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Minervas uggla flyger först i skymningen
Minerva är vishetens gudinna i den romerska mytologin och avbildas ofta tillsammans med en
uggla som symboliserar vishet, eftersom ugglan kan se i mörker. Med det bevingade uttrycket
»Minervas uggla flyger först i skymningen« avses att vi genom studiet av historien kan förstå hur
allting hänger samman. Däremot kan vi inte uttala oss med visshet om framtiden. Bildning är en
historisk process. Det är först när vi kan se tillbaka på det som varit som vi kan nå genuin kunskap,
det vill säga den klokhet och lärdom som Minervas uggla står för. Först när saker redan har inträffat har vi en ugglelik förmåga att förklara vad det var som skedde.

Tillväxt, miljö och regionplanering, TMR, ansvarar
för regionplanering och regionala utvecklingsfrågor i
Stockholms län. TMR arbetar på uppdrag av landstingsstyrelsen och tillhör Stockholms läns landsting
(SLL). Vi bidrar till Stockholmsregionens utveckling
genom en utvecklingsplanering som grundas på
kvalificerat underlag och analys. Genom samverkan
och kommunikation bidrar vi till att regionens aktörer
når en gemensam syn på regionens utveckling. Vi ger
förutsättningar och tar initiativ för att visioner, mål,
strategier och åtaganden i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) ska bli
verklighet.
Vi bevakar systematiskt utvecklingen i regionen och
omvärlden. I TMR:s rapportserie presenteras
kunskapsunderlag, analyser, scenarion, kartläggningar, utvärderingar, statistik och rekommendationer för
regionens utveckling. De flesta rapporter ärframtagna av forskare, utredare, analytiker och konsulter på
uppdrag av TMR. På www.tmr.sll.se/publikationer
finns möjligheter att ladda hem digitala versioner,
beställa eller prenumerera på våra rapporter.
Citera gärna innehållet i rapporten men uppge alltid
källan. Även kopiering av sidor i rapporten är tillåtet
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Förord
Regionplanering har bedrivits i mer än 60 år
i Stockholmsregionen och det finns all anled
ning att se tillbaka och dra lärdom av den er
farenheten. Denna skrift belyser fem av de
sex regionplaner som har tagits fram och
fastställts under denna tid. Syftet har varit
att studera i vilken omfattning planerna har
genomförts, vilka beslut som regionplane
ringen har lett till och vad som ibland har
gjort att så inte har skett. Denna studie har
tack vare geografiska analyser kunnat jäm
föra hur och var regionplanernas fysiska ut
veckling planerades med hur dessa i verklig
heten har utfallit. Resultatet har blivit både
en intressant dokumentation av hur region
planeringen har hanterat olika frågor under
femtio år, och en historisk tillbakablick av
den fysiska utvecklingen och av hur värde
ringar i samhället har förändrats och påver
kat beslut under denna tid.
Stockholms län har 26 kommuner med
många ihopkopplade funktioner som arbets
marknad, bostadsmarknad och infrastruk
tur. Dessutom är den funktionella regionen
mycket större än så och berör omkringlig
gande län och kommuner. Regionplanering
en fyller därför en mycket viktig roll för att se
till de övergripande och långsiktiga frågorna
som för enskilda kommuner är svåra att han
tera. Stockholmsregionen är en av Europas
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snabbast växande regioner, och när man ser
tillbaka kan man konstatera att vi i de allra
flesta fall har underskattat hur mycket regio
nen skulle komma att växa. Genom att stude
ra vilka frågor som har varit viktiga för att
hantera denna tillväxt kan vi lära oss bättre
hur vi ska ta höjd för dem framåt.
Ibland sägs det att ”det enda vi kan lära
oss av historien är att vi inte lär oss något av
historien”. I realiteten kan vi dock lära oss
mycket, genom att vi analyserar vad som har
fungerat och vad som inte har fungerat kan vi
bli bättre på att hantera dessa frågor framåt.
Det är omöjligt att förutspå exakt vad som
ska hända i framtiden, hur bra prognoser och
framskrivningar vi än gör uppkommer alltid
oväntade händelser som vi har missat att för
utse. Men det vi kan göra är att förbereda oss
på ett sätt så att vi har god framförhållning
och flexibilitet. Ju mer robust och resilient vi
bygger vår region desto bättre rustade är vi
för framtidens utmaningar. I genomförandet
av den nu gällande regionala utvecklingspla
nen RUFS 2010 och inte minst i framtagan
det av nästkommande plan är det viktigt att
vi tar till oss dessa lärdomar.
Stockholm i november 2014
Peter Haglund
Direktör tillväxt, miljö och regionplanering
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Fem regionplaner – 1958

Sammanfattning: I den här rapporten utvärderas Stockholmsregionens fem
första regionplaner, Regionplan 1958, Regionplan 1973, Regionplan 1978,
Regionplan 1991 samt RUFS 2001, genom att jämföra dem med den faktiska
samhällsutvecklingen. Genomgången visar följande:

Om regionplanernas sakinnehåll
Befolkningsutveckling

Trafik

Bostäder

Alla regionplaner under
skattade den faktiska
befolkningsutvecklingen
utom Regionplan 1973,
som överskattade den.

Under 1970- och 1980-talet
blev det svårare att genomföra trafikinfrastrukturen på
grund av minskande statliga
anslag.

De flesta regionplaner utom
Regionplan 1958 innehåller
relativt goda uppskattningar
av det framtida bostadsbeståndet.

Regionplan 1991 har varit
mest framgångsrik när det
gäller i vilken grad den föreslagna trafikinfrastrukturen
har byggts ut eller är under
utbyggnad.

Under perioden fram till 1990
dominerade nyexploatering
på obebyggd mark, men sedan
dess har graden av förtätning
av redan bebyggda områden
ökat successivt. Förtätning har
dock förekommit under hela
den studerade perioden.

Olika statliga förhandlingsöverenskommelser har gjort
det lättare att genomföra
trafikförslagen i regionplanerna, till exempel Hörjel
överenskommelsen från 1964,
som underlättade genom
förandet av kollektivtrafikförslagen i Regionplan 1958 och
Dennisöverenskommelsen som
underlättade genomförandet
av väg- och kollektivtrafikförslagen i Regionplan 1991.
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Alla regionplaner, men framför allt de äldre, har i någon
grad felbedömt den bostadsavgång och det bostadstillskott som beror på rivning,
ombyggnad och permanentning av fritidshus genom att
inte fånga in trendbrott.

Bostadsbyggandet har under lång tid underlättats av
olika statliga och kommunala
insatser, till exempel statliga
lån och bidrag samt olika
förhandlingar och politiska
överenskommelser.
Alla regionplaner har i någon grad missat den snabba
regionutspridningen och
centrala utglesningen fram till
mitten av 1980-talet samt den
därpå följande förtätningen
centralt i regionen.
Regionplan 1958 underskattade grovt behovet av mark för
ny bebyggelse. För alla senare
regionplaner har avvikelserna
varit relativt marginella.
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Fem regionplaner – 1958

Om planeringsprocess
och planutformning

Om regionplanernas
genomförande

Sammantaget

I regionplanerna har man
behandlat tillskott och nyexploatering i alltför hög grad
och inte tagit tillräcklig hänsyn
till pågående förändringar i
det befintliga.

Det blir lättare att genomföra
planerna om de förankras
redan under planeringsprocessen, men förankringsarbetet
behöver fortsätta även sedan
planen är klar.

Sysselsättningen följer i stort
sett Regionplan 1991 och RUFS
2001 sett över längre tid, trots
att två djupa ekonomiska kriser har slagit hårt mot sysselsättningen.

Verkligheten är så komplex
och sammansatt att vi behöver
vara beredda på att överraskningar alltid kan inträffa.
Regionplanerna behöver
därför ha beredskap även för
det oväntade.

Genomförande underlättas
med politiska överenskommelser om vad planerna ska
innehålla och hur de ska
genomföras.

Sammantaget stämmer de
fyra senare regionplanerna
klart bättre med det faktiska
utfallet än vad Regionplan
1958 gör. Däremot är skillnaderna inte så stora mellan
dessa fyra regionplaner.

Regionplanerna underskattade den långtgående
omvandlingen av samhälls
ekonomin från industri- till
tjänstesamhälle, liksom den
offentliga sektorns expansion
och kvinnornas inträde på
arbetsmarknaden.

Vid långsiktiga bedömningar
bör man bortse från kort
siktiga svängningar, och
därför bör regionplanernas
tidshorisont inte vara för kort.
Regionplan 1973 och
Regionplan 1978 hade för
korta tidsperspektiv.

En överskattning av behoven av industriområden har
oavsiktligt bäddat för expansionen av den bilorienterade
externhandeln.

Ett sätt att hantera denna genuina osäkerhet om framtiden
är att bedriva en rullande regionplanering, där åtminstone
delar av planen hela tiden kan
förnyas och uppdateras.

Sysselsättning
Tre regionplaner har fångat
den faktiska sysselsättningsutvecklingen inom de angivna
intervallerna: Regionplan
1973, Regionplan 1991 och
RUFS 2001. De övriga två har
underskattat sysselsättningen.
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Det blir lättare att genomföra
planerna om det finns breda
och stabila politiska majoriteter bakom dem.

Bäst stämmer Regionplan 1991
tack vare att det faktiska utfallet i hög grad stämmer med
planen när det gäller bostäder
och trafik.

Foto från vänster:
Getty Images
Leif Engberg/DN/TT
Tymon H. Pigon/whiteboxstudios,
Ruth Waitzfelder/TT
Getty Images
Claudio Bresciani/TT
Leif Engberg/TT
Janerik Henriksson/TT

9

Inledning
Rapporten behandlar fem regionplaner för
Stockholmsregionen som togs fram mellan
1958 och 2001 för att studera hur utfallet fak
tiskt har blivit. I en första del görs en genom
gång av de fem regionplanerna var för sig.
I en andra del diskuteras innehållet och ut
fallet tematiskt under rubrikerna Befolkning
och sysselsättning, Bostäder, Trafik och Mark
användning. Rapporten avslutas med en dis
kussion om betydelsen av förankring och
politikens roll för genomförandet.

ringen är långsiktig, ofta med 20–30 års per
spektiv, får man dock vänta länge på att se
resultatet. Av de formellt antagna regionpla
nerna har tre sett sina respektive horisontår
passerade och det med råge. Såväl Region
plan 1958 som Regionplan 1978 hade 1990
som horisontår, och för Regionplan 1973 var
horisontåret 1985. För dessa planer har vi
alltså facit i hand. För Regionplan 1991 har
två tredjedelar av planperioden gått och för
RUFS 2001 en tredjedel, båda med 30 års
tidsperspektiv.

Bakgrund

Regionplanering har i Stockholmsregionen
bedrivits i drygt 60 år. Under den tiden har
huvudmannaskapet förändrats, Regionplane
kontoret genomgått några omorganisationer
och formerna för verksamheten förändrats.
Trots det är verksamheten ännu högst vital.
I resten av landet däremot, upphörde i stort
sett regionplaneringen under 1970-talet eller
början av 1980-talet. I landet har tre region
planer upprättats enligt plan- och bygglagen
från 1987 (PBL 1987:10), alla i Stockholms
regionen, och regionplaneringen har starkt
stöd från de båda politiska blocken i lands
tinget.
Genom att lära av historien kan vi göra
mera rätt i framtiden. Eftersom regionplane
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Utvärderingen av regionplanerna bygger på
en ingående analys av om utvecklingen har
följt den inriktning som angavs i regionpla
nerna eller ej. Avvikelser kan dels handla om
förslag i regionplanerna som inte har genom
förts, dels om utbyggnader som har skett
men som inte angavs i regionplanerna. Jäm
förelser av den förväntade utvecklingen
gentemot den faktiska bygger på analyser av
statistik om bland annat befolkning och sys
selsättning. Analyserna rymmer ett visst
mått av osäkerhet beroende på till exempel
förändringar i områdesindelningar och defi
nitioner, men detta påverkar knappast de
stora dragen.
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Granskningen av förslagen i regionplanerna
har utgått från vad som faktiskt redovisas i
planerna och är inriktad på markanvänd
ning och infrastruktur. Granskningen har
underlättats av att Regionplane- och trafik
kontoret låtit digitalisera de äldre regionpla
nerna som redovisades som tryckta kartor.
Det har alltså varit möjligt att med geografis
ka informationssystem (GIS) granska om
markområden blivit bebyggda och i så fall
om de fått avsedd användning. Detta kan
också mätas genom att jämföra med befintlig
markanvändning enligt senare uppgifter. En
kvalitativ analys av bebyggelsens täthet och
innehåll i relation till den planerade utveck
lingen, med tillgängliga fastighetsdata om
byggnadsår och våningsyta, har gjorts.
För vissa utsagor om den förväntade ut
vecklingen på olika områden handlar utvär
deringen om träffsäkerheten i prognosverk
tygen. Det gäller där regionplaneringen kan
antas ha marginell eller ingen betydelse, till
exempel befolkningens tillväxt, den ekono
miska utvecklingen eller tekniska framsteg.
Även om befolkningens tillväxt till ringa del
påverkas av regionplanerna borde dess för
delning göra det i högre grad.
På andra områden ger regionplanerna
konkreta förslag, till exempel utbyggnad av
nya trafikanläggningar, tekniska försörj
ningsanordningar eller nya bebyggelse
områden. Granskningen har omfattat båda
typerna eftersom avvikelser i den först
nämnda typen givetvis kan påverka behovet
av de senare. För större avvikelser finns dis
kussioner kring orsakerna, till exempel om
utbyggnader inte har kommit till stånd i en
lighet med regionplanernas redovisningar
och förslag. Fokus i denna utvärdering ligger
inte på planeringsprocessen, även om den i
många fall kan bidra till att förklara utfallet.
Arbetet avrapporterades i ett antal preli
minära promemorior. Till att börja med stu
derades varje regionplan för sig och, i nästa
skede, olika teman såsom befolkning och
sysselsättning, bebyggelse och transport
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infrastruktur. Resultatet har successivt pre
senterats för och diskuterats i TMR:s projekt
grupp. För att få en bredare belysning av
utfallet och förklaringar till resultatet har
intervjuer skett med personer som finns utan
för TMR men som har lång erfarenhet av
tidigare planeringsskeden.
Regionplanerna bör inte avkrävas mer
styrande verkan än vad som faktiskt var av
sikten. Regionplan 1973 ersattes av Region
plan 1978, men formellt först 1982 när den
vann laga kraft. Regionplan 1978 ersattes i
sin tur av Regionplan 1991, men först 1994
när den vann laga kraft. Båda dessa planer
var vägledande plandokument under en stor
del av tiden fram till horisontåren, 1985 res
pektive 1990. Regionplan 1958 ersattes dock
av Regionplan 1973 redan när halva tiden till
horistontåret 1990 passerat, och avsikten
var att planen skulle ersättas tidigare än så.
Man bör kanske därför lägga mer vikt vid vad
som skedde under planperiodens tidiga ske
de än det senare. Men å andra sidan kan pla
nerade utbyggnader också ha skett senare är
planerat. Regionplan 1991 har horisonten
2020, men ersattes tio år senare av RUFS 2001.
Befolknings- och fastighetsdata har gett
möjlighet till uppföljningar ända till 2010,
och RUFS 2010 kan användas för avstäm
ning mot dagens uppfattning om den fram
tida utvecklingen.
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Foto: Olle Seijbold / TT
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Fem regionplaner – 1958

Fem
regionplaner

→
Järvafältet 1962. Enköpings
vägen slingrar sig mellan fält
och gårdar. Redan i Regionplan 1958 finns planer på en
järnvägssträckning och nya
vägar genom området.
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Fem regionplaner – 1958

1958
Regionplaneinstitutet infördes i 1947 års byggnads
lag och Stockholmstraktens regionplaneförbund
bildades i slutet av 1951. Den första regionplanen,
Regionplan 1958, antogs av regionplaneförbundet i
december samma år och fastställdes av regeringen
i november 1960. Regionplanen redovisade en mer
detaljerad markanvändning för den centrala delen
av regionplaneområdet och behandlade utvecklingen
fram till år 1990.

