt utbud av nöjen, kultur och shopping utgör en väsentlig del 

av storstadsregionernas unika attraktionskraft. Planeringsredskapen behöver därför 

utnyttjas för att skapa goda förutsättningar för en dynamisk och levande stad, med 

många kvällsöppna verksamheter.

storstadslika områden. Staden är alltså en attraktion i sig. En varierad detaljhandel 

och ett brett kulturutbud är några av de viktigaste faktorerna för regional attraktivi-
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tet. Den urbana miljön och storstadspulsen drar till sig många människor, både yngre 

och äldre. 

-

rat till Stockholms innerstad. Denna koncentration ger en kritisk massa, en samling 

av upplevelsevärden, som ger en hög attraktivitet vid en internationell jämförelse. 

Storstadskaraktären i de yttre regionala stadskärnorna är däremot högst begränsad. 

yttre stadskärnorna.

Bevara och utveckla de gröna kilarna 
De gröna kilarna ska bevaras, utvecklas och göras tillgängliga för invånarna. Det krä-

ver ett aktivt förhållningssätt och en medveten integrering av bebyggelse- och grön-

struktur på både lokal och regional nivå. 

-

värden, funktioner och samband över gränser, underlättas en avvägning mellan olika 

intressen vid lokalisering av verksamheter. Det kan handla om stråk och leder, ekolo-

giska samband, olika upplevelsevärden, tystnad eller kulturhistoriska värden. 

De gröna kilarna erbjuder även spridningsvägar för växter och djur. Ett mellan-

kommunalt samarbete ska stärka spridningssambanden genom samordnade åtgär-

der för skötsel och anläggning. Möjligheterna att stärka viktiga upplevelsevärden bör 

samtidigt beaktas.

För att undvika fragmentering av kilarnas sammanhållna yta, bör konsekvenserna 

av större förändringar och nyetableringar i en del av en kil beskrivas, både för kilen 

som helhet och i olika tidsperspektiv. En målsättning för arbetet är att bevara de 

gröna kilarnas sammanhållna utbredning och att utveckla dess funktioner. Svaga 

partier i grönstrukturen bör särskilt uppmärksammas och förbättras.

Öka tillgänglighet och kvalitet i gröna stråk och aktivitetspunkter

avståndet mellan bostad och grönområden beaktas i ett folkhälsoperspektiv. Ju 

större ett grönområde är, desto mer innehåll och högre kvalitet erbjuder det besö-

karna. Det kan vara så vitt skilda saker som tystnad, biologisk mångfald och varie-

-

niskor lätt ska ta sig ut i naturen. 

-

tare och mer lockande för människor att ta sig ut i större naturområden. En god 

stadsplanering med inslag av grönska och tydliga gröna stråk, som alléer, boulevar-

der och cykel- och gångstråk, bidrar till en god livsmiljö i både stenstaden och gröna 

områden. 

-

ligheten till de gröna kilarna. Det kan gälla platser för motion, naturupplevelser eller 

umgänge. Regionala stråk i kilarna ökar tryggheten i större grönområden och gör det 

lättare att orientera sig. För att öka tillgängligheten bör barriäreffekter av infrastruk-

tur och andra anläggningar minskas. 

boende som besökande, kan utnyttja naturens möjligheter. Strategin bör omfatta olika 
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Gröna kilar och deras funktioner

Tätortsnära regional grönstruktur som är nära integrerad med bebyggelse-
och infrastrukturen kallas gröna kilar. De inre delarna av kilarna gränsar mot 
bebyggelsen och ansluter till den lokala grönstrukturen. Kilarnas yttre gränser 
följer ofta gränser för riksintressen för naturvård, kulturmiljö eller friluftsliv 
och de värden som dessa anger. 

De gröna kilarna består av kilområden och gröna värdekärnor. Värdekärnor 
är områden som innehåller flera av de ovan nämnda värdena. Kilområden 
binder samman värdekärnor i kilen. Ett kilområde bör vara minst 500 meter 
brett. Svaga avsnitt är partier i kilarna där särskild hänsyn eller åtgärder krävs 
för att stärka kilen som sammanhängande område. De breda pilarna på kartan 
som benämns utveckling av grönstrukturen pekar ut områden där de gröna 
kilarna bör preciseras. Det kan gälla såväl inom en kommun som över kom-
mun- och länsgränser.

Gröna stationer är stationer för kollektivtrafik som ligger 300–500 m från en 
grön kil. Ett längre avstånd kan accepteras om det går att nå en grön kil via ett 
tydligt samband i den lokala grönstrukturen, till exempel parker, stråk och na-
turområden. Bryggor med kollektivtrafik är bryggor där man idag kan komma 
ut till kust och skärgård med kollektivtrafik på land eller vatten. Bryggorna 
ligger främst på fastlandet. Regionala strandstråk är strandpromenader eller 
promenadvägar med strandkontakt, som är lättillgängliga, väl etablerade och 
underhållna. Regionala vandringsleder är markerade leder som löper över 
flera kommungränser. 

Områden som tillkommit respektive tagits bort jämfört med RUFS 2001, 
kallas Nya områden.

gröna stationer, bör förses med information om mål, promenadvägar och spår. Inter-

aktiva och sökbara informationssystem kan installeras på de största stationerna. 

Utveckla samverkan mellan kommuner och andra aktörer

många andra aktörer som har stor betydelse för de gröna kilarnas framtid, till exem-

strukturen saknar idag en utpekad huvudman. En permanent samverkan mellan 

kommuner och andra aktörer kan underlätta en långsiktig och effektiv utveckling av 

grönområden, bebyggelse och infrastruktur i ett sammanhang. En samordnad priori-

tering kan bli ett effektivt underlag för den bebyggelseutveckling som på olika sätt 

berör kilarna. 

Utveckla tillgängligheten till stränder 
Regionens utveckling ska ske så att vattnets möjligheter att bidra med skönhetsupp-

levelser, avkoppling och aktivitet tas tillvara och att invånarna får bättre tillgång till 

vatten och stränder. 
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Karta 17. Gröna kilar 
och deras funktioner
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Regionens långa stränder har ett särskilt högt värde nära bebyggelsen i de gröna 

värden att ta särskild hänsyn till, till exempel en intressant kulturhistoria och en art-

rik och varierad naturmiljö. 

-

vara och utvecklas eftersom det är en av regionens starkaste tillgångar. De mest vär-

defulla stråken ingår också i den regionala grönstrukturen. Stråken behöver förstär-

kas genom förbättrad framkomlighet och svaga partier stärkas. Stråk och stigar 

behöver också utformas med hänsyn till natur- och kulturvärden.
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3:5 Stärk sammanhållningen

Förstärk processer för en sammanhållen region med en social 

och kulturell mångfald – bryt segregerande processer. 
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Nuläge och trender
Socialt kapital är värdet av relationerna mellan individer och grupper, och det förtro-

ende som medborgarna hyser för varandra och samhället i stort. I Stockholmsregio-

nen är det sociala kapitalet högt, både i nationell och internationell jämförelse. 

enskilda, tillföra värde till regionen och öka regionens attraktivitet för besökare och 

-

lit till andra människor och politiska institutioner liksom delaktighet i olika sociala 

aktiviteter och i politiska val, skapar tillsammans den sociala sammanhållning som 

ett samhälle bygger på.  

God tillit men ofullständiga nätverk
Storstaden och socialt kapital
Socialt kapital har ett faktiskt värde eftersom det moderna samhället inte kan fung-

era utan tillit. Om människor har tillit till varandra kan de träffa avtal och genomföra 

transaktioner, utan att tro att de ska bli lurade.

-

liga rum och bostadsområden, och sociala, som arbetsliv, föreningsliv och andra fri-

tidsaktiviteter. Dessutom blir Internet en allt större och viktigare mötesplats. 

större acceptans för olikheter än i mindre samhällen. Denna acceptans leder till krea-

tivitet, en värdefull resurs som uppmärksammats de senaste åren.

Invånarna i regionen deltar i större utsträckning i sociala aktiviteter och har något 

större tilltro till andra människor, än invånare i riket som helhet. Men skillnaderna 

är påtagliga mellan olika delar av regionen. I de områden där deltagandet i samhället 

är lågt är också tilliten låg. I det område i regionen där tilliten till andra är lägst 

tycker 47 procent att man inte kan lita på andra människor, jämfört med 4 procent i 

det område där tilliten är högst. De inomregionala skillnaderna i tillit är oroande 

eftersom det bidrar till isolering och främlingsskap.

Orsakerna till att tilliten är låg i vissa områden och hög i andra är komplexa. För 

att öka det sociala kapitalet är det därför viktigt att uppmärksamma samtliga fakto-

rer som leder till låg respektive hög tillit. Det handlar bland annat om kvaliteten i den 

offentliga servicen, liksom om fysiska och mentala barriärer för att få tillträde till 

ekonomiska och kulturella mötesplatser utanför det egna bostadsområdet. 

Teorier om socialt kapital

Teorier om socialt kapital utvecklas inom flera vetenskapliga discipliner. 
Statsvetaren Robert Putnam diskuterar det sociala kapitalet som förutsättning 
för en fungerande demokrati. Han betonar ömsesidigheten i de sociala rela-
tionerna och deras betydelse för ett sammanhållet och väl fungerande sam-
hälle, där människor i gemen har goda kontakter med och tillit till andra 
(okända) människor och institutioner. 

Nobelpristagaren i ekonomi 1993, Douglass North, har fört liknande resone-
mang om starka generaliserade beteenden och normer som avgörande för 
transaktionskostnaderna i ekonomin. Sociologen Pierre Bourdieu visar i flera 
av sina arbeten hur det sociala kapitalets ojämna fördelning bidrar till att 
upprätthålla maktstrukturer. 
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Geografisk sammanhållning

varor, människor och trupper. Men år 2008 är Saltsjö–Mälarsnittet i stället ett hin-

der för framkomlighet och tillgänglighet mellan regionens norra och södra halva. 

42,5 procent av regionens dagliga resor går till eller inom regioncentrum. Cirka 

sex procent av den totala mängden dagliga resor är genomresor mellan de norra och 

-

ger norr om Saltsjö–Mälarsnittet, men där bor bara ungefär hälften av regionens 

-

regioner är osäkert, men mycket talar för detta.

Andelen högutbildade invånare är något högre norr om Saltsjö–Mälarsnittet. Men 

skillnaderna mellan stadsdelar och kommuner inom varje regionhalva är långt 

mycket större än skillnaden mellan regionhalvorna. De stora skillnaderna i socioeko-

nomiska förutsättningar mellan stadsdelar i en viss kommun kommer inte att avhjäl-

pas genom bättre förbindelser över Saltsjö–Mälarsnittet. Dock ökar de generella för-

utsättningarna för att skapa välstånd med bättre förbindelser.

En ökad rörlighet är bra för både individer och arbetsgivare. I en region med hög 

-

-

sumtion och fritidsaktiviteter för individerna, samtidigt som kundunderlaget ökar 

för företagen. Utan goda förbindelser mellan Stockholmsregionens norra och södra 

regionhalvor uppstår tendenser till delning, och de skalfördelar som storstaden har 

och syd gör att vissa marknader endast blir funktionella på delregional nivå. Strävan 

efter regional sammanhållning är en praktisk strategi som inte bara gynnar den 

Tabell 5: En fråga om tillit: ”Man kan lita på människor i det här området”, 
nedbrutet på kön, bostadstyp och födda i Sverige respektive födda utanför Europa, 
Stockholms län

Man kan lita på människor i det här bostadsområdet

Alla: (Stockholms län) 89

Man kan inte lita på människor i det här bostadsområdet (de som svarat ”stämmer inte särskilt väl” 
eller ”stämmer inte alls” på påståendet ”Man kan lita…” ovan):

Män 12
Kvinnor 12

Unga 18–29: 20
Vuxna 30–65: 11
Äldre 65+ : 8

Födda i Sverige: 9
Födda utanför Europa: 28

Boende i villa: 3
Bostadsrätt: 8
Hyresrätt: 24

Källa: Folkhälsorapporten 2007
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sociala utvecklingen, utan också skapar bättre dynamik för individer och företag.  

och livschanser både i norr och söder.

Internationaliserad befolkning

förbindelser mellan nord och syd, bättre förutsättningar för högre utbildning i den 

-

den i både norr och söder knyts till de regionala stadskärnorna.

invånarna i Stockholms län har utländsk bakgrund, vilket betyder att de själva eller 

båda föräldrarna är födda utomlands. Stockholms län är det län i Sverige som har 

högst andel befolkning med utländsk bakgrund. Skåne är den näst mest internationa-

liserade regionen, där lite mindre än 20 procent av befolkningen har utländsk bak-

Segregation
Ordet segregation betyder åtskillnad. Boendesegregation handlar om att de-
mografiska, socioekonomiska och etniska grupper bor åtskilda från varandra. 
Stockholmsregionen har genom att koncentrera olika bostadstyper till skilda 
områden skapat demografiska drivkrafter till boendesegregation. Vissa områ-
den har nära 100 procent allmännyttiga hyresbostäder, andra 100 procent vil-
lor med äganderätt. Boendesegregationen förvärras av att socialt eftersatta 
områden är geografiskt avskiljda från andra typer av områden. Människor som 
bor där har därför få naturliga sociala beröringspunkter, som skulle kunna bi-
dra till identifikation och sammanhållning med boende i andra områden. Det-
samma gäller många villaområden.

Demografisk, socioekonomisk och etnisk segregation är ofta beroende av 
varandra. Till exempel är gruppen ”personer med utländsk bakgrund” yngre 
än befolkningen i genomsnitt och därmed mindre resursstark. Båda dessa 
egenskaper talar för att de ska bo i allmännyttans hyreshus. Demografi och 
ekonomi förklarar deras boendemönster bättre än etniskt tillhörighet.

Etnisk segregation har i sig själv tre drivkrafter. I huvudsak handlar det om att 
majoritetsbefolkningen undviker att flytta till ett område som de uppfattar 
som oattraktivt. Bor de i ett område som börjar domineras av minoriteter, väl-
jer de utflyttning av just den anledningen. Den tredje drivkraften är närverks-
generade flyttningar, som kan ses som en försvarsstrategi och en reaktion mot 
rasism och diskriminering, eller beror på en stark sammanhållning mellan släk-
tingar och vänner från samma land. Att ett område är ”invandrartätt” kan inte 
förklaras av nätverksgenererade flyttningar, eftersom det gäller mer samman-
hållna grupper än de med ”rötter i världen utanför Sverige”, som har mer än 
sex miljarder potentiella medlemmar.

Det finns inte något svar på om etnisk boendesegregation är önskvärd eller 
inte i ett samhälle. Exempelvis bejakas områden med specifik etnisk karaktär, 
som Chinatowns, i vissa europeiska storstäder. Det man är enig om är att en 
persons möjligheter till utbildning och karriär inte ska vara beroende av 
grannskapet, vilket det är i dag.
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Stockholms län. Av länets alla barn har 36 procent minst en förälder som är född 

utanför Sverige. Internationaliseringen är inte bara ett miljonprogramsfenomen, 

utan mångfaldsrikedomen präglar i stort sett alla bostadsområden, större arbets-

platser och utbildningsinstitutioner.

Brist på variation i bostadsområden
Det är stora skillnader mellan regionens olika delar vad gäller hushållens samman-

sättning, hur bostadsbeståndet är sammansatt och hur trygga boendemiljöerna upp-

lägenheter för en- och tvåpersonshushåll. Resurssvaga, ofta invandrare, är överre-

presenterade i kommunala hyresrätter och underrepresenterade i egnahem och 

i miljonprogramsområden i Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge och Söder-

tälje. Den etniska segregationen är överlagrad en socioekonomisk segregation. 

I stort är bostadsbeståndet av god kvalitet och väl underhållet, men cirka hälften 

-

rustning. Det stora underhållsbehovet för de närmaste decennierna gäller bostäder 

byggda mellan 1960 och 1980, där underhållet är eftersatt och kommer att kräva 

väsentliga resurser.

Mötesplatser stärker sammanhållningen
En viktig del i att utveckla den sociala sammanhållningen är att skapa utbyte och 

kontakt mellan olika grupper av människor. Det sociala kapitalet kan stödjas genom 

en kombination av insatser. En del insatser riktar sig till enskilda individer och gör 

det lättare för dem att utnyttja sina möjligheter i arbetslivet, i samhällslivet och på 

fritiden. 

rummet, i både halvprivata och privata miljöer. Dessa mötesplatser behöver ha olika 

utformning och funktioner för att underlätta för människor att vistas där. Mötesplat-

-

kan subkulturer som inte inkluderar andra grupper utvecklas. 

En del mötesplatser kan vara förbehållna vissa grupper, och de är ibland ett sätt 

för en subkultur eller en minoritet att ta plats i samhället och kanske också bli synlig-

gjord. Dock bör man vara uppmärksam på en mötesplats som är förbehållen en viss 

grupp, eftersom det kan leda till att de sociala spänningarna i samhället ökar. Regio-

nens aktörer behöver därför medverka till att arbetsplatser, utbildningar, förenings-

liv, idrott, kultur och nöjesliv blir så öppna och överbryggande som möjligt.  

det offentliga rummet behöver utvecklas för att bli mer tillgängliga för alla grupper. 

Det krävs också mötesplatser av olika karaktär, både för långvariga kontakter i 

grannskapet och i arbetslivet, och för korta möten till exempel på en restaurang eller 

på ett bibliotek. Även ytliga kontakter och möten mellan människor bidrar till att 

utveckla tilliten och acceptansen för det som är annorlunda. 

nattklubbar, caféer och affärer samt många av regionens mest välbesökta mötesplat-
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-

kärnans betydelse som mötesplats. Om denna koncentration av mötesplatser ska 

fungera effektivt krävs att alla regioninvånare känner sig välkomna. Men så är inte all-

tid fallet idag. Lång restid, låg tillgänglighet och otrygghet i transportsystemet samt 

bristande tillhörighetskänsla och i vissa fall diskriminering motverkar rörligheten.  

Andra delar av regionen har stora förutsättningar att utveckla mötesplatser med 

har anledning att utforska andra delar av regionen ökar sammanhållningen samti-

digt som regionens samlade attraktivitet ökar. Den utveckling som tagit fart under 

-

lingen behöver stödjas så att dessa mötesplatser kan befästas. 

Identitet och attraktivitet
En av storstadens stora fördelar är en urban livsstil med hög tolerans; i storstaden 

blandas människor med olika erfarenheter, bakgrund och intressen. Regionens aktö-

rer bör verka för att bilden av regionen blir mer inkluderande, kreativ och mångkul-

turell. För att känna tillit till andra människor behöver människor en egen positiv 

identitet och känna stolthet över vem man är, varifrån man kommer och var man 

lever. Om Stockholmsregionen ska vara en attraktiv storstadsregion krävs att invå-

utnyttja regionens resurser och möjligheter. 

Trygghet och säkerhet

-

sätter tillit till samhället och andra människor men påverkas också av yttre förhål-

landen som stadens, bostadsområdets och kommunikationssystemets utformning. 

En betydande del av storstadsbefolkningen känner sig otrygg utomhus, i passager 

och i parkeringsanläggningar. De många öde stråken i stadsbygden upplevs som 

-

par barriärer, gångtunnlar där människor är rädda för att bli överfallna, samt folk-

tomma stråk och skymda bakgårdar där människor behöver röra sig bidrar till 

otryggheten. Oro att utsättas för våld är ett konkret problem, i synnerhet för kvinnor 

i storstadsområden, men även en relativt stor grupp män i storstäderna ser sin rörel-

sefrihet beskuren. Fler kvinnor än män avstår från att gå ut på kvällen av rädsla för 

att bli utsatta för våld.

Varje dag reser cirka 680 000 personer med SL. Mer än hälften av kvinnorna och 

en tredjedel av männen känner sig otrygga när de reser ensamma på kvällen med 

sällskap. Avstår människor från att resa minskar inte bara rörligheten, utan även til-

liten och på sikt regionens tillväxt, dessutom minskar möjligheterna till möten mel-

verklig eller upplevd otrygghet, minskar känslan av tillhörighet till hela regionen.

För att skapa en trygg och säker region behövs både åtgärder som minskar den fak-

tiska risken för att utsättas för olyckor och brott, samt åtgärder som ökar människors 

trygghet och tillit till både samhället och varandra. Utformningen av den fysiska miljön 

har stor betydelse för att öka tryggheten hos människor. En lämplig fysisk utform-

ning av staden ger överskådlighet och befolkade offentliga rum och urbana stråk, 

3:5



140  Stärk sammanhållningen

vilket kan bidra till att förebygga brott och minska känslan av otrygghet. Andra 

-

Planeringsmål 
Strategin att stärka sammanhållningen förtydligas i konkreta planeringsmål, 

se följande ruta. 

Åtaganden 
Det vi måste göra för att nå målen formuleras i åtagandena, se följande ruta. 

