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Ärendet
Regionplane- och trafiknämnden anmäler rapporten Genomförande av
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001) – lägesrapport 2004 till landstingsstyrelsen.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna
att uppdra åt regionplane- och trafiknämnden att årligen endast rapportera
avvikelser eller förändrande förutsättningar för RUFS 2001 till landstingsfullmäktige.

Landstingsfullmäktige har beslutat att regionplane- och trafiknämnden en
gång om året skall avrapportera arbetet med RUFS 2001.
Återrapporteringen till landstingsfullmäktige är viktig, men bör delvis finna
en annan form. Därför bör nämnden framledes endast rapportera större
avvikelser från RUFS i den årliga återrapporteringen. Det åligger självfallet
även fortsättningsvis regionplane- och trafiknämnden att löpande undersöka
hur förutsättningarna för RUFS 2001 ändras eller fullföljs.
Det bör för övrigt understrykas att den i detta ärende föreliggande
rapporteringen inte är samma sak som den pågående aktualiseringsprövningen som skall slutföras under 2005.

Bilagor
1 Lägesrapport
2 Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 27 oktober 2004.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 9 november 2004 och den
7 december 2004 då landstingsstyrelsen föreslog korrigering av sitt beslut
den 9 november 2004, § 291. Ändringen består i att föreslå landstingsfullmäktige besluta.

S-, v- och mp-ledamöterna antecknade följande särskilda uttalande:
”Majoriteten yrkar bifall till beslutsförslaget och vill i övrigt anföra följande:
Det är viktigt att Regionplane- och trafikkontoret deltar i koncernledningens
arbetsgrupp för framtagande av en hållbarhetsredovisning för SLL, där
arbetet med indikatorer är en av huvudingredienserna.”
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Ärendet och dess beredning
Regionplane - och trafiknämnden har den 18 maj 2004 beslutat att
anmäla rapporten Genomförande av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen (RUFS 2001) - lägesrapport 2004 och nämndens
beslut med anledning av densamma till landstingsstyrelsen med önskemål
om en temadebatt i landstingsfullmäktige.
Regionplane- och trafikkontorets tjänsteutlåtande den 4 maj 2004 bifogas
(bilaga)

Genomförande av RUFS 2001
Lägesrapport 2004

Förord

I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001) anges att regionens utveckling och de utvecklingsinsatser som görs bör följas
upp så att en effektiv och transparent genomförandeprocess kan säkerställas. Genomförandet av
RUFS bör dokumenteras och kommuniceras på ett
planerat sätt. Detta ska ske bl.a. genom att Regionplane- och trafikkontoret regelbundet sammanställer lägesrapporter om hur genomförandeprocesserna fortskrider och hur kunskapsläget utvecklas.
Detta är den första uppföljningsrapporten sedan
RUFS antogs av landstingsfullmäktige i maj 2002.
Rapporten granskar vad som hänt i regionen inom
några utvalda inriktningar inom de tematiska
områdena Förnyelse och innovation, Integration,
Kompetens och FoU, Bebyggelseutveckling,
Transporter och infrastruktur samt Grön- och
blåstruktur. Inriktningar som är av stor vikt och
som kan väntas påbörjas eller vara genomförda
inom de närmsta åren har valts ut för granskning.
Granskningen innefattar även frågan om de scenarier som togs fram i RUFS fortfarande är aktuella.
Därutöver beskrivs förutsättningar i omvärlden
som påverkar regionen och de förändringar dessa
implicerar.
Rapporten inleds med de slutsatser som granskningen gett upphov till och en sammanfattande
beskrivning om utvecklingen inom respektive
område och inriktning. Därefter redovisas en mer

fullständig översyn som bilaga, för den som vill
tränga djupare in i vad som hänt inom regionen på
dessa områden.
Beskrivningarna bygger på intervjuer, insamling av data och befintligt material inom respektive
område. Inom några av de tematiska områdena
– Förnyelse och innovation, Integration samt Kompetens och FoU – bygger analysen på de rapporter
som sammanställdes inför Regionplane- och trafikkontorets första offentliga uppföljningskonferens
av RUFS 2001 ”Öppna Stockholmsregionen” i
september år 2003. Inom övriga områden har motsvarande arbete, om än i något mindre omfattning,
gjorts under hösten 2003.
Denna rapport riktar sig såväl till beslutsfattare inom Stockholms läns landsting som andra
aktörer i regionen. Den syftar till att ge tillfälle att
identifiera och lösa olika problem som kan uppstå
i samband med den fortsatta genomförandeprocessen. Den avser även att ligga till grund för den
aktualitetsprövning av RUFS som kommer att inledas under 2004.
Rapporten visar på ett brett spektrum av aktiviteter som sker i regionen. Det pågår ett intensivt
arbete som driver utvecklingen framåt inom en
mängd områden. Inom vissa områden kan emellertid insatser bedrivas med ökat fokus och större kraft.
Det är en förhoppning att denna rapport ska kunna
ge en aktuell översikt och utgöra ett underlag för att
driva regionens utveckling i gynnsam riktning.
Stockholm i maj 2004