→
Nynäsmacken i Johanneshov
1960. I Regionplan 1958
jämförs bilismens utveckling
i Stockholmsområdet med
den i USA.
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Foto: DN/TT

Fem regionplaner – 1958

Fem regionplaner – 1958

Befolkning

Regionplanen räknade med att befolkningen
i regionen skulle öka från 1 170 000 till
1 570 000 invånare 1990, det vill säga med
400 000 invånare. Regionplan 1958 under
skattade dock befolkningstillväxten redan
under början av planperioden och snart an
sågs den vara överspelad. Planen underskat
tade den faktiska befolkningen med ungefär
80 000 invånare 1970 och med 70 000 år
1990, då befolkningen var omkring 1 640 000
invånare. Relativt sett var detta en ganska
måttlig underskattning för slutåret. Den årli
ga underskattningen av tillväxten var 8 000
invånare per år fram till 1970, medan tillväxt
takten därefter stämde relativt väl med den
faktiska utvecklingen.
Regionplanen redovisade däremot an
märkningsvärt stora skillnader för de olika
regiondelarna jämfört med den faktiska ut
vecklingen. Det berodde dels på att planen
underskattade utglesningen i boendet som
drevs på av det omfattande bostadsbyggan
det under 1960- och 1970-talet, dels på att
befolkningen i verkligheten spreds ut till de
yttre förortskommunerna och ytterkommu
nerna i högre grad än vad som var avsikten
enligt regionplanen.
Sysselsättning

→
Regionplan 1958,
kartbilaga B,
Storstockholm 1990.
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Regionplan 1958 räknade med att andelen
förvärvsarbetande skulle sjunka till 49 pro
cent till 1970, och till 45 procent år 1990,
bland annat beroende på att färre gifta kvin
nor skulle yrkesarbeta i takt med att välstån
det ökade. I verkligheten ökade andelen för
värvsarbetande och sysselsättningen blev
mycket kraftigt underskattad med nära 40
procent, vilket delvis berodde på en snabb
ökning av förvärvsarbete bland kvinnorna.
Regionplanen räknade med att City skulle
växa genom ökad täthet men inte genom
ökad utbredning. Industrin antogs också
minska sin andel till förmån för olika servi
ceverksamheter och genom utlokalisering
till de yttre delarna av regionen eller till an

dra regioner. Ändå antogs i regionplanen att
30 procent av de yrkesverksamma skulle
arbeta inom industrin, vilket blev en grov
överskattning. År 1990 var andelen knappt
14 procent. På grund av dessa antaganden
överskattades också behovet av nya industri
områden i regionplanen.
Ett särskilt avsnitt behandlade detalj
handelns lokalisering, och man trodde att
detaljhandelns ökning till stor del skulle ske
i ytterområdena på grund av tillväxten där
och den ökande bilismen. Regionplanen redo
visade fjorton stadsdelsgruppcentrum och
två regionala centrum, ett på Järvafältet och
ett i Älvsjö. Av de föreslagna stadsdelsgrupp
centrumen finns det några som i dag har
en betydande omsättning och flera har lokal
betydelse.
Samtidigt har många föreslagna indu
striområden i stället blivit stora externhan
delsområden, till exempel Kungens kurva,
Länna och Arninge. Därigenom bidrog regi
onplanen till att den bilorienterade extern
handeln fick ett så stort genomslag.
Bostäder

År 1990 hade boendetätheten sjunkit till 0,5
invånare per rumsenhet i stället för region
planens antagande om 0,7 invånare per
rumsenhet, en felbedömning med 40 pro
cent. I verkligheten byggdes det mycket mer
än vad som angavs i Regionplan 1958, fram
för allt under miljonprogrammet 1965–1975
då det byggdes nästan tre gånger så mycket
som antagits i regionplanen. Därefter var
överensstämmelsen med det faktiska bostads
byggandet överraskande god.
Regionplan 1958 antog att småhusens
andel skulle öka, men andelen minskade i
stället under miljonprogrammet och har ald
rig nått upp till den andel om 30 procent av
beståndet som regionplanen angav. Vidare
redovisade regionplanen stora ytor för nya
fritidshusområden i kust- och skärgårdsom
rådet, och dessa områden kom också att för
verkligas i stor utsträckning under 1960- och
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Fem regionplaner – 1958
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Märsta

Fem regionplaner –Sigtuna
1958

Vallentuna
Upplands
Bro

Väsby

Brunna

Kungsängen

Åkersberga

Täby
Sjöberg

Vaxholm

Lidingö
Färingsö

Brevik
Sten-

Gustavsberg

hamra

Boo

Hemmesta

Stockholm
Fisksätra
Saltsjöbaden
Ekerö
Älta

Tumba

Södertälje

Vårsta
Jordbro

Pershagen

Västerhaninge

Järna

Ny bebyggelse utanför plan 1956-1990
Ny bebyggelse inom plan 1956-1990
Planlagt område RP 58
Horsfjärden
Sigtuna
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Märsta
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Himmerfjärden

Mysingen
Ösmo

Vallentuna

Fem regionplaner – 1958

1970-talen. Många av dessa fritidshusområ
den omvandlades sedan till permanenta
småhusområden, vilket har inneburit ett
»urban sprawl« med ökat bilberoende.
Trafik

Regionplan 1958 jämförde bilismens ut
veckling i Stockholmsregionen med den i
USA och räknade med en utveckling i rikt
ning mot en bil per hushåll även i Sverige.
Man räknade däremot inte med en motsva
rande ökning av biltrafiken eftersom det inte
fanns tillräckligt utrymme för en fri bilism
överallt. För ytterområdena skulle trafiksys
temet bygga på en fri bilism, medan en fort
satt utbyggnad av kollektivtrafiken var
ofrånkomlig till innerstaden. Regionplanen
redovisade ytterligare två tunnelbane
system utöver den första tunnelbanan och
ytterligare två järnvägsspår mellan Söder
tälje och Märsta för att klara den ökade för
ortstrafiken, dock med undantag för sträck
an mellan Stockholms Södra och Centralen.
Ett pendeltågssystem med genomgående tåg
förutsattes med Västeråsbanan och Nynäs
banan som ett par och med Uppsalabanan
och Södertäljebanan som det andra paret.
Trots de blygsamma ambitionerna för kol
lektivtrafiken var pendeltågtrafiken redan
skisserad på egna spår, bortsett från sträckan
mellan Stockholms Södra och Stockholms
Central. Pendeltågtrafiken infördes efter
Hörjelöverenskommelsen 1964, och dubbel
spår har successivt byggts ut även om det
skedde senare än vad som antogs i Region
plan 1958. Även tunnelbanesystemet har
byggts ut, om än något annorlunda än vad
som redovisades i regionplanen.
Regionplan 1958 redovisade flera helt
nya trafikleder, till exempel Ringen, Central
bron, Rådmansleden med fortsättning via
Lidingö till Bogesundsleden, Årstaleden,
Skarpnäcksleden, Brännkyrkaleden, Salemsvägen och Huvudstaleden. Centralbron och
delar av Ringen har byggts ut eller är under
utbyggnad, men de flesta av dessa vägar har
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inte byggts. De förekommer inte heller i
dagens planering.
Markanvändning

Ingen bebyggelse kunde redovisas på Järva
fältet, trots att detta redan var under diskus
sion, eftersom det inte fanns några formella
beslut om att marken skulle göras tillgänglig.
Följande karta visar bebyggda områden
1990 i jämförelse med regionplanens redo
visade utbyggnadsområden.
Därutöver finns relativt omfattande bo
stadsutbyggnader utanför planen 1990 i
stråket Skärholmen–Vårby–Norra Botkyrka
samt arbetsområden i Kungens kurva och i
norra Botkyrka. Den utbyggnaden möjlig
gjordes genom Stockholms stads mark
förvärv i Huddinge år 1961. Om Järvafälts
utbyggnaden var förutsedd och i linje med
regionplanens intentioner kom troligen
Vårbyöverenskommelsen som en överrask
ning för regionplanerarna.
Regionplan 1958 underskattade behovet
av mark för ny bebyggelse. Nära 40 procent
av den totala våningsytan för bostäder och
lokaler har tillkommit utanför det redovisa
de området för bebyggelse i regionplanen,
sett över hela perioden fram till 1990. Den
bebyggda markytan har också brett ut sig
mycket mer än vad som avsågs i regionpla
nen. En del av detta beror på omvandling av
äldre fritidshusområden, och många små
hus har tillkommit i områden som inte var
småhusområden i regionplanen.

→
Bebyggelse som har
tillkommit fram till 1990
enligt Fastpak. Nytillkomna
områden inom regionplanens bebyggelseområden
är markerade med orange
och utanför planen med
svart färg.
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Fem regionplaner – 1973

1973
Regionplan 1958 behandlade utvecklingen i regionen
fram till 1990 men ersattes formellt av Regionplan
1973. Man hade tidigt insett att planen förlorat i aktu
alitet, framför allt genom den snabbare befolknings
utvecklingen och det högre bostadsbyggandet under
1960-talet. Redan i mitten av 1960-talet började
man därför arbetet med att ersätta planen med en ny,
vilket gav Skiss 1966 och förslaget till Regionplan 1970.
Dessa dokument tog fokus från den formellt gällande
planen långt innan den ersattes av en ny.

→
T-Centralen i början av
70-talet. I Regionplan 1973
redovisas utbyggda tunnelbanor till Hjulsta, Sollentuna
Täby och Norsborg.
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Foto: Bertil S-son Åberg/SVT Bild/TT

Fem regionplaner – 1958

Fem regionplaner – 1973

Regionplan 1973 blev sedan formellt anta
gen och fastställd regionplan. Tidsperspek
tivet begränsades till 1985, och planen fick
vida ramar som inte gav så tydlig vägledning
för kommunernas utbyggnad.
Befolkning

Jämfört med tidigare regionplaner infördes
nu ett högre och ett lägre ramvärde för regi
onens befolkning. Befolkningen 1970 var
1 475 000 invånare. Enligt det lägre ram
värdet skulle befolkningen 1985 uppgå till
1 600 000 invånare, enligt det högre
1 850 000 invånare. Befolkningstillväxten
blev dock långsammare än vad som antagits,
och även det lägre alternativet överskattade
den faktiska befolkningen med drygt 20 000
invånare år 1985. Regionplan 1973, liksom
inte heller Regionplan 1958, angav inte någon
explicit fördelning av den framtida befolk
ningen.
Sysselsättning

→
Regionplan 1973,
markreservationer
södra länsdelen.
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År 1970 fanns 705 000 sysselsatta i regio
nen. Regionplan 1973 angav ett lägre ram
värde om 765 000 och ett högre om 880 000
år 1985, baserat på antagandet att 47 procent
av länets befolkning skulle förvärvsarbeta.
Den verkliga siffran blev något högre än pla
nens högre alternativ, trots att befolkningen
inte nådde upp till det lägre alternativet. Re
gionens arbetsmarknad hade alltså fortsatt
att växa i ungefär samma takt som tidigare,
trots den befolkningsmässiga stagnationen
under 1970-talet och den ekonomiska stag
nationen i början av 1970-talet.
År 1985 var sysselsättningsgraden om
kring 56 procent, nära tio procentenheter
över regionplanens antagande. Detta berod
de delvis på att kvinnorna deltog allt mer i
arbetslivet. Det är förvånande att region
planerarna även i början av 1970-talet kunde
missa kvinnornas frammarsch när det gäl
ler utbildning och arbetsmarknad.
Behovet av närhet mellan bostäder och
arbetsplatser framhölls i planen, liksom be

hovet av balans mellan olika delar av regio
nen. Arbetsområdena redovisades på mark
användningskartan som arbetsområden
med högre respektive lägre grad av mark
utnyttjande. Man antog att särskilt utrym
meskrävande verksamheter främst skulle
lokaliseras i Ullna, inom Järvafältet, Kung
ens kurva, Flemingsberg, Jordbro, Södertäl
je och Märsta–Arlanda. De flesta redovisade
arbetsområden för utrymmeskrävande
verksamheter är områden som i dag utpekas
som regionala stadskärnor, där en högre
sysselsättningstäthet eftersträvas. I de fles
ta regiondelar stämmer fördelningen av de
sysselsatta år 1985 relativt väl med fördel
ningen enligt Regionplan 1973.
Bostäder

Regionplan 1973 angav bostadsbeståndet
för 1985 till 838 000 lägenheter vid den högre
nivån och 725 000 lägenheter vid den lägre,
vilket motsvarade ett bostadsbyggande av
21 000 respektive 14 000 lägenheter per år.
När miljonprogrammet 1965–1975 hade av
slutats låg det faktiska bostadsbyggandet
under regionplanens lägre nivå, men trots
detta låg nettotillskottet högre eftersom
även avgången blev mindre än vad som hade
antagits. De tillkommande bostäderna för
delade sig på olika regiondelar på ungefär
samma sätt som i regionplanen.
Trafik

Regionplan 1973 redovisade tunnelbanor till
Hjulsta i Stockholm och Alboda i Sollentuna
samt till Täby och den pågående utbyggnaden
till Norsborg. Delar av detta genomfördes,
men de planerade tunnelbanorna till Sollen
tuna och Täby byggdes inte. Dessutom
redovisades en ny järnvägssträckning över
Järvafältet med förgreningar till både
Uppsalabanan och Västeråsbanan, en järnväg som inte heller byggdes. I stället har be
fintliga sträckningar antingen redan försetts
med separata dubbelspår för lokaltågstrafi
ken, eller så planeras sådana dubbelspår.
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Fem regionplaner – 1973

Foto: Gunnar Lundmark / SvD / TT

Bland de vägar som redovisades i Region
plan 1973 fanns Norra länken, Södra länken
och Norrortsleden. Dessa vägar har byggts
senare eller är under utbyggnad. På plankar
tan redovisades inga nya vägar efter 1985.
Däremot skisserades sträckningar där man
ville hålla möjligheterna öppna, bland annat
Österleden, Kungshattsleden och Flotts
broleden. Planen omfattade en västlig
tvärled över Mälaren och redovisade ett
stort antal alternativ som skulle studeras
vidare. Österleden har ännu inte byggts och
Flottsbroleden är inte längre aktuell. Där
emot planeras Förbifart Stockholm med
ungefär samma sträckning som Kungshatts
leden.
Flyg

Enligt planen var det möjligt med ett nytt
större flygfält, antingen vid Tullinge i
Botkyrka eller på Ekerö. Frågan om en ny
flygplats på Södertörn var inte avgjord 1985,
och under 1970- och 1980-talen tillsattes
flera olika flygplatsutredningar som skulle
finna en ersättning för Bromma flygplats.
Kring år 2000 utreddes en flygplats på
Södertörn på nytt men avfördes av regering
en, och i dag finns inga tankar på en flygplats
där.
Markanvändning

Markanvändningen redovisades med bo
stadsområden för högre och lägre grad
av markutnyttjande, arbetsområden med
högre och lägre grad av markutnyttjande,
fritidsbebyggelse, jord- och skogsbruk, rek
rea
tionsområden, militära områden och
flygfält. Följande karta visar bebyggda om
råden 1985 enligt Fastpak, i jämförelse med
regionplanens redovisade utbyggnadsom
råden.
En del bebyggelseområden har tillkom
mit utanför regionplanens avgränsade be
byggelsezoner, men de är relativt små och
långt mindre än motsvarande områden för
Regionplan 1958. På det hela taget har be
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Under 1970- och 1980-talen försökte flera utredningar hitta en ersättning för
Bromma flygplats. Enligt Regionplan 1973 var Tullinge eller Ekerö två möjliga
alternativ.

byggelseutvecklingen hållit sig inom pla
nens redovisning.
Endast 13 procent av den totala vånings
ytan för bostäder och lokaler har tillkommit
utanför de markanvändningskategorier
som redovisades för bebyggelse i region
planen fram till 1985. Det innebär alltså att
den be
byggda markytan har brett ut sig
något, men inte mycket mer än vad som av
sågs i regionplanen. Det verkliga utfallet
stämmer betydligt bättre för Regionplan
1973 än för Regionplan 1958.

→
Bebyggelse som har tillkommit fram till 1985 enligt Fastpak. Nytillkomna områden
inom regionplanens bebyggelseområden är markerade
med orange och utanför
planen med svart färg.
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Fem regionplaner – 1978

1978
Regionplan 1973 sågs som en kortsiktig plan som till
fälligt skulle ersätta den föråldrade Regionplan 1958.
Nästa plan, Regionplan 1978, skulle bli mer ambitiös
och föregicks av en ingående programdiskussion.
Samrådsförslaget togs fram i två alternativ och den
färdiga planen blev Regionplan 1978. Den godkändes
av landstinget i december 1979, ungefär ett år senare
än vad som ursprungligen planerats, men fastställdes
först 1982 av regeringen. Horisonten var 1990,
bara tio år efter antagandet och ännu mindre efter
fastställandet.
→
LM Ericsson i Midsommarkransen 1981. Under 80-talet
ökar sysselsättningen kraftigt
i regionen vilket till stor del
beror på kvinnornas allt större
andel av arbetskraften.
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Foto: Jonny Graan/TT
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Fem regionplaner – 1978

Befolkning

Liksom i den föregående regionplanen redo
visades ett högre och ett lägre ramvärde för
regionens befolkning. Befolkningen 1977 var
1 493 500 invånare. Enligt det lägre ram
värdet skulle befolkningen 1990 uppgå till
1 545 000 invånare, och enligt det högre
skulle det bli 1 630 000 invånare. Det faktis
ka antalet år 1990 översteg regionplanens
högre nivå med knappt 12 000 invånare, vil
ket är en marginell skillnad. Underskatt
ningen berodde på för låga antaganden om
födelsetalens utveckling. Om intervallet i
Regionplan 1973 hade varit väl stort mellan
den högre och lägre nivån blev det denna
gång lite för snävt. I verkligheten översteg
befolkningen i regioncentrum båda nivåer
na enligt regionplanen medan bilden i
övrigt var mera splittrad.
Sysselsättning

→
Regionplan 1978,
markreservationer
södra länsdelen.
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Enligt Regionplan 1978 fanns 722 100 sys
selsatta i regionen år 1975. För 1990 angav
regionplanen ett lägre ramvärde om 771 600
och ett högre om 815 600 personer.
Den verkliga siffran 1990 var 934 000,
det vill säga 0mkring 120 000 fler sysselsatta
än planens högre alternativ, medan befolk
ningen låg mycket nära den högre nivån.
Regionens arbetsmarknad hade nämligen
fortsatt att växa i ungefär samma takt som
tidigare trots den befolkningsmässiga stag
nationen under 1970-talet. Sysselsättnings
graden var 1990 omkring 57 procent, cirka
sju procentenheter över regionplanens anta
gande. Den kraftiga sysselsättningsökning
en berodde på kvinnornas allt större andel
av arbetskraften, den offentliga sektorns
starka tillväxt samt högkonjunkturen i slu
tet av 1980-talet.
Bakom högkonjunkturen låg en avregle
ring av kreditmarknaden, som innebar att
upplåningen ökade kraftigt med starkt
ökande fastighetspriser som följd. Syssel
sättningsgraden har aldrig varit så hög som
1990.