Varje åtagande beskrivs sedan utförligt. 

Tabell 6: Invånare (65+) som har låtit bli att gå ut på grund av otrygghet: 
män/kvinnor i hyresrätt/villa, Stockholms län

Avstått från att gå ut på kvällen (ålder 65+), procent

Alla: 34

Män: 20

Kvinnor: 47

Män i villa: 12

Män i hyresrätt: 27

Kvinnor i villa: 39

Kvinnor i hyresrätt: 53

Källa: Folkhälsorapporten 2007

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

Det finns ett varierat bostadsutbud inom olika delmarknader.

Människor med olika bakgrund i alla delar av regionen möts ofta och har 
starkare tillit till varandra.

Regionens invånare identifierar sig i högre grad med regionen och alla 
accepteras som en del av denna, oavsett bakgrund och individuella särdrag. 

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens 
delmarknader. 
Gör befintliga mötesplatser mer attraktiva och skapa nya mötesplatser 
spridda inom regionen.
Undanröj hinder för att alla människor tryggt ska kunna vistas och resa 
i regionen.
Utveckla det sociala innehållet i Stockholms varumärke och marknads-
föringen av regionen inåt och utåt. 
Skapa strategiskt placerade landmärken i regionens stadskärnor.
Samverka kring evenemang som stärker regionens profil inåt och utåt.
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Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer 
inom regionens delmarknader
Regionens förutsättningar för fysisk och social integration ska stärkas. Områden 

med många resurssvaga hushåll med låga inkomster, hög arbetslöshet och höga sjuk-

tal, ger många som bor där sämre möjligheter och är inte goda uppväxtmiljöer för 

barn och ungdomar. Områden med homogen befolkning, vare sig den är välbeställd 

eller fattig, förhindrar möten mellan människor och ökar främlingskapet, det mins-

kar det sociala kapitalet i samhället. För att minska segregationen och öka variatio-

nen ska bostadsområden kompletteras med sådana bostadsstorlekar, upplåtelsefor-

mer och hustyper som det är brist på i respektive område.

Motverka boendesegregation
Insatser mot segregation ska vara långsiktiga och syfta till att minska den socioeko-

nomiska polariseringen i regionen. Erfarenheter visar att regioner där ett brett spek-

trum av befolkningen hyr lägenheter har en mindre skarp socioekonomisk segrega-

tion. Hushållens ekonomiska resurser och diskriminering på bostadsmarknaden kan 

påverkas av institutionella aktörer genom exempelvis bostadsbidrag och kontroll av 

boendesegregationen genom väl planerad lokalisering och utformning av nya bostä-

Även ekonomisk påverkan kan behövas, till exempel subventioner, bidrag och skatter. 

Det är viktigt att rusta upp områden med lägre status och binda samman dem med 

omkringliggande områden. Ibland bör rivning övervägas. Det kan gälla mindre att-

raktiva delar av miljonprogramsområden som står inför kostnadskrävande upprust-

ning. Där kan nybyggnad ge ett bättre sammantaget resultat. Program som fokuserar 

på ett område löser inte problem i relationer mellan olika bostadsområden. 

Planera för ett varierat bostadsbestånd
Hyresrättens roll på bostadsmarknaden bör stärkas för att värna om regionens kon-

kurrenskraft. Eventuellt behövs det incitament för byggande av nya hyresrätter. Även 

behovet av bostäder som kan efterfrågas av studenter måste tillgodoses för att stärka 

regionens möjligheter att utbilda tillräckligt många arbetstagare för den växande 

arbetsmarknaden.

I kust- och skärgårdsområdet, särskilt på öar utan vägförbindelse, har förutsätt-

ningarna för åretruntboende försämrats av kraftigt ökande fastighetspriser. Behovet 

av nya hyresbostäder är därför stort för att möjliggöra en levande skärgård med 

åretruntboende och nya företag.

Verka för jämställda boendemiljöer
Regionens aktörer ska skapa förutsättningar för ett jämställt samhälle där alla män-

niskor kan få en god boendemiljö och ett fungerande vardagsliv. Bostadsområden och 

livsmiljöer kan bli mer jämställda om den översiktliga planeringen fångar upp erfa-

dialogen med invånare tas människors erfarenheter till vara för att sedan kunna 

beaktas i planeringen. Planeringen ska även utgå från könsuppdelad statistik som 

kan visa betydelsefulla skillnader mellan kvinnors och mäns livsvillkor.

!
ÅTAGANDE
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Förbättra underhållet av äldre bostäder
Eftersatt underhåll innebär att ett områdes attraktivitet minskar och att både de regio-

nala skillnaderna och segregationens negativa effekter riskerar att öka. Under kom-

mande år krävs väsentligt större resurser för underhåll av hyresrättsfastigheter från 

1960- och 1970-talet, varav många har stora tekniska brister vad gäller exempelvis 

energihushållning, samtidigt som de är hårt slitna. Den nuvarande ombyggnadstak-

om underhåll och ombyggnad behöver öka både hos bostadsföretag och inom bygg-

branschen. 

Ett långsiktigt underhåll kräver att bostadsföretaget har en sund ekonomi, där 

-

stiftningen idag till stora standardhöjande ombyggnader som driver upp hyres-

nivåerna. 

Gör befintliga mötesplatser mer attraktiva och 
skapa nya mötesplatser spridda inom regionen
Regionens aktörer ska utveckla inbjudande mötesplatser och ett rikt och varierat 

utbud av aktiviteter i regionen. Det skapar förutsättningar för nya kontakter och stär-

ker samhörigheten i regionen. 

De regionala stadskärnorna innehåller självklara och viktiga mötesplatser som 

-

raktiva mötesplatser som är tillgängliga för många människor även efter kontorstid. 

För att en mötesplats ska uppstå behövs både rumsliga förutsättningar, aktiviteter 

och verksamheter som drar besökare. För att attrahera många olika människor under 

siella miljöer kan blandas med exempelvis kultur och bibliotek och placeras i anslut-

till regionens faktiska mötesplatser ökar tillgängligheten till service och bidrar till 

!
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trygghetskänsla. Synligheten hos de offentliga institutionerna sänker också trösk-

larna för kontakt och bidrar till ett ökat förtroende för institutionerna. Med begrän-

mellan människor och att vissa områden isoleras. 

-

ver tillgängligheten öka för grupper som vill söka sig till city, men som hindras genom 

exempelvis särbehandling eller rädsla för våld. Parallellt behöver förutsättningarna 

bör också ha en beredskap och en lyhördhet att ta tillvara potentialen i mötesplatser 

som uppstår spontant.

Undanröj hinder för att alla människor tryggt 
ska kunna vistas och resa i regionen 

möjligheter att röra sig i regionens alla delar. Alla ska känna sig tillräckligt trygga när 

-

het begränsar en människas livsrum och livschanser.

Den fysiska miljön ska upplevas som trygg och den ska försvåra brottslighet. 

Miljön ska vara tillgänglig även för funktionshindrade. Det är viktigt att många män-

niskor vistas ute på gator och torg och andra allmänna platser, eftersom det ökar 

känslan av trygghet för alla.

fortsätta att vidta åtgärder för att öka tryggheten. Det kan vara kameraövervakning, 

trygghetstelefoner, klotterbekämpning eller liknande. Berörda kommuner behöver 

-

ningsvägar, parkeringsplatser etc. Regionens aktörer bör se över de viktigaste 

Sådana åtgärder kommer att öka känslan av trygghet, i synnerhet för kvinnliga 

Utveckla det sociala innehållet i Stockholms varumärke 
och marknadsföringen av regionen inåt och utåt
En känsla av gemenskap är nödvändig för att stärka sammanhållningen i regionen. 

Invånarnas ömsesidiga erkännande av varandras värde skapar en attraktiv social 

miljö för invånare och besökare. Det ska vara möjligt att känna sig som stockhol-

mare, parallellt med andra identiteter, var man än kommer ifrån och var man än bor i 

regionen. En positiv lokal identitet förutsätter att människor känner sig stolta över 

sin hembygd. Regionens aktörer ska se till att den bild som presenteras av invånarna i 

Stockholmsregionen återspeglar faktiska etniska och andra förhållanden, och att 

Stockholm ses som en mångfaldsregion. 

-

holmsregionen har blivit etniskt och kulturellt mångfacetterad eller kosmopolitisk. 

Stockholmsregionen gör anspråk på att vara ett viktigt nav i den globala ekonomiska 

utvecklingen, och måste därför ha ett öppet förhållningssätt till identitetsskapandet. 

Varumärket Capital of Scandinavia bör få ett vidgat innehåll och fortsätta att kom-

municeras slagkraftigt både inåt i regionen och utåt. Varumärket ska bidra till att 

!
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stärka sammanhållningen och förmedla en attraktiv bild av regionen till omvärlden 

samt lyfta fram regionens ekonomiska, sociala och kulturella värden. Ett framgångs-

rikt varumärke sticker ut och talar om både vad platsen är och vad den vill bli. För att 

fylla sin funktion måste ett varumärke vara känt och omfamnat av regionens invå-

nare. Inga marknadsföringskampanjer kan mäta sig med den genomslagskraft det 

ger att medborgarna själva fungerar som ambassadörer för sin region och sitt varu-

märke. 

För att bättre förankra varumärket Capital of Scandinavia behöver det få en mer 

inkluderande och dynamisk prägel. Alla regioninvånare ska känna till varumärket 

och inte minst känna att de är delaktiga i att ge det en konkret innebörd. Ett slagkraf-

tigt formulerat, rätt fokuserat och väl förankrat varumärke bidrar till att sätta en 

plats på kartan och lyfta fram platsens unika och positiva attribut. Attraktiviteten 

och konkurrenskraften i förhållande till omvärlden stärks. Ett väl förankrat varumärke 

bidrar också till stolthet hos invånarna och stärker sammanhållningen i regionen.

Skapa strategiskt placerade landmärken 
i regionens stadskärnor 

av landmärken kan Stockholmsregionen skapa en mosaik som förstärker de olika 

delarna och regionen som helhet. Regionens aktörer bör gemensamt och på enskilda 

-

falden växer fram.

Landmärken kan vara till exempel byggnader, offentliga konstverk och minnes-

märken men också en upplevd atmosfär, ljud och aktiviteter. Ett landmärke fungerar 

när det upplevs som intressant, minnesvärt och speciellt för platsen eller förknippat 

med platsens lokala identitet. Vad som är ett landmärke är i viss mån en subjektiv 

plats. 

landmärken i andra kommuner i länet är få, men den nya nationalarenan i Solna, den 

planerade upplevelseparken i Botkyrka liksom konsthallen på Hålludden i Värmdö 

har förutsättningar att bli nya landmärken. En annan typ av landmärken har portal-

karaktär och signalerar att man anlänt till ett område. Stockholmsregionen saknar 

denna typ av välkomnande byggnader eller konstverk.

I den centrala regionkärnan planeras ett antal byggnader som kan få funktion som 

landmärken. Men det kan vara svårt att utforma och infoga dem i stadsmiljön på ett 

sätt som gör att de bidrar med nya kvaliteter, utan att samtidigt förstöra värden i den 

Samverka kring evenemang som stärker 
regionens profil inåt och utåt 
Regionen ska erbjuda ett brett spektrum av evenemang och aktiviteter och ses som 

dynamisk, mångfacetterad och kreativ. Effekten av evenemang och aktiviteter kan bli 

stor då evenemang av många olika slag inspirerar till idéer om nya arrangemang. 

-

!
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mang med samma form men annorlunda innehåll etableras. Det ger samma positiva 

effekt som återkommande evenemang. 

Regionen har få återkommande evenemang som människor förknippar med 

Stockholm och Stockholmsregionen. Mest uppmärksammat internationellt sett är 

är något av en folkfest. Detsamma gäller tjejmilen. Stockholm Marathon är relativt 

välkänt även utomlands, men inte unikt på samma sätt som exempelvis Vasaloppet. 

Regionen behöver samverka för att skapa vissa typer av större evenemang, till 

exempel en trädgårdsutställning, en världsutställning eller olympiska spel. Den 

typen av evenemang kan användas strategiskt för att utveckla och bebygga existe-

rande eller nya områden. Lokaler, anläggningar och ytor i det offentliga rummet bör 

Scandinavia och en mångkulturell, kreativ och inkluderande region. 

-

ringen innebär evenemang både att besökare dras till regionen och att regionen ham-

nar på kartan. Inom regionen ger festivaler och andra evenemang invånarna tillfällen 

-

stärker gemenskapen och utvecklar identiteten. 

Det krävs uthållighet för att ett evenemang ska bli en tradition och ett begrepp. 

-

het för hela regionen. Pridefestivalen är ett uppskattat och viktigt årligt evenemang 

som visar Stockholms öppna prägel och bör vårdas.  3:5
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Nuläge och trender
Stockholmsregionen har goda förutsättningar att skapa en socioekonomisk miljö där 

människors livschanser kan frigöras. Samverkan i regionen för social utveckling bör 

bidra till människors utveckling, till att deras grundläggande behov tillgodoses och 

till nya möjligheter för dem som annars skulle ha få livschanser. Individens livschan-

ser, till förmåga att försörja och förverkliga sig själv, påverkas i hög grad av olika 

förhållanden i samhället, till exempel av sammanhållningen mellan regionens invå-

nare. Om individen är fri ska hon också ha möjlighet att röra sig i regionen, vilket 

-

läggande liksom hälsa, sysselsättning och egen försörjning.

Strategin Frigöra livschanser fokuserar framför allt på samhällets roll att stärka 

invånarna och på de hinder som regionen måste undanröja för att livsmiljön ska vara 

god och för att alla mänskliga resurser ska kunna tillvaratas. Den långsiktiga ambi-

tionen är att bli en global karriär- och immigrationsregion, som erbjuder professio-

nella möjligheter och utbildning för alla. 

Avlägsna hinder
Samhällsåtgärder som utjämnar förutsättningarna och ger alla individer samma 

möjligheter har viktiga fördelningseffekter i ett längre tidsperspektiv. I svensk politik 

progressiva skatter samt olika bidrag och stöd. Uppgiften på regional nivå är att 

-

bättra människors livschanser. En bra utbildning för alla är alltjämt en central fråga. 

Återkommande möjligheter till utbildning, som vuxenutbildningen och folkbildnings-

organisationernas verksamhet, är viktiga för att ge nya chanser i olika livsskeden.

Olika grupper har olika förutsättningar
Olika gruppers förutsättningar och utgångsläge varierar, visar Stockholms läns 

landstings folkhälsorapport från 2007. 38 procent av männen och 41 procent av 

av länsinvånarna i villa eller bostadsrätt, 24 procent i hyresrätt och övriga i andra 

former av boende, till exempel som inneboende eller i äldreboende.

Invånarnas uppfattning om sin egen hälsa varierar också. Runt 80 procent av 

kvinnorna och männen i åldrarna 18–29 år anser att de har ett gott hälsotillstånd. 

Den självuppskattade goda hälsan försämras successivt med stigande ålder till 

omkring 60 procent bland dem som är i åldrarna 65–84 år. Bland äldre i åldrarna 

65–84 år är det 18 procent som anser sig ha dålig rörlighet utomhus. En tredjedel, 

32 procent, av länets invånare har något långvarigt hälsoproblem.

villa anser sig 22 procent inte må särskilt bra. Motsvarande siffra för kvinnor i hyres-

rätt är 38 procent.

Även de ekonomiska förutsättningarna mellan olika grupper skiljer sig åt. I folk-

hälsoundersökningen ställs frågan om man under de senaste 12 månaderna har varit 

tvungen att låna pengar eller söka socialbidrag för att klara löpande utgifter. Denna 

typ av ekonomiskt svår situation drabbade 15 procent av männen och 18 procent av 

kvinnorna i Stockholms län. Bland kvinnor i åldrarna 18–24 år befann sig 39 procent 

i samma situation. I gruppen personer födda utanför Europa är andelen högre än i 

genomsnittsbefolkningen, cirka 40 procent för båda könen. Den siffran är oföränd-

rad jämfört med år 2002.

3:6
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Stora skillnader inom regionen
-

skillnader mellan olika områden. Enligt Storstadsdelegationens analyser är sexton 

bostadsområden i regionen särskilt utsatta och samtliga som bor inom dessa områ-

den, inte bara personer med utländsk bakgrund, riskerar att drabbas av utanförskap 

och dess negativa effekter.

Priserna på bostäder varierar mycket i regionen. I regionens centrala delar är 

priserna mycket höga och de faller sedan generellt sett med ökat avstånd från region-

centrum. Även priserna på bostäder i attraktiva lägen i skärgårdsområdet är höga. 

Detta mönster återspeglas i de boendes inkomster och andelen förvärvsarbetande 

skiljer sig avsevärt mellan olika områden i regionen. I en jämförelse mellan kommu-

nerna ligger förvärvsfrekvensen som lägst på cirka 70 procent och som högst på drygt 

80 procent. Men skillnaderna inom kommunerna är ännu större. Bland stadsdelarna 

i Stockholms stad ligger förvärvsfrekvensen som lägst på omkring 41 procent.

Regionens problem med bristande mångfald i arbetslivet och med bristande inte-

-

kräva att man växlar från en modell för stöd och rättigheter till en där man erkänner 

det sociala, kulturella och ekonomiska värdet av mångfald.”  

I Sverige har 85 procent av infödda svenskar ett arbete som motsvarar deras 

utbildningsnivå, jämfört med bara 39 procent av personer födda utomlands. OECD-

rapporten understryker att Sverige har lagstiftat mot diskriminering i arbetslivet och 

-

lösa personer med utländsk bakgrund, i förhållande till deras andel av arbetskraften.

Ökande skillnader i inkomstnivå i storstäder
En global trend, som också gäller i Stockholm, är att realinkomsterna ökar för alla 

grupper i storstäder, men ökningarna är mycket kraftigare för dem som redan har det 

ökat konstant mellan 1990 och 2006, samtidigt som sambandet mellan högre utbild-

3:6
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regionen har invånare i alla stadsdelar och kommuner ökat sin inkomstnivå, men 

inkomsterna har ökat mycket mer där de redan var jämförelsevis höga. Storstäderna 

har den största barnfattigdomen i Sverige, och i vissa områden är den anmärknings-

värt stor.

Integrationspolitiken behöver kompletteras

kunnat hävas. Ofta har mycket kostsamma åtgärder genomförts för att främja social 

integration, men trots goda intentioner har insatserna ofta visat sig vara verknings-

Öppenhet är en viktig förutsättning för integration och delaktighet. En grund-

tanke är att tillträde till arbetsmarknaden inte bara ger bättre ekonomiska villkor 

utan också stärker individens kapacitet och handlingsmöjligheter. Ekonomisk inte-

gration kan öppna dörrar som ger individen tillgång till andra arenor, exempelvis 

kulturella och sociala, och till de bostadsmarknader som tidigare varit stängda. 

En sådan perspektivförskjutning innebär lokala åtgärder som syftar till att stärka 

individens kompetens, men avgörande för framgång blir regionala strategier för att 

öka sysselsättningen i regionen. Det är också viktigt att öka tillgängligheten mellan 

arbete och boende samt att öka dynamiken på arbetsmarknaden och i företagandet i 

stort. Symtom på samhällsproblem visar sig i vissa stadsdelar. Men orsakerna till 

Diskriminering
Diskriminering är ett allvarligt hinder för människors livschanser och är förbjudet i 

de känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden och känslan av diskriminering är 

vanlig bland människor med utländsk härkomst och homosexuella. Fler kvinnor än 
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män anmäler könsdiskriminering. Dessutom har kvinnor fortfarande lägre lön än 

männen, även om Stockholms län är mer jämställt än alla andra län i Sverige enligt 

Statistiska centralbyråns jämställdhetsindex. 

Viktigt med högt förtroende för samhället 
Ett viktigt skäl till att människor litar på varandra och är villiga att samarbeta är att 

de litar på de offentliga institutionerna och på att dessa behandlar människor med 

olika bakgrund lika och rättvist. Osäkerhet om vad man kan förvänta sig av en myn-

dighet eller ett politiskt organ har omvänd effekt. Misstankar om diskriminering, att 

vissa invånare får gå före eller tar sig lättare fram i sina myndighetskontakter, leder 

till misstro också mellan medborgarna.

3:6
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Individens möjligheter att förverkliga sina livschanser kräver ett samspel mellan 

individ och samhället. Samhället svarar för en mängd uppgifter för att stödja indivi-

den. Men om individen inte hyser förtroende till samhället, dess representanter och 

verksamheter, är det mindre troligt att individen vänder sig dit vid behov.

Stockholms läns landsting.  De offentliga aktörerna påverkar därför inte bara regio-

nen genom sin verksamhet, utan har också en betydande roll som arbetsgivare. Det 

regionen. Bland de tjugo största arbetsgivarna i länet är en tredjedel kommuner och 

att rekrytera män och kvinnor från olika grupper i samhället är avgörande både för 

att skapa livschanser för individerna och för att skapa förvaltningar som är tro-

värdiga i arbetet med att företräda invånarnas intressen.