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Slutsatser från genomförandet av RUFS
Årsrapport 2004
Trender och påverkande
faktorer i omvärlden
Genomgången av vad som hänt sedan RUFS
antogs visar att förändringar och utvecklingstendenser i omvärlden får ett stort genomslag i Stockholmsregionen. Många förhållanden i regionen är
tydligt relaterade till den allt mer globaliserade
ekonomin. Konjunkturen har slagit hårt mot
regionens näringsliv som är starkt internationellt
orienterat och konkurrensutsatt. Detta har bl.a. fått
konkreta effekter på lokal- och arbetsmarknaden
och påverkat Arlandas utveckling och roll som nod
i det internationella flygtrafiknätet.
Förändringar inom EU har fått påtagliga effekter. Beslutet om att utvidga EU med nya medlemmar har redan påverkat kontaktmönstren och
marknaderna i Östersjöområdet och i Stockholmsregionen. Konkreta konsekvenser är att vänta,
exempelvis för regionens hamnar. EU:direktiv har
gett nya förutsättningar för exempelvis vård och
förvaltning av vattenresurserna. EU:s strukturpolitik har uppmuntrat till mellanregionalt samarbete
om utvecklingsplanering som öppnat nya kontaktnät och stimulerat till idéutbyte och lärande.
Under de gångna åren har också den nationella
politiken visavi Stockholmsregionen spelat en
stor roll. Stockholmsberedningen har berett trafikoch infrastrukturfrågor. Regeringen har drivit på
införandet av trängselavgifter och även beslutat
prioritera vissa strukturpåverkande investeringar
i transportinfrastrukturen. Storstadspolitiska satsningar har inriktats på integrationsfrämjande insatser. En nationell policy för tätortsnära naturvärden
har tagits fram och lett till förslag att bilda en stor
mängd naturreservat. Nationella initiativ har tagits
för att främja högre utbildning och innovationer

samt för att skapa regionala partnerskap kring
gemensamma tillväxtpolitiska satsningar. Vissa
nationella bostadspolitiska initiativ har fokuserat
särskilt på Stockholmsregionen; exempelvis har
landshövdingen haft ett särskilt bostadsuppdrag.
Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, som beslutats
av riksdagen, har konkretiserats och visat att tilllåtna värden kommer att överskridas på vissa ställen inom de tätaste delarna av regionen den dag
som normerna börjar gälla. Fastighetstaxering,
skatteutjämning och andra nationella regelverk
har fått påtagliga och omdiskuterade effekter i just
Stockholmsregionen.
Många offentliga aktörer är aktivt engagerade i
internationella samverkansprojekt. Regionens företrädare arbetar för att påverka den nationella och
europeiska politiken i sådana frågor som är viktiga
för Stockholmsregionens utveckling. Nya strategiska allianser har formerats. Stockholms läns
landstings regionplane- och trafikkontor har engagerat sig särskilt för att konkretisera stortstadsrelevanta policyfrågor och även fått gehör för ytterligare kraftsamling i syfte att påverka den nationella politikens inriktning i storstadsregionerna. Trots
detta visar denna årsrapport kring genomförandet
av RUFS 2001 att mer behöver göras för att sprida
kännedom om viktiga erfarenheter, påverka debatten och influera åtgärdsprogram på lokal, regional,
nationell och europeisk nivå om utvecklingsfrågor
av strategisk betydelse för Stockholm och andra
storstadsregioner. Regionens aktörer behöver bli
mera samspelta och ena sig om gemensamma prioriteringar. Det är också viktigt att få stöd av andra
aktörer på nationell och europeisk nivå.
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Slutsatser
• De mål som vägleder regionens nationella
och internationella engagemang bör ses
över i syfte att utveckla strategier för samverkan inom och utom landet. Fokus bör
riktas mot samverkan med de mest intressanta samverkansparter inom och utanför
landet, utifrån de uppställda strategierna.