Arbetsplatsområden redovisades på mark
användningskartan. Enligt regionplanen
borde arbetsplatserna fördelas så att fler
kunde få korta restider mellan bostad och
arbetsplats med kollektivtrafik, samtidigt
som olikheterna mellan länets olika delar
utjämnades när det gäller arbetsplats
utbudet i förhållande till den förvärvsarbe
tande befolkningens storlek. För den centrala
delen av regionen redovisade planen en
minskning av antalet arbetsplatser, och man
pekade ut flera områden där arbetsplatsök
ningarna i första hand borde ske i de olika
sektorerna. Flera av dessa områden sam
manfaller delvis med områden som enligt
RUFS 2001 och RUFS 2010 har pekats ut
som regionala stadskärnor. Den eftersträ
vade minskningen av antalet sysselsatta
uteblev både för innerstaden och för den
centrala regiondelen som helhet. Antalet
arbetsplatser översteg den högre nivån för
samtliga regiondelar, men mest för innersta
den och de övriga regioncentrumen. År 1990
hade Stockholms stad drygt 100 000 fler
sysselsatta än vad som angavs i regionpla
nens högre nivå, varav cirka 85 000 för in
nerstaden. Ökningen av antalet arbetsplat
ser mellan 1975 och 1990 blev totalt sett
större i den norra regiondelen jämfört med
den södra. Den eftersträvade utjämningen
mellan norr och söder blev således inte av.
Bostäder

Regionplanen räknade med att 11 700 res
pektive 8 400 lägenheter skulle byggas per
år. Man räknade även med en avgång av
lägenheter samt för första gången en viss
omvandling av fritidshus till permanentbo
enden, vilken dock borde motverkas enligt
planen. I genomsnitt låg det faktiska bo
stadsbyggandet endast på drygt 8 000 lä
genheter per år, det vill säga under den lägre
nivån i regionplanen. Nettotillskottet låg
trots detta över regionplanens lägre nivå be
roende på en mindre avgång än vad som
antagits i regionplanen i kombination med
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Regionplan 1978 för kommunerna i Stockholms län
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en mer omfattande permanentning av fri
tidshus.
Fördelningen av det faktiska netto
tillskottet 1977–1990 var 48 procent fler
bostadshus och 52 procent småhus medan
Regionplan 1978 hade räknat med en viss
övervikt för flerbostadshus. Åren efter mil
jonprogrammet är unika eftersom det då
byggdes fler småhus än lägenheter i fler
bostadshus.
Regionplanen anger även en fördelning
av bostäderna på kommuner och mindre
delområden, både totalt och uppdelat på fler
bostadshus och småhus. Den faktiska ut
vecklingen visar ingen tydlig tendens och
avvikelserna från planen är små.
Regionplan 1978 redovisade även rikt
värden för antalet fritidshus per kommun
och på mindre delområden. Antalet fritids
hus i regionen ökade i stort sett till den
antagna nivån i Regionplan 1978 och man
lyckades inte dämpa takten av omvandling
en till permanentboenden.
Trafik

Regionplan 1978 redovisade en utbyggnad
av bland annat Klarastrandsleden–Söder
leden, Huvudstaleden, Norra länken, E18
mellan Barkarby och Rinkeby, Norrtäljevä
gen vid Bergshamra och mellan Brottby och
Rösa, en tvärled i norra Akalla–Arninge,
Arningevägen, Södra länken, Nynäsvägen
förbi Jordbro och Västerhaninge samt en
tvärled i söder mellan Handen och Slagsta.
Ett antal vägreservat från Regionplan 1973
hade dock utgått ur planen, bland annat
Essingeledens Brommagren, Kungshatts
leden och Österleden.
Endast ett fåtal av vägarna i Regionplan
1978 hade byggts före planperiodens slut.
Huvuddelen av vägnätet har byggts ut sena
re än planerat, ofta mycket senare och i en
del fall är utbyggnaden ännu inte klar. Några
få av vägarna har utgått ur planeringen.
Inget av vägreservaten har byggts ut och de
ingår inte längre i de aktuella vägplanerna.
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I Regionplan 1973 fanns åtta vägreservat
som hade slopats i Regionplan 1978, men två
av dem har återkommit i senare regionpla
ner: reservaten för Kungshattsleden och
Österleden. De återkom redan i Regionplan
1991 och har funnits med sedan dess. Kungs
hattsleden kallades då Västerleden och nu
mera Förbifart Stockholm. Utbyggnaden av
Förbifart Stockholm är dessutom beslutad
och ska enligt planen påbörjas inom en nära
framtid.
Vägnätet i Regionplan 1978 var utformat
på ett lämpligt sätt att döma av senare ställ
ningstaganden. Det hade varit värdefullt
med en tidigare utbyggnad, men resurstill
delningen var alltför låg för att genomföran
det skulle kunna ske i den takt som avsågs.
Det var uppenbarligen en felbedömning i
Regionplan 1978 att slopa reservaten för
Kungshattsleden och Österleden, eftersom
dessa har återkommit i tre senare regionpla
ner. Till viss del beror detta troligen på den
korta tidshorisonten i regionplanen, för med
ett längre tidsperspektiv borde man ha kun
nat klarlägga de långsiktiga behoven.
I planen redovisades reservat för en
eventuell utbyggnad av spår från Alvik till
Bromma flygfält, från Akalla till Hansta,
från Täby C till Arninge/Ullna, från Bagar
mossen till Skarpnäck, från Hagsätra till
Älvsjö och från Fruängen söderut.
Av de föreslagna tunnelbanorna färdig
ställdes den pågående utbyggnaden av
Järvabanans Sundbybergsgren till år 1985.
Den beslutade tunnelbanegrenen från
Mörby till Täby byggdes däremot inte, trots
att landstinget drev projektet och Dande
ryds kommun var positiv. Anledningen var
att Täby kommun motsatte sig detta. Av de
sex redovisade reservaten för eventuella tun
nelbaneutbyggnader genomfördes endast
ett, förlängningen från Bagarmossen till
Skarpnäck, som dock färdigställdes först
fyra år efter det att planperioden var slut.
På flera sträckor redovisades även bredd
ningar av nuvarande järnvägar med ytterli
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Ny bebyggelse utanför plan 1977-1990
Ny bebyggelse inom plan 1977-1990
Planlagt område RP 78

gare spår. Grödingebanan redovisades i
regionplanen som reservat för en eventuell
utbyggnad, och den öppnades för trafik
1995. Vidare redovisades reservat för en ny
järnväg mellan Märsta station och Arlanda.
År 1999 öppnades en ny järnväg till Arlanda,
men avgreningen från stambanan gjordes
inte i Märsta utan söder om Rosersberg. Nu
varande järnvägar har breddats med ytterli
gare spår, enligt planen med reservaten,
men inte i samma utsträckning som enligt
redovisningen i Regionplan 1978, och flera
av breddningarna har dessutom skett efter
planperiodens slut 1990.
Regionplan 1978 hade en måttlig ambi
tionsnivå för kollektivtrafiken. Trots det
genomfördes ytterst få av de föreslagna ban
utbyggnaderna under planperioden före
1990. En spårutbyggnad i någon form till
Täby har diskuterats alltsedan Regionplan
1978 utarbetades, men aldrig förverkligats.
Regionplan 1973 inkluderade en tunnelbana
till Nacka som slopades i Regionplan 1978.
På senare år har den ändå blivit aktuell på
grund av den snabba befolkningstillväxten i
Ostsektorn. Med facit i hand borde den ha
funnits med även i Regionplan 1978.
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inom plan 1977-1990
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Markanvändning

Markanvändningen enligt Regionplan 1978
redovisades på två kartblad för den södra
respektive norra delen av regionen. Där
redovisades bebyggelsen i kategorierna bo
städer med lägre och högre grad av markan
vändning, arbetsplatser, fritidshus samt
blandområden med helårsbostäder och fri
tidshus. Följande karta visar bebyggda om
råden 1990 i jämförelse med regionplanens
redovisade utbyggnadsområden.
Kartan visar att den nytillkomna bebyg
gelsen nästan helt ligger inom regionplanens
avgränsade bebyggelsezoner, som dock var
långtifrån fullt utnyttjade. Många av de
större bebyggelseområden som redovisades
i planen hade inte byggts ut 1990, till exem
pel i Järfälla, Solna, Lidingö, Täby och Dan

Hemmesta

Stockholm

Sigtuna

derydsberg i Danderyd. Däremot fanns det
större bebyggelseområden med småhus än
vad som redovisades i regionplanen i till
exempel Österåker, Vaxholm, Nacka och på
Ekerö.
Bro
Regionplanen hade inte förutsett den
förändrade inriktningen på bostadsbyggan
det som ägde rum efter miljonprogrammet,
och som innebar att nya stora utbyggnads
områden för flerbostadshus ersattes av min
dre förtätningsprojekt. Endast 12 procent av
den totala våningsytan för bostäder och lo
kaler har tillkommit utanför den bebyggelse
som redovisas i regionplanen fram till 1990,
och då gäller det småhusbebyggelse som har
tillkommit i fritidshusområden.

Märsta

Bebyggelse som har tillkommit fram till 1990 enligt Fastpak. Nytillkomna
områden inom regionplaUpplands
Väsby
nens bebyggelseområden
Brunna
är markerade
med orange
och utanför planen med
Kungsängen
svart färg.

Vallen

Täby
Sjöberg

Färingsö

Sten-

hamra

Stockholm
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1991
När man inledde arbetet med att ersätta Regionplan
1978 höjdes ambitionsnivån och målet blev att åter
ta fram en långsiktig plan. Ett steg på vägen var Skiss
85 med två utvecklingsalternativ, Trend och Skiss
samt ett stagnationsalternativ. I det formella region
planeförslaget Regionplan 1990 hade befolknings
antagandena ökats jämfört med Skiss 85. Den färdiga
planen, Regionplan 1991, antogs av landstinget året
därpå och blev den första formella regionplanen i
landet enligt den nya plan- och bygglagen från 1987.
→
Stockholms city 1994.
Befolkningen växer snabbare än väntat. I stadens
centrum överskrids scenariot för snabb tillväxt med
mer än 100 000 invånare
under perioden.

32

Regionplanering 1958–2001

Regionplanering 1958–2001

33

Foto: Kenneth Jonasson /XP// TT

Fem regionplaner – 1958

Fem regionplaner – 1991

Den första generationens översiktsplaner
utarbetades ungefär samtidigt i alla kom
muner, och därför blev planarbetet på regio
nal och kommunal nivå mer samordnat i
tiden än vid något annat tillfälle.
Den formella plankartan täckte endast
södra delen av regionen. Eftersom horison
ten var 2020, 30 år framåt i tiden, var planen
betydligt mera långsiktig än de två närmast
föregående planerna, Regionplan 1973 och
Regionplan 1978.
Befolkning

→
Regionplan 1991,
plankarta.
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Liksom i den föregående regionplanen redo
visades ett högre och ett lägre ramvärde för
regionens befolkning. Befolkningen 1990
var 1 642 000 invånare. Enligt alternativet
måttlig tillväxt skulle befolkningen 2020
uppgå till 1 820 000 invånare, och enligt
snabb tillväxt skulle den bli 2 010 000 invå
nare. Den faktiska befolkningens storlek
översteg redan 2010 regionplanens nivå för
snabb tillväxt, med nära 50 000 invånare.
Det motsvarar 165 000 fler invånare år 2010
jämfört med regionplanens antagande för
snabb tillväxt, vilket är en avsevärd under
skattning av den faktiska befolknings
tillväxten. Skillnaderna accelererade efter
2005. Antagandet om ett födelseöverskott
på drygt 5 000 personer per år var en bety
dande underskattning och under perioden
1991–2010 blev födelseöverskottet nästan
dubbelt så stort, nära 9 000 personer per
år. Också antagandena om inflyttningen
var underskattade. Bakom den ökande
inflyttningen döljer sig en ökande andel flyk
ting- och anhöriginvandring, som gjorde
inflyttningsnettot mindre beroende av kon
junkturerna jämfört med tidigare.
Befolkningen låg mellan snabb tillväxt
och måttlig tillväxt i alla regiondelar utom i
regioncentrum, där scenariot för snabb till
växt överskreds med mer än 100 000 invå
nare. Befolkningen växte där dubbelt så
snabbt som beräknat eftersom Regionplan

1991 kraftigt hade underskattat möjligheter
na att förtäta regionens centrala delar.
Sysselsatta

År 1990 fanns omkring 950 000 sysselsatta i
regionen. Regionplan 1991 angav för måttlig
tillväxt 998 200 sysselsatta och för snabb
tillväxt 1 154 500 sysselsatta år 2020, vilket
skulle motsvara 53 respektive 55 procent av
länets befolkning. Den verkliga siffran för
antalet sysselsatta år 2010 var 1 077 000, vil
ket hamnade i intervallet mellan måttlig och
snabb tillväxt år 2020. Befolkningen över
steg dock nivån för snabb tillväxt, vilket
innebär att sysselsättningen relativt sett
växte långsammare än beräknat i Region
plan 1991. Redan under de första åren av
1990-talet inträffade den värsta sysselsätt
ningskrisen under efterkrigstiden, och regi
onen tappade omkring 100 000 sysselsatta
mellan 1990 och 1993. Därefter började en
långsam återhämtning och först år 2000 var
sysselsättningen åter lika hög som 1990, i
absoluta tal. Sysselsättningen har dock ännu
inte återhämtat sig som andel av befolkning
en utan ligger fortfarande endast på knappt
50 procent, jämfört med nästan 58 procent
år 1990.
Markanvändningskartan innehöll inga
renodlade arbetsområden, men däremot en
bebyggelsezon och regionala utbyggnads
områden. Den centrala delen av regionen
skulle enligt regionplanen få en mindre del
av sysselsättningsökningen jämfört med ti
digare. För att nå en bättre balans mellan
bostäder och arbetsplatser i regionens olika
delar rekommenderades kommunerna att
vara restriktiva till nya arbetsplatser i ett
restriktivitetsområde som omfattade Stock
holms innerstad och det så kallade Arlan
dastråket. Den faktiska sysselsättningen
ökade i nivå med snabb tillväxt enligt regi
onplanen i regioncentrumet, men i övriga
regionen stämde den med en måttlig till
växt. Sysselsättningen i restriktivitetszonen
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Snabbtåget Arlanda
Express börjar 1999
att trafikera sträckan
Stockholm C–Arlanda.
Hastigheten är 200 km/h
och åkturen tar bara
17 minuter.