Planeringsmål 
Strategin att frigöra livschanser förtydligas i konkreta planeringsmål, 

se följande ruta. 

Åtaganden
Det vi måste göra för att nå målen formuleras i åtagandena, se följande ruta. 

Varje åtagande beskrivs sedan utförligt.

Planeringsmål – det här ska vi uppnå till 2030

Hela regionen präglas av delaktighet och integration.

Invånarna använder sin kompetens på en väl fungerande arbetsmarknad.

Åtaganden – det här ska vi göra för att nå målen

Samverka på strategisk nivå för att förnya och bredda 
integrationspolitiken.

Anta en policy mot diskriminering.

Gör organisationerna mångfaldsorienterade.

Utveckla tilliten till det offentliga. 

Följ upp integration och utanförskap i hela regionen.
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Samverka på strategisk nivå för att förnya 
och bredda integrationspolitiken 

och stöd till långtidsarbetslösa och socialbidragstagare. Att fokus har legat på dessa 

två frågor är naturligt med tanke på kommunernas ansvar för mottagning, introduk-

tion och ekonomiskt bistånd. 

Ett integrationsperspektiv som bör förstärkas handlar om att minska boende-

segregationen och att dra nytta av mångfalden för att bli en öppen, idérik, konkur-

renskraftig och resurseffektiv region. 

Integrationen mellan olika grupper i regionen måste gå bortom ett ensidigt fokus 

på dem som betraktas som förlorare i segregationsprocessen. Istället ska hela det 

-

som en strategisk fråga för hela regionen.

Det nya integrationsperspektivet omfattar utvecklingsområden som inte traditio-

nellt betraktas som integrationspolitiska. Det handlar om tillgänglighet mellan 

människor från olika grupper kan mötas och lära känna varandra.  Det betyder att 

stadsplaneringen måste involveras. Integration i ett utvecklingsperspektiv förutsät-

ter arbete med en förnyad och mångfacetterad regional identitet som är inklude-

Men förnyelsen av integrationspolitiken betyder inte att gamla policyområden inte 

längre är relevanta. Det är som tidigare nödvändigt att ta krafttag mot diskrimine-

ring, som är ett betydande hinder för människor som vill ta tillvara sina egna livs-

chanser, och gör det svårare att skapa sammanhållning i regionen. I en resurseffektiv 

region blir ingen diskriminerad på arbetsmarknaden. I en attraktiv region blir ingen 

diskriminerad i nöjeslivet.

Anta en policy mot diskriminering
Arbetet i regionen bör organiseras i enlighet med en handlingsplan som tagits fram 

av International Coalition of Cities Against Racism. Det är en koalition som initierats 

-

boende, arbete, kultur och fritid. Programmet behöver anpassas till arbetet i regio-

arbeta enligt policyn.

!
ÅTAGANDE

!
ÅTAGANDE
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Diskrimineringslagen reglerar diskriminering av den enskilde som kan röra etnisk 

tillhörighet, funktionshinder, trosuppfattning, kön, sexuell läggning och religion. 

Diskriminering är ett brott och regionen bör parallellt med sitt eget arbete även för-

söka påverka statens rättsliga instanser att satsa större resurser på att bekämpa dis-

kriminering.

En Stockholmsregionen fri från diskriminering blir attraktiv, inte bara för utrikes-

födda personer utan även för övriga invånare och för besökande, till exempel turister, 

affärsresande och investerare.

Gör organisationerna mångfaldsorienterade 
Att vara en multikulturell region är en styrka och en konkurrensfördel. Stockholms-

regionen ska bli mer attraktiv, konkurrenskraftig och effektiv genom att regionens 

språkkunskaper och kulturkompetens. 

Det behövs mer mångfald i alla organisationer och i alla samhällssektorer. Utveck-

lingen mot mer mångfald ska påskyndas och det är nödvändigt med tydliga mål och 

strategier för att skapa mångfaldsorienterade organisationer. 

Som arbetsgivare har offentlig sektor ett särskilt ansvar att mångfaldsorientera 

sina verksamheter, eftersom det ökar förutsättningarna för alla i befolkningen 

– oavsett vilken grupp de tillhör – att känna förtroende för verksamheten och kunna 

ta del av service på lika villkor. Inom det delregionala samarbetet bland Södertörns-

kommunerna har man redan enats om att följa upp mångfald i personalboksluten, en 

modell som kan anpassas och användas av hela regionen. Som arbetsgivare och utbil-

dare har kommuner och landsting ett betydande handlingsutrymme och ska föregå 

med gott exempel.

Många av regionens kommuner liksom landstinget har antagit mångfaldsplaner. 

Planerna har stor bredd i ambitionsnivå när det gäller initiativ och uppföljning. 

Många av dessa planer har framför allt fokus på att hindra diskriminering. Bara ett 

fåtal kommuner har en uttalad ambition att andelen anställda med utländsk bak-

grund ska öka successivt för att personalsammansättningen bättre ska spegla kom-

munens befolkningssammansättning. Inom landstinget återspeglar andelen utrikes-

födda medarbetare i stort befolkningens sammansättning.

UNESCO:s tio åtaganden för att bekämpa rasismen
Ten-Point Plan of Action: Commitments for fighting racism in cities

1 Greater Vigilance against Racism

2 Assessing Racism and Discrimination and Monitoring Municipal Policies

3 Better Support for the Victims of Racism, Discrimination

4 More Participation and Better Informed City Dwellers

5 The City as an Active Supporter of Equal Opportunity Practices

6 The City as an Equal Opportunities Employer and Service Provider

7 Fair Access to Housing

8 Challenging Racism and Discrimination through Education

9 Promoting Cultural Diversity

10 Hate Crimes and Conflicts Management

!
ÅTAGANDE
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Utveckla tilliten till det offentliga 
För att utveckla kontakterna mellan myndigheter och invånare behöver regionens 

-

taktytorna bör vara både fysiska och virtuella. 

För att förtroendet för institutionerna ska bibehållas och utvecklas måste förvalt-

ningarnas agerande präglas av följande faktorer. 

gäller och kunna följa sina ärenden.

Objektivitet och rättvisa. Samma förutsättningar ska gälla för alla och invånarna 

ska känna att likabehandlingsprincipen fungerar.

Välkomnande bemötande och begripligt språk. En förvaltnings språk ska vara 

begripligt så att invånarna kan förstå beslut och ärendehantering och förlita sig på 

att förvaltningen ställer upp med hjälp och stöd.

För att tillit och förtroende mellan invånare och förvaltningar ska kunna utvecklas är 

det viktigt att underlätta invånarnas kontakter med myndigheterna. Det ska vara lätt 

för alla att komma i kontakt med myndigheter, oavsett utbildningsnivå och bak-

grund. Dessutom ska förvaltningarna vara synliga för invånarna.

Även om tjänsterna tekniskt sett är relativt lätta att använda, förutsätter de ofta att 

Tabell 7: Största arbetsgivare i länet efter antal anställda år 2005

Nr Arbetsgivare Antal anställda

1 Stockholms kommun 57 625

2 Stockholms läns landsting 28 625

3 Posten AB 10 425

4 Ericsson AB 9 475

5 AstraZeneca AB 8 225

6 Rikspolisstyrelsen 7 325

7 NCC aktiebolag 6 525

8 Botkyrka kommun 6 325

9 Scania CV AB 6 275

10 Södertälje kommun 6 075

11 Huddinge kommun 5 325

12 Haninge kommun 5 175

13 Coop Sverige AB 4 775

14 Skandinaviska enskilda banken AB 4 475

15 Försvarsmakten 4 325

16 Regeringskansliet 4 275

17 Föreningssparbanken AB 4 125

18 Karolinska institutet 4 125

19 Sollentuna kommun 4 025

20 Järfälla kommun 3 975

Källa: KSL

!
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användarna har goda kunskaper om vem som gör vad inom det offentliga Sverige och 

att de behärskar förvaltningarnas språkbruk.

Samverkan mellan myndigheter och andra aktörer i den virtuella världen riktar 

sig idag främst till besökare och investerare, vilket underlättar väsentligt för dessa 

grupper. Ambitionen att utveckla samarbetet inom Stockholm Business Alliance är 

här positiv. Samverkan mellan myndigheter gentemot invånare är dock mer sällsynt 

och behöver öka.

I framtiden kan andra gränssnitt eller tekniska innovationer komma att ersätta 

som människor redan använder sig av. 

uppnås samtidigt andra positiva effekter.

och samordna sina regler och rutiner.

Invånarna får större möjligheter att jämföra olika kommuners tjänsteutbud och 

kvalitet. 

sociala forum. Flera myndigheter har framgångsrikt sökt upp ungdomar som de velat 

informera på dessa forum. Samarbeten och erfarenhetsutbyte inom området kan 

ytterligare effektivisera de offentliga verksamheternas agerande. Att förvaltningarna 

på detta sätt ökar sin synlighet för invånarna stärker också förtroendet för de offent-

liga verksamheterna. 

Följ upp integration och utanförskap i hela regionen
Integregation och utanförskap ska följas upp gemensamt för att regionens aktörer 

av undersökningar gör det svårt att sammanställa och jämföra information. Ett 

framgångsrikt och fokuserat regionalt utvecklingsarbete kräver ett systematiskt 

och tillförlitligt sätt att mäta utvecklingen och följa upp insatser. Därför bör regio-

mätmetoder.

Stockholmsregionen är en integrerad boende- och arbetsmarknad, och segrega-

tion och utanförskap bör därför mätas på regional nivå, samtidigt som vissa myndig-

heter och kommunerna ansvarar för data som gäller sociala förhållanden. Ett regio-

nalt samarbete hjälper regionens aktörer att förstå den sociala utvecklingen och 

skapar underlag för att utvärdera och utarbeta åtgärder. Ansvaret för datainsam-

-

heter att göra jämförelser över tiden och mellan kommuner samt uppföljning av insat-

ser behöver vidareutvecklas.  

!
ÅTAGANDE
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Alternativa utvecklingsvägar
Den fysiska strukturen har stor betydelse för hur invånare och verksamheter loka-

liserar sig vilket påverkar hur de sex strategierna ska genomföras. Den följande redo-

visningen syftar till att tydliggöra alternativ i den rumsliga och fysiska utvecklingen. 

Det behövs inte bara ett mellankommunalt utan också ett länsöverskridande 

perspektiv. Funktionella och fysiska samband gör det nödvändigt att hantera frågor 

över länsgränserna på både lång och kort sikt. 

en planbild för Stockholms län. 

Den långsiktiga målbilden fokuserar på ortsstruktur och storregionala samband. 

Planbilden för Stockholms län ska ge konkret vägledning i frågor om mark- och 

utrymme med möjliga vägval.

Mål- och planbilder växer fram
-

tiv utarbetades. Alternativen utvärderades med hjälp av nyckelindikatorer som 

avspeglar målen för regionens utveckling, såsom tillgänglighet, energi- och resurs-

åtgång, täthet samt markanspråk. 

För östra Mellansverige har fem olika principstrukturer jämförts för utvecklingen 

2001/2050, Stationssamhällen samt Spridd. 

syd och Bygg inåt var tätare alternativ med färre regionala stadskärnor än i RUFS 

2001. Stationssamhällen och Spridd var alternativ med mer utspridd bebyggelse. 

En trendmässig framskrivning av utvecklingen, baserad på faktisk utveckling 

förelser mellan alternativen.

-

Mellansverige. 

En önskvärd utveckling, jämfört med trendalternativet, är att skapa en högre 

bilresande och ökade godstransporter på väg. Det är också önskvärt att andelen ny 

bostads- och arbetsplatsbebyggelse i glesa områden är lägre än trenden de senaste 

20 åren, samt att andelen ny bebyggelse i områden med hög täthet är högre.

Utvärderingen av alternativen för östra Mellansverige utanför Stockholms län 

visar att störst skillnad uppstår mellan täta och glesa strukturer, exempelvis vad gäl-

-

portarbete med bil, lägre utsläpp av växthusgaser och mindre anspråk på regionens 
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Karta 19. Principiella storregionala 
strukturer för östra Mellansverige 
som utvärderats

Trend

Spridd

Storstäder

Städer

Stationssamhällen

Källa: RTK
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Karta 20. Principiella regionala 
strukturer för Stockholms län
som utvärderats

Trend

Spridd

Nord-sydstråket

Västliga kärnorRUFS 2001/2050

Bygg inåtStationssamhällen

Källa: RTK
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grönstruktur är positiva effekter av en tätare struktur. Högre tillgänglighet till 

arbetsplatsområden och kortare restider är också viktiga aspekter som talar för den 

täta strukturen. 

Med utgångspunkt i analyser och diskussioner med berörda parter har två alterna-

Karta 21. Regionen rymmer en mångfald av attraktiva och varierade miljöer. 
Många tätorter ligger nära vatten och längs järnvägarna

Källa: RTK
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Målbilder för östra Mellansverige 2050
Funktionella samband i en växande region

De funktionella sambanden i östra Mellansverige är påtagliga och blir allt viktigare. 

De regionala stadskärnorna i Stockholms län ingår i ett övergripande stadsnätverk 

som omfattar städer och tätorter i hela östra Mellansverige. Befolkningens ökande 

rörlighet, specialisering och välfärd gör att de större städerna påverkar utvecklingen 

över ett allt större territorium. Det är ett internationellt fenomen som bland annat 

blivit en utgångspunkt för den europeiska utvecklingsplaneringen. Påverkan gäller 

både den bebyggda och den obebyggda miljön. 

Exempel på strategiska resurser, som bör värnas och utvecklas gemensamt i ett 

lägen, samt områden med stora natur- och kulturmiljökvaliteter, inklusive städer och 

stadskärnor. Mälaren är vattentäkt men också en viktig gemensam resurs för boende, 

Stockholm är centrum i transportsystemet som binder samman hela östra Mellan-

restid från Stockholm. I Uppsala tätort bor cirka 128 000 invånare, och i Västerås och 

tätorter har sammanlagt 181 000 invånare, som kan få mindre än en timmes restid 

till Stockholm när Ostlänken byggts ut.

markanvändning i stationernas närhet. Utbyggd kapacitet i järnvägssystemet gör det 

dessutom möjligt att utveckla ett storregionalt godstransportsystem som bygger på 

ett samspel mellan järnväg, hamnar och kombiterminaler. 

Tabell 8: Befolknings- och sysselsättningsutveckling 2005–2050  i alternativen Hög och Låg

Befolkning i tusental
Stockholms län  Östra Mellansverige

2005 2030 2050 2005 2030 2050

   Ökning    Ökning

Hög 1 890 2 420 2 790 900 3 680 4 350 4 830 1 150

Låg 1890 2 210 2 310 420 3 680 4 100 4 260 580

Sysselsättning i tusental
Stockholms län  Östra Mellansverige

2005 2030 2050 2005 2030 2050

   Ökning    Ökning

Hög 970 1 310 1 540 570 1 740 2 200 2 480 740

Låg 970 1 030 1 050 80 1 740 1 800 1 830 90

Källa: RTK
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Målbildernas funktion och inriktning

östra Mellansverige inklusive Stockholms län. 

Syftet med en översiktlig, storregional målbild är att den kan underlätta en 

gemensam förståelse och diskussion om hur städer och deras omland i östra 

Mellansverige kan samspela med varandra, och med Stockholmsregionens olika 

den översiktliga storregionala målbilden för östra Mellansverige skulle inriktas på 

att tydliggöra den rumsliga utvecklingen på lång sikt och skapa förutsättningar för

god tillgänglighet till arbetsmarknad och högre utbildning

internationell tillgänglighet

och forskning

institutionell samverkan för gemensamt utvecklingsarbete i hela östra 

Mellansverige.  

De två alternativa målbilderna är schematiska. I den färdiga planen kommer en mer 

utvecklad målbild presenteras baserad på de två alternativen och remissinstansernas 

synpunkter.

Storregional struktur – två alternativa målbilder till 2050
De två målbilderna illustrerar vägval mellan olika grader av koncentration av boende 

och sysselsättning inom den sammanhängande stadsbygden i östra Mellansverige 

inklusive Stockholms län. Alternativet Storstäder är något mer koncentrerat än alter-

nativet Städer.

yttre regionala stadskärnor. Den storregionala strukturen byggs upp av en tillväxt av 

befolkning och arbetsplatser med tyngdpunkt i Stockholms län. 

Alternativet Storstäder står för en långsiktig utveckling mot en stadsstruktur med 

några få tätt sammanknutna ”storstadsområden” med starka storregionala samband 

och utvecklade förbindelser inom respektive stadsområde. 

Alternativet Städer bygger på att ett större antal städer även fortsättningsvis sam-

spelar med varandra och med Stockholms län som dominerande magnet. 

Storregionala samband 
Järnvägen har en strukturerande roll i bägge alternativen. Pilarna på kartorna visar 

storregionala samband mellan städerna i området, oavsett transportslag. Stadsstruk-

kombinera tåg med olika hastigheter och räckvidder skapas nya kombinationsmöjlig-

heter och förutsättningar för mer direkta och snabbare resor. En kombination av 

olika tågslag förutsätter en tydlig idé om hur dessa ska samverka, inklusive var bytes-

punkter ska ligga för att stärka nätverk mellan städerna.  

vägkorridorerna i östra Mellansverige utanför Stockholms län. De spelar en viktig 

roll för att förbinda städer och tätorter i de radiella stråken med varandra. De är 

sveriges hamnar. 
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Karta 22. Målbild alternativ Städer
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Karta 23. Målbild alternativ Storstäder
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Hamnar och flygplatser 

lösningar kräver stabila planeringsförutsättningar som underlättar näringslivets 

investeringsbeslut. I dessa sammanhang utgör östra Mellansverige som helhet en 

gemensam marknad. 

Tågtrafik
De cirklar som redovisas i målbilderna illustrerar mycket översiktligt total restid från 

dörr till dörr. Själva åktiden, den tid som man tillbringar på tåget, är erfarenhetsmäs-

sigt cirka 65 till 70 procent av restiden på dessa avstånd. På en timmes restid är räck-

vidden cirka 50 kilometer med pendeltåg, vilket motsvarar 40–45 minuters åktid i 

vardera riktningen. Banverket räknar, vid en utbyggd Ostlänk, med att åktiden 

Stockholm–Linköping ska kunna komma ner till cirka 60 minuter, jämfört med 

dagens 101 minuter. Restiden totalt från dörr till dörr, som illustreras i kartorna, 

skulle därmed för Linköping bli cirka 90 minuter; åktiden utgör då cirka 70 procent 

av den totala restiden.

En utbyggnad av Ostlänken från Södertälje via Skavsta till Linköping och Jönköping, 

Öresund och Hamburg, är ett exempel på en starkt strukturpåverkande investering i 

infrastruktur, som på sikt kan få stor betydelse för framtida bebyggelselokalisering, 

rollfördelning och samverkansmöjligheter, inom regionen, i landet och internationellt.

Snabbtåg är tåg som går mellan 250 och 360 kilometer i timmen och som därför 

pendeltågssystemet kompletteras med den nya regionpendeln. Alternativ Storstäder 

har en tydligare inriktning mot en ökad andel snabba förbindelser mellan ett begrän-

sat antal städer jämfört med alternativ Städer.

Nätverk av många städer eller få storstadsområden?  

östra Mellansverige. Huvuddelen av befolkningstillväxten utanför Stockholms län 

-

-

holms län som Enköping, Strängnäs och Sala. Den rumsliga strukturen i Städer ger 

förutsättningar för att utvidga Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion, så att 

städerna inom en timmes restidsavstånd samt de mellanliggande orterna längs järn-

vägen till Stockholm inkluderas i en gemensam bostads- och arbetsmarknad. 

I det andra alternativet, Storstäder, inriktas utvecklingen på en koncentrerad till-

-

nativet Storstäder innebär att en större del av sysselsättningstillväxten koncentreras 

till de största städerna än i Städer. I detta alternativ stärks alltså förutsättningarna i 

de tre storstadsområdena att attrahera befolkning och arbetsplatser. Östra Mellan-

områdena samspelar och kompletterar varandra. 

-



Regionens rumsliga struktur – målbilder och planbilder  167

Utvecklade transportstråk
I båda alternativen förutsätts infrastrukturinvesteringar genomföras såsom förstärkt 

spårkapacitet på Svealandsbanan, Ostkustbanan, Mälarbanan och Västra stambanan 

söder om Stockholm med anslutning till Ostlänken. Eventuellt behöver även kapaci-

utvecklingen är likheterna större än skillnaderna mellan alternativen. De radiella 

förbindelserna utvecklas i båda alternativen, liksom regionpendeltåg som ger snabba 

förbindelser mellan stadskärnorna i Stockholms län. 

i Arlanda och Skavsta. Inom Stockholms län kommer regionpendeltåg och vanliga 

pendeltåg att kombineras. Det ger högre turtäthet och kortare restider jämfört med 

-

-

sammans med höjda hastigheter ger kortare restider. Stadskärnorna i de tre stor-

stadsområdena får direkta tågförbindelser till Arlanda och snabba tågförbindelser 

-

gare, med effektiva busslinjer eller lokala spårlösningar, och med stationsområdena 

I Storstäder antas därutöver en kortare spårsträckning mellan Eskilstuna och 

Västerås, en ny bana mellan Enköping och Uppsala samt nya spår för Mälarbanan 

riktning såväl som reseavstånden. 

mer koncentrerade i ett fåtal stråk. Antalet och andelen långa resor ökar i Storstäder. 