Antaganden om ekonomisk
och demografisk utveckling
Grundantaganden i RUFS bygger på genomsnittliga, långsiktiga förändringar fram till 2030 medan
den faktiska utvecklingen under de senaste åren,
inte oväntat, har avvikit från dessa trendvärden.
De aktuella avvikelserna är inte anmärkningsvärt stora jämfört med vad som kunnat observeras
under tidigare decennier. Det ekonomiska läget
under de senaste åren talar också för att den faktiska utvecklingen för t.ex. sysselsättningen ska ligga
något under trenden. Det kan dock finnas anledning att närmare granska den nya långtidsutredningens framtidsbedömning och de förutsättningar
den bygger på.
Slutsatser
• Konjunkturnedgången har slagit hårdare
mot Stockholmsregionen jämfört med övriga landet än vid tidigare nedgångar. Fördjupade analyser behöver initieras för att
bl.a. studera regionens återhämtningsförmåga samt granska antaganden och belysa
konsekvenser av LU:s regionala scenarier.

Förnyelse och innovation
I RUFS slås fast att Stockholmsregionen ska erbjuda en världsledande miljö för utveckling av nya
företag som skapas på grunderna av innovation
och ny teknik. En viktig förutsättning för innovationskraft är att regionen har stor täthet av resurser,

kunder och företag. En hög täthet finns i city, men
även andra områden är viktiga för att skapa goda
förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv.
Fler täta miljöer utvecklas
Det pågår ett aktivt arbete för att utveckla fler tillgängliga och täta miljöer, trots att rivalitet och brist
på samverkan på regional nivå ibland anses prägla
processerna. Många aktörer i regionen arbetar med
att utveckla täta och tillgängliga miljöer. Även
nationella aktörer, såsom NUTEK, Vinnova och
ISA har betydelse och bidrar finansiellt till utvecklingen. Några innovativa miljöer där satsningar
sker är Kista, Flemingsberg/Novum/Södertörn och
områden vid Karolinska institutet. Det finns även
ambitioner att knyta ihop de befintliga miljöerna i
större satsningar som Stockholms BioRegion och
SIR (Stockholm Innovation Region). Intresset är
generellt sett störst för IT och biomedicin.
Stockholmsregionen har, i likhet med övriga
storstadsregioner, inte fått det genomslag hos
statliga myndigheter som andra regioner fått, och
regionens förutsättningar har hittills missgynnats
av den nationella politiken.
Stora satsningar på lärande
En ytterligare inriktning för förnyelse och innovation är att utveckla lärandet i innovationspolitiken.
Här läggs ett betydande arbete ner på nationell
nivå, och utbudet av rapporter, utvärderingar och
lärandeinitiativ är stort. Hur denna kunskap påverkar utformningen av innovationspolitiken och hur
det påverkar Stockholmsregionen är dock ovisst.
Storstadens speciella roll som importör och
plantskola för innovationer gör att det är viktigt att
studera erfarenheterna från innovationspolitiken
utifrån dess relevans för en storstadsregion.
Slutsatser
• Innovationspolitiken behöver studeras utifrån storstadens villkor för att identifiera de
anpassningsbehov som kan finnas i politikens utformning och inom regionen.
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Integration
Stockholmsregionen har många invånare som är
födda utomlands eller har en utländsk bakgrund.
En av regionens största svagheter är den bristande
integrationen mellan svenskfödda och invandrare.
Regionen uppvisar alltjämt stora och oroande brister genom svag integration och liten tolerans för
mångfald. Ingen avgörande förbättring har skett
under senare år.
Anmälningarna om etnisk diskriminering har
fördubblats mellan 1998 och 2002. Ungefär en
tredjedel av invandrarna i regionen uppger att de
har utsatts för diskriminering. Förvärvsfrekvensen
är lägre bland invandrare än infödda, även om situationen förbättrades något under högkonjunkturåren.
Endast 61 procent av de utrikes födda är sysselsatta
jämfört med 77 procent totalt i regionen och 76 procent i riket. Detta trots att Stockholmsregionen har
välutbildade invandrare. De utrikes födda i regionen
har i högre utsträckning eftergymnasial utbildning
än genomsnittet för befolkningen i riket. Diskrimineringen på arbetsmarknaden visar sig också i form
av lägre inkomstnivåer för dem som är i arbete, och
tillträdet till maktpositioner är i princip obefintligt.
Exempelvis har endast ett fåtal av förvaltningscheferna i kommunerna utländsk bakgrund.
För att förbättra denna situation krävs åtgärder
av olika slag, på olika nivåer och av många aktörer.
Mottagandet av invandrare
kan individualiseras mera
För att mottagandet av invandrare ska kunna
individualiseras och anpassas till kompetens och
utbildningsbakgrund, krävs att kommunerna samverkar. Den enskilda kommunen kan då dra nytta
av gemensamma resurser och ett större underlag
för att kunna matcha insatserna med individernas
behov.
Utvecklingen går åt rätt håll bl.a. genom att
samverkansorganet ”Alliansen” bildats som syftar
till samarbete mellan kommunerna inom introduktionsutbildningen för att öka individanpassningen.
Mer kan och bör emellertid göras så att en
bra introduktion som är anpassad till individens
förutsättningar och kompetens inte enbart blir
några enstaka lyckade satsningar, utan ingår i ett
basutbud. Kommunernas mottagande och utbud av