ökade långsammare än i regionen i övrigt
samtidigt som befolkningen ökade där.
Ökningen av antalet arbetsplatser blev rela
tivt sett något större i den södra regiondelen
jämfört med den norra, och man fick alltså
lite av den eftersträvade utjämningen mel
lan norr och söder. De så kallade obalanser
na minskade betydligt.
Bostäder

År 1990 fanns det omkring 809 000 lägen
heter i länet, vilket innebar att den genom
snittliga boendetätheten var 2,03 invånare
per lägenhet. Det var den lägsta boende
tätheten som har registrerats i regionen, och
därmed den högsta utrymmesstandarden.
Regionplan 1991 räknade med att boende
tätheten skulle sjunka ytterligare något till
1,97–1,98 invånare per lägenhet beroende på
nivå. Dessutom räknade man med omkring
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5 000 nya lägenheter per år vid måttlig till
växt och omkring 8 300 vid snabb tillväxt.
Det faktiska bostadsbyggandet sjönk
snabbt under början av 1990-talet och mel
lan 1994 och 2002 låg det under nivån för
måttlig tillväxt. Därefter återhämtade sig
bostadsbyggandet och låg över nivån för
snabb tillväxt under ett antal år. Bostads
byggandet minskade eftersom den nationel
la bostadspolitiken lades om i början på
1990-talet som en följd av den ekonomiska
krisen. Det förmånliga systemet med stat
liga lån och kraftiga räntesubventioner av
skaffades, vilket gjorde att bostadsbyggan
det för första gången på decennier fick
marknadsekonomiska förutsättningar. Såväl
den ekonomiska krisen som den därpå föl
jande omläggningen av bostadspolitiken var
svåra att förutse.
Två faktorer bidrog till att bostadstill
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skottet totalt sett ändå blev större än väntat.
För det första uteblev avgången vid ombygg
nader helt och i stället uppstod ett mindre
tillskott genom att lokaler byggdes om till
bostäder. För det andra var det betydligt fler
fritidshus än beräknat som blev permanenta
boenden. Trots detta räckte inte bostadstill
skottet eftersom befolkningen ökade mycket
snabbare än enligt Regionplan 1991. Därför
ökade boendetätheten åter och var år 2010
omkring 2,14 invånare per lägenhet, vilket
var ungefär samma nivå som i mitten av
1970-talet.
Bostäderna fick i verkligheten en mer
central lokalisering jämfört med regionpla
nens intentioner. I innerstaden låg bostads
beståndet 2010 mycket över nivån för snabb
tillväxt och det tyder åter på en kraftig un
derskattning av vad som var möjligt att byg
ga i innerstaden. Stockholm var den enda
kommunen i regionen där nivån för snabb
tillväxt vid slutåret 2020 överträffades re
dan 2010, och det var hela åtta kommuner
som inte nådde upp till nivån för måttlig
tillväxt.
Trafik

Regionplan 1991 utarbetades parallellt med
förhandlingar om trafikproblemen i Stock
holmsregionen, med riksbankschefen Bengt
Dennis som förhandlingsman. Den slutliga
Dennisöverenskommelsen träffades i sep
tember 1992 och inkluderade såväl Öster
leden och Västerleden som biltullar för
finansieringen. När Regionplan 1991 god
kändes av landstingsfullmäktige i oktober
1992 var innehållet i Dennispaketet inarbe
tat i planen. Bland de vägutbyggnader som
redovisades ingick både Västerleden och
Österleden samt ett antal andra större vägar,
däribland Klarastrandsleden, Norra länken,
Södra länken, Södertörnsleden och Norr
ortsleden. Förhållandevis många vägar som
planerades i Regionplan 1991 har byggts, är
under byggnad eller ska snart byggas. Öster
leden finns fortfarande med i planeringen
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(RUFS 2010) fram till 2030. Totalt sett var
utfallet överraskande samstämmigt med
regionplanens intentioner vad gäller trafik.
En stor del av kollektivtrafikinvestering
arna i Dennisöverenskommelsen gällde att
rusta upp och förnya tunnelbanan snarare
än att bygga ny kollektivtrafik. De viktigaste
kollektivtrafikobjekten handlade om att öka
kapaciteten med flera spår på järnvägsnätet
och att bygga ut tvärförbindelserna med
Tvärbanan. Dessutom ingick cirka 15 spår
reservat för en eventuell utbyggnad på lång
sikt. Ett av dessa reservat avsåg den så kall
ade Kungsholmenbanan i en tunnel under
Riddarfjärden och Kungsholmen. Utbyggna
den av dubbelspår på järnvägslinjerna har i
stort sett genomförts enligt planerna och
snabbtåget Arlanda Express började i novem
ber 1999 att trafikera sträckan Stockholm
C–Arlanda.
I Dennisöverenskommelsen ingick ett
tredje spår förbi Riddarholmen samt två nya
spår till Årsta. Denna lösning har senare
kommit att ersättas av Citybanan med två
nya spår i en tunnel under City, som nu är
under utbyggnad. Ingen av de föreslagna
tunnelbaneutbyggnaderna har genomförts
och de fanns inte heller med i några planer
före 2013 års tunnelbaneförhandling. Tvär
banan har byggts ut mellan Sickla och Alvik
och vidare mot Solna. Inga yttre tvärspår
vägar har ännu byggts men finns fortfarande
med i planerna. En förhållandevis stor del av
kollektivtrafikobjekten i Regionplan 1991
har genomförts eller är under utbyggnad.
Den förhållandevis goda genomförandegra
den av trafikobjekten i planen beror natur
ligtvis till stor del på Dennisöverenskom
melsen.
Flyg

Regionplan 1991 innehöll varken Bromma
flygplats eller någon civil flygplats i Tullinge.
Bromma flygfält redovisades som nedlagt
och bebyggt med bostäder. Så har dock inte
skett utan avtalet för Bromma flygplats har
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Bild bostäder, tåg eller flyg

Södertälje är en av få
orter där det tillkommit
bebyggelse utanför
regionplanens
avgränsade zon.

förlängts i flera omgångar, senast till och
med 2038.
Markanvändning

→
Bebyggelse som har
tillkommit fram till 2010
enligt Fastpak. Nytillkomna områden inom
regionplanens bebyggelseområden är markerade
med orange och utanför
planen med svart färg.
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Regionplanens plankarta redovisade 19 re
gionala utbyggnadsområden samt en bebyg
gelsezon. Av dessa ingår fyra helt eller delvis
i den centrala regionkärnan och 11 i andra
regionala stadskärnor. 16 av de regionala ut
byggnadsområdena har redan byggts ut el
ler är under planering. Endast i tre områden
är det för närvarande inte aktuellt med nå
gon utbyggnad: Bromma, Danderydsberg
och Kymlinge–Sörentorp. I dessa avseenden
kan man säga att regionplanen har förverkli
gats i relativt hög grad.
Det finns dock några områden med nu
omfattande bebyggelseplaner som också
borde ha redovisats som regionala utbygg
nadsområden i regionplanen, till exempel
Hagastaden och Lindhagenstaden. Kista in
går i en regional stadskärna men var inte hel
ler redovisad som utbyggnadsområde efter
som området ansågs vara färdigbyggt 1991.
Följande karta visar bebyggda områden
2010 i jämförelse med regionplanens redo
visade bebyggelsezoner.

Kartan visar att få områden har tillkommit
utanför de bebyggelseområden som redovi
sas i planen. Den nytillkomna bebyggelsen
ligger nästan helt inom regionplanens av
gränsade bebyggelsezoner, men några större
bebyggelseområden har tillkommit utanför
regionplanens bebyggelsezon: bland annat i
Vaxholm, Nacka, Värmdö, Tyresö, Ekerö och
Södertälje. I flera fall gäller det tidigare fri
tidshusområden som har fått permanent
bebyggelse under planperioden.
Nästan hälften av lokalytan har tillkom
mit i de regionala bebyggelseområdena och
en lika stor del i den övriga bebyggelsezonen.
En tredjedel av bostadsytan i småhus har
tillkommit där, vilket stämmer relativt väl
med planens intentioner. Det är huvudsakli
gen småhusbebyggelse som har tillkommit
utanför den redovisade zonen för bebyggelse
i regionplanen, under perioden fram till
2010. Det gäller bland annat småhusbebyg
gelse som ibland har tillkommit i fritidshus
områden.
Jämfört med det totala antalet nya lägen
heter är det dock en liten andel som har
tillkommit utanför planens redovisningar,
omkring 5 procent.
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Under de osäkra omvärldsförhållanden som rådde i
mitten av 1990-talet utarbetades en scenarioskrift,
»Den osäkra framtiden«, i stället för att gå direkt på
en ny regionplan. Efter scenarioarbetet utvecklades
en regional strategi, som nästa steg på väg mot en ny
regionplan. Fem olika skrifter utarbetades parallellt
inför samrådet. Vid sidan om regionplaneförslaget
Regionplan 2000 fanns även rapporter som behand
lade trafiken, den ekonomiska tillväxten, kompetens
frågorna samt Östersjöperspektivet.

→
Färjan mellan Norra
Hammarbyhamnen och
Hammarby Sjöstad.
Utbyggnaden av
Hammarby Sjöstad tar
fart under 00-talet.
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Efter samrådet om Regionplan 2000 och
de andra skrifterna utarbetades det sam
manhållna regionplaneförslaget som fick
namnet Regional utvecklingsplan för
Stockholms
regionen, RUFS 2001. Planen
godkändes av landstingsfullmäktige i maj
2002. Tidperspektivet var 30 år, från 2000
till 2030.
Plankartan i ungefär skala 1:150 000
täckte hela regionen, med en infälld försto
ring av den centrala delen. Plankartan redo
visade tre typer av bebyggelsezoner med olika
regionala förhållningssätt. I regionala stads
kärnor borde bebyggelsen få särskilt hög tät
het och ett mångsidigt innehåll, i stadsbygd
med regional utvecklingspotential var hög
bebyggelsetäthet viktigt, och i övrig regional
stadsbygd åtminstone en täthet som möjlig
gör kollektivtrafikförsörjning. Förutom den
centrala regionkärnan redovisades sju yttre
regionala stadskärnor, vilket på ett tydligare
sätt än i tidigare regionplaner markerade in
riktningen mot en flerkärnig region. På plan
kartans baksida trycktes en Hänsynskarta
med en mer detaljerad redovisning av den
regionala grönstrukturen och blåstrukturen,
samt vissa riksintressen.
Befolkning

→
Plankartan i
RUFS 2001.
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Ett högre och ett lägre ramvärde redovisa
des för regionens befolkning. Befolkningen
år 2000 var 1 825 000 invånare och enligt
scenario Bas skulle befolkningen 2030 upp
gå till 2 220 000 invånare, enligt scenario
Hög skulle det blir 2 430 000 invånare. Ök
ningen skulle alltså ligga mellan 395 000
och 605 000 invånare, vilket är en betydligt
snabbare tillväxt än jämfört med Region
plan 1991. Det snabba tillväxtalternativet i
Regionplan 1991 låg under basscenariot i
RUFS 2001. Under perioden 2000–2005
växte befolkningen något långsammare än
enligt scenario Hög, men under 2005–2010
växte den snabbare och år 2010 översteg
regionens befolkning nivån enligt RUFS
2001 Hög med omkring 25 000 invånare.

Den snabba befolkningstillväxten har fort
satt även efter 2010 men det är ännu för
tidigt att avgöra om denna snabba tillväxt
kommer att bestå även i ett längre perspektiv.
Befolkningen låg 2010 över scenario Hög
i regioncentrum, mellan Bas och Hög i inre
förortskommuner och under scenario Bas i
yttre förortskommuner och ytterkommu
ner. Befolkningsutvecklingen hade alltså en
betydligt mer central lokalisering jämfört
med RUFS 2001. Detta berodde på att man
hade underskattat möjligheterna att förtäta
centralt i regionen men också på underskatt
ning av boendetätheten.
Sysselsättning

År 2000 fanns omkring 960 000 sysselsat
ta, ungefär lika många som tio år tidigare.
RUFS 2001 angav för basnivån 1 093 000
sysselsatta och för scenario Hög 1 143 000
sysselsatta år 2015 (dagbefolkning). För
2030 angavs 1 199 000 respektive 1 300 000
sysselsatta. Den verkliga siffran för antalet
sysselsatta år 2010 var 1 077 000, vilket var
nära högnivån enligt RUFS 2001. Detta
berodde på en snabb sysselsättningsökning
sedan 2005 då sysselsättningen låg under
basnivån.
Till skillnad från de flesta andra region
planer redovisade RUFS 2001 ingen fram
tida fördelning inom regionen, varken av de
sysselsatta eller av lokalutbudet, eftersom
möjligheterna att styra lokaliseringen av ar
betsplatserna ansågs vara ytterst begränsa
de. Däremot innehöll underlagsmaterialet
en detaljerad fördelning av såväl beräknad
sysselsättning som lokalyta. Enligt detta
underlag ökade sysselsättningen mer än i
scenario Hög i innerstaden och i övriga regi
oncentrum, medan ökningen låg under sce
nario Bas i övriga delar av regionen. Syssel
sättningen var alltså betydligt mer centralt
lokaliserad än vad som var avsikten i RUFS
2001. Ökningen gick något snabbare i syd
väst och något långsammare i nordost jäm
fört med övriga sektorer. Ökningen av anta
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let arbetsplatser mellan år 2000 och 2010
blev relativt sett något större i den södra
regiondelen jämfört med den norra, vilket
innebar att man fick en viss eftersträvad ut
jämning mellan norr och söder.
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Bostäder

Regionplanen räknade med ett årligt bo
stadstillskott om drygt 9 000 lägenheter per
år vid scenario Bas och 12 000 lägenheter
per år vid scenario Hög. Bostadsbyggandet
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skulle kunna ligga omkring 2 000 lägenhe
ter färre, eftersom man nu även räknade
med fortsatt permanentning av fritidshus
och tillskott genom ombyggnad av lokaler
till bostäder. Fördelningen innebar en ökad
andel centralt i regionen.
År 2000 var den genomsnittliga boende
tätheten 2,08 invånare per lägenhet, vilket
var en ökning från 2,03 år 1990 som en följd
av marknadsanpassningen av bostadssek
torn. RUFS 2001 räknade med att boende
tätheten åter skulle sjunka till 2,00–2,02
invånare per lägenhet till år 2015.
Bostadsbyggandet steg långsamt i bör
jan av 2000-talet efter nedgången i början
av 1990-talet, men nådde inte basnivån för
bostadstillskottet i RUFS 2001.
Det årliga nettotillskottet 2000–2010
blev omkring 8 600 lägenheter inklusive
permanentning och ombyggnad, vilket var
något mindre än för scenario Bas. Samtidigt
har befolkningen vuxit mer än scenario Hög.
Resultatet blev en fortsatt ökande boende
täthet till omkring 2,14 invånare per lägen
het, i stället för en sjunkande boendetäthet
som man hade antagit i regionplanen.
Bostadstillskottet fick en mer central
lokalisering jämfört med RUFS 2001, och i
innerstaden byggdes redan fram till 2010
ungefär 30 000 fler lägenheter jämfört med
scenario Hög för 2015. För övriga delar av re
gionen låg det faktiska antalet bostäder klart
under basnivån enligt regionplanen, och
detta innebar en mycket kraftig underskatt
ning av vad som var möjligt att bygga i inner
staden. Fördelningen mellan övriga region
delar avvek inte särskilt mycket från an-
givelserna i RUFS 2001. Stockholm var den
enda kommunen i regionen där högnivån för
2015 enligt RUFS 2001 överträffades redan
2010. Ingen av de övriga kommunerna nåd
des ens basnivån för 2015 enligt RUFS 2001.
Trafik

De viktigaste vägåtgärderna i RUFS 2001
var en yttre tvärled som knyter samman re
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gionens norra och södra delar, en komplett
ringled runt innerstaden samt större kapaci
tet på infarterna. Bland vägarna för utbygg
nad fanns bland annat Norra länken, Södra
länken, Södertörnsleden och Norrortsleden.
Förbifart Stockholm, som redovisades för ut
byggnad 2015–2030, ska enligt beslutet
byggas under åren 2013–2021. Ett antal väg
utbyggnader redovisades för perioden fram
till 2015, och av dem har de flesta byggts ut,
är under utbyggnad eller har en planerad
byggstart. Totalt sett var utfallet överras
kande samstämmigt med RUFS 2001:s in
tentioner vad gäller vägtrafik.
När det gäller kollektivtrafiken i RUFS
2001 ville man bland annat utveckla regio
naltågstrafiken i Mälardalen med ökad ka
pacitet, till exempel genom en pendeltåg
stunnel under innerstaden samt på spåren
söder om Stockholm C, på Nynäsbanan,
Svealandsbanan och Mälarbanan. Nordostoch Nackasektorerna skulle få kapacitets
stark spårtrafik med en pendeltågsgren
till Arninge och en tunnelbana till Nacka
Forum. Det radiella spårsystemet skulle
byggas ut med Tvärbanan till en på sikt full
ständig ring runt innerstaden, således även
med en östlig länk.
Utfallet för kollektivtrafiken är betydligt
svagare än för vägtrafiken. Det är bara
mindre projekt som är avslutade eller pågår,
förutom Citybanan under innerstaden som
är under utbyggnad 2009–2017, och Tvär
banan till Solna som är färdigställd. Ett
dubbelspår håller på att byggas på sträckan
Södertälje Hamn–Södertälje C samt på
delar av Nynäsbanan. En pendeltågstation
har byggts vid Årstaberg. De flesta projekt
har dock skjutits på framtiden, inklusive en
pendeltågsutbyggnad till nordostsektorn
och en tunnelbaneutbyggnad till Nackasek
torn. Tunnelbana till Nacka finns nu med i
2013 års Stockholmsförhandling genom
överenskommelsen om fyra nya tunnel
banesträckningar men den långsiktiga
kollektivtrafikförsörjningen av nordostsek
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Ny bebyggelse inom plan 2000-2010
Planlagt område RUFS 2001

torn vid sidan av Roslagsbanan fortfarande
är oklar.