Bebyggelsens utveckling 
I Städer förutsätts att en stor del av den nya bebyggelsen lokaliseras nära stationer 

stationer med ett stort utbud av lokala, regionala och mellanregionala förbindelser 

får särskilt hög tillgänglighet.

I Storstäder får även dagens internationella industriella centrum och universitets- 

och forskningsmiljöer i östra Mellansverige karaktär av regionala stadskärnor. Det 

innebär att den centrala regionkärnan i Stockholms län kommer att kompletteras av 

-

potential, såsom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. Markområden inom gångav-

samt regionaltågsstationerna i övriga östra Mellansveriges städer, blir intressanta 

som lokaliseringsalternativ för regionalt betydelsefulla målpunkter. Liksom i Städer 
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får även andra stationsorter i östra Mellansverige en god storregional tillgänglighet 

som kommer att stärka deras attraktivitet som bostadsort för många olika grupper av 

hushåll. 

I Stockholms län uppnås i Städer en särskilt hög tillgänglighet till den centrala 

regionkärnan och de stadskärnor som ligger i de radiella, storregionala stråken. 

Dessa platser blir attraktiva för kontaktintensiva verksamheter. De blir också attrak-

tiva lokaliseringsalternativ för verksamheter med stora upptagningsområden, såsom 

-

kärnorna i nordost och sydost i Stockholms län får jämförelsevis sämre tillgänglighet 

till storregionen. 

I båda alternativen kan områden inom gångavstånd till järnvägsstationer med 

-

med förlängning längs banorna till Arlanda och Uppsala. Om snabbtågsförbindelser i 

-

Planbilder för Stockholmsregionen 2030 
Beredskap för en förväntad befolkningstillväxt 
Den stora utmaningen är att skapa utrymme i Stockholms län för ytterligare mellan 

300 000 och 500 000 invånare på 20 års sikt. Bedömningarna av befolknings- och 

sysselsättningsutvecklingen pekar på en fortsatt snabb tillväxt. Det leder till ökad 

efterfrågan på bostäder, lokaler, tekniska system för försörjning och transporter samt 

mark och anläggningar för olika ändamål. Detta ska kunna inrymmas samtidigt som 

viktiga värden i den bebyggda och obebyggda miljön säkras långsiktigt.

I det åtagande som avser bostadsbyggandet i kommunerna redovisas förslag på 

Det är angeläget att den sammantagna planberedskapen blir tillräcklig. Varje kom-

mun behöver göra översiktliga och långsiktiga kvantitativa och kvalitativa bedöm-

ningar av vad som är möjligt att uppnå fram till år 2030. 

Idag är Stockholmsregionen monocentrisk. Bebyggelse har tillkommit i koncen-

triska årsringar runt innerstaden, som försörjts av radiella vägar och banor. Under de 

Större befolkning kräver fler bostäder och arbetslokaler

Länets folkmängd väntas öka med 300 000–500 000 personer till år 2030, 
för att bli mellan 2,2–2,4 miljoner invånare. Detta motsvarar vid den höga ni-
vån ett totalt tillskott av bostadsyta på ungefär 21 miljoner kvadratmeter, vil-
ket motsvarar cirka 250 000 nya bostäder fram till år 2030. 

Sysselsättningen i länet beräknas under samma period öka inom intervallet 
60 000 till 340 000 fler sysselsatta. Den högre sysselsättningsnivån motsvarar 
ungefär 13,5 miljoner kvadratmeter lokalyta. År 2030 väntas mellan 1–1,3 
miljoner människor vara sysselsatta i Stockholms län. 
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senaste decennierna har denna trend delvis brutits. Omfattande nybebyggelse har 

förtätat och omvandlat tidigare bebyggda delar. Dessutom har tvärförbindelser 

Sedan den förra utvecklingsplanen togs fram har kunskapen om den gröna och blå 

strukturens egenskaper och värden ökat. Bland annat behöver de gröna kilarnas 

avgränsning uppdateras enligt fysiska förändringar, intentioner i kommunala över-

siktsplaner och ny kunskap. Ett annat exempel på uppdaterad kunskap att ta tillvara i 

planeringen är godshanteringens behov av infrastruktur och terminaler i bra lägen. 

bebyggelsestruktur kan förbättra möjligheterna i framtiden, förutsatt att kollektiv-

Ett viktigt vägval är vilka grundläggande principer som ska styra lokaliseringen av 

ny bebyggelse och infrastruktur. RUFS 2001 utgår från att nya bostäder till stor del 

kommer att lokaliseras utanför den centrala delen av regionen. Analyser av den fak-

tiska bebyggelseutvecklingen, och av potentialen för framtida förtätning, har dock 

-

nen jämfört med tidigare antaganden. 

Två alternativa planbilder för Stockholms län till 2030
I samrådsförslaget redovisas två alternativa planbilder för Stockholms län år 2030. 

remissinstansernas synpunkter.

Planbilderna utgår från bebyggelseutvecklingen de senaste åren, kommunernas 

planer, de framtida kraven på ökad resurs- och energieffektivitet samt erfarenhe-

terna från de inledande strukturanalyserna. Den ena bilden innebär att vidareut-

veckla strukturen enligt RUFS 2001, den andra belyser effekterna av en tätare struk-

I de två planbilderna redovisas övergripande principer för var bebyggelse ska loka-

liseras och hur mark med goda lägesegenskaper ska användas. 

Alternativet Fördelad syftar till goda utvecklingsförutsättningar i alla regiondelar, 

med hänsyn tagen till utvecklingen under de senaste åren och förändringar i kommu-

nala översiktsplaner. 

regioncentrum. Stockholmsregionens inre delar präglas av hög täthet, energieffekti-

för kommunala VA-anläggningar.

Bebyggelseutveckling i länets regioncentrum eller 
ökad tyngdpunkt i goda lägen i ytterområden? 
Bägge planbilderna ger beredskap för att inrymma en ökad befolkning enligt alterna-

tiv Hög för länet som helhet. Men de skiljer sig i var nya bostäder och lokaler för 

arbetsplatser ska lokaliseras. En central fråga är i vilken grad ny bebyggelse kan till-

komma genom förtätning och komplettering, respektive som helt nya områden. 

Bägge alternativen förutsätter att områden med hög tillgänglighet utnyttjas

 intensivt.
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Lokalisering av bostäder och lokaler
Enligt Fördelad lokaliseras ny bebyggelse till stor del utanför den centrala regionkär-

nan, genom koncentration till regionala stadskärnor och till områden i anslutning till 

en tredjedel av bostäderna antas tillkomma i småhus, det motsvarar knappt hälften 

av befolkningen. 

-

trum och övriga regionala stadskärnor, och en mindre andel i de yttre förortskommu-

nerna. Ungefär en femtedel av bostäderna antas tillkomma i småhus i detta alterna-

tiv, vilket motsvarar knappt en tredjedel av befolkningen.

Den inomregionala fördelningen som visas i tabellen av befolkning och sysselsätt-

ning i Stockholms län år 2030 är utgångspunkt för bebyggelsestrukturen i Fördelad 

Tabell 9: Befolkning per kommun år 2005 samt år 2030 i Låg och Hög 
samt i alternativen Fördelad och Tät

Låg Hög
Tät Fördelad Tät Fördelad

Kommun 2005 2030 2030 2030 2030

Botkyrka 76 600 86 900 97 100 94 100 111 400

Danderyd 30 200 34 500 33 200 37 500 35 300

Ekerö 24 000 28 400 31 100 31 400 36 000

Haninge 71 800 82 800 92 200 90 500 106 400

Huddinge 88 800 109 400 102 900 123 800 112 700

Järfälla 61 700 80 200 78 000 93 000 89 200

Lidingö 41 900 46 500 46 000 49 700 48 900

Nacka 80 200 100 200 95 400 114 100 106 000

Norrtälje 54 600 59 600 68 600 63 100 78 300

Nykvarn 8 400 12 400 14 600 15 200 19 000

Nynäshamn 24 600 27 600 30 900 29 600 35 300

Salem 14 300 19 300 20 700 22 800 25 100

Sigtuna 36 700 45 900 41 600 52 200 44 900

Sollentuna 59 400 70 600 68 600 78 500 75 100

Solna 60 600 78 600 72 600 91 100 81 000

Stockholm 771 000 866 000 839 200 932 300 886 700

Sundbyberg 34 000 44 200 37 300 51 300 39 600

Södertälje 80 600 97 300 94 200 109 000 103 800

Tyresö 41 100 45 000 46 600 47 700 50 400

Täby 60 600 69 800 71 000 76 200 78 200

Upplands-Bro 21 300 24 300 26 800 26 400 30 600

Upplands Väsby 37 600 42 500 44 100 45 900 48 600

Vallentuna 27 400 33 100 40 900 37 000 50 300

Vaxholm 10 100 13 100 13 700 15 200 16 200

Värmdö 34 900 40 800 49 800 44 900 60 200

Österåker 37 300 45 900 47 600 51 900 54 800

LÄNET 1 889 700 2 204 900 2 204 700 2 424 400 2 424 000

Källa: RTK
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än Fördelad. Framför allt i nordostsektorn och sydostsektorn är bostadstillskottet 

Alternativet Fördelad utgår från att efterfrågan på bostäder och lokaler i centrala 

delar av regionen. Möjligheterna att omvandla äldre terminal- och industriområden, 

som inte längre används, är en potential för framtida bostads- och arbetsplatsområ-

den. Detta ligger i linje med nuvarande utvecklingstendenser, där äldre industriom-

råden i goda lägen tas i anspråk för en blandning av bostäder och arbetsplatser. 

-

ning till redan bebyggda områden, som förtätas och utvidgas med nya bebyggelseom-

råden. Lokaliseringen sker främst i de regionala stadskärnorna i nordväst och syd-

väst, men även i regionala stadskärnor i den östra delen av regionen, samt i områden 

som kommunerna har pekat ut som utvecklingsområden för bostäder och lokaler i 

sina översiktsplaner. 

Tabell 10: Sysselsatta per område i alternativen Tät och Fördelad samt Hög och Låg

Låg Hög
Tät Fördelad Tät Fördelad

Område 2005 2030 2030 2030 2030

Kommuner i regioncentrum 605 000 632 000 619 000 760 000 683 000

Kommuner i inre förort 167 000 184 000 187 000 269 000 286 000

Kommuner i yttre förort 199 000 213 000 223 000 282 000 342 000

Kommuner i länet 971 000 1 029 000 1 029 000 1 311 000 1 311 000

Tabell 11: Inomregional fördelning av befolkning i Stockholms län 
år 2030 i alternativen Tät och Fördelad

Befolkning år 2006 Befolkningstillskott Befolkningstillskott
(procent) Fördelad (procent) Tät (procent)

Kommuner i regioncentrum 45 25 40

Kommuner i inre förort 25 25 30

Kommuner i yttre förort 30 50 30

Tabell 12: Inomregional fördelning och sysselsättning i Stockholms län 
år 2030 i alternativen Tät och Fördelad

Sysselsättning Sysselsättningstillskott Sysselsättningstillskott
år 2006 (procent) Fördelad (procent) Tät (procent)

Kommuner i regioncentrum 60 25 45

Kommuner i inre förort 20 35 30

Kommuner i yttre förort 20 40 25

Till regioncentrum räknas Stockholm, Sundbyberg och Solna. Som inre förort räknas Täby,
 Järfälla, Sollentuna, Danderyd, Lidingö, Nacka, Huddinge och Tyresö. Till yttre förort räknas 
Norrtälje, Sigtuna, Vallentuna, Upplands Bro, Österåker, Upplands Väsby, Värmdö, Vaxholm, 
Ekerö, Södertälje, Salem, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn och Nykvarn.

Källa: RTK
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Jämförelse mellan strukturalternativens förslag på regionala kärnor samt stadsbygd med 
utvecklingspotential. Kärnstrukturen i alternativ Fördelad anges med blå färg. Kärnstrukturen i 
alternativ Tät ska läsas som den sammanlagda ytan som anges med blå och röd färg.

Källa: RTK

Fördelad redovisar nästan samma stadsbygd med regional utbyggnadspotential, 

samma övrig regional stadsbygd och samma utvecklingsförutsättningar i kust- och 

Karta 24. Regionala stadskärnor. Jämförelse mellan alternativen Fördelad och Tät
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Regionala stadskärnor
Fördelad följer intentionerna att skapa en tät och sammanhållen storstadsregion 

med hög inomregional tillgänglighet dels i den centrala regionkärnan, dels i sju yttre 

regionala stadskärnor, vars inomregionala tillgänglighet förstärks med utvecklade 

radiella stråk och nya tvärförbindelser. 

än i Fördelad. I stadskärnorna år 2030 är befolkningen 15 procent högre och syssel-

Botkyrka, Värmdö och Vallentuna och i de tre mest centrala kommunerna Stock-

-

ningen i ytterkommunerna. Sysselsättningen följer ett liknande mönster. 

Transportinfrastruktur: Förstärkt kollektivtrafik för ytterområdet 
eller tunnelbanans omland?

trängsel i de centrala delarna. Även omfattande vägutbyggnader föreslås för att 

tillgängligheten i de yttre stadskärnorna skapas genom tvärförbindelser i spår- och 

vägnät, i kombination med en medveten lokalisering av ny bebyggelse i stadskär-

-

-

systemet ännu viktigare.

-

Tabell 13: Regionala stadskärnor i alternativ Fördelad respektive alternativ Tät

Alternativ Fördelad Alternativ Tät 

Centrala regionkärnan Centrala regionkärnan 
utvidgas norrut och söderut

Barkarby–Jakobsberg
Barkarby–Jakobsberg och Kista–Sollentuna

Kista–Sollentuna–Häggvik –Häggvik bildar en stor regional stadskärna 

Skärholmen–Kungens Kurva Skärholmen–Kungens Kurva och Flemingsberg 
bildar en stor regional stadskärna

Flemingsberg  

Södertälje   Södertälje

Täby Centrum–Arninge Täby Centrum–Arninge

Haninge centrum Haninge centrum

— Arlanda

Källa: RTK  
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Tabell 14: Infrastrukturinvesteringar i kollektivtrafiknät Stockholms län fram till 2030.
Jämförelse mellan alternativen Fördelad och Tät samt Stockholmsförhandlingens åtgärder

Objekt Fördelad Tät Stockholmsförhandlingen
2008–2019 2020–

Järnväg

Citybanan; Södra stn–Tomteboda x x x

Ombyggnad Stockholm C x x

Västerhaninge–Nynäshamn, ökad kapacitet x x x

Vega stn x x x

nytt godsspår Berga–Norvik x x

Södertälje hamn–Södertälje C x x x

Roslagspilen; Solna stn–Roslags Näsby–Arninge x x

ArningevÅkersberga efter 2030  

Ostkustbanan; Stockholm C–Sörentorp x x x

Stockholm Nord; Häggvik x

Stockholm Nord; Sollentuna x

Märsta stn flyttning mot centrum x x

nytt godsspår kombiterminal Rosersberg x x (x)

Mälarbanan;Tomteboda–Barkarby, dubbelspår x

    via Sundbyberg x

    via Kista x

Barkarby–Kallhäll, dubbelspår x x x

Kallhäll–Kungsängen, dubbelspår x x

Stockholm Väst; Barkarby x x

Ostlänken; Järna–länsgränsen x x

Svealandsbanan, ökad kapacitet x x
   

Tunnelbana

Akalla–Barkarby x t-bana/spårväg

Odenplan–Karolinska x x x

Mörby C–Täby C x

Täby C–Arninge efter 2030  

Kungsträdgården–Forum Nacka x x x

Forum Nacka–Orminge beredskap beredskap  

Universitetet/Albano–Odenplan–Liljeholmen x

Hagsätra–Älvsjö x
   

Spårväg

Akalla–Barkarby x t-bana/spårväg

Alvik–Solna stn x x x

Solna stn–Bergshamra–Universitetet x x x

Ulvsunda–Kista x x x

Kista–Akalla–Häggvik x

Kista–Sollentuna–Häggvik x

Häggvik–Roslags Näsby x x

Universitetet–Ropsten x

Lidingöbanan; Ropsten–Gåshaga upprustning x x x

Saltsjöbanan konverteras och ansluts till tvärbanan x x x

Djurgården–Centralen x x

Spårväg syd; Älvsjö–Flemingsberg x x x
   

Lokaljärnväg

Roslagsbanan; upprustning/uppgradering ytterdelar

dragning via Arninge x x x

(  ) = ingår ej i Stockholmsförhandlingen

För Ostkust-, Mälar-, Svealandsbanan samt Ostlänken förutsätts utbyggd spårkapacitet även utanför länsgränsen.
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Tabell 15: Infrastrukturinvesteringar vägnät Stockholms län fram till 2030.
Jämförelse mellan alternativen Fördelad och Tät samt Stockholmsförhandlingens åtgärder

Objekt Fördelad Tät Stockholmsförhandlingen
2008–2019 2020–

Europavägar    

E18 Hjulsta–Rinkeby–Kista inkl ny tpl Hjulsta x x x

E18 Jakobsberg–Hjulsta breddning o ombyggn. tpl Barkarby x x x

E4 Upplands Väsby–Arlandaavfarten breddning x x x

E4/Lv 273 tpl Måby x x x

E4 tpl Rosersberg x x x

E4 Norrtull–Kista breddning, ombyggn. Järva krog x x x

E4–länken Karlberg–Frösunda x x

E4/E20 Tomteboda–Norra stn–Haga breddn./koppl. N:a länken x x x

E18 Danderyds kyrka–Arninge, nya busskörfält x x x

E18 tpl:er Roslags Näsby och Viggbyholm x x x

E4/E20 Södertälje–Hallunda breddning inkl ny bro Södertälje x x x

   

Riksvägar    

Rv 76 Lommarleden, förbifart Norrtälje x x x

Rv 77 länsgränsen–Rimbo–Rösa ombyggnad inkl förbifart Rimbo x x x

Rv 73 Älgviken–Fors ombyggnad, delvis ny sträckning x x x

Rv 57 förbifart Järna x x

   

Länsvägar    

Lv 261 Nockeby–Tappström breddning x x x

Lv 267 Rotebroleden breddning x x x

Lv 268 Grana–Hammarby ombyggnad, delvis ny sträckning x x x

  samt planskildhet Vallentuna centrum

Lv 276 Röllingbyleden, förbifart Åkersberga x x

Lv 260 Danviksbron breddning x x

Lv 222 Lugnets tpl/Henriksdal ombyggnad inkl tunnel x x

Lv 222 Värmdöleden; Skurubron breddning x x x

Lv 222 Mölnvik–Ålstäket breddning x x x

Lv 226 planskild tpl Huddingev/Rågsvedsv. x x

Lv 226 planskilda tpl:er Huddingev/Ågestav. resp Lännav. x x x

Lv 226 förbifart Tullinge   x x

Lv 225 Lövstalund–Ösmo upprustning x x x

   

Ringen    

E18/E20 Frescati–Bergshamra breddning/anslutn. N:a Länken x x x

Norra länken; Norrtull–Roslagstull–Lidingövägen x x x

Österleden x efter 2030  (x)

   

Yttre tvärleden    

Norrortsleden; Häggvik–Rosenkälla pågår pågår pågår

Förbifart Stockholm; Hjulsta–Häggvik x x x

Förbifart Stockholm; Skärholmen–Hjulsta x x x

Södertörnsleden; Sundby–E4/E20 inkl Masmolänken x x x

   

Övriga objekt    

Huvudstaleden i tunnel till Huvudstabron x (x)

( ) = ingår ej i Stockholmsförhandlingen

i Stockholmsförhandlingen finns dessutom ett ospecifierat ekonomiskt utrymme inom vilket åtgärder ryms avseende 
bl.a. Lugnets trafikplats.



Karta 25. anbild alPlPla

Källa: RTK



Karta 26. anbild alPlPla

Källa: RTK
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bana syd mellan Flemingsberg och Älvsjö. Yttre tvärleden förbättrar samtidigt till-

gängligheten i vägnätet.

-

-

Akalla.

-

-

torg konverteras till modern spårväg och förlängs till Centralen. Stockholms central-

Ropsten, där den ansluter till den till ombyggda Lidingöbanan. 