Märsta

Sigtuna

Markanvändning

Den framtida bebyggelsen redovisades på
regionplanens plankarta med en central re
gionkärna, sju yttre regionala stadskärnor
(däribland fyra delregionala), en zon för re
gional stadsbygd med utvecklingspotential
samt övrig regional stadsbygd. Följande karta
visar bebyggda områden 2010 i jämförelse
med regionplanens redovisade bebyggelse
zoner.
Kartan visar att få områden har tillkom
mit utanför de bebyggelseområden som
redov isas i planen. Den nytillkomna bebyg
gelsen ligger nästan helt inom regionplanens
avgränsade bebyggelsezoner.
Intentionerna bakom RUFS 2001 har till
stor del realiserats inom ramen för utbygg
naden så här långt. De regionala stadskär
norna utgör ungefär en tiondel av den mark
som redovisas för bebyggelse i planen, med
an regional stadsbygd med utbyggnads
potential och övrig regional stadsbygd har
ungefär 45 procent vardera av den mark som
redovisas för bebyggelse. Drygt 40 procent
av lokalytan har tillkommit i de regionala
stadskärnorna, knappt 30 procent i den re
gionala stadsbygden med utvecklings
potential och drygt 20 procent i övrig regio
nal stadsbygd. Mindre än 10 procent har
tillkommit utanför bebyggelsezonerna. En
mycket stor andel av lokalytan har dock
tillkommit i den centrala regionkärnan och
betydligt mindre andelar i de yttre regionala
stadskärnorna. När det gäller lokalyta i
hyresbyggnader – kontorslokaler, handel
med mera – har mer än 50 procent tillkom
mit i de regionala stadskärnorna, medan det
huvudsakligen är industrilokaler som har
tillkommit inom den övriga stadsbygden
och i övriga länet.
Nästan all bostadsyta i flerbostadshus
har tillkommit inom regional stadsbygd
med utvecklingspotential och inom regiona
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la stadskärnor. Kategorierna är ungefär lika
stora, trots att den regionala stadsbygden
med utvecklingspotential har en yta som är
flerdubbelt större. En liten del har tillkom
mit inom övrig regional stadsbygd. Drygt
hälften av bostadsytan i småhus har till
Bro
kommit inom övrig regional stadsbygd,
drygt 25 procent inom regional stadsbygd
med utvecklingspotential och drygt 20 pro
cent utanför bebyggelsezonerna. Då gäller
det bland annat småhusbebyggelse som har
tillkommit i fritidshusområden.
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Tematiska
analyser

→
Trafikledartornet på
Arlanda flygplats
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Tematiska analyser – Befolkning och sysselsättning

Befolkning och
sysselsättning
I efterhand blir det uppenbart att det verk
liga utfallet av befolkningsutvecklingen har
blivit mycket annorlunda än vad som prog
nosticerades i de studerade regionplanerna.
Diagrammet överst på nästa sida visar den
faktiska befolkningsutvecklingen och regi
onplanernas befolkningsscenarier.
Alla regionplaner underskattade den
faktiska befolkningstillväxten utom Region
plan 1973, som överskattade den. Befolk
ningen i regionen överstiger redan 2010 vad
Regionplan 1991 angav för den högre nivån
år 2020. För RUFS 2001 finns fortfarande
möjligheten att en långsammare befolk
ningstillväxt fram till 2030 skulle hålla till
växten inom regionplanens angivna inter
vall.
Motsvarande diagram för sysselsättning
visas underst på nästa sida.
Tre regionplaner har lyckats fånga den
faktiska sysselsättningen inom angivna in
tervaller, Regionplan 1973, Regionplan 1991
och RUFS 2001, medan två regionplaner,
Regionplan 1958 och Regionplan 1978, un
derskattade den faktiska sysselsättningen.
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Det finns flera svårigheter med att jämföra
utfallet för olika regionplaner. Den första re
gionplanen, Regionplan 1958, angav endast
en befolkningsnivå medan övriga planer an
gav intervall mellan högre och lägre nivåer.
För Regionplan 1973 var detta intervall dess
utom mycket stort. En annan svårighet är att
planperioden i Regionplan 1958 omfattar en
mer än 30-årig planperiod, medan Region
plan 1973 och 1978 har planperioder på 10–
15 år. För Regionplan 1991 och RUFS 2001
har ännu endast en del av planperioden pas
serat. För att göra en rättvisande jämförelse
kan man jämföra utfallet med medelvärdet
mellan den högre och den lägre nivån för de
planer som anger intervall. Man kan även ta
hänsyn till planperiodens längd. För Regi
onplan 1958 är utfallet under de första 10–15
åren av större betydelse än under de senaste
20 åren då planen redan hade ersatts av en
ny plan. Med dessa förutsättningar får man
följande utfall.
Diagrammet på sidan 50 visar att alla
region
planer utom Regionplan 1973 har
underskattat befolkningstillväxten, räknat
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Befolkning, miljoner invånare
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Jämförelse av faktisk befolkning med befolkningstal för fem regionplaner, i miljoner
invånare 1960–2010. Regionens avgränsning något förändrad mellan 1965 och 1970.
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Jämförelse av faktisk sysselsättning med sysselsättningstal för fem regionplaner, i miljoner invånare 1960-2010, med olika defintioner av sysselsättningen före och efter 1990.
Före 1990 enligt FoB >20 timmar per vecka. Efter 1990 Årssys/RAMS. Regionens avgränsning något förändrad mellan 1965 och 1970.
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Befolkning och sysselsättning

Befolkning  

Sysselsättning

15

10

5

0

-5

-10

Regionplan
1958 (1990)

Regionplan
1958 (1970)

Regionplan
1973

Regionplan
1978

Regionplan
1991

RUFS 2001

Jämförelse av faktisk befolkning och sysselsättning med befolknings- och sysselsättningstal för
fem regionplaner, standardiserat som avvikelse i procent per 10-årsperiod räknat på medelvärde av högre och lägre tillväxtalternativ.

som medelvärdet av de angivna intervallen
och standardiserat för 10-årsperioder. Avvi
kelsen var störst för Regionplan 1991 och
minst för Regionplan 1958, räknat för hela
planperioden. Regionplan 1973 har överskat
tat befolkningstillväxten. Alla regionplaner
har underskattat sysselsättningstillväxten,
men avvikelsen var störst i Regionplan 1978
och minst i Regionplan 1991.
Det högre flyttnettot i Regionplan 1973
var en kraftig överskattning. I genomsnitt
har flyttnettot de senaste 50 åren legat på
drygt 8 000 invånare, eller hälften av vad
som antogs i Regionplan 1973. Inte under
något decennium under de senaste 50 åren
har flyttnettot varit så högt som antogs i re
gionplanen, varken under 1960-talets eller
under 2000-talets rekordår. Båda alternati
ven i Regionplan 1973 var dessutom kraftiga
överskattningar av födelseöverskottet. Först
under 2000-talet har regionen kommit upp i
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så höga födelseöverskott som antogs i Regi
onplan 1973.
Den största avvikelsen i fördelningen av
befolkningen gäller Regionplan 1958, såväl
för 1970 som för 1990, med avvikelser på
mellan 10 och 20 procent. Den minsta avvi
kelsen hade Regionplan 1978, vilket kanske
är förklarligt med tanke på den måttliga till
växttakten i befolkning under 1970-talet och
början av 1980-talet. Även Regionplan 1991
har en relativt liten avvikelse.
Regionplan 1958 underskattade den fak
tiska befolkningen i regionen för perioden
fram till 1970 men därefter stämde tillväxt
takten enligt planen relativt väl med den
faktiska utvecklingen. Regionplanen under
skattade dock den kraftiga befolknings
minskningen i Stockholms innerstad och
befolkningstillväxten i de yttre förortskom
munerna. Befolkningens utspridning be
rodde på att hushållsstorleken också mins
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men det är överraskande att liknande under
skattningar även skedde i Regionplan 1978,
hela 20 år senare. Under 1970-talet borde
regionplanerarna ha insett detta.
Sedan regionplaneringen inleddes på
1950-talet har regionförstoringen pågått
kontinuerligt. På 1950- och 1960-talet be
stod Stockholms län av flera arbetsmark
nadsregioner som var relativt självförsör
jande med arbetsplatser. I dag ingår alla
angränsande kommuner utanför länsgrän
sen i samma arbetsmarknadsregion.
Den ökande arbetspendlingen över kom
mun- och länsgränser har inneburit att
nettoinpendlingen till Stockholmsregionen
ökat successivt. Det innebär att arbetsmark
naden har kunnat öka snabbare än den för
värvsarbetande befolkningen i länet.
För Regionplan 1991 och RUFS 2001 ut
vecklas den faktiska sysselsättningen nära
planerna, sett över längre perioder. Trots

Foto: Jack Mikrut/TT

kade snabbare än vad som antagits i
regionplanen.
Avvikelsen i Regionplan 1958 och Region
plan 1973 handlade om en underskattning av
befolkningsutvecklingen i de yttre kommu
nerna och en överskattning av befolkningen
centralt. I stället innebar Regionplan 1978,
Regionplan 1991 och RUFS 2001 motsatsen,
det vill säga en underskattning av befolk
ningen i innerstaden och övriga region
centrum, samt en överskattning av befolk
ningen i den yttre delen av regionen. Alla
regionplaner missade i någon grad den
kraftiga dynamiken i den snabba regionut
spridningen och utglesningen centralt, som
pågick fram till mitten av 1980-talet, och
den därpå följande förtätningen centralt i
regionen.
Av de fyra regionplaner som redovisade
sysselsättningens fördelning har Region
plan 1991 varit närmast den faktiska fördel
ningen vid slutåret medan Regionplan 1978
avvek mest. Även RUFS 2001 har varit rela
tivt nära den faktiska fördelningen. Båda
dessa senare regionplaner har underskattat
antalet sysselsatta centralt i regionen och
överskattat antalet i förortskommunerna.
Den stora avvikelsen i Regionplan 1978
kan delvis bero på den snabba sysselsätt
ningstillväxten fram till 1990, som medför
de att den faktiska sysselsättningen översteg
regionplanens beräkning med mer än 30
procent. Redan i början på 1990-talet föll
emellertid sysselsättningen åter kraftigt.
En stor avvikelse gäller sysselsättningen
fram till 1990, vilket berör Regionplan 1958
och Regionplan 1978, men även i viss mån
Regionplan 1973. Regionplanerarna på
1950- och 1960-talet hade inte förutsett den
långtgående omvandlingen av samhällseko
nomin från industri- till tjänstesamhälle.
Ingen av regionplanerna speglar heller hur
snabbt och kraftigt den offentliga sektorn
expanderade och att kvinnorna trädde in på
arbetsmarknaden. Dessa underskattningar
är kanske förståeliga för Regionplan 1958,

Inflyttning vid Södra Station på söder i Stockholm. Samtliga regionplaner
utom 1973 har underskattat inflyttningen till Stockholm.
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detta har två ekonomiska kriser slagit hårt
mot sysselsättningen. Kring 1990 inträffade
fastighetskrisen som ledde till att sysselsätt
ningen i regionen minskade med 100 000
personer under fyra år. År 2000–2001 drab
bades Stockholm av den så kallade IT-krisen,
som ledde till stagnation under några år.
Trots denna ekonomiska turbulens har
Regionplan 1991 och RUFS 2001 redovisat
realistiska sysselsättningsscenarier, sett
över längre perioder. Slutsatsen av detta är
att man vid långsiktiga bedömningar inte
bör fästa sig vid kortsiktiga svängningar och
att regionplanernas tidshorisont inte får sät
tas för kort. De perspektiv på mindre än 15
år, som redovisades i Regionplan 1973 och
Regionplan 1978 var alltför korta.
Det är marknaden som styr arbetsplat
sernas lokalisering, men regionplaneringen
har hittills underskattat marknadskrafter
na. Den snabba sysselsättningsutvecklingen

i övriga regioncentrum kan i viss mån vara
en effekt av trängselskatten som infördes
2006. Ett utökat system med trängselskatt
skulle därför kunna vara ett sätt att påverka
den geografiska fördelningen och bidra till en
snabbare tillväxt i de yttre stadskärnorna.
Sammanfattning – befolkning och
sysselsättning

Följande tabell visar en sammanfattande ut
värdering av de fem regionplanerna när det
gäller befolkning och sysselsättning.
Av redovisningen framgår att Region
plan 1978 och Regionplan 1991 har haft för
hållandevis bra utfall sett till befolkningens
storlek och fördelning. Utfallet var dock
dåligt för Regionplan 1978 när det gäller
sysselsättningen, och Regionplan 1991 och
RUFS 2001 har i stället bäst utfall. Totalt sett
finns en svag trend mot allt bättre utfall för
regionplanerna.

Utfall för fem regionplaner med avseende på befolkning och sysselsättning
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Regionplan

Befolkningens
storlek

Befolkningens
fördelning

Syssel
sättningens
storlek

Syssel
sättningens
fördelning

Totalt

Regionplan
1958

medel

låg

medel

–

medel-

Regionplan
1973

låg

–

medel

medel

medel-

Regionplan
1978

hög

medel

låg

låg

medel-

Regionplan
1991

låg

låg

hög

hög

medel

RUFS 2001

hög

medel

hög

medel

medel+

låg

Utfall är i låg grad i enlighet med regionplanen

medel

Utfall är i medelhög grad i enlighet med regionplanen

hög

Utfall är i hög grad i enlighet med regionplanen
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Bostäder
Följande diagram visar en jämförelse mel
lan det faktiska antalet bostäder och antalet
lägenheter, enligt angivna tal för bostadsbe
ståndet i fem regionplaner.
Det faktiska antalet lägenheter var vid
slutåret långt över det redovisade antalet för
Regionplan 1958, både 1970 och 1990, men
väl inom intervallen för Regionplan 1973 och
Regionplan 1978. Regionplan 1958 hade

kraftigt underskattat såväl befolkningens
storlek som det antal lägenheter som behöv
des för denna befolkning.
År 2010 var bostadsbeståndet över den
högre nivån i Regionplan 1991, men det fak
tiska behovet av bostäder är i dag större ef
tersom befolkningen betydligt överstiger den
nivå som anges i regionplanen. För RUFS
2001 nådde det faktiska antalet lägenheter

Bostäder, miljoner lägenheter
1,0
RP 1958
0,9

RP 1973 högre
RP 1973 lägre

0,8
0,7

   RP 1978 högre
   RP 1978 lägre

0,6

   RP 1991 snabb
   RP 1991 måttlig

0,5

   RUFS 2001 hög
   RUFS 2001 bas

0,4

  Faktisk
1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Jämförelse av faktiskt bostadsbestånd med angivna bostadsbestånd för fem region
planer, i miljoner lägenheter 1960-2010. Regionens avgränsning något förändrad mellan
1965 och 1970.
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Bostadsbestånd

Bostadsbestånd  

Fördelning

15

10

5

0

-5

Regionplan
1958 (1990)

Regionplan
1958 (1970)

Regionplan
1973

Regionplan
1978

Regionplan
1991

RUFS 2001

-10 Jämförelse av faktiskt bostadsbestånd med bostadsbestånd enligt fem regionplaner, samt
bostädernas fördelning, standardiserat som avvikelse i procent per 10-årsperiod räknat på

medelvärde av högre och lägre tillväxtalternativ för zoner.