-

ligheten till den centrala kärnans yttre delar. En ny sträckning av tunnelbanan före-

slås från Liljeholmen via Fridhemsplan, Odenplan, Universitetet och vidare norrut 

Saltsjö–Mälarsnittet samtidigt som den skapar ökad kapacitet vid de hårt belastade 

delarna kring Östermalmstorg och i nordostsektorn.

-

tågsgren, Roslagspilen, mellan Solna station och Arninge, med fortsättning mot 

Åkersberga. Solna station blir en ny bytespunkt för resenärer mellan Stockholm och 

Arlanda.

-

av Östlig förbindelse att Ringen blir komplett. Alternativet inkluderar också Huvudsta-

-

delse som byggs efter 2030. 

I båda alternativen förstärks järnvägskapaciteten genom att Citybanan byggs ut 

och via Sundbyberg i Fördelad.

samma förutsättningar att knyta samman de södra regiondelarna med Arlanda i pen-

-

bindelserna i tvärled samt längs Yttre tvärleden. Flygplatsernas landtransportsystem 

förbättras, framför allt genom att den utökade kapaciteten i tågsystemet möjliggör 

direktförbindelser till Arlanda från de södra regiondelarna.
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mätt i antal personkilometer med bil, mellan de båda alternativen, vilket är relativt 

blygsamt om man ser till den allmänna ökningen till följd av tillväxten.

Fördelad innebär att knappt hälften av nya hus byggs i de yttre delarna av regio-

nen. Det innebär att en betydande del byggs med sämre tillgänglighet till arbetsplat-

Grönstruktur – förlängda gröna kilar nära bebyggelsen 

största samlade natur-, kultur- och rekreationsvärdena på landsbygden”. Utvecklingen 

-

rens avgränsning har uppdaterats, sedan gällande regionplan togs fram, med hänsyn 

till fysiska förändringar, intentioner i kommunala översiktsplaner och ny kunskap.

innebär att kilarna har förlängts i anslutning till bebyggelsestråken och längs strän-

derna i exempelvis Sigtuna, Vallentuna, Österåker, Haninge och Södertälje kommun. 

Förslagen innebär att antalet gröna värdekärnor ökar i tätortsnära lägen. Exempel 

-

dinge, Stenhamradalen i Sigtuna och Flaten i Stockholms stad. Andra värdekärnor 

har reducerats eller justerats på grund av ändrade förutsättningar. Prästgården i 

-

nas avgränsning och läge bör preciseras under samrådet.

kilen

Karta 29. Principbild över Stockholmsregionens 
gröna kilar med deras namn

Källa: RTK
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Områden som ligger långt från bebyggelse redovisas som natur-, kultur- och 

rekreationsvärden på landsbygden. Exempel på sådana områden som i RUFS 2010 

Teknisk försörjning 
Energi- och kraftvärmeproduktion
Det förutses inte några större nya regionala markanspråk för energianläggningar 

-

och bättre värmestandarder i byggnader bedöms inget ytterligare storskaligt värme-

för närvarande planeras i Brista, Hagby, Igelsta, Jordbro, och Värtan. 

-

bränslen år 2030, men anläggningarna kommer i regel att ha begränsad lagrings-

eller fartyg. Ett välfungerande system med hamnar, terminaler, mellanlager och 

bör hänsyn tas till möjligheterna att klara transporterna på ett hållbart sätt. Det är 

viktigt för regionen att hela kedjan byggs upp på ett storskaligt sätt med långväga 

transporter via länets hamnar. Viktiga omlastningspunkter för bränsletillförseln 

med fartyg är Hargshamn för norra länsdelen och Oxelösund för södra delen. 

-

kraftanläggningar. Dessa områden redovisas inte i samrådsförslaget.

Detta möjliggör ett kundvänligt och robust system med låg klimatpåverkan. Fjärr-

värmesystemens expansion leder till vissa markanspråk lokalt, men det behövs inte 

några större markreservat i regional skala. 

Vatten- och VA-försörjning

och täcka vattenbehovet för att klara den väntade befolkningstillväxten. Inga nya 

stora vattenverk är planerade. Dricksvattensystemen kommer att kopplas ihop mer, 

vilket kan säkra vattenförsörjningen i områden som har brist på vatten idag. De stora 

avloppssystemens reningsverk är viktiga att värna. Det bedöms inte behövas några 

nya större anläggningar. 

-

-

vatten och närsalter, och har bättre förutsättningar för en säker vattenförsörjning. 

-

tivare resursutnyttjande av infrastrukturen för VA, mindre klimatpåverkan och lägre 
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intrång i vattenvärden i form av natur, rekreation och friluftsliv, kulturmiljö och 

dricksvattenförekomster mot förorening.

-

sättningar för att lokalisera dagvattenhantering, vilket är en fördel för att skydda 

delen med Fördelad att den nya befolkningen som bosätter sig i skärgård och andra 

områden utanför den urbana miljön lättare kan tillgodogöra sig positiva vatten-

värden i form av natur, rekreation och friluftsliv, kulturmiljö och landskap. 

Båda alternativen beräknas innebära lägre närsaltsbelastning från avlopp till 

Mälaren och Östersjön än idag, tack vare bättre reningsteknik och införande av fos-

fatfria hushållskemikalier.

Avfallshantering
Avfallssektorn integreras alltmer i energisektorn genom avfallsförbränning och 

biogasproduktion. Planerade utbyggnader av nya förbränningsanläggningar behövs 

i Brista, Hagby, Igelsta och Jordbro för att undvika deponering. Plats bör säkras för 

små insamlingsställen, hantering och regionala återvinningsanläggningar.

Materialhantering 
Regionens försörjning av ballastmaterial är mycket ytkrävande. I den centrala 

halvcentrala och perifera lägen. Det är dock angeläget att några anläggningar behålls 

eller tillkommer centralt i regionen för transporter med båt. Återvinningsplatserna 

har stor betydelse för regionen, men markfrågorna måste lösas lokalt.

Terminalområden 
-

områden är redan idag högt utnyttjade, och tillgången på lämpliga områden för nya 

terminaler är begränsad. Arlanda/Rosersberg, Södertälje och Jordbro är exempel på 

områden som kan utvecklas som strategiska omlastningsterminaler i Stockholms-

området. 

En regional terminalstruktur behöver utvecklas, som beskriver både vilken ny 

mark som behöver tas i anspråk och vilka funktioner som bör prioriteras i olika lägen. 

Mark behöver reserveras för nya distributionscentrum i centrala lägen, och utrymme 

för att utveckla kombiterminaler bör erbjudas i länets perifera delar. Utöver ovan 

Hamnar
I en effektiv regional godstransportstruktur är hamnarna och dess landanslutningar 

viktiga. I regionen bör Värtan och Stockholms ström med Stadsgården prioriteras för 

-



184  Regionens rumsliga struktur – målbilder och planbilder

nerhanteringen i Frihamnen bör avvecklas, och Bergs oljehamn kan förväntas vara 

avvecklad till år 2020. I det längre perspektivet kan det vara önskvärt att även avveckla 

för inomeuropeisk handel österut. Containerhantering sker i Södertälje, och Stock-

Vattenskydd
I båda planbilderna redovisas ett preliminärt urval av länets vattenförsörjning 

väsentliga ytvattentäkter, östra Mälaren, Erken och Yngern. Vattenskyddet kan inne-

bära inskränkningar i nyttjandet av mark- och vattenområden och det kan ställa krav 

på förändringar av vattenuttag och utsläpp.

Landsbygd och skärgård
Landsbygden och skärgården består av olika delar som har skilda förutsättningar och 

-

nad, service och utbildning med mera. Den framtida bebyggelseutvecklingen bör 

skola och butik samt befolkning på minst 50 personer, och har därmed utvecklings-

potential för företag och verksamheter. På det sättet motverkas spridd bebyggelse, 

och obebyggda områden bevaras. Det ökar också de långsiktiga förutsättningarna 

att bibehålla och stärka underlaget för kommunikationer och annan service på kärn-

öarna, liksom deras möjligheter att fungera som servicepunkter för befolkningen 

planeras för permanentboende på öar med statlig färja. På övriga öar utan vägför-

bindelse till fastlandet bör ny bebyggelse endast tillkomma genom avstyckning i 

-

dagliga arbets- och skolresor morgon och kväll, och till eller från respektive kom-

muncentrum för ett dagsbesök, under vardagar året runt. Med ett fåtal replipunkter 
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Jämförelser mellan alternativen 
För att belysa skillnaderna mellan de olika alternativen har en rad nyckeltal tagits 

ur dessa. 

Det är viktigt att notera att de alternativa målbilderna för östra Mellansverige och 

planbilderna för Stockholms län bara omfattar en del av de förhållanden som påver-

kar nyckeltalen i tabellerna. Exempelvis kan de föreslagna åtagandena för att öka 

-

systemets påverkan på klimatet medverka till att förbättra situationen på sikt. Men 

även andra beslut och insatser kommer att krävas. 

Tabell 16: Jämförelse mellan alternativen Städer och Storstäder, ett urval variabler

Nyckeltal Östra Mellansverige Städer Storstäder Nuläge

ÖMS ÖMS exkl AB ÖMS ÖMS exkl AB ÖMS ÖMS exkl AB 

Resurs- och Trafikarbete bil,
energieffektivitet fordons-km,

tusental per dygn 36 791 21 199 34 387 20 720 16 705 10 055

Kollektivtrafikandel
av samtliga resor 
bil + koll, procent 19,8 8 21,6 8,5 27 10

Kollektivtrafikandel
av samtliga färdmedel, 
arbetsresor, procent 24,3 9,3 25,6 9,6 27 9,1

Kollektivtrafikandel
av samtliga färdmedel, 
samtliga resor, procent 16,5 6,7 17,8 7,1 18,7 7

Kollektivtrafikandel av 
arbetsresor bil+ koll, 
procent 27,2 10,6 28,7 10,9 32,8 11,5

Tillgänglighet Till arbetsplatser och 
arbetskraft, index 110 110 100

Tillgänglighet till 
högre utbildning för 
befolkning med koll, 
index 134 111 141 111 120 100

Tillgänglighet till 
flygplats från arbetsplatser 
med viktat koll och bil 
som (koll+bil)/2, index 119 108 120 109 111 100

ÖMS = Östra Mellansverige
AB = Stockholms län
Källa: RTK
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Tabell 17: Jämförelse mellan alternativen Fördelad och Tät, ett urval variabler

Nyckeltal Stockholms län Nuläge Fördelad 2030 Tät 2030

Täthet och fördelning

Andel befolkning i Regioncentrum, procent 46 41 44

Andel sysselsatta i Regioncentrum, procent 62 52 58

Andel befolkning i alternativets kärnor, procent 27 28 32

Andel sysselsatta i alternativets kärnor, procent 61 52 60

Antal hektar bebyggd mark inom den regionala grönstrukturen (RUFS 2001) 3 684 4 125 3 720

Andel bebyggd mark inom den regionala grönstrukturen (RUFS 2001) 2,2 2,5 2,2

Energieffektivitet

Persontransporter, utsläpp av koldioxid, ton per dygn 3 498 4 541 4 033

Kollektivtrafikandel, samtliga färdmedel per dygn, procent 28,6 27,4 29

Tillgänglighet

Medelrestid arbetsplatser med bil (min) 24,6 27 26,3

Medelrestid arbetsplatser med kollektivtrafik (min) 34,1 30,5 29,5

Medelreslängd arbetsplatser med bil (km) 15,8 17,9 17

Medelreslängd till arbetsplatser med kollektivtrafik (km) 14,8 16,1 15,7

Folkhälsa

Antal invånare med bullernivå > 55 dbA (1000-tal) 505 729 799

Antal invånare med tillgång till tysta områden inom 1000 m, (1000-tal) 448 562 546

Antal döda och skadade i trafiken (Index 2007) 100 151 139

Robusthet

Antal hektar bebyggd mark inom strandnära områden (100 m) 3 896 4 359 4 008

Antal hektar bebyggd mark inom Mälarens riskområde för översvämning 301 329 306

Källa: RTK

Täthet och hushållande med markresurser
Östra Mellansverige 2050
De båda alternativen har olika strategier för lokaliseringen av nya bostäder och verk-

samheter. I alternativ Storstäder är en mycket stor andel av befolknings- och syssel-

I alternativ Städer fördelas befolkning och sysselsättning istället betydligt jämnare. 

Ett betydande tillskott sker i mindre tätorter som idag har färre än 2 000 invånare.
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Stockholms län 2030
Beräkningar visar att tillgången på mark för nya bostäder och arbetsplatser i länet 

är god. Möjligheten att komplettera bebyggelsen är också god, även i centrala lägen. 

-

stadshus, innebär lägre anspråk på ny mark för bebyggelse än i alternativet Fördelad. 

regionala grönstrukturen och strandnära områden. Anspråken på mark för exploate-

ring som kan bli aktuella rör till största del mark och naturvärden i centrala och 

tätortsnära lägen. 

Energieffektivitet
Östra Mellansverige 2050

i Storstäder än i Städer. 

Stockholms län 2030
Energiförbrukningen för uppvärmning av bostäder och lokaler är jämförelsevis lika i 

uppvärmning i tillkommande bebyggelse sker med förnyelsebara energikällor samt 

att tekniken är 50 procent mer energieffektiv än idag. 

enbart med de åtgärder som föreslås i planen. Ekonomiska styrmedel kan då vara ett 

sätt att bidra till att nå målen. Sett över hela dygnet, alla typer av resor och alla färd-

jämfört med idag.
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Tillgänglighet
Östra Mellansverige 2050

jämförelse med idag. Det beror på en större arbetsmarknad och ett utökat tran-

alternativen. 

Stockholms län 2030

olika sätt. Här har mycket enkla mått som genomsnittlig restid och reslängd till 

är trängseln större än i Fördelad. Den genomsnittliga restiden till arbete med kollek-

26 km/tim till 32 km/tim i båda alternativen.

Andelen bebyggelseområden där man kan nå en stor del av länets arbetsplatser 

att man i planalternativen för 2030 kan nå ca 70–100 procent av länets arbetsplatser 

i stora delar av Stockholms närförortsområden där man i nuläget når ca 50–70 procent. 

Detta är en kombinerad effekt av lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser samt 

-

Folkhälsa
Stockholms län 2030
Byggande i ”tysta områden” kan undvikas helt enligt modellerna som analyserna byg-

-

sett till antalet dödade och skadade per fordonskilometer.

Båda planeringsalternativen ger betydande förbättringar i fråga om tillgänglighet 

-

Robusthet
Stockholms län 2030
Ett förändrat klimat kan medföra översvämningsrisker till följd av ökad nederbörd 

och/eller ett högre medelvattenstånd. I Stockholms län gäller detta särskilt föränd-

-

-

-

lad beror i huvudsak på antaganden om en högre grad av omvandling av fritidshus till 
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permanentboende. Arealen mark som tas i anspråk inom strandnära områden ökar 

dock relativt lite i båda strukturalternativen. 

högre andel hårdgjorda ytor, och ställer därför högre krav på kapacitet i dagvatten-

systemet för att undvika översvämning och bräddning av orenat avloppsvatten.

Genomförbarhet
Stockholms län 2030
Är de utbyggnader som förutsätts i den täta strukturen möjliga att genomföra? Upp-

följning av utvecklingen hittills tyder på att det jämförelsevis omfattande bostads-

byggande som förutses under kommande decennier kan vara svårt att styra till täta 

vid förtätning och omvandling är som regel höga, vilket i sin tur kan ge relativt dyra 

bostäder och lokaler. Den täta miljön kan därför eventuellt minska möjligheterna att 

uppnå ett varierat utbud av upplåtelseformer, hustyper och kvalitéer.

Bostadsefterfrågan och bostadsbyggande styrs i hög grad av de boendes preferen-

ser, och hittills har utvecklingen pekat på en efterfrågan på både tätare och glesare 

boende. Under senare år har knappt hälften av länets ökande befolkning bosatt sig i 

småhus.

Det stora utbyggnadsområdet i Barkarby får en starkt förbättrad inomregional till-

gänglighet i den gjorda simuleringen, och jämförelsevis attraktiva förutsättningar för 

bebyggelse. Här kan många bostäder rymmas. Även områden i den centrala region-

-

relsevis stor potential. I samtliga fall förutsätter simuleringarna samordnade investe-

än en kommun. 

Förutsättningar för ekonomisk utveckling
Stockholms län 2030
Stockholmsregionens framtida näringsliv kommer med all sannolikhet att präglas av 

fatta beslut om lokaliseringar styrs de av ett stort antal faktorer, såsom tillgänglighet 

till marknader, arbetskraft, forskningsinstitutioner, beslutsfattare, konkurrenter och 

kunder. Även andra mer svårbedömda faktorer spelar in, däribland beslutsfattares 

personliga preferenser samt etableringsområdens status. Det stora antalet faktorer 

leder till att det är svårt att förutsäga näringslivets lokaliseringsbeslut. Däremot går 

speciellt i företag med högt förädlingsvärde, vilket leder till att företagen samlas till 

uppstå är svårbedömt, men det är rimligt att anta att redan etablerade miljöer av 

denna typ kommer att fortsätta växa. 

-

förstärker utvecklingen i regionens centrala och redan täta delar. 

I alternativet Fördelad minskar andelen lokaler i regioncentrum jämfört med idag. 

regioncentrum och de regionala stadskärnorna. Om efterfrågan på lokaler i täta och 

centrala lägen fortsätter att vara hög kan detta innebära att näringslivsutvecklingen 
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hämmas på grund av stigande lokalkostnader. Det gäller särskilt de små företag som 

anser sig behöva vara lokaliserade i urbana miljöer.

Regionens viktigaste produktionsfaktor är tillgången på välutbildad och kompe-

tent arbetskraft. För den långsiktiga ekonomiska utveckling är det därmed avgörande 

att regionen uppfattas som en attraktiv etableringsort med ett brett utbud av livsstils-

möjligheter och både bra och prisvärda boendealternativ. 

goda förutsättningar för småskalig handel och en dynamisk kvällsekonomi. Denna 

småhusboende är mindre, och betydligt lägre jämfört med andelen småhus i resten 

av östra Mellansverige. Det riskerar att leda till en brist på småhusboende inom länet 

om efterfrågan fortsätter vara stark, vilket i förlängningen kan innebära ett ökat 

Möjligheter att minska klimatpåverkan
Enligt parterna i Stockholmsförhandlingen bör målet vara att sänka utsläppen för 

samma mål sätts för persontransporterna innebär det att utsläppen från person-

2 procent mellan 1990 och 2005.

-

serats med fördubblade kostnader för bil och fördubblad trängselskatt och beteende-

förändringar i form av oförändrat bilinnehav, större benägenhet att åka kollektivt 

samt att alla korta bilresor överförs till cykel. För det sistnämnda fallet kan sägas 

som ersätts.  Förutom en jämförelse med nuläget, för att se förändringen i koldioxid-

fram. 

alternativen och målet, en reduktion med 32 procent från nuläget, redovisas. I de 

analyser som är gjorda har hänsyn tagits till att motorerna är mer effektiva och att 

en större andel av bränslet är förnybart 2030.

De ekonomiska faktorerna avseende kostnaderna för att köra och inneha bil är de 

markanvändning och beteendeförändringar får inte lika stora effekter. Det är endast 

alternativet med fördubblade bilkostnader som gör att man kan nå koldioxidmålet. 

Alla åtgärder som görs för att minska utsläppen av växthusgaser medför också en 

sämre tillgänglighet, därför måste en avvägning göras mellan klimatmål och till-

genomförda kalkylerna kombineras med ekonomiska styrmedel för att klara miljö-

målen.
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Karta 30. Andel av länets 
arbetsplatser inom bebyg-
gelseområden som nås med 
bil respektive kollektivtrafik 
inom 45 minuter. Jämförelse 
mellan nuläget respektive 
alternativ Fördelad och Tät

Nuläge bil

Nuläge kollektivtrafik

Källa: RTK
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Fördelad bil

Fördelad kollektivtrafik

Tät bil

Tät kollektivtrafik
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Planbilder – förklaringar och förhållningssätt
Markanvändning och lokalisering

I följande avsnitt omsätts de planeringsmål som har en rumslig dimension i förhål-

lande till hur mark och vatten bör användas, och hur bebyggelse och anläggningar 

bör lokaliseras. Vidare anges åtgärder för regionens transportinfrastruktur. 

 Regionplanens roll enligt plan- och bygglagen är att ange grunddragen för 

användningen av mark- och vattenområden samt riktlinjer för lokalisering av bebyg-

gelse och anläggningar. Planen ska inte föreslå detaljerade avgränsningar, sträck-

ningar eller utformningar. Samrådsförslaget redovisar därför en översikt för hur 

platsbundna egenskaper bör tas tillvara och hur regionens fysiska strukturer samver-

kar. Olika områden har olika förutsättningar och funktion, och bör i framtiden 

utvecklas och användas på olika sätt. Planbilderna visar preliminära regionala prio-

riteringar mellan olika intressen. Den slutliga avvägningen görs på kommunal nivå.

Regional stadskärna
Omfattar regioncentrum och ett begränsat antal områden med hög regional eller 

inomregional tillgänglighet. Dessa områden kompletterar den centrala regionkär-

nans funktioner och bör stimuleras i sin stadsutveckling. 

Förhållningssätt 

anpassad i fråga om markutnyttjande, struktur, utformning och användning. Stads-

miljön i de regionala stadskärnorna bör ges ett mångsidigt innehåll och utvecklas till 

och städerna i östra Mellansverige. Miljön bör göras särskilt attraktiv för kontaktin-

tensiva verksamheter med hög specialiseringsgrad eller stort regionalt upptagnings-

område, och andra publika verksamheter. En intresseväckande arkitektur kan höja 

attraktiviteten i de regionala stadskärnorna. Även torg, parker, vatten, grönområden 

och mötesplatser är viktiga för kärnornas attraktivitet. Särskild hänsyn bör tas för att 

hålla samman gröna kilar, liksom för att värna vattenresurser och deras värden.

förbättra tillgängligheten ytterligare. 

Regional stadsbygd med utvecklingspotential
Omfattar områden i anslutning till stationer i spårsystemen som bör ges ett högt 

markutnyttjande. Det framtida stadsbyggandet bör inriktas mot att skapa en tät 

miljö med den traditionella, funktionsblandade staden som förebild. Verksamheter 

och boende behöver kunna samverka effektivt genom transportsystemet. Den goda 

tillgången till grönstruktur, vatten och teknisk försörjning bör behållas.  

Förhållningssätt 
Mark med goda regionala lägesegenskaper och förutsättningar för god försörjning 

ett stadsmässigt markutnyttjande och prioriteras för sådan utveckling. Områdena 

bör ges en tät bebyggelse, en mångfald bostäder, verksamheter, handel och annan 

service samt varierande urbana kvaliteter för olika målgrupper. Hänsyn bör tas till 
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regional och storregional tillgänglighet bör främst utnyttjas för arbetsplatser, medan 

bostäder i högre grad kan lokaliseras nära övriga stationer och hållplatser.

Övrig regional stadsbygd
Mark för samlad bebyggelse av större omfattning innefattar områden med lägre 

-

husområden, som bedöms bli permanenta bostäder under planperioden. Här kan 

också verksamhetsområden ingå.

Förhållningssätt 

utnyttja eller utveckla gemensamma anläggningar för vatten och avlopp. Bebyggelsen 

och effektiv energiförsörjning. 

Det regionala avloppsnätet bör avlastas genom lokalt omhändertagande av dag-

vatten. Samplanering av avloppsrening bör ske med kommuner som påverkas ned-

Regionalt viktiga terminalområden och 
stora produktionsanläggningar
Regionala terminalområden behövs för regionens försörjning med varor, bränslen 

hamnar, replipunkter för resande och godstransporter i skärgården, terminaler samt 

stora produktionsanläggningar för energi och avfallsanläggningar.  

Förhållningssätt
Strategiska lägen bör hållas tillgängliga för anläggningar för regional försörjning 

med gods, varor, maskiner, energi, avfall och massor, som genererar tunga transpor-

eller påverkan på vattenresurser. 

Förutsättningar för samordning mellan olika transportslag bör få särskilt upp-

märksamhet. 

Gröna kilar och grönt samband 
De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med höga natur-, 

kulturmiljövärden. De karakteriseras också av höga rekreationsvärden och knyter 

samman rekreationsstråk och gröna värdekärnor. De ligger ofta vid kommungränser. 

Stränder och vattenområden ingår i de gröna kilarna.

Förhållningssätt 
Varje grön kil bör hållas samman och dess funktioner och kvaliteter behållas och för-

bättras, bland annat genom att eftersträva att kilen har en minsta bredd på 500 meter. 

bättre tillgänglighet behövs. I de regionala stadskärnorna bör ”gröna samband” sär-

skilt uppmärksammas.  
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Etableringar av störande verksamheter i en grön kil bör konsekvensbedömas uti-

från hela kilens värde och funktion. Särskilda kvaliteter som bör uppmärksammas är 

tysta områden, stränder samt värden som överskrider kommun- och länsgränser. 

Grön värdekärna
Värdekärnorna som är de mest värdefulla delarna av de gröna kilarna. Förändringar 

i en värdekärna kan påverka viktiga regionala funktioner inom den gröna kilen som 

helhet. 

Förhållningssätt 
De gröna värdekärnorna bör särskilt uppmärksammas. Svaga partier och samband 

till stränder och vattenområden är särskilt betydelsefull.

Regionala vattentillgångar 
Land- och vattenområden av stor betydelse för regionens vattenförsörjning. Mälaren 

och andra vattentäkter, liksom sammanhängande grusåsar med god grundvatten-

tillgång, är viktiga regionala resurser att förvalta långsiktigt.

Förhållningssätt 
Skyddet av Mälaren och andra områden bör utökas där det inte är tillräckligt för att 

prioriteras som grundvattenresurs samt skyddas för påverkan och dagvattenutsläpp. 

Övrig landsbygd och skärgård

permanent- som fritidsboende. Områden med värdefulla natur- och kulturmiljöer 

Mälaren. 

Förhållningssätt 
Utspridning av bebyggelsen bör motverkas för att skydda kulturlandskapet och för 

-

bebyggelse, byar och mindre tätorter. I den del av skärgården som saknar vägförbin-

delse med bro, statlig färja och tunnel, bör ny bebyggelse i första hand lokaliseras till 

samhällen och byar på kärnöar. Större utbyggnader och etablering av störande verk-

samhet bör begränsas i stora opåverkade och i tysta områden. Begränsningar i mark-

användningen kan krävas för att säkerställa vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och 

grunda havsvikar. I de fall tillgången till sötvatten är otillräcklig kan det begränsa 

möjligheterna till ny bebyggelse. 

I omvandlingsområden bör avvägningen mellan lokala och regionala lösningar 

för vatten och avlopp göras utifrån platsens lokala förutsättningar, sedda i ett större 

sammanhang. 
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Nationella och regionala vägar, farleder, 
spår och annan kollektivtrafik

-

-

bana, farleder samt övergripande vägnät.

Förhållningssätt 

utbyggnad, funktionalitet och samspel med bebyggelsen, särskilt bostadsbyggandet, 

uppmärksammas. Barriäreffekter i anslutning till bebyggelsen bör begränsas.  
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5. Stegen framåt
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Planeringsprocess i tre faser
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen har 

-

nämnden att inleda arbetet med en ny RUFS, som år 2010 ska ersätta den nu gällande 

mars 2009–maj 2010.

Program- och strategifas
Under det inledande arbetet har stor kraft ägnats åt att föra en dialog om vilken 

vision, samt vilka mål och strategier som regionens aktörer kan samlas kring och hur 

den fortsatta planeringsprocessen ska genomföras. År 2006 genomfördes därför två 

förberedande dialogomgångar med aktörer i regionen, framför allt på tjänstemanna-

nivå. Dessa dialoger samt olika typer av analyser låg till grund för ett förslag till 

vision, mål och strategier samt ett förslag till program för planarbetet. Förslaget 

redovisades under februari och mars 2007 för politikerna i länets samtliga kommu-

ner och i omgivande län. De synpunkter som då framfördes har bakats in i det slutliga 

förslaget. 

-

nämnden fattade beslut om vision, mål och strategier för regionens utveckling samt 

planprogrammet för arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen RUFS 2010. 

Samrådsförslag 
Efter nämndens beslut i maj 2007 inleddes arbetet med att ta fram ett samrådsför-

slag. Det övergripande processmålet har varit att etablera ett kraftfullt och samord-

nat utvecklingsarbete och därför har aktörer både i och utanför länet varit starkt 

delaktiga i hela planeringsprocessen. Allt arbete på både strategisk och operativ nivå 

har lagts upp med detta mål i sikte. 

Processen på strategisk och operativ nivå
Det operativa planeringsarbetet har bland annat utförts i fyra planeringsteam som 

-

förbund, länsstyrelsen i Stockholms län och många olika organisationer arbetat med 

de planeringsuppgifter som anges i programmet för RUFS 2010. Syftet med plane-

ringsteamen var att aktörerna ska bidra med både kompetens och engagemang i pla-

neringsarbetet. De sakinriktade planeringsteamen har haft stöd av två sambands-

team. Sambandsteamen har haft ett helhetsperspektiv och värderat de ansatser och 

förslag som planeringsteamen levererat. Sambandsteamen har också haft i uppgift 

att se till att vision, mål och strategier får genomslag i planen och att slutresultatet 

-

ringar har använts i planeringsarbetet. Bland annat har en dialog förts på strategisk 

nivå med länets kommunledningar och statliga organ.

Inriktningsbeslut
Planprogrammet innehåller en rad frågor som RUFS ska ta ställning till. Under 

hösten 2007 utarbetades planerings- och utvecklingsansatser för vissa frågor. 



   Stegen framåt  201

Åtta vägledningsfrågor låg till grund för ännu en dialogomgång på tjänstemannanivå 

under hösten 2007. Bland annat genomfördes en dialogkonferens med drygt 200 

deltagare. Syftet med konferensen var att diskutera olika ansatser och inriktningar 

som svar på vägledningsfrågorna. Dialogomgången och det analysarbete som sedan 

genomfördes låg till grund för ett förslag till inriktning av svaren på de åtta vägled-

ningsfrågorna. Inriktningsförslaget tog även upp några övergripande frågeställ-

ningar, till exempel vilka planeringsmål samrådsförslaget skulle innehålla och vilka 

perspektiv som tillämpats i planeringen. Inriktningen gällande samrådsförslaget 

godkändes av nämnden i december 2007 och har varit utgångspunkt för det sam-

Testversion
-

versionen låg till grund för en dialogomgång under mars 2008 med syfte att kontrol-

dialogen. Med utgångspunkt i beskeden som gavs och kompletterande analysinsatser 

har testversionen vidareutvecklats till ett färdigt samrådsförslag. 

Samrådsperioden

dags för nästa steg i processen. Då ska ett samråd och en formell remissbehandling 

genomföras. Samrådet markerar en period i planarbetet med formella förtecken 

enligt Plan- och bygglagen. Perioden ger också regionens aktörer möjlighet att stanna 

upp och diskutera vilka konsekvenser olika förslag och alternativ får för regionens 

utveckling. Det är därför ett mycket viktigt halvår, och målet är att etablera en 

-

tionen att göra planens genomförande tydligare. Perioden syftar därför också till att 

ta fram de frågor som regionens aktörer är villiga att hantera i mer handlingsinrik-

tade program.

regionens utveckling samt förslagen till planeringsmål och regionala åtaganden.

utveckla samrådsförslaget.

Engagemang och mobilisering kring regionens framtidsfrågor.

utställningsförslag tas sedan fram till september 2009. Detta ställs ut fram till janu-

ari år 2010. Under våren 2010 behandlar landstingsfullmäktige utvecklingsplanen.

Planens genomförande
En effektiv struktur för program och insatser
Den gällande regionala utvecklingsplanen RUFS 2001 ligger till grund för både för-

-

pel kommunernas planering, ett regionalt strukturfondsprogram, ett regionalt miljö-



202  Stegen framåt

handlingsprogram och Landstingets planering. RUFS 2010 bör därför fungera som 

ett samlande paraply för operativa insatser, snarare än att vara den plan som anger 

operativa åtgärder. Den här funktionen är viktig och ska bli ännu tydligare i RUFS 

åtaganden i planen ska ge vägledning för mer konkreta planeringsinsatser och opera-

tivt arbete. 

Det är angeläget att Stockholmsregionen har en ändamålsenlig och effektiv struk-

tur för program och insatser under paraplyet RUFS. Förordningen om regionalt till-

växtarbete anger att regionala utvecklingsprogram ska ligga till grund för regionala 

strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra 

minst på nationell nivå. 

Handlingsprogram
För vissa förslag till regionala åtaganden är det tydligt vilka som är de ansvariga 

aktörerna. De förslagen har goda förutsättningar att föras vidare till en operativ nivå 

inget operativt program eller aktör som naturligt tar vid och då behövs det handlings-

program som fokuserar på genomförandet. Detta är en erfarenhet från RUFS 2001.

Handlingsprogrammen behövs för åtaganden där det är särskilt angeläget att 

komma till skott och de förslag till regionala åtaganden som inte har en given kopp-

ska alltså komplettera de program och processer som redan drivs i regionen. 

Eftersom RUFS 2010 ska ha en lång giltighet bör handlingsprogram ligga utanför 

den formella planen – av både formella och praktiska skäl. En regional utvecklings-

plan kan inte bli alltför detaljerad om den ska fungera som ett övergripande strate-

giskt dokument.

Handlingsprogram bör initieras under hela planperioden och bli en central del av 

genomförandet av planen där regionens aktörer aktivt deltar. Vilken aktör som bör ta 

initiativet till respektive handlingsprogram är inte givet. 

Staten och Stockholmsregionen
Fokus i planen och för åtagandena ligger, av naturliga skäl, på vad regionens aktörer 

omvärlden och andra aktörer. Att åstadkomma förändring och utveckling för Stock-

holms län är alltså inte bara en angelägenhet för regionen utan berör många andra 

aktörer. Staten intar en särställning eftersom den styr över ett antal regelverk, 

utveckling.

Som exempel på åtaganden som har särskild koppling till statens roll som lag-

Anpassa bostadsmarknadens funktionssätt för att åstadkomma hög kapacitet och 

kvalitet i byggprocessen.

Förändringar i lagstiftningen efterfrågas och andra regler och incitament kring 

bostadsbyggande bör ses över.

Förbättra förmågan till effektivt genomförande av infrastrukturprojekt.

Staten har en viktig roll för effektiviteten i beslutsprocesserna kring infrastruktur.
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Formulera och genomför en långsiktig och effektiv näringspolitik.

-

tion och inriktning kan kräva beslut av staten.

Skapa attraktiva och varierade boendemiljöer inom regionens olika delmarknader.

Bostadsbyggandet är förknippat med ett antal statliga regelverk och incitaments-

strukturer som påverkar bostadsutbudet och boendemiljöernas utformning.

Säkra hög kvalitet i utbildningen för barn, unga och vuxna i alla delar av regionen.

Staten reglerar undervisningsväsendets organisation och läroplaner samt 

utbildar lärare.

Skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass och tillvarata kulturens potential.

Många av Stockholms kulturscener är nationella och utvecklingen av dessa är av 

stor betydelse för regionens kulturliv.

Anta en gemensam policy mot diskriminering.

Riksdagen svarar för lagstiftningen och polis och domstolar svarar för att upp-

täcka och beivra brott.

Bygga ut den högre utbildningen i regionen.

Staten har här ett särskilt ansvar som huvudman för den högre utbildningen.

Understöd universitet och högskolor för att uppnå hög kvalitet på utbildning och 

forskning.

för att vinna stora internationella forskningsprojekt till regionen.

Öka vägkapaciteten i kritiska snitt och införa åtgärder som styr och begränsar 

efterfrågan.

-

Utveckla förbindelser inom och utom landet.

Arlanda är en nationell angelägenhet men är också av särskild betydelse för 

och internationellt påverkar regionens utveckling.

Förbättra förmågan till effektivt genomförande av infrastrukturprojekt.

avgörande betydelse. Därför måste regionens företrädare ha en aktiv dialog med 

statens olika företrädare.

Uppföljning och lärande under planperioden
Uppföljning är en viktig del av planen

uppföljning är att åstadkomma en effektiv styrning och ett ökat lärande, både i den egna 

organisationen och i hela regionen. Viktiga förändringar och avvikelser kan motivera 

andra insatser eller ett behov av att ompröva delar av planen. Den kostnad som en bra 
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uppföljning för med sig bör ställas i relation till den nytta systemet ger. Uppföljnings-

systemet ska fungera som ett beslutsstödssystem för det regionala utvecklingsarbetet.

Uppföljningssystemets grunder 
Ett fungerande uppföljningssystem måste spegla komplexiteten i utvecklings-

frågorna och måste därför grundas på många olika källor och indikatorer. Det är 

avgörande att systemet hanterar olika typer av information på rätt sätt. Mindre viktig 

information får inte blockera den information som är väsentlig i ett utvecklings-

perspektiv. Vilken information som är viktig vid olika tidpunkter behöver övervägas 

noga. 

-

om kostnaden för datainsamlingen vägs upp av det värde informationen kan ha för 

värdering och kommunikation av regionens attraktivitet. Särskilt behovet av eventu-

ella investeringar för att kunna redovisa individdata med variabler som kön, ålder, 

etnicitet och funktionshinder bör uppmärksammas.  

Det är viktigt att få till stånd en kontinuerlig och tillförlitlig redovisning av hur 

genomförande gör det möjligt att visa hur regionen sätter kraft bakom planen. Det är 

också en viktig grund för handlingsprogrammen. Ett system för uppföljning bör 

snabbt ge svar på om ett önskat utvecklingsarbete har funnit fungerande former. 

det löpande utvecklingsarbetet kan utgöra en bra grund för beslutsfattare och andra 

aktörer. Signaler som pekar mot att mer grundläggande förutsättningar och antagan-

den för utvecklingsplaneringen håller på att förändras är också viktiga.   

De indikatorer som uppföljningssystemet bygger på ger information på olika 

nivåer och från olika tidsperspektiv. Vissa indikatorer måste ses i längre tidsperioder 

för att vara av intresse medan andra belyser situationer här och nu. 

Den första uppföljningen av resultaten kan rimligen göras tidigast ett par år efter 

frikopplat från åtgärder, bör däremot mätas löpande. Det kan till exempel vara syssel-

sättning eller företagande. Även uppföljning av åtaganden och handlingsprogram bör 

ske löpande, för att ta reda på om de har konkretiserats respektive genomförs enligt 

planen. Uppföljningssystemet ska ge tydliga signaler om när planens aktualitet behö-

ver omprövas och vilka områden och omprövningar som då kan vara aktuella. 

Planeringsmål och indikatorer
För att mäta om regionen når planeringsmålen behövs indikatorer som kopplas till 

målen. De kan stärka styrningen och ger bättre möjligheter att följa upp och utvär-

dera såväl resultat som process. Planen är en gemensam resurs för regionens aktörer 

och alla delar ansvaret för att nå visionen och målen. Därför har både planeringsmål 

och indikatorer tagits fram med stöd av aktörer i regionen. Bland annat har de 

begrepp som använts i planeringsmålen granskats kritiskt för att planeringsmålen 

ska bli så begripliga och entydiga som möjligt. 
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Arbetet med att ta fram indikatorer kommer att fortsätta. Det stärker uppmärk-

samheten på regionala åtaganden och förbättrar styrningen. Dessutom ger det bättre 

möjligheter att granska om regionens aktörer når planeringsmålen. Arbetet innebär 

att komplettera och eventuellt revidera de förslag till indikatorer som hittills har 

tagits fram. Viktiga utgångspunkter för arbetet är att säkerställa att indikatorerna 

verkligen speglar planeringsmål och regionala åtaganden. Det är också viktigt att 

indikatorerna beskriver regionens attraktivitet i Europa. De så kallade Lissabon-

indikatorerna utgör en referensram, liksom de europeiska regioner som valts ut som 

milstolpar och börläge 2030. Dessutom är det viktigt att ange från vilka källor data 

ska samlas in och hur ofta resultaten ska mätas. 

Val av indikatorer
-

och utvärdering av regionala utvecklings- och strukturfondsprogram, dels till visio-

nen i RUFS att vara Europas mest attraktiva storstadsregion. 

1. Måluppfyllelse

som påverkar förutsättningarna att nå planeringsmålen.

Aktivitet – Indikatorerna ska redovisa om och hur de regionala åtagandena 

genomförs. 

Resultat – Indikatorerna ska redovisa måluppfyllelsen i förhållande till 

planeringsmålen.

Detta förutsätter att den kontext som är relevant för de olika planeringsmålen identi-

mätbara på ett annat sätt.

2. Attraktivitet

Indikatorerna ska visa hur attraktiv regionen är. Det kan mätas med utgångspunkt i 

hur attraktiv regionen är förutsätter kunskap om vilka målgrupper regionen vill 

attrahera och vilka behov de har. Observera att indikatorer som mäter attraktivitet i 

hög grad sammanfaller med indikatorer för aktivitet och resultat under punkt 1 ovan. 

Skillnaden handlar främst om att formulera indikatorerna ur ett målgruppsperspektiv.

3. Jämförelse

Indikatorer kan också användas för att jämföra regionen med andra regioner. Det 

bör ske i termer av tillgångar, genomförandeförmåga och resultat samt attraktivitet. 

Detta förutsätter ett val av jämförbara regioner men också kunskap om hur dessa 

regioner ligger till på områden där Stockholmsregionen vill vara ”bäst i klassen”. 