år 2010 inte upp till den lägre nivån, trots att
befolkningen låg nära den högre nivån. Det
ta innebär att bostadsbyggandet inte har
nått upp till det faktiska behovet. De två se
nare planerna, Regionplan 1991 och RUFS
2001, har uppskattat bostadsbehovet på ett
rimligt sätt i förhållande till befolkningstill
växten, medan det faktiska bostadsbyggan
det inte har nått upp till de angivna nivåerna.
Diagrammet ovan visar utfallet för de
fem regionplanerna sett till avvikelser i bo
stadsbeståndet vid slutåret jämfört med
medelvärdet för de redovisade nivåerna,
standardiserat i procent för 10-årsperioder.
Regionplan 1958, Regionplan 1978 och
Regionplan 1991 har underskattat bostads
beståndet, medan Regionplan 1973 och
RUFS 2001 har överskattat det. Skillnader
na för Regionplan 1973 och Regionplan 1978
är dock marginella och även relativt små för
Regionplan 1991 och RUFS 2001. År 1985
och 1990 var bostadstillgången relativt god
jämfört med efterfrågan, medan det år 2010
allmänt ansågs att det rådde betydande
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bostadsbrist som tydde på att bostadsbe
ståndet borde vara större. Bedömningen i
RUFS 2001 var således inte för låg utan det
är snarare så att bostadsbyggandet har varit
för lågt.
Regionplan 1958 angav ingen fördelning
av antalet lägenheter i regionen. För Region
plan 1973, Regionplan 1978 och Regionplan
1991 är avvikelserna relativt måttliga jäm
fört med den faktiska fördelningen på zoner
från innerstad till periferi. För RUFS 2001 är
avvikelsen däremot anmärkningsvärt stor.
En mycket stor andel av bostadstillskottet
har tillkommit i innerstaden, medan RUFS
2001 antog att det endast skulle bli margi
nella förändringar där. I alla övriga zoner
har betydligt färre lägenheter tillkommit
jämfört med antagandena i RUFS 2001.
I dag pågår också ett omfattande bostads
byggande i flera stadsutvecklingsprojekt i
innerstaden, vilket gör att underskattningen
kommer att öka ytterligare.
Bostadsbyggandets roll för beståndets
storlek har förändrats under den långa peri
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od som behandlas i de fem regionplanerna
genom att andra komponenter som rivning,
sammanslagning av lägenheter, ombyggnad
av lokaler till bostäder och permanentning
av fritidsbostäder också har påverkat bo
stadsstockens storlek. Alla regionplaner har
gjort felaktiga uppskattningar av dessa fak
torer, men de största feluppskattningarna
gjordes i Regionplan 1958 och de minsta i
RUFS 2001. Särskilt under 1960- och
1970-talet ökade avgången av lägenheter
genom att omoderna bostadshus revs och er
sattes av nya. Rivningen behövde då kom
penseras genom att öka nyproduktionen i
motsvarande grad. Så småningom minska
de avgången och ersattes av andra tillskott
utöver nyproduktion, genom ombyggnad
och permanentning av fritidshus. Antagan
dena i regionplanerna har genomgående va
rit konservativa genom att framskriva tidi
gare trender, även om dessa var föråldrade
redan när planerna publicerades.
Bostadspolitikens förändring

Bostadsmarknaden har förändrats kraftigt
under den period som regionplanerna
omfattar. Under tidigare decennier var
bostadsmarknaden ett politikområde med
betydande samhällsinflytande, och till styr
medelsarsenalen hörde skatteregler, finan
sieringslösningar och statliga subventioner,
reglering av hyresnivåer, stora kommunala
bostadsföretag och markpolitik. Den omfat
tande samhällsinblandningen ledde till att
konsumtionen av bostäder successivt ökade
totalt sett samt blev jämnare fördelad mel
lan olika inkomstgrupper – både jämfört
med tidigare och jämfört med förhållandena
i andra länder. När de omfattande bostads
subventionerna avskaffades nästan helt i
samband med den ekonomiska krisen under
början av 1990-talet inträffade en kraftig
kostnadsökning av boendet som blev betyd
ligt dyrare i jämförelse med annan konsum
tion, vilket framtvingade en anpassning av
hushållens bostadskonsumtion till de nya
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villkoren. Regionplan 1991 kunde inte för
utse att bostadspolitiken skulle förändras
genomgripande efter bara några år, men när
RUFS 2001 togs fram tio år senare hade man
fortfarande inte insett att detta skulle verka
återhållande på bostadsbyggandet i den ut
sträckning som faktiskt har skett.
Förhandlingar om genomförande

Under den största delen av regionplanernas
period har statliga och kommunala insatser
fokuserat på bostadsförsörjningen och ge
nomförandet av det bostadsbyggande som
anges i regionplanerna. De statliga bostads
lånen var ett centralt styrmedel tills de av
skaffades i början av 1990-talet men även
under de senaste tio åren har statliga utred
ningar och investeringsbidrag spelat viktiga
roller för genomförandet.
Stor-Stockholms planeringsnämnd ver
kade från 1950-talets mitt och under mer än
30 år framåt. Med regionplanen som grund
ville nämnden främja en ändamålsenlig och
planmässig utbyggnad av Storstockholm
med bostadsförsörjningen som viktigaste
uppgift. Stor-Stockholms planeringsnämnd
avvecklades år 1993 sedan Kommunförbun
det Stockholms Län (KSL) hade bildats som
en organisation som var självständig från
Svenska Kommunförbundet.
Det första aktionsprogrammet för bostadsförsörjningen i Stor-Stockholm 1957–
1961 grundade sig på 1956 års regionpla
neskiss och hade ett mål om väsentligt ökat
bostadsbyggande i Stor-Stockholm. 1961 tog
planeringsnämnden fram ett andra aktions
program för perioden 1962–1966 som grun
dade sig på den färdiga Regionplan 1958.
År 1962 beslutade riksdagen att kommu
ner med mer än 10 000 invånare årligen
skulle ta fram bostadsbyggnadsprogram för
en femårsperiod. Stor-Stockholms plane
ringsnämnd bedrev samråd om program
men och samlade in dem för att redovisa
dem för länsbostadsnämnden. Till bostads
byggnadsprogrammen hörde kreditivlistor
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med en detaljerad redovisning av vilka pro
jekt som skulle få del av de statliga lånen för
bostadsbyggande. År 1965 beslutade riks
dagen att en miljon nya lägenheter skulle
byggas i landet under perioden 1965–1974,
motsvarande 20 000 lägenheter per år i
Stockholms län, i det så kallade miljonprogrammet. Samtidigt inrättades ett nytt bo
stadsfinansieringssystem baserat på statliga
lån med förmånliga villkor. Detta ledde till
en kraftig ökning av bostadsbyggandet inom
i stort sett alla kommuner i länet, och det
kvantitativa målet nåddes också. Kreditiv
listorna upphörde 1985 och ersattes av ett 18
månaders genomförandeprogram. På lik
nande sätt togs sedan bostadsförsörjnings
program årligen fram till år 1993, då kraven
på detta avskaffades.
Efter miljonprogrammet minskade bo
stadsbyggandet, men mot slutet av 1970-talet
ökade befolkningstillväxten på nytt och an
talet tomma lägenheter minskade. Det fanns
en stor osäkerhet kring det framtida bo
stadsbyggandet och under åren 1979–1981
genomfördes den så kallade BOSS-utredningen (Bostadsbyggandet i Stor-Stockholm
– förutsättningar, planer och genomföran
det under 1980- och 1990-talen) av plane
ringsnämnden och landstinget i samarbete.
I BOSS-utredningen väcktes frågan om ett
landstingsstöd till bostadsbyggande, något
som dock avvisades av kommunerna under
remissbehandlingen av förslaget. I stället
aktualiserades en ökad inomregional skatt
eutjämning och utbyggd kollektivtrafik.
I mitten av 1980-talet blev byggmarkna
den i länet allt hetare, framför allt när det
gällde byggandet av kommersiella lokaler.
Intresset för att bygga bostäder var däremot
svalare. I november 1986 tillsatte regeringen
en statlig bostadsdelegation för att hantera
situationen i Stockholmsregionen, med
Mats Hulth (s) som ordförande. Delegatio
nen var verksam 1986–1991 och skulle ange
en prioriteringsordning för projekt som
skulle möjliggöra ett rimligt bostadsbyg
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gande i regionen. Planeringsnämnden fung
erade som delegationens kansli. När dele
gationen upphörde 1991 var finans- och
fastighetskrisen redan ett faktum. Den stat
liga bostadspolitiken reformerades i grun
den, vilket innebar att de statliga lånen och
de omfattande bostadssubventionerna upp
hörde. Dessutom upphävdes det kommuna
la markvillkoret och andra krav för statligt
stöd. Bostadsanvisningslagen och bostads
försörjningslagen upphävdes utan att ersät
tas av andra lagar.
Omläggningen medförde att boendet
blev betydligt dyrare i jämförelse med an
nan konsumtion, vilket framtvingade en
anpassning av hushållens bostadskonsum
tion till de nya villkoren. Samhällets tidigare
dominerande inflytande för bostadsförsörj
ningen ersattes av bostadsbyggande på
marknadens villkor.
I slutet av 1990-talet fick den dåvarande
landshövdingen Ulf Adelsohn i uppdrag av
regeringen att utreda hindren för ett ökat
bostadsbyggande i Stockholmsregionen. År
2001 överlämnade han en promemoria till
regeringen med förslag om cirka 30 förenk
lingar i plan- och bygglagen som skulle
underlätta byggandet och skapa fler nya
bostäder.
Under 2001 infördes ett statligt investe
ringsbidrag för att bygga hyresbostäder i
områden med bostadsbrist, varav en miljard
kronor reserverades för kommunerna i
Stockholms län. I början av 2002 fick den
nya landshövdingen Mats Hellström i upp
drag att sluta överenskommelser med kom
munerna i länet om ett ökat bostadsbyggan
de, med investeringsbidraget som morot. I
direktiven nämndes också andra frågor som
möjliga att inkludera i överenskommelserna,
till exempel upplåtelse av mark och genom
förandet av infrastrukturinvesteringar. Arbe
tet bedrevs i samarbete med Stockholms
beredningen, SL, Regionplane- och trafik
kontoret, trafikverken och länsstyrelsens
kommunikationsexperter. Stockholmsbered
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Utfall för fem regionplaner med avseende på bostäder
Regionplan

Bostadsbestånd

Bostädernas fördelning

Totalt

Regionplan 1958

låg

–

låg

Regionplan 1973

medel

hög

medel+

Regionplan 1978

hög

hög

hög

Regionplan 1991

hög

hög

hög

RUFS 2001

hög

låg

medel

låg

Utfall är i låg grad i enlighet med regionplanen

medel

Utfall är i medelhög grad i enlighet med regionplanen

hög

Utfall är i hög grad i enlighet med regionplanen

ningen hade tillsatts av regeringen år 2000
med uppgiften att föreslå insatser som skul
le förbättra transportsystemet i Stockholm
och Mälardalen. Året därpå överlämnade
Mats Hellström sin rapport till regeringen
om att 56 000 nya bostäder skulle byggas.
Summering om bostadsbyggande

Tabellen ovan visar en sammanfattande ut
värdering av de fem regionplanerna när det
gäller bostadsbestånd och bostädernas för
delning.
Av redovisningen framgår att Region
plan 1978 och Regionplan 1991 har haft ett
förhållandevis bra utfall sett till bostadsbe
ståndets storlek och fördelning. Utfallet var
dock dåligt för Regionplan 1958, men även
för RUFS 2001 när det gäller bostädernas
fördelning eftersom man underskattade bo
stadsbeståndet centralt. Det finns dock vissa
reservationer. Även Regionplan 1973 hade
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relativt hög grad av planupp-fyllelse, men
eftersom de underliggande bedömningarna
missade grovt blir det totala utfallet bara
medelhög överensstämmelse.
Regionplan 1958 angav ingen fördelning
av antalet lägenheter. För Regionplan 1973,
Regionplan 1978 och Regionplan 1991 är av
vikelserna relativt måttliga jämfört med den
faktiska fördelningen, medan den för RUFS
2001 är anmärkningsvärt stor.
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Trafik
Kollektivtrafikförslagen i Regionplan 1958
kom att förverkligas i relativt hög grad, till
stor del genom Hörjelöverenskommelsen
från 1964. Detta gäller däremot inte vägför
slagen som endast har genomförts i vissa fall
och då långt senare än planerat. Hörjelöver
enskommelsen behandlade inte heller väg
trafiken.
Även en del av de föreslagna kollektivtra
fikobjekten i Regionplan 1973 har genom
förts, om än inte i lika hög grad som Region
plan 1958. Regionplan 1973 redovisade
bland annat tunnelbanan utbyggd till Täby
och att möjligheterna skulle hållas öppna för
en tunnelbana till Nacka. Inget av dessa pro
jekt har ännu efter 40 år genomförts, men
inte heller avskrivits. Inte heller har vägpro
jekten i Regionplan 1973 genomförts i någon
större utsträckning, i varje fall inte före regi
onplanens slutår. Några föreslagna vägpro
jekt har dock byggts senare eller är aktuella
inom en nära framtid.
Det finns i huvudsak tre förklaringar till
att Regionplan 1973 sänkte ambitionerna
beträffande planeringen av trafikleder: De
ekonomiska förutsättningarna för vägar
försämrades eftersom tunnelbaneutbygg
naden tog en del av investeringsutrymmet
genom Hörjelöverenskommelsen och efter
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som den statliga medelstilldelningen mins
kades. Befolkningsökningen stagnerade,
vilket ändrade trafikprognoserna från
1960-talet. Dessutom skedde en förändring i
opinionen i fråga om trafikleder.
Mycket få av kollektivtrafikförslagen i
Regionplan 1978 genomfördes under plan
perioden. Däremot genomfördes många se
nare, men till exempel inte tunnelbanan till
Täby. Regionplan 1973 omfattade en tunnel
banegren till Nacka som slopades i Region
plan 1978, men som senare år blivit aktuell
igen på grund av den snabba befolknings
tillväxten i Ostsektorn. Med facit i hand
ser man att den borde ha funnits med även i
Regionplan 1978.
Endast ett fåtal av vägarna i Regionplan
1978 har byggts före planperiodens slut,
men huvuddelen av vägnätet har byggts ut
senare eller är aktuella inom en snar fram
tid. Vägnätet i Regionplan 1978 var således
lämpligt utformat och vägarna kunde ha
byggts ut tidigare. Reservaten för Kungs
hattsleden och Österleden borde kanske inte
ha slopats, eftersom de har återkommit i de
senare regionplanerna.
Regionplan 1991 tycks ha fått störst ge
nomslag för både kollektivtrafiken och väg
trafiken. Huvuddelen av såväl kollektiv
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trafikprojekten som vägprojekten har
genomförts eller är under genomförande
inom en nära framtid, dock inte tunnelba
nan till Täby. En stor del av framgångarna
beror troligen på att regionplanen var sam
ordnad med Dennisöverenskommelsen.
Trots att den upplöstes efter några år genom
förs i stort sett alla ingående komponenter,
om än i modifierad form, inklusive finansie
ringen genom vägavgifter. Ännu finns dock
inga beslut fattade om Österleden.
För RUFS 2001 har endast en tredjedel
av planperioden passerat, men vägprojekten
tycks vara under genomförande i högre grad
än kollektivtrafikprojekten.
Trafikutredningar och förhandlings
överenskommelser

Sedan början av 1950-talet har olika trafik
utredningar och förhandlingsöverenskom
melser mellan staten och företrädare för
Stockholmsregionen underlättat utveck
lingen av regionens transportsportsystem.
Det är viktigt att se till dem om man ska
förstå genomförandet av regionplanerna
när det gäller trafikinfrastrukturen.
Stor-Stockholms trafikutredning från år
1949 inledde denna serie av samordnings
processer och följdes av Hörjel- och Sträng
överenskommelserna. Den omfattade dock
enbart kollektivtrafiken medan Dennisoch Stockholmsöverenskommelserna liksom
Stock
holmsberedningen omfattade såväl
kollektivtrafik som vägtrafik.
Stor-Stockholms trafikutredning år 1949