För att kunna genomföra adekvata jämförelser och ansluta till den europeiska agendan 

bör Lissabonindikatorerna användas när det är lämpligt.
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Tabell 18. Ett exempel på hur olika principer styr valet av indikatorer 
och jämförelseregioner.

Strategi: Utveckla idéer och förnyelseförmåga

Planeringsmål: Stärkt entreprenörskultur i 
regionen, inom såväl privat som offentlig sektor

Princip 1 – måluppfyllelse

a) Kontext Attityder till företagande. Andel företagare av 

arbetskraften. Regler som hämmar företagande. 

Företagsklimat i kommuner. Andel studerande som 

genomgår entreprenörsutbildning.

b) Aktivitet Gemensam målsättning för stödjande aktörer och 

system för samordning.

c) Resultat Antal nyföretagare, alternativt andel företagare 

av arbetskraften eller per 1 000 invånare. Andel 

sysselsatta i nya företag och i överlevande företag 

i relation till personer sysselsatta i alla företag. 

Attityder till företagande. Avknoppningar från 

offentlig sektor. Patentintensitet.

Princip 2 – attraktivitet

a) Potentiell attraktivitet Företagsklimat. Regelförenkling. Attityder till 

företagande.

b) Faktisk attraktivitet Antal personer som startar företag. Omfattning 

på direktinvesteringar. Antal avknoppningar.

Princip 3 – jämförelse

Jämförelseregion Val av region med den bästa entreprenörskulturen. 

Lissabonindikator Business demography (nystart, överlevnad, avslut).

Internationella jämförelser 
Den föreslagna visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion. För att se om regionen närmar sig visionen är det viktigt att kontinu-

erligt göra internationella jämförelser. Det svåraste vid internationella jämförelser är 

tillgången på data. Vilka regioner ska då Stockholmregionen jämföras med? Följande 

Amsterdam 

Barcelona 

Bryssel 

Berlin

Dublin 

Frankfurt am Main

Düsseldorf

Hamburg 

Helsingfors

London 

Milano 

München 

Oslo 

Paris

Riga 

Rotterdam 

Stuttgart 
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Regionerna har likartad struktur och egenskaper som gör dem dynamiska och fram-

kan användas vid jämförelserna är Urban Audit med dess uppgifter om Larger 

Urban Zones New Cronos och Urban Audit 

Survey Study

För att knyta de internationella jämförelserna till visionen kommer uppföljningen 

främst att fokusera på indikatorer som visar hur Stockholmsregionen förhåller sig 

till de regioner som har den mest positiva utvecklingen inom viktiga områden. 

Uppföljning och utveckling av process och kommunikation 
En viktig del i arbetet med planen är att skapa ett arbetssätt som leder till ett kraft-

fullt och samordnat utvecklingsarbete som fortsätter när planen är antagen. 

Helhetsperspektiv på de arbetsinsatser och förändringar som krävs.

Arbeta med konkreta och ständiga förbättringar.

Fortsätta dialogen med regionens invånare – Stockholmsregionen utvecklas 

genom de människor som lever här och de företagare och organisationer som driver 

sin verksamhet här. En löpande dialog med regionens invånare är därför grundläg-

sig med visionen. Samtidigt visar erfarenheterna från 50 års regionplanering att 

det är svårt att föra dialog på en svårgreppbar regional nivå. Inriktningen mot att 

dialogen med invånare och företagare drivs via kommuner och organisationer bör 

förstärkas och fördjupas.

Politiskt ansvarstagande – En gemensam plan vilar på regionens förmåga att ta 

ställning i viktiga framtidsfrågor och därmed ta ansvar för regionens utveckling. 

De politiska ledningarna i kommuner och regionförbund är därför avgörande för 

att utveckla ett kraftfullt arbete. Politikerna ska ha både tillräcklig information och 

utrymme att diskutera framtidsfrågor. Det kan ske vid återkommande avstäm-

ningar och hearings. Olika typer av uppföljning som diskuterats ovan ger ett viktigt 

underlag för diskussionen.

Flexibel samordning i kompetensteam – Under program- och planarbetet har den 

kompetens som regionens aktörer besitter samlats i olika program-, planerings-, 

och sambandsteam. De här grupperna har arbetat kraftfullt och samordnat i olika 

samlar resurser, ökar genomlysningen av processen och bidrar till ett resurseffek-

tivt arbetssätt. Dessutom ökar aktörernas delaktighet i arbetet.

Handlingsprogram – Handlingsprogrammen ligger utanför den formella planen 

och  bidrar till koncentrerade och konkreta insatser inom områden med komplexa 

och oklara samverkansformer.



208  Stegen framåt

Kommunikation och kunskapsutbyte
Det är helt avgörande att alla som deltar i en process har tillräcklig information för att 

kunna bidra med sina perspektiv och förstå hur olika insatser och synpunkter tas till 

vara och skapar värde i processen. Det är också viktigt att alla har en gemensam bild 

av regionens utmaningar och i en lärande process utvecklar och vidareförmedlar ny 

kunskap som bidrar till att nå målen och visionen.

Kunskapsöverföring i öppna former

med fördel vid öppna seminarier. Seminarierna kan ha olika målgrupper och ske 

på olika nivåer, beroende på detaljnivå. Det kan gälla kommun- eller organisations-

nivå, delregionala, regionala och storregionala samlingar samt att överföra regio-

nal kunskap till den nationella nivån. För att ytterligare förankra kunskapen kan 

seminarier genomföras i ett brett partnerskap där många aktörers kompetens kan 

tas tillvara. Uppföljningsarbetet blir då ett instrument för en utvecklande dialog 

mellan aktörerna i regionen.

Återkommande uppföljningskonferens – För att behålla fokus på helheten och 

långsiktigheten i utvecklingsarbetet behöver regionens aktörer också få tillfälle till 

regional samling. En lämplig form kan vara en årligen återkommande uppfölj-

ningskonferens, Regionens dag. Arbetet med att följa upp planen kan då styras mot 

dessa tillfällen, exempelvis genom att presentera en uppföljning av indikatorerna 

på måluppfyllelse, regionens position i internationella jämförelser och statistik 

som på olika sätt kan visa regionens resa mot att bli Europas mest attraktiva stor-

stadsregion.

En levande och öppen debatt – Många internationella exempel visar på betydelsen 

En levande och öppen debatt via media är den kraftfullaste kanalen för att invol-

är Internet där många människor kan ta del av samma information och vara del-

aktiga i processen på olika sätt.  
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En plan som leder rätt
Planeringsarbetet ska styra mot visionen och målen och en hållbar utveckling är en 

viktig utgångspunkt för arbetet. Hur har dessa ambitioner fullföljts så här långt? 

En redovisning och kommentarer med utgångspunkt i denna fråga redovisas här. 

Först kommenteras målstyrningslogiken. Därefter förs ett resonemang om planens 

bidrag till att nå målen. Fokus där är åtagandenas koppling till de fyra regionala 

aspekter där är helhetssyn, långsiktighet och robusthet.

Målstyrningslogik

vertikal logik, d.v.s. varje nivå har konkretiserats i nästa, för att underlätta både

styrning och uppföljning.

Vision

Mål

Strategier

Planeringsmål

Åtaganden

De områden som har prioriterats på de olika nivåerna ligger i linje med 

hållning.

transporter.

företagsutveckling, tillgänglighet.

Detta stärker planen som ett styrinstrument även i ett europeiskt perspektiv. 

och de tillgångar som regionen har att utgå från för att nå visionen.

Rätt sak

Tillgångar Effekter Vision

Rätt sätt

Figur 2. Den vertikala logiken i RUFS 2010 – från vision till genomförande

Figur 3. Den horisontella logiken i RUFS 2010 – från tillgångar att utgå ifrån 
till förverkligad vision
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-

sikt uttrycks i planeringsmålen. Planeringsmålen har valts dels utifrån vilka faktorer 

till åtaganden som anger hur regionen bör arbeta för att komma från nuläge till 

börläge. 

Struktur och innehåll ska sammantaget ge förutsättningar för såväl styrning och 

resursallokering som uppföljning och utvärdering av process, resultat och effekter. 

Det är därför av vikt att behålla strukturen i genomförande och återrapportering. 

Så länge som planeringsmål och åtaganden inte har kopplats till konkreta aktörer, 

resurser, tidplaner och mätbara mål återstår dock viktiga steg innan konkreta resul-

tat kan uppnås. Om planeringsmålen är realistiska och om åtagandena är genomför-

bara behöver prövas mer djupgående i den fortsatta processen.  

Bidrag till att uppnå målen
Är då åtagandena relevanta, i förhållande till de övergripande målen, och tillräckligt 

slagkraftiga för att bidra till det utvecklingsplanen vill uppnå? En anknytande fråga 

är vilka förväntningar som är realistiska att ha på en utvecklingsplan som RUFS 

2010. 

Utvecklingsplanen är ett instrument som styr mot en viss utveckling, vilket inte 

mycket annat – socioekonomiska trender, lagar och regler, teknologiutveckling, 

konsumentpreferenser, konkurrensförhållanden etc. – som också påverkar samhälls-

utvecklingen, många gånger i betydligt större utsträckning än vad en regional utveck-

lingsplan förmår göra. Det är således inte realistiskt att förvänta sig att utvecklings-

planen med lagbundenhet ska leda till en viss utveckling. Dock är det fullt möjligt att 

den kan underlätta en önskvärd utveckling inom prioriterade områden. 

I detta avsnitt görs en summering av i vilken grad åtagandena i RUFS 2010 täcker 

En öppen och tillgänglig region.

En ledande tillväxtregion.

En region med god livsmiljö.

En resurseffektiv region.

De regionala åtagandena har formulerats för att motsvara planeringsmål med 

utgångspunkt i planens sex övergripande strategier, som i sin tur följer målen för 

mål är därmed inte alldeles självklar. Därtill innehåller vissa regionala åtaganden 

förslag vars innebörd och omfattning varierar i både karaktär och tydlighet. Att 

”utveckla” något kan till exempel innebära allt från en begränsad till en fullständigt 

genomgripande förändring. Vilket bidrag som åtagandena kommer ha för att nå 

målen när de genomförs kan därför inte anges i detalj. Detta är dock normalt, efter-

som samhällsutvecklingen sällan låter sig fångas i enkla, mätbara och regelmässiga 

samband mellan orsak och verkan.  
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En öppen och tillgänglig region
Målet om en öppen och tillgänglig region rör såväl den fysiska tillgängligheten som 

förutsättningarna för individer att delta i samhällslivet och förverkliga sina drömmar 

och ambitioner. En viktig aspekt är möjligheten att snabbt och smidigt nå och ta sig 

fram inom Stockholmsregionen. Lika viktigt är att regionen upplevs som öppen i en 

invånare fullt ut kan delta i samhällslivet, och förverkliga sina ambitioner, oavsett 

kön, bakgrund, livsföring etc. Betydelsefullt är även att tilliten till det offentliga är 

hög och att kommunikationen mellan offentlig och privat sektor präglas av öppenhet 

och ömsesidig förståelse, så långt det är möjligt.

I RUFS 2010 anges regionala åtaganden för att förbättra den fysiska tillgängligheten, 

framför allt inom regionen. Framkomligheten och tillgängligheten ska öka till bostäder, 

Samtidigt kommer en fortsatt befolkningsökning att innebära ett ökat tryck på 

transportsystemet och det är inte givet att planen kan bidra till en situation som är 

bättre än dagens. Däremot skapas möjligheter att hantera befolkningstillväxten och 

-

förluster, olycksrisker och miljöpåverkan. Åtagandena om att styra och begränsa 

efterfrågan på vägtransporter kan bli ett viktigt komplement till det ökade utbud av 

transportmöjligheter enligt andra åtaganden, som i viss mån kan verka kontrapro-

duktivt för målet. 

-

nala åtagandet att utveckla förbindelser inom och utom landet. Det handlar dels om 

om bättre järnvägs- och sjötransporter – förslag som alla har stor relevans för regio-

nens tillgänglighet och ekonomiska utveckling.

För den icke-fysiska aspekten av öppenhet och tillgänglighet innehåller RUFS 

2010 regionala åtaganden för att skapa attraktiva mötesplatser, undanröja hinder för 

att människor tryggt ska kunna röra sig i regionen, motverka diskriminering, upp-

muntra mångfald, öka tilliten till det offentliga med mera. Även dessa förslag är tyd-

ligt knutna till målet om en öppen och tillgänglig region. Uppmärksamhet krävs på 

risken för att exempelvis åtagandet om mötesplatser kan styra i fel riktning, om de 

nya mötesplatserna får en stark prägel av de områden de etableras i, och därigenom 

förstärker rådande strukturer snarare än bryter upp dem. 

En ledande tillväxtregion
Målet om en ledande tillväxtregion är framför allt inriktat på att främja dynamik 

och innovationsförmåga i den regionala ekonomin, där individer och aktörer inom 

forskning, näringsliv, kultur etc. ska inspireras att starta och utveckla verksamheter. 

Önskvärda tillstånd är hög sysselsättning, hög kunskapsintensitet och ett starkt 

entreprenörskap. 

Målet om en ledande tillväxtregion har således en klar näringspolitisk dimension, 

som kan kopplas till en stor del av de regionala åtaganden som formuleras i planen. 

Såväl utvecklandet av transportsystemen och den fysiska miljön som kapacitet och 

kvalitet inom utbildningssystemet, liksom åtgärder inriktade på entreprenörskap, 

har stor betydelse för möjligheterna att uppnå detta mål.

Starkast koppling till målet om en ledande tillväxtregion har dock strategin att 
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utveckla idéer och förnyelseförmåga, och de regionala åtaganden som hör till, 

t.ex. att formulera och genomföra en långsiktig och effektiv regional näringspolitik, 

fråga som kan diskuteras är vad åtaganden i planen tillför det som redan sker eller har 

skett. Det kan exempelvis gälla åtagandet att stimulera täta och kunskapsintensiva 

miljöer samt att ge tekniska förutsättningar för kommunikation av hög klass. Frågan 

om vad planen tillför i olika sammanhang och frågor behöver därför diskuteras vidare.

En region med god livsmiljö
Målet om en region med god livsmiljö är omfattande; det inkluderar allt från regio-

nens miljökvaliteter i form av luft, vatten, grönområden och bebyggelse till sociala 

förhållanden och kulturliv. Det kan dock sammanfattas i ett enkelt konstaterande 

om att människor ska ha förutsättningar att trivas och må bra i regionen.

Huruvida människor mår bra och trivs är ett komplext samspel mellan en mängd 

faktorer. Möjlighet till meningsfull sysselsättning och förverkligande av livsdröm-

mar, ekonomisk självständighet, ett socialt sammanhang som ger möjlighet till del-

aktighet och trygghet, ren luft, rent vatten och tillgång till grönområden, ett grann-

skap som tilltalar i både social och fysisk mening – allt sådant har visat sig ha en 

avgörande betydelse för människors välmående.

RUFS 2010 formulerar regionala åtaganden som adresserar i stort sett alla dessa 

med tydligast koppling till målet om en region med god livsmiljö är att skapa attrak-

tiva och varierande boendemiljöer inom regionens olika delmarknader, bevara och 

tryggt resa i regionen samt skapa en attraktiv stadsmiljö med torg, parker och grön-

områden och utveckla tillgängligheten till Stockholmsregionens stränder. 

-

nens fysiska och innehållsmässiga utformning. Ett sådant helhetsgrepp bör gynna 

möjligheterna att uppnå målet om en god livsmiljö jämfört med om fysiska och inne-

hållsmässiga frågor behandlades var för sig. 

En resurseffektiv region
Målet om en resurseffektiv region är inriktat både på att tillvarata invånarnas förmå-

gor och att effektivt utnyttja natur- och samhällsresurser. Avsikten är att integrera 

och sammanlänka regionens olika delar så att den samlade potentialen tas tillvara på 

bästa möjliga vis. En hög effektivitet i såväl den rumsliga strukturen som de aktivite-

ter som pågår i regionen ska också leda till låga utsläpp av klimatpåverkande gaser 

och förorenande ämnen.

För att åstadkomma effektivitet i den rumsliga strukturen och sammanlänka 

regionens olika delar lyfter RUFS 2010 ett antal regionala åtaganden. Som exempel 

för alla, säkerställa plats för anläggningar i logistiskt goda lägen samt göra regionens 

bebyggelsestruktur tätare. Dessa har stor relevans för att uppfylla det övergripande 

hålla nere utsläppen av klimatpåverkande gaser från transportsektorn. En tät bebyg-

gelse har därtill påvisbara fördelar i både ekonomisk potential och resursförbruk-

ningen i relation till den ekonomiska prestationen. 



214  Med sikte på mål och en hållbar utveckling

Planen innehåller även åtaganden kring att expandera, förstärka och koppla sam-

man försörjningssystemen, effektivisera energiförsörjningen och ställa om till förny-

bara energikällor, anpassa regionen till klimatförändringarnas extrema och långsik-

tiga effekter med mera. Åtagandena täcker in många fysiska förhållanden av 

betydelse för målet om en resurseffektiv region.

Förslagen i RUFS 2010 täcker även in den befolkningsrelaterade aspekten av en 

resurseffektiv region. Regionala åtaganden som att anta en gemensam policy mot dis-

kriminering och att organisationer ska göras mångfaldsorienterade har hög relevans 

för målet om en resurseffektiv region, liksom åtaganden om att säkra en grund- och 

gymnasieskola samt en vuxenutbildning av hög kvalitet i alla delar av regionen. 

Sammanfattande kommentar
Samtliga fyra övergripande mål i RUFS 2010 täcks av åtaganden.  Målet om en 

övriga målen täcks av ett tiotal åtaganden var som bedöms ha stor relevans. 

RUFS handlar dock inte om att formulera så många regionala åtaganden som möj-

ligt, utan att formulera de som behövs för att möta regionens utmaningar och upp-

som avgör planens marginalpåverkan på målen. Även fokusering på några väl formu-

lerade åtaganden kan leda till ett gott resultat.

Hur bidrar RUFS 2010 till en hållbar utveckling?

En viktig utgångspunkt i arbetet har varit att den nya planen ska bidra till en hållbar 

förvaltar kapital och resurser för kommande generationer,

bibehåller och utvecklar önskade och nödvändiga kvaliteter,

upprätthåller och utvecklar robusthet och anpassningsförmåga.

För att kunna bidra till en hållbar utveckling bör planeringen tydligt ta ställning till 

vilka frågor som ska hanteras – vilka frågor har en regional dimension, och vilken är 

i så fall den regionala rollen? Dessa överväganden redovisas löpande för de olika 

strategierna.

av långsiktighet och helhetssyn, speciellt i sambanden mellan mål och åtgärder samt 

robusthet och 

anpassningsförmåga har de utgjort ramen för mål och åtaganden i RUFS 2010. 

Ambitionen i samrådsförslaget har varit att synliggöra ställningstaganden och 

strategiska val samt att beskriva och analysera motiven. 
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Helhetssyn – RUFS 2010 som verktyg för 
konflikt- och synergihantering
Utgångspunkten för ett tillämpat hållbarhetsperspektiv i planeringen är att lyfta 

fram de värden och funktioner som ska förvaltas och utvecklas långsiktigt, samt att 

ta hänsyn till deras inbördes samband i utformningen av åtgärder. Det blir då nöd-

vändigt att redovisa och diskutera kopplingar mellan olika förslag eller områden 

som underlag för prioriteringar. Planeringen bör kort sagt präglas av en helhetssyn.

Syftet med att tillämpa helhetssyn i planeringen är att i slutändan skapa ett 

och kopplingar på olika skalor i tid och rum ska analyseras så att utvecklingen på ett 

område inte oavsiktligt sker på bekostnad av utvecklingen på ett annat. 

RUFS 2010 ska fylla en sektorsövergripande funktion för regionens samlade 

-

och avvägningar. Inriktningen för planerings- och utvecklingsarbetet och de förslag 

som presenterats ges av planeringsmålen. De sätter fokus på värden och kvaliteter 

som ska förvaltas och utvecklas och omfattar miljömässiga, sociala, ekonomiska och 

andra aspekter av utvecklingen. 

måste dock göras i ljuset av övergripande trender och omvärldsförändringar. Flera av 

planens åtaganden syftar till att parera utvecklingen och bidra till att den sker på ett 

föreslagna åtgärderna, utan på den underliggande trenden i ekonomisk och befolk-

ningsmässig utveckling. Frågan blir då om förslagen är tillräckligt omfattande eller 

sänka sin miljöbelastning. Frågan blir då snarast vilken nettoförändring utveck-

lingen får på individen och samhället som helhet, med eller utan RUFS 2010.

-

Konflikter 
Kan vi öka tillgängligheten och samtidigt bidra till minskad klimatpåverkan? 

-

ning mellan de europeiska och nationella klimatåtagandena och den regionala väg-

av RUFS 2010. 

Ambitionen att öka den internationella tillgängligheten till regionen är även den 

-



216  Med sikte på mål och en hållbar utveckling

får då inte samma relevans för den regionala utvecklingsplaneringen eftersom 

-

sättningarna för andra miljövänligare transportslag, framför allt tåg, att utvecklas 

som konkurrenskraftiga alternativ. Marktransporterna, som svarar för en stor del av 

-

grerat i ett sammanhållet transportsystem. För resande och transporter i regionen 

klimatpåverkan.

Kan vi bygga bostäder för den växande befolkningen och samtidigt värna 

befolkningstillväxt, med kanske 500 000 nya invånare i Stockholms län till år 2030, 

kommer ett betydande bostads- och lokaltillskott att behövas, vilket kräver mark. 

Redan ianspråktagen mark kommer att behöva förtätas och omvandlas, men också 

jungfrulig mark kommer att behövas för nyexploatering. Regionala åtaganden om 

kultur-, natur- och rekreationsvärden kan innebära att intressen och anspråk kommer 

att konkurrera om mark. Detta kräver dels en planering och utformning som kan för-

ena intressena så långt som möjligt – potentialen för detta kan vara betydande – dels 

derna för att beskriva och värdera de funktioner och kvaliteter som ställs mot varandra. 

Kan vi öka tillgängligheten och framkomligheten 

utan att det ger negativa hälsoeffekter? 

Det kan vara komplicerat att samtidigt åstadkomma dels tätare bebyggelse i lägen 

med god tillgänglighet, dels ökad framkomlighet och tillgänglighet. Bebyggelseut-

vecklingen kan komma att ske så att bostäder och arbetsplatser i vissa lägen blir 

exponerade för höga partikelhalter, höga koncentrationer av kväveoxider och höga 

utsattas för störningar som påverkar hälsan negativt. Planeringen bör inriktas på 

åtgärder för att möjliggöra en resurseffektiv bebyggelsestruktur där hälsovådliga 

-

lösbar. 

Hur fördelas regionförstoringens positiva och negativa effekter långsiktigt? 

negativa. Som exempelvis Boverket pekat ut kan långväga pendling ge negativa effek-

ter på barn och familjeliv. Pendlingsmönstren uppvisar dessutom stora skillnader 

mellan män och kvinnor. Regionförstoring leder till en ökad bilanvändning och rent 
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allmänt till ett större resande med mer klimatpåverkande utsläpp som resultat. Detta 

RUFS 2010. Samtidigt ger regionförstoring individer tillgång till en större och mer 

ambitioner mot varandra på ett mycket tydligt sätt. Under samrådet bör en fördjupad 

diskussion föras om hur dessa ambitioner kan förenas och i vilken mån ny kunskap 

behöver tas fram som stöd för utvecklingsplaneringen.

Synergier
-

dena. Det innebär att när åtgärder genomförs för att uppnå ett planeringsmål, 

blir det också enklare att uppnå andra mål. Viktiga planeringsmål och åtaganden 

som förstärker, understödjer eller är förutsättningar för varandra redovisas nedan.

Ökad tillit samverkar med möjligheten att utnyttja sin kompetens

på arbetsmarknaden 

bakgrund möts i olika sammanhang och utvecklar förståelse, tillit och respekt för 

varandra, ökar förutsättningarna för att värdera och uppskatta kompetens och sam-

tidigt undanröja fördomar och föreställningar om människor med annan bakgrund 

än en själv.

På arbetsmarknaden förmedlas en minoritet av jobben genom formella processer; 

tillhörighet kan otillbörligen ses som någon slags kvalitetsmärkning på individen. 

Med stark tillit mellan alla grupper minskar risken att vissa stängs ute från arbets-

marknaden på basis av lågt förtroende för den grupp där individen har sin bakgrund. 

underlättar för den enskilde att etablera sig på arbetsmarknaden och använda sin 

kompetens, och ökar därmed utnyttjandet av regionens samlade humankapital. 

-

tens på arbetsmarknaden ökar tilliten. Man blir goda grannar på arbetsplatsen

och skillnaderna mellan människor avdramatiseras.

under strategierna för att stärka sammanhållningen och frigöra livschanser har 

utformats för att i högsta möjliga grad bygga på och utnyttja dessa positiva samband.

Utveckling av regionens internationella tillgänglighet beror 

av och förstärker utveckling av besöksnäringen

Det råder en ömsesidig synergi mellan målet om ökad tillgänglighet till regionen, 

särskilt internationell tillgänglighet och målet att regionen ska vara en välkänd 

besöksdestination av högsta europeiska klass. En förbättrad internationell tillgäng-

lighet gör regionen mer nåbar för utländska besökare. En god tillgänglighet underlät-

tar marknadsföringen av regionen och stärker dess attraktionskraft. Samtidigt ökar 

regionen kan attrahera är beroende av den marknad som regionen kan erbjuda och 
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regional tillväxt har denna marknad sina begränsningar i regionens ekonomiska och 

regionen öka sin attraktivitet och utveckla sin marknadsföring och ta en något större 

andel av det internationella besöksresandet kan det betyda en betydande ökning av 

Ett attraktivt bostadsutbud är viktigt för regionens möjlighet 

-

-

kraft, från andra delar av landet och från andra länder, behöver regionen kunna 

erbjuda en fungerande bostadsmarknad med ett varierat utbud av bostäder, med 

attraktiva boendemiljöer. Sambandet i andra riktningen är dock svagare; bostads-

en relativt begränsad drivkraft för bostadsmarknadens utveckling.

och effektiva försörjningssystem 

En tät, resurs- och transporteffektiv bebyggelsestruktur ger goda förutsättningar för 

-

tem. Det är sedan gammalt en huvuduppgift i planeringen att se till att dessa syner-

gier nyttjas, vilket också kommit till uttryck i de mål och åtaganden som formulerats i 

RUFS 2010. 

En attraktiv stadsbygd

öka attraktiviteten i stadsbygden. Detta antas få positiva konsekvenser av både 

ekonomisk och social natur. Ambitionen att bygga tätt medför dessutom ett minskat 

behov av att ta oexploaterad naturmark i anspråk. Den ökade attraktiviteten i stads-

bygden är ett av planens tydligaste och mest välutvecklade synergiområden, där 

En attraktiv region för besökare och nya invånare

-

område. Fysiska förändringar i bebyggelse och infrastruktur förutses samverka med 

åtgärder för att marknadsföra regionen, stärka den regionala sammanhållningen och 

stödja framväxten av en regional identitet. Det samlade resultatet ska bli en region 

som mer än idag lockar till sig människor utifrån.

Kommentar kring helhetssyn i RUFS 2010

redovisa planens inneboende spänningar öppet är ambitionen att stimulera samrådet 
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aktörer med olika rådighet kan uppmuntras att samverka och söka gemensamma lös-

ningar bortom revir- och sektorstänkande. 

Långsiktighet – balans mellan behov på kort och lång sikt
Hållbarhetsperspektivet kräver att planeringsprocessen och beslutsfattandet präglas 

av långsiktighet. Detta är förvisso inget nytt i samhällsplanering, men planering för 

hållbar utveckling understryker behovet av att hantera effekter i många samhälls-

man lyckas hantera alla dessa dimensioner avgör i slutändan om man bidrar till en 

hållbar utveckling eller inte.

Strävan efter en hållbar utveckling fäster uppmärksamheten på de delar av den 

regionala planeringen som är uppenbart långsiktiga. Det är inte bara de fysiska kom-

ponenterna i planeringen som har betydelse, utan också institutionella förhållanden 

samt forskning och utveckling.

långsiktigt gett negativa effekter på samma eller andra områden. Därför är det ett 

viktigt moment i planeringen att tydliggöra vad som är viktigt i det korta respektive 

långa tidsperspektivet och att resonera om hur åtgärder och prioriteringar på kort 

och lång sikt hänger ihop och kan samverka och balanseras. 

Kommentarer kring långsiktighet i RUFS 2010
-

perspektiv mellan olika utvecklingsområden. Åtgärder som rör bebyggelse och infra-

struktur har långa genomförandetider och skapar permanenta strukturer, medan 

planens förslag på ökad samverkan mellan privat och offentlig sektor eller på en 

omformning av den regionala näringspolitiken kan påbörjas omgående och ge effekt 

inom några år.

I planarbetet har ett önskemål varit att åtagandenas tidsavtryck klargörs, både i när 

och hur länge effekterna av åtgärden kan förväntas. Ett annat önskemål har varit att 

osäkerheter i underliggande antaganden synliggörs, så att läsare och samrådsinstanser 

kan bilda sig en uppfattning om på vilken saklig grund förslagen vilar. Detta har ansetts 

speciellt viktigt för de förslag som är permanenta till sin karaktär och där möjlighe-

få synpunkter på i vilken mån planen svarar mot dessa önskemål.

I samrådet bör en diskussion föras om hur handlingsmöjligheterna i framtiden 

påverkas om planens åtaganden genomförs. Medan vissa åtaganden har som huvud-

har påverkat planeringsarbetet, men bör de olika tidsperspektiven synas mer i både 
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Robusthet och anpassningsförmåga 
– planen och regionen i en föränderlig värld
Samrådsförslaget ska belysa problem och möjliga lösningar ur ett sårbarhets- eller 

robusthetsperspektiv, för de sakområden eller system där det är relevant. I praktiken 

utreda vad som bestämmer påverkade gruppers eller sektorers känslighet och 

anpassningsförmåga. Förslag på hur grupper, delsystem och centrala funktioner och 

processer kan öka sin robusthet ska formuleras.

Kommentarer kring robusthet i RUFS 2010

framskrivningar av befolkningsutveckling och olika ekonomiska scenarier. Även 

andra scenarier har använts i planeringen. 

bestämmer deras känslighet. Både för ekonomin, transportsystemet och den tek-

niska försörjningen förs resonemang om vilka faktorer eller förhållanden som bidrar 

till robusthet och anpassningsförmåga.

kan öka hos grupper, delsystem och centrala funktioner och processer. Exempelvis 

minska deras sårbarhet. Olika åtgärder pekas också ut för att stärka det sociala kapi-

talet, vilket förväntas leda till ökad social robusthet.

En osäkerhet som kan beaktas mer genomgående i hela planen är frågan om invå-

narnas preferenser nu och i framtiden kring exempelvis livsstil, boende, resvanor och 

fördelningen arbete–fritid. Detta inte minst för att uppnå en större robusthet i den 

på ”urban living” i tät stadsmiljö att vara fortsatt stark eller kommer ett ökat distans-

-

mer det att också i framtiden vara gångbart och accepterat att köra bil i den utsträck-

ning vi gör idag? Samrådet bör ses som en möjlighet till en fördjupad diskussion om 

dessa frågor, utifrån insikten att regionens viktigaste resurs är dess invånare.

Är RUFS 2010 till gagn för såväl nuvarande 
som kommande generationer?
RUFS 2010 har ambitionen att fungera som underlag för regional samverkan inriktad 

på hållbar utveckling, sett utifrån planens möjligheter att påverka samhällsutveck-

lingen inom olika områden och utifrån de nationella och internationella regelverk och 

styrsystem som sätter ramar för vad den regionala utvecklingsplaneringen kan uppnå.    

RUFS 2010 varken är eller kan vara systemradikal, men har höga och uttalade 

ambitioner för att förvalta regionens kapital och resurser för kommande generatio-

utvecklas långsiktigt. Flera av de regionala åtagandena inriktas speciellt på åtgärder 

för att bibehålla och utveckla önskade och nödvändiga kvaliteter hos dessa strukturer 

och system. Omvärldsscenarier och framskrivningar av befolkningsutvecklingen i 

regionen har legat till grund för mål och åtaganden. Planarbetet har bedrivits med 

ambition att utveckla robusthet och anpassningsförmåga. 

Samrådet kan fördjupa diskussionen om planen ligger på ”rätt” nivå inom olika 

områden och i vilken utsträckning det är lämpliga avvägningar som gjorts mellan 
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olika områden. En viktig fråga är också vilka möjligheter att påverka samhällsut-

processen är också att i högre grad problematisera den rådande samhällsutveck-

lingen, exempelvis gällande det ökande resandet och den växande materiella kon-

sumtionen. Dessa frågeställningar är dock i huvudsak politiska och grundade i indi-

besvara denna typ av frågor, åtminstone ingen som kan utgöra vägledning i regional 

utvecklingsplanering.  

En hållbar utveckling är inte ett sluttillstånd, utan måste på regional nivå använ-

das som ett förhållningssätt. Önskan om en hållbar utveckling legitimerar en diskus-

sion om avvägningar mellan olika samhällsintressen där man speciellt betonar det 

globala perspektivet och vårt ansvar mot kommande generationer. 

De regionala aktörerna har i dialogrundor och återkommande avstämningar utta-

lat sina preferenser kring planens innehåll och ambitioner. Målsättningen måste vara 

ett samlat dokument som ger vägledning för insatser som tillsammans bidrar till en 

gynnsam utveckling såväl inom som utanför regionen, för nuvarande och kommande 

generationer. RUFS 2010 har enligt denna bedömning dessa kvaliteter. Vilken skill-

nad RUFS 2010 gör i praktiken bestäms i slutändan av de regionala aktörernas vilja 

och förmåga att handla gemensamt i förhållande till förändringar och utmaningar i 

omvärlden de kommande årtiondena. 

Perspektiv i planeringen
Utgångspunkter

-

inte något som beaktas vid sidan om. För att nå målen krävs exempelvis att jämställd-

het är en självklarhet och att folkhälsan utvecklas positivt i alla delar av regionen.

Planeringsmålen har därför formulerats utifrån behov och förutsättningar bland 

invånarna i regionen. Däremot är individer eller grupper inte nödvändigtvis explicit 

omnämnda i själva målen. Syftet är att målen ska vara hållbara över tid. Istället har 

skillnader mellan olika grupper lyfts fram i nulägesbeskrivningarna och i analysen av 

vilka faktorer som främjar respektive hindrar regional utveckling. Detta skapar en 

kontext för hur planeringsmålen ska tolkas. Vid mätningen av måluppfyllelse ska det 

också vara möjligt att följa resultaten för de grupper – kvinnor, män, invandrare, 

barn och ungdomar, funktionshindrade och äldre – som lyfts fram i nulägesbeskriv-

ningarna. Målet bör vara att invånarna ska kunna följas på samtliga variabler, med 

kön som övergripande indelningsgrund.

Så har vi arbetat 
-

rat till de frågor i planen som rör arbetsmarknad, transporter, företagande och 

utbildning. Medan folkhälsa är mest relaterat till de planerings- och utvecklings-

frågor som rör fysisk miljö, transporter, boende och delaktighet i det sociala och 

ekonomiska livet. 

Med utgångspunkt i beslutet togs ett vägledande dokument fram som gav fakta-

underlag och rekommendationer för hur utvecklingsplanen borde integrera de hori-

sontella perspektiven. Vägledningen visade dels hur olika grupper kunde lyftas fram i 
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nulägesbeskrivningar och indikatorer dels i vilka fall grupper borde uppmärksam-

mas explicit i planeringsmålen.

Såväl bredare som mindre grupper av externa aktörer i regionen har sedan gran-

skat i vilken mån RUFS-arbetet har beaktat och integrerat de horisontella perspekti-

grupperna har varit delaktiga i att ta fram underlag för formuleringen av planerings-

mål. Dels om gruppernas perspektiv och behov har fått genomslag i nulägesbeskriv-

ningar, planeringsmål och regionala åtaganden.

delaktighet

RUFS-arbetet, dels i landstingets policy för folkhälsa, dels i regionens förslag till 

underlaget för att integrera jämställdhet i utvecklingsplanen har tagits fram i breda 

referens-, fokus- och arbetsgrupper.

genomslag för olika gruppers behov så var jämställdhetsperspekti-

vet synligt i mycket begränsad omfattning i den s.k. testversionen som togs fram i 

februari 2008. Detta gällde även barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade. 

Däremot ansågs mångfaldsperspektivet vara genomgående väl integrerat i såväl 

fysiska som sociala och ekonomiska frågor. Det har särskilt framhållits som ett nytt 

sätt att hantera integrationsfrågor i RUFS. Av folkhälsans bestämningsfaktorer var 

-

ingar. En ny vägledning togs fram som rekommenderade kompletteringar av främst 

jämställdhet och i någon mån folkhälsa. Vidare var den allmänna rekommendatio-

nen att genomgående tydligare lyfta fram barn, ungdomar och äldre samt funktions-

hindrade i nulägesbeskrivningar och förslag.

-

-

kunna ha konsekvenser för ett urval av de nationella folkhälsomålen. Fokus lades på 

-

förslagens påverkan direkt eller indirekt på folkhälsan samt hälsoeffekter för olika 

grupper i populationen.

I beskrivningen konstateras att RUFS 2010 i sina strategier har formulerat förslag 

som är relevanta för folkhälsan. Den samlade bedömningen är att förslagen påverkar 

folkhälsan positivt samt att förslagen i stort är väl formulerade. Förslagen är dock 

generellt sett allmänt hållna och bedömningarna blir därför också av allmän karaktär. 

om behov av förtydliganden av begrepp. Det konstateras även att förslagen sällan 

-

snittsbefolkningen. De grupper som ansågs påverkas starkt av förslagen är barn och 

ungdomar samt äldre.
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Kommentarer till kompletteringar och bedömningar    
Jämställdhet, mångfald och folkhälsa

och bostadssektorn

utbildningsval och boende. 

Strategin Utveckla idéer och förnyelseförmåga uttrycker behovet av att tillgänglig 

kompetens, oavsett kön och etnisk härkomst tas tillvara bättre än idag. Speciella krav 

i offentliga upphandlingar kan vara ett sätt att främja jämställdhet och etnisk mång-

fald. Strategin har också kompletterats med en beskrivning av Stockholmsregionens 

särställning som kunskaps- och tjänsteintensiv region och behovet av en näringspoli-

tik som stödjer denna inriktning. Det kan ge bättre förutsättningar för en mer jäm-

ställd och integrerad arbetsmarknad och ett stöd till företagande och entreprenör-

skap som bättre speglar befolkningens sammansättning. 

Strategin Säkra värden för framtida behov har inte bedömts som relevant att 

anlägga ett individperspektiv på då fokus ligger på att säkra regionens fysiska värden 

genom förbättring av miljön och minskad klimatpåverkan.

 konstaterar skillnader mellan 

kvinnor och män i termer av arbetsmarknadstillgång och pendling. En utbyggd kol-

friluftsliv i grönområden tas upp som en bestämningsfaktor för folkhälsan. Vidare 

och därmed svara mot folkhälsomål om aktiv transport.

Strategin Stärk sammanhållningen uppmärksammar könsskillnader i tillgång till 

socialt kapital, boende och trygghetsuppfattning. Förslagen inbegriper bättre möjlig-

heter att resa och vistas tryggt, liksom mer jämställda boende- och livsmiljöer. 

Strategin Frigör livschanser tar upp könsdiskriminering på arbetsmarknaden och 

Särskilda grupper
Barn och ungdomars förutsättningar berörs i strategin Öka uthållig kapacitet och 

kvalitet…  strategierna Stärk sammanhållningen och Frigör 

livschanser 

och fritid. 

Äldres villkor behandlas mest uttalat i strategierna Öka uthållig kapacitet och 

kvalitet… och Frigör livschanser Stärk sammanhåll-

ningen

Funktionshindrades behov och förutsättningar berörs i strategin Öka uthållig 

kapacitet och kvalitet Stärk sammanhållningen

Frigör livschanser 
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Vad kan utvecklas vidare?
I den fortsatta planeringsprocessen kan behandlingen av de horisontella perspekti-

ven och olika grupper utvecklas vidare.

Strategin Utveckla idéer och förnyelseförmåga – Beskrivningar och förslag vad 

gäller företagande och entreprenörskap skulle kunna utvecklas med avseende på 

skillnader mellan kvinnor och män respektive svenskar och invandrare samt ung-

domar, äldre och funktionshindrade. Det kan bl.a. handla om att uppmärksamma att 

bör utformas.

 – En mer ingående beskriv-

ning av olika gruppers pendling och förutsättningar att få tillgång till en större 

arbetsmarknadsregion kan behöva tas fram med en tydligare koppling till plane-

ringsmål och åtaganden. Mångfaldsperspektivet saknas i denna strategi och kan 

livsvillkoren ur ett etniskt perspektiv.

Strategin Stärk sammanhållningen – För att stärka möjligheterna att styra mot 

landmärken och events behöva utvecklas.

Strategin Frigör Livschanser – Behoven av data och mått som beskriver invånarnas 

livsvillkor tas upp som ett åtagande. Det kan omfatta även andra variabler än etnici-

tet, som kön, ålder och funktionshinder. Detta för att bättre kunna beskriva och för-

Länsstyrelsen sedan årsskiftet en ny instruktion i vilken det krävs att individbaserad 

statistik genomgående ska presenteras och analyseras med kön som övergripande 

indelningsgrund. 

åtgärder och handlingsprogram för att styra mot målen.  