En utredning av kollektivtrafiken började
redan före arbetet med den första regionpla
nen 1952, inom ramen för Stor-Stockholms
trafikutredning av år 1949 som samarbeta
de med Regionplanekontoret. Kommittén
avlämnade sitt huvudbetänkande i decem
ber 1957 med rekommendationer om hur
kollektivtrafiken borde utformas över de oli
ka förortsinfarterna med mera.
Under utredningsarbetet tog man också
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upp frågan om ett enhetligt kollektivtrafik
system, eftersom kommittén menade att det
var bråttom att få en bättre samordning. En
ligt kommittén borde man även överväga
skattemedel för att bygga ut järnvägarna.
Stor-Stockholms trafikutredning be
handlade endast kollektivtrafiken. Många
av de vägar som ingick i Regionplan 1958
hade diskuterats i arbetet med vägplanen för
Sverige 1958, bland annat Ringen. Det sys
tem av trafikleder som presenterades i
Trafikplan 1960 var för Stockholms del en
vidareutveckling av 1958 års vägplan.
I december 1964 slöts den så kallade
Hörjelöverenskommelsen mellan Stockholms
stad, Stockholms läns landsting och rege
ringen. Den ledde till att all kollektivtrafik i
Stockholms län kunde samlas under Stor
stockholms lokaltrafik (SL) samt att statsbi
drag betalades ut till den fortsatta utbyggna
den av tunnelbanan på motsvarande sätt
som till vägar. Förhandlingarna leddes av
den förhandlingsman som regeringen hade
utsett: Nils Hörjel, statssekreterare i kom
munikationsdepartementet.
Det nybildade kommunalförbundet KSL
(Kommunalförbundet för Stockholms stads
och läns regionala frågor) blev huvudman
för det nya trafikföretaget AB Storstock
holms lokaltrafik (SL), som bildades i januari
1967. Storlandstinget bildades sedan 1971
genom att Stockholms stad införlivades med
det omgivande landstingsområdet, och då
upplöstes KSL och landstinget övertog dess
uppgifter.
År 1968 kom AIT 80, en investeringsplan
för trafikanläggningar inom Storstockholm
till 1980. Den togs fram av KSL, Stockholms
stad, Vägverket och vägförvaltningen inom
Stockholms län samt Stor-Stockholms pla
neringsnämnd. I Regionplan 1973 hade
emellertid investeringsutrymmet skurits
ned väsentligt jämfört med AIT 80, vilket
innebar att flera stora trafikleder inklusive
Kungshattsleden och Österleden sköts på
framtiden.
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Landstingets förvaltningsutskott beslöt vå
ren 1972 att ge Trafiknämnden uppdraget att
göra en kollektivtrafikutredning. Efter en
serie delrapporter och informationshäften
lade Landstingets kollektivtrafikutredning
(LAKU) fram sin slutrapport i september
1975. Den ursprungliga tanken var att utar
beta en kollektivtrafikplan för 1985 med ut
blickar mot 1990. Slutrapporten fick dock en
helt annan karaktär eftersom kollektivtrafi
kens kapacitetsproblem successivt minska
de på grund av den befolkningsmässiga
stagnation som inträffade i början av
1970-talet. I slutrapporten tonade LAKU
ner kraven på en utökad och förbättrad kol
lektivtrafik med till exempel nya spårsystem
som hade diskuterats i regionplaneförslaget
1970. Rapporten handlade i stället mer om
kvalitetsfrågor, samt sätt att lösa teoretiskt
och praktiskt svåra avvägningsproblem
med ekonomiska metoder och med ett sam
hällsekonomiskt synsätt. Vägnätet i Region
plan 1978 arbetades fram samtidigt med de
statliga vägplanerna för åren 1979–
1988 som blev en utgångspunkt för region
planen.
Regeringen utsåg 1982 Gunnar Sträng
till förhandlingsman med uppdraget att lösa
finansieringsproblemen med regionens
pendeltågtrafik. Hösten 1983 enades parter
na, staten, landstinget och SJ om en prin
cipöverenskommelse, Strängöverenskommelsen, som godkändes av regeringen och
landstinget samma höst. Överenskommel
sen fördelade kostnader för spårutbyggna
der och andra investeringar mellan parter
na, vilket innebar att lokaltågtrafiken kunde
utökas.
Regeringen utsåg 1990 riksbankschefen
Bengt Dennis till förhandlingsman för över
enskommelser som gällde utbyggnader av
Stockholmsregionens trafiksystem. En för
sta preliminär överenskommelse träffades i
januari 1991. Efter valet 1991 fortsatte för
handlingarna och i september 1992 kom
Socialdemokraterna, Moderaterna och Folk
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partiet fram till den slutliga Dennisöverens
kommelsen.
I februari 1997 upplöstes Dennisöver
enskommelsen av den socialdemokratiska
regeringen, som då hade stöd av centerpar
tiet. I praktiken fortsatte dock planeringen
för att genomföra de flesta objekt som ingick
i paketet, men i långsammare takt. Våren
1997 presenterade kommunikationsminis
tern Ines Uusman ett mindre omfattande
trafikpaket där Österleden och Västerleden
inte fanns med. Trots detta återupptogs pla
neringen av Västerleden några år senare när
trafikleden återkom i RUFS 2001, nu under
projektnamnet Förbifart Stockholm.
Efter Dennisöverenskommelsens upp
lös
ning fanns en stor osäkerhet kring
Stockholmsregionens trafikfrågor. Den parla
mentariskt sammansatta Stockholmsbered
ningen tillsattes av regeringen i december
2000 på initiativ av socialdemokraterna i
Stockholms stad och i länet för att lösa regio
nens trafikproblem. Regionplane- och tra
fikkontoret hade kontinuerlig kontakt med
Stockholmsberedningens kansli medan ar
betet fortskred, och de trafikobjekt som be
redningen med bred majoritet prioriterade
ingick i allt väsentligt i den nya region
planen. Det gäller alltså RUFS 2001 som
godkändes av landstingsfullmäktige i maj
samma år. Stockholmsberedningens arbete
slutredovisades i januari 2003 och innefatt
ade en rad kollektivtrafik- och vägprojekt i
Stockholm och i Mälarregionen.
Regeringen beslutade i november 2006
att tillsätta Carl Cederschiöld som förhand
lingsman med uppdraget att åstadkomma
en samlad trafiklösning för Stockholms
regionen. Målet var en bättre miljö och till
växt i landet och i Stockholmsregionen. För
handlingar skulle ske med Stockholms läns
landsting och med kommunerna i Stock
holms län samt län och kommuner i Mälar
dalen. Slutresultatet av förhandlingarna
överlämnades till regeringen i december 2007.
Cederschiöldsöverenskommelsen utgick från
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Statens investeringar i vägbyggande samt Stockholms läns del av detta
under perioden 1961–2008 i 2008 års priser.
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RUFS 2001 och Stockholmsberedningen,
och den blev en väsentlig del av trafikinves
teringarna i RUFS 2010.
Finansieringen av transportinfrastruktur

Genom Hörjelöverenskommelsen fick kol
lektivtrafiken en del av de statliga investe
ringar som tidigare hade gått till vägbyggan
de. Regionen blev också mer beroende av de
statliga investeringarna eftersom Stockholms
stads möjligheter att investera i vägar mins
kade. Det beräknade investeringsutrymmet
för transportinfrastruktur sjönk också suc
cessivt i de beräkningar som gjordes för Re
gionplan 1973 och Regionplan 1978, och det
verkliga utfallet blev till och med ännu lägre.
1970- och 1980-talen blev generellt en peri
od med sjunkande transportinvesteringar,
både i Stockholmsregionen och i landet som
helhet. Diagrammet ovan visar statens in
vesteringar i byggande av statliga vägar i
riket och i Stockholmsregionen under perio
den 1961–2008.
Som framgår av diagrammet sjönk de
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  Stockholm

statliga investeringarna i vägbyggande i ri
ket mellan 1970 och 1985, med omkring tre
fjärdedelar. För Stockholms del sjönk ande
len från omkring 10 procent till närmare
5 procent. Det innebar att investeringarna i
statliga vägar minskade med närmare 90
procent under perioden, uttryckt i fasta pri
ser. Intrycket är att väginvesteringarna ge
nerellt eftersattes under lång tid, samtidigt
som Stockholmsregionens behov eftersattes
även i ett nationellt perspektiv.
Sedan 1990 har väginvesteringarna mer
än fördubblats i riket och mångdubblats i
Stockholms län. Det råder ingen tvekan om
att de olika förhandlingsöverenskommel
serna som skett från Dennisöverenskom
melsen och framåt har varit gynnsamma för
Stockholmsregionens del.
Sammanfattning om trafik

De olika förhandlings- och utredningsiniti
ativ som har genomförts i regionen, ofta på
statligt uppdrag, har gjort det lättare att ge
nomföra trafikförslagen i regionplanerna.
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Ändå är sambanden inte helt tydliga när
man går igenom de olika regionplanerna
med avseende på hur trafikförslagen har ge
nomförts i relation till förhandlingsöverens
kommelser.
Kollektivtrafikförslagen i Regionplan
1958 kom att genomföras i hög grad. Region
planen utarbetades i nära samarbete med
Stor-Stockholms trafikutredning från år
1949 och genomförandet stärktes av Hörjel
överenskommelsen 1964. Det fanns ingen
motsvarande samordning för vägtrafiken
och utfallet för vägtrafikförslagen var också
lågt i Regionplan 1958.
Regionplan 1991 utarbetades koordine
rat med de förhandlingar som ledde till Den
nisöverenskommelsen 1992. Kollektiv
trafikförslagen i Regionplan 1991 har
genomförts i hög grad, liksom vägtrafikför
slagen, trots att horisonttidpunkten inte har
nåtts och trots att Dennispaketet formellt
upplöstes 1997. Så långt kan man konstatera
att förhandlingsöverenskommelserna har
haft en stor betydelse för regionplanernas
goda utfall.
Regionplanerna 1973 och 1978 genom
fördes endast i medelhög grad respektive låg
grad med avseende på kollektivtrafiken.

Båda planerna hade en kort tidshorisont och
Strängöverenskommelsen som träffades
1983 hade ett begränsat innehåll. Samtidigt
har vägtrafikförslagen i Regionplan 1978 ge
nomförts i hög grad, trots att det inte fanns
någon förhandlingsöverenskommelse som
stöttade genomförandet. Dessa förslag var
dock inte särskilt omfattande sedan de mest
kostnadskrävande projekten hade utgått ur
planeringen.
För RUFS 2001 går det inte att se hela ut
fallet ännu, men tendensen är ett svagt utfall
för kollektivtrafiken och ett bra utfall för
vägtrafiken. Ändå var Stockholmsbered
ningens arbete under 2000–2003 i stort ett
stöd för inriktningen i den regionplanen.
Följande tabell visar en sammanfattan
de utvärdering av de fem regionplanerna
sett till trafiken.
Av redovisningen framgår att Region
plan 1991 har fått ett bra utfall med avseende
på såväl kollektivtrafiken som vägtrafiken,
ingen av de övriga regionplanerna har fått
ett så bra utfall. Utfallet var bra för Region
plan 1958 och relativt bra för Regionplan
1973 med avseende på kollektivtrafiken, och
för Regionplan 1978 och RUFS 2001 sett till
vägtrafiken.

Utfall för fem regionplaner med avseende på trafik

hög

Utfall är i hög grad i enlighet med regionplanen

Regionplan

Kollektivtrafik

Vägtrafik

Totalt

Regionplan 1958

hög

låg

medel

Regionplan 1973

medel

låg

medel-

Regionplan 1978

låg

hög

medel

Regionplan 1991

hög

hög

hög

RUFS 2001

medel

hög

medel+

medel

Utfall är i medelhög grad i
enlighet med regionplanen
låg

Utfall är i låg grad i enlighet
med regionplanen
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Markanvändning
Mark för bebyggelse

Följande diagram visar hur mycket mark
som totalt sett har redovisats för bebyggelse
i de fem regionplanerna
Även om regionens avgränsning inte var
densamma i Regionplan 1958 som i de två
följande regionplanerna är det uppenbart att

Regionplan 1958 grovt hade underskattat
behovet av mark för ny stadsbebyggelse
fram till 1990. Det är också stora ytor som
har bebyggts utanför de bebyggelsezoner
som redovisades i Regionplan 1958. För alla
senare regionplaner har avvikelserna i detta
avseende varit relativt marginella.

Mark för bebyggelse enligt fem regionplaner i 1 000-tal hektar
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Förtätning inom bebyggelse 1956-1990

Nyexploatering och förtätning

Kartan längst till vänster visar nyexploate
rad mark åren 1956–1990, vilket är den tids
period som Regionplan 1958 behandlade.
Som framgår av kartan tillkom en mycket
stor del av den nya bebyggelsen på nyexploa
teringsområden under denna period. Nyex
ploateringsområden förekom i stor utsträck
ning i alla regiondelar. Nyexploateringen
minskade därefter gradvis och allt mer
bebyggelse i regionen har tillkommit som
förtätning i redan bebyggda områden.
Kartan närmast till vänster visar nyex
ploaterad mark 1990–2010, vilket är den
tidsperiod som behandlas av Regionplan
1991.
Kartorna är inte jämförbara eftersom
det tillkom mer än dubbelt så många bostä
der under perioden 1958–1990 som under
perioden efter 1990. Ändå är det tydligt hur
inriktningen har förändrats mot mer förtät
ning. Trots att nyexploateringsområdena
dominerade före 1990 har förtätning av äld
re bebyggelse skett hela tiden. Kartan till
höger visar förtätningen 1956–1990, vilket
är den tidsperiod som Regionplan 1958
behandlade.
Kartan visar att en kraftigare förtätning
förekom i delar av Stockholms innerstad,
där ny tät kvartersbebyggelse med fler
bostadshus eller kontor tillkom på tidigare
lågutnyttjad mark eller ersatte äldre och läg
re bebyggelse. Mer utbredd förtätning av
småhusområden förekom även i förorts
kommunerna.
Kartan på nästa sida visar förtätning
1990–2010, alltså den tidsperiod som be
handlas av Regionplan 1991.
Av kartan framgår att förtätning med
flerbostadshus förekom i delar av Stockholms
innerstad och även i innerstadens krans.
Förtätning med småhus förekom spritt i
många mindre områden i förortskommu
nerna men även i Stockholms ytterstad.
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Förtätning inom bebyggelse 1990-2010
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Diagrammet ovan till höger visar en jämfö
relse mellan alla de fem regionplanerna med
avseende på hur stor del av bostadsytan
samt lokalytan som tillkom inom i varje
regionplan, redovisat utifrån sammanlagda
bebyggelsezoner respektive utanför bebyg
gelsezonerna. Jämförelsen visar att Region
plan 1958 avviker betydande från övriga

regionplaner genom att endast cirka 60 pro
cent av bostadsytan och 65 procent av loka
lytan har tillkommit inom de redovisade
bebyggelsezonerna. För övriga fyra region
planer ligger dessa andelar mellan omkring
80 och 90 procent för bostadsytan och om
kring 90 procent för lokalytan.
Det är också så att en betydligt högre
andel av bostadsytan för flerbostadshus har
tillkommit i områden som redovisats för
detta ändamål, jämfört med både Region
plan 1958 och Regionplan 1978. För Region
plan 1958 beror detta på att en stor andel har
tillkommit utanför bebyggelsezonerna. För
Regionplan 1978 är anledningen i stället att
en stor del av flerbostadshusen har tillkom
mit inom områden som redovisas som
bostadsområden med lågt markutnyttjande.
För småhus är det bara Regionplan 1958
som uppvisar en stor andel utanför de om
råden som redovisas för detta ändamål.
När det gäller lokalytan har en hög andel
tillkommit inom områden som är redovisa
de för arbetsplatser i Regionplan 1978, med
an motsvarande andel är måttlig för Region
plan 1973 och låg för Regionplan 1958. För
Regionplan 1958 har en nästan lika stor del
av lokalytan tillkommit utanför de redovisa
de bebyggelsezonerna.
Tabellen nedan till höger visar en samman
fattande utvärdering av de fem regionpla
nerna med avseende på markanvändningen.
Av redovisningen framgår att Region
plan 1973, Regionplan 1978 och RUFS 2001
har fått ett bra utfall med avseende på be
byggelse inom bebyggelsezon medan utfal
let för Regionplan 1991 är medelbra. Region
plan 1973 och Regionplan 1978 har fått ett
medelbra utfall med avseende på bostäder
och lokaler inom respektive zoner, medan
det inte är möjligt att utvärdera de senare
regionplanerna på grund av redovisnings
sättet.
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Utfall för fem regionplaner med avseende på markanvändning och bebyggelse
Regionplan

Bebyggelse
inom bebyggelsezon

Bostäder, flerbostadshus

Bostäder,
småhus

Lokaler

Totalt

Regionplan
1958

låg

låg

låg

låg

låg

Regionplan
1973

hög

– hög

medel

medel

medel

Regionplan
1978

hög

medel

medel

hög

medel

Regionplan
1991

medel

RUFS 2001

hög

–

–

–

medel

hög

Utfall är i hög grad i enlighet med regionplanen
medel

Utfall är i medelhög grad i
enlighet med regionplanen
låg
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–

–

hög

Utfall är i låg grad i enlighet
med regionplanen
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Sammanfattande
utvärdering
Tabellen på nästa sida visar en sammanfat
tande utvärdering av de fem regionplanerna
med avseende på olika sakområden.
Av tabellen framgår att utfallet av de fyra
senare regionplanerna är klart högre än ut
fallet för Regionplan 1958. Däremot är skill
naderna inte så stora mellan dessa fyra regi
onplaner. Bäst utfall har Regionplan 1991,
tack vare att utfallet i hög grad stämmer med
planen med avseende på bostäder och trafik,
samt RUFS 2001 som har ett relativt jämnt
medelhögt utfall på de flesta områden. Man
kan konstatera att det finns en svag tendens
mot allt bättre regionplaner över tiden, vilket
är rimligt med tanke på att erfarenheten av
regionplanering blir allt längre.
Det är på det sättet rimligt att den första
regionplanen inte visade sig vara realistisk i
alla avseenden och att utfallet inom vissa
områden därför blev lågt. Däremot borde
kanske 50 års erfarenhet av regionplanering
ge en ännu tydligare trend mot allt bättre
plan
uppfyllelse. Samtidigt har vi endast
upplevt två tredjedelar av planperioden för
Regionplan 1991 och endast en tredjedel av
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planperioden för RUFS 2001, och vi får in
vänta den slutliga utvärderingen innan vi
har ett definitivt facit.
Regionplaneringen har också på många
sätt ändrat karaktär, från att vara mer inrik
tad på analys och med ett uppifrånperspek
tiv till att mer och mer jobba med processer
och samverkan. En slutsats är ändå att verk
ligheten är så komplex och framtiden så oför
utsägbar att vi måste ha beredskap även för
det oväntade. Ett sätt att hantera denna ge
nuina osäkerhet om framtiden är att bedriva
en mer rullande regionplanering, där åt
minstone delar av planen hela tiden kan för
nyas och uppdateras när oväntade händelser
och trendbrott inträffar.
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Sammanfattande utvärdering av fem regionplaner med avseende på utfallet
Regionplan

Befolkning
och syssel
sättning

Bostäder

Trafik

Mark
användning

Totalt

Regionplan
1958

medel-

låg

medel

låg

låg+

Regionplan
1973

medel-

medel

medel-

medel

medel-

Regionplan
1978

medel-

hög

medel

medel

medel

Regionplan
1991

medel

hög

hög

medel

medel+

RUFS 2001

medel+

medel

medel+

hög

medel+

låg

Utfall är i låg grad i enlighet med regionplanen

medel

Utfall är i medelhög grad i enlighet med regionplanen

hög

Utfall är i hög grad i enlighet med regionplanen
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Foto: Rolf Christensen / TT

Fem regionplaner – 1958
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Fem regionplaner – 1958

Slutdiskussion

→
1965 beslutas att 20 000
lägenheter per år ska
byggas i Stockholms län
under perioden 1965–1974.
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Förankringen
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stöd består över tid. Kommunala tjänste
män ersätts så småningom och efter varje
kommunalval brukar i varje fall några poli
tiker bytas ut. För att regionplanen ska ha
lokalt stöd under en längre tid krävs därför
att förankringsprocessen inte avslutas i och
med att regionplanen antagits, utan att den
bedrivs mer kontinuerligt.

Foto: JHasse Lindén

Regionplaneringen i Sverige är, till skillnad
från i många andra länder, inte formellt bin
dande för kommunal planering och de
taljplanering. Därför är det viktigt att för
ankra regionplanen hos kommunerna som
har det formella ansvaret för översiktplane
ringen och detaljplaneringen. Planlagstift
ningen har alltid förutsatt ett formellt sam
råd i form av remiss och utställning under
planeringsprocessen innan regionplanerna
vinner laga kraft, men detta har i praktiken
inte visat sig vara tillräckligt. Under senare
år, framför allt under arbetet med RUFS
2001 och RUFS 2010, har därför förankring
en under planeringsprocessen fördjupats,
genom att kommunerna och andra organ
har deltagit i arbetet genom olika typer av
referensgrupper och genom ett mer kontinu
erligt samråd. Denna fördjupade för
ank
ringsprocess innebär att regionplaneförsla
get inte bara är väl känt hos de viktigaste
parterna redan när den formella samrådsre
missen sker, utan i många fall också har
starkt stöd. I praktiken är dock även en så
dan förankringsprocess begränsad efter
som endast ett visst antal politiker och tjäns
temän kan delta i processen. I bästa fall har
regionplanen ett starkt lokalt stöd vid anta
gandet, men ingenting garanterar att detta

Regionplanering 1958–2001

slutdiskussion

Politikens roll
Regionplanering är en politiskt styrd verk
samhet och självklart har politiken en avgö
rande roll både för utformningen av region
planerna och för genomförandet av dem.
Huvudansvaret för regionplanernas ut
formning har legat på den regionala nivån,
antingen genom primärkommunalt samar
bete i regionplaneförbundet före 1971 eller
genom landstinget därefter, men genomför
andet har till stor del varit beroende av pri
märkommunernas medverkan. Hela tiden
har också den statliga nivån varit betydelse
full, inte minst när det gäller investeringar i
trafikinfrastrukturen.
Korta mandatperioder

Regionplaneringen är en långsiktig verk
samhet med planperioder på flera decennier
samtidigt som partipolitiken är mer kortsik
tig, med mandatperioder på tre/ fyra år. Det
hindrar dock inte att även politiker kan ha
ett långsiktigt perspektiv på planeringen,
och så skedde också särskilt under 1950- och
1960-talet då det var ovanligt med majori
tetsskiften och enskilda politiker kunde sitta
länge vid makten. Under de första 15 åren
som Regionplanenämnden verkade var det
socialdemokratisk majoritet med tunga po
litiker såsom Helge Berglund och därefter
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Joakim Garpe som ordförande. Den första
regionplanedirektören C-F Ahlberg hade
under 1950- och 1960-talet ett stort person
ligt inflytande över regionplaneringen ge
nom sitt expertkunnande men också genom
nära relationer till den politiska ledningen,
inte minst till Joakim Garpe som var ordfö
rande i Regionplanenämnden 1957–1963.
Borgarrådet Garpe var också ordförande i
byggnadsnämnden och i Generalplanebered
ningen i Stockholms stad, vilket gjorde att
han hade ett mycket stort inflytande över så
väl stadens planering som regionplaneringen.
Därefter följde en lika lång period med
borgerlig majoritet, med Moderaterna Gösta
Agrenius, Sven Johansson och Birger Rosell
som nämndordförande. Majoritetsskiftet
innebar inte i sig någon förändrad huvudin
riktning på regionplaneringen, eftersom det
i många avseenden fanns en grundläggande
samsyn mellan de stora partierna.
Från och med valet 1982 kom en ny trend
med majoritetsskiften vid varje val, inte
bara i landstinget utan också i den största
kommunen Stockholms stad. Denna trend
bröts först vid valet 2010, då den sittande
borgerliga majoriteten lyckades hålla sig
kvar. Det var också så att blockpolitiken nu
styrde på ett annat sätt än tidigare.
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Under början på 1970-talet inträffade flera
händelser som ledde till att man ifrågasatte
den tidigare synen på den regionala utveck
lingen. Centerpartiet växte sig starkare och
1968 kom Centerledaren Knut Nilsson in
som suppleant i regionplanenämnden, och
1974 blev Centerpartisten Nils Erik
Bramsvik vice ordförande i regionplane
nämnden. I Stockholms stad gick Center
partiet också starkt framåt, och efter kom
munalvalet 1970 blev Centerledaren Paul
Grabö gatuborgarråd och ledamot i general
planeberedningens trafikpolitiska kommit
té. Centern hade en avvikande linje som
splittrade den borgerliga majoriteten genom
att starkare driva gröna frågor och förhålla
sig kritiskt till storstadstillväxten. Bland
annat tvingade Centern fram ett eget mer
decentraliserat alternativ för Regionplan
1978.
Medborgaropinionen

Regionplaneskissen 1966 vållade betydligt
mer debatt och kritik än tidigare regionpla
nedokument. Åren kring 1970 blev en turbu
lent tid för regionplaneringen eftersom hu
vudmannaskapet 1969 förändrades från
regionplaneförbundet till KSL, och därefter
återigen, från 1971, till landstinget. Omkring
1970 började också medborgaropinionen
växa sig starkare och förhålla sig mer kritisk
till den regionala planeringen och trafikpla
neringen jämfört med tidigare. Politiker och
tjänstemän satsade på mer information för
att skapa en bättre kommunikation med all
mänheten. Förslaget till Regionplan 1970
presenterades i en utställning i Nybropavil
jongen hösten och vintern 1970–1971, men
landstingets utsedda regionplanekommitté
ville inte ta över förslaget utan vidare. Be
folkningstillväxten hade avstannat och
politikerna blev känsliga för medborgar
opinionen.
Medborgaropinionen kulminerade med
kritiken mot förslaget till Regionplan 1970
och den så kallade almstriden 1971. Striden
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om almarna i Kungsträdgården, som for
mellt inte hade med regionplaneringen att
göra, vanns av medborgaropinionen och för
lorades av politikerna. Resultatet blev ett
nytt och mer försiktigt förhållningssätt till
stadsbyggnadsfrågor som kunde vara poli
tiskt kontroversiella.
Politikerna retirerade från ambitionerna
bakom Regionplan 1970. Resultatet, Regi
onplan 1973, blev en mer oprecis och kort
siktig plan. Den sågs som temporär i avvak
tan på en mer socialt inriktad regionplan,
Regionplan 1978. Även denna regionplan
fick en kort tidshorisont, vilket gjorde att
mer kontroversiella förslag kunde skjutas på
den osäkra framtid som låg efter regionpla
nernas horisont.
Majoritetsskiften

Regionplan 1958 togs fram med en Socialde
mokratisk majoritet medan efterföljaren
Regionplan 1973 togs fram med borgerlig
majoritet, dock med reservationer från Cen
tern. Därefter blev det mer komplicerat. Re
gionplan 1978 hade utarbetats under en bor
gerlig majoritet, men när den antogs i
landstinget hade majoriteten skiftat till So
cialdemokratisk. Detta medförde dock bara
marginella justeringar. Regionplan 1991
hade utarbetats under Socialdemokratisk
majoritet men när planen beslutades i lands
tinget hade majoriteten ånyo skiftat till bor
gerlig. De mest kontroversiella delarna i pla
nen hade dock bred blocköverskridande
majoritet med Moderater, Folkpartister och
Socialdemokrater, eftersom de hade för
handlats fram inom ramen för Dennispake
tet. Centern, Miljöpartiet och Vänsterpar
tiet var dock emot förslaget. Styrkan i den
breda majoriteten har visat sig senare, bland
annat genom att huvuddelen av trafikinves
teringarna också har genomförts eller är un
der genomförande.
RUFS 2001 utarbetades under en bor
gerlig majoritet, nu bestående av Moderater
na, Folkpartiet och Kristdemokraterna.
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Överens – Carl Cederschiöld,
Elwe Nilsson, Andres Käärik
och Bo Ringholm firar att
överenskommelsen om
Dennispaketet är klar i
september 1992.

Även om Socialdemokraterna inte motsatte
sig några strategiskt viktiga delar var det na
turligtvis en svaghet att inte också socialde
mokraterna stod bakom planen, på samma
sätt som med de närmast föregående planer
na. Inte heller Vänsterpartiet eller Miljöpar
tiet stod bakom planen.
Politiskt kontroversiella frågor har ofta
gällt trafiken, till exempel flygplatser och
trafikleder. Exempelvis finns en politisk
splittring när det gäller förhållningssättet
till Bromma flygplats, en eventuell ny flyg
plats på Södertörn och behovet av allmän
flygplatser i regionen, och det har försvårat
en långsiktig lösning på dessa områden.
Täta majoritetsskiften har också gjort det
svårt att arbeta långsiktigt med sådana be
hov i regionplaneringen. Detta är troligen
också förklaringen till att stora trafikleder
såsom Förbifart Stockholm har blivit förse
nade. Trängselskatten är också en kontro
versiell fråga som till slut tycks ha fått stark
förankring. Den infördes först 2006 men
hade diskuterats i regionen sedan 1970-talet
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och även politiskt förankrats i Dennis
paketet omkring 1990.
Statens roll

Statliga utspel och initiativ har flera gånger
fått avgörande betydelse för utvecklingen av
vissa regionala frågor, tillsammans med täta
majoritetsskiften. De ofta förekommande
utrednings- och förhandlingsuppdragen på
trafikområdet och när det gäller bostadsfrå
gorna har redan nämnts. Vid andra tillfällen
har statens inhopp i stället försvårat eller
försenat genomförandet av olika regionala
frågor. Efter den ekonomiska krisen i början
på 1990-talet inledde den Socialdemokratis
ka regeringen ett samarbete med Centerpar
tiet som var kritiska till Dennispaketet, vil
ket ledde till att regeringen i februari 1997
beslöt att upplösa Dennisöverenskommel
sen. I riks
dagspropositionen framfördes
problemen med bilavgifter som ett skäl.
Trots detta genomfördes stora delar av Den
nispaketet eftersom många projekt redan
var så långt förberedda.
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medan Kungsholmenbanan hade bidragit
till att sprida cityverksamheterna.
Flygplatsfrågan

Frågan om regionens andra flygplats har be
handlats i flera regionplaner utan att få nå
gon slutgiltig lösning, på grund av politisk
oenighet och statens skiftande inställning. I
början av 1970-talet var statens inriktning
att Bromma flygplats på sikt skulle avveck
las. Detta blev också inriktningen i Region
plan 1973 och Regionplan 1978, och flera
utredningar om alternativa flygplatser ge
nomfördes. I början av 1982 beslutade riks
dagens borgerliga majoritet i stället att
Bromma skulle vara kvar och förlängde
avtalet till 1996. Vid valet samma höst fick

Foto: Jurek Holzer / SvD / TT

Ett annat exempel är ett förslag till
detaljplan för det tredje spåret vid Riddar
holmen som utarbetades under borgerlig
majoritet och antogs 1994. I valet samma
år segrade Socialdemokraterna och fick
majoritet i riksdagen, landstinget och
Stockholms stad, och efter det upphävdes
detaljplanen efter ett överklagande. Kapa
citetsproblemen fanns därför kvar i ytterli
gare flera decennier, men de fick också en
mer långsiktig lösning genom Citybanan
som beslutades 2006. Om det tredje spåret
hade byggts redan under 1990-talet är det
möjligt att den mer långsiktiga lösningen i
stället hade blivit Kungsholmenbanan, vil
ket skulle påverka stadens struktur på ett
annat sätt. Citybanan förstärker Citys roll,

En fråga som diskuterats
länge – redan i slutet av
70-talet föreslogs bil
avgifter i innerstaden
första gången. 2006 införs
trängselskatt i Stockholm.
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Socialdemokraterna makten och initierade
nya utredningar om alternativ till Bromma.
Förslaget till Regionplan 1991 utarbetades
med dessa förutsättningar. Vid valet hösten
1991 ändrades majoriteten på nytt från
Socialdemokraterna till de borgerliga i riks
dagen, landstinget och i Stockholms stad.
Den nya majoriteten beslutade åter att
Bromma flygplats skulle vara kvar och avta
let förlängdes nu till 2011. Detta redovisades
också i den antagna Regionplan 1991. Planen
prövades dock av regeringen och trycktes
därför inte förrän 1994. Vid valet samma år
ändrades dock majoriteten på nytt i Stock
holms stad och i landstinget, vilket innebar
att Bromma på nytt skulle avvecklas. Den
tryckta planen redovisade nu de dubbelt för
ändrade förutsättningarna för Bromma.
När RUFS 2001 utarbetades var förutsätt
ningarna på nytt att söka alternativ till
Bromma, i samarbete med Flygkapacitets
utredningen som regeringen hade tillsatt.
Vid samrådet redovisades två alternativ till
Bromma, i Hall och Almnäs i den sydvästra
delen av regionen. Under samrådstiden tog
statsministern dock offentligt avstånd från
dessa alternativ, vilket ledde till att frågan
föll på nytt. År 2008 kom staten genom Luft
fartsverket och Stockholms stad överens om
att förlänga avtalet för Bromma till och med
2038. Vid det tillfället var det på nytt borger
lig majoritet i riksdagen, landstinget och i
Stockholms stad.
Frågan om ett nytt läge för regionens
andra flygplats har alltså varit aktuell sedan
1970-talets början. Olika alternativ har ut
retts gång på gång och behandlats i region
planeringen, men frågan har ändå inte nått
en lösning på grund av de täta majoritets
skiftena.
Trängselavgifter

En annan planeringsfråga av stor betydelse
för både finansiering av transportinfra
strukturen och för styrning av trafikflödena
är frågan om trängselskatt på biltrafiken.
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Landstingets trafikkontor utredde redan i
slutet av 1970-talet, tillsammans med SL och
Stockholms stad, tänkbara styrmedel för att
kunna begränsa trafiken till innerstaden.
Styrmedelsutredningen föreslog någon form
av avgifter på biltrafiken, eventuellt i kom
bination med andra åtgärder eftersom de
skulle få betydande effekt. Inga beslut om
bilavgifter fattades då, och de ingick inte
heller i Regionplan 1978.
Enligt Dennisöverenskommelsen skulle
de nya trafiklederna helt finansieras med av
gifter på biltrafiken, utformade som biltul
lar. Dennisöverenskommelsen utgjorde en
integrerad del av Regionplan 1991, men tan
ken om biltullar ledde inte fram till något
konkret förslag innan regeringen i februari
1997 upplöste Dennisöverenskommelsen.
Frågan om avgifter på biltrafiken behandla
des även i arbetet med RUFS 2001, men trots
det innehöll den färdiga planen inga träng
selavgifter eftersom det inte fanns en majo
ritet bakom ett sådant förslag.
Efter valet 2002 beslutade den Socialde
mokratiska regeringen, efter en överens
kommelse med Vänsterpartiet och Miljö
partiet, att göra ett försök med trängselskatt
i Stockholms stad. Intäkterna skulle gå till
finansiering av vägar. Ett sju månader långt
försök genomfördes mellan januari och juli
2006, och i samband med riksdagsvalet
samma år hölls en lokal folkomröstning
angående införandet av trängselskatt i
Stockholm. En knapp majoritet röstade ja
till att införa trängselskatt, och den nya bor
gerliga riksdagsmajoriteten beslutade sedan
att trängselskatt skulle införas i enlighet
med resultatet av folkomröstningen. Sedan
dess har trängselskatten blivit permanent
och kritiken mot systemet har svalnat. Trots
att frågan om eventuella avgifter på biltrafi
ken för finansiering och styrning alltså varit
aktuell i samband med tre regionplaner kun
de frågan inte få sin lösning den vägen, utan
tillkom istället genom politiska beslut.
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