introduktionsverksamhet ligger under ambitionsnivån i RUFS, trots att alla inblandade är ense om
betydelsen. En högre grad av samverkan skulle ge
större utdelning av begränsade resursinsatser.
Få mångfaldsplaner och liten hänsyn
till etnisk obalans vid rekrytering
När det gäller arbetet med att ta fram mångfaldsplaner och beakta etnisk obalans vid rekrytering är
aktiviteten i regionen låg. Detta är bekymmersamt
mot bakgrund av att den offentliga sektorn är en
betydelsefull del av arbetsmarknaden, och borde
vara föregångare för breddad rekrytering i ett samhälle som är så mångkulturellt som Stockholmsregionen. Det är endast en handfull av regionens
kommuner som systematiskt bedriver ett mångfaldsarbete.
Offentliga aktörer borde i högre utsträckning
ikläda sig rollen som förebilder för integration och
mångfald. På flera håll är man medveten om vikten
av att beakta den etniska obalansen, men har svårt
att göra det i praktiken och det finns risk att mångfaldsplanerna hamnar på hyllan, med begränsad
praktisk betydelse.
Initiativ har tagits av bl.a. Länsstyrelsen som
drivit ett internt prisbelönat mångfaldsprojekt
och även startat ett mångfaldsnätverk för konkret
erfarenhetsutbyte. Även RTK har bidragit till kunskapsspridning genom att bjuda in regionens aktörer till seminarier på detta tema.
Regelverkens effekter har inte studerats
Enligt RUFS bör regionen i samverkan med andra
storstadsregioner i landet analysera de sammantagna effekterna av regelverken på arbetsmarknaden,
bostadspolitiken, försäkringssystemen, bidragssystemen och villkoren för mindre och medelstora
företag, mot bakgrund av invandrarnas erfarenheter i de tre regionerna.
Denna samverkan har inte kommit till stånd
och det finns behov att studera dessa frågor samt
föra dess resultat vidare till åtgärdsplaner inom
statliga myndigheter, riksdag och regering.
Det finns därutöver behov av att, även på andra
områden som berör mångfald och integration, i
samverkan med andra storstadsregioner ta fram
analyser, utbyta erfarenheter samt sprida och
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bygga upp kunskap som kan ligga till grund för
framkomliga strategier och konkreta åtgärder på
detta område.
Slutsatser
• Stockholmsregionen har inte lyckats förverkliga strategin att hålla ihop regionen,
och förändringstakten är i dagsläget för låg.
• Arbetet med mångfald inom den offentliga
sektorn behöver drivas vidare. Samverkan
behöver initieras mellan landstinget, kommunerna och Länsstyrelsen för att på ett
konkret sätt arbeta för mångfald inom den
offentliga sektorn i regionen.
• Strategier för en effektiv och resultatinriktad integrationspolitik är en av de frågor
som regionen behöver aktualisera inom
storstadspolitiken. Detta bör ske i samverkan med de övriga storstadsregionerna.

Kompetens och FoU
Insatser för att utveckla kompetens och stärka
forskning och utveckling i Stockholmsregionen
är avgörande för att regionen ska fortsätta att vara
dynamisk, förändringsbenägen och tillväxtorienterad. När RUFS utarbetades och processades för ett
par år sedan, identifierades ett antal problemområden där insatser bedömdes vara nödvändiga. Som
mest problematiskt sågs att en stor andel av gymnasieungdomarna var obehöriga till högre studier,
att den sociala snedrekryteringen var besvärande
samt att tillgängligheten till högre utbildning var
låg. Ett ytterligare problemområde som identifierades var det stora behovet av yrkesutbildade och
den bristfälliga yrkesutbildningen.
Stockholmsregionen behöver
fortfarande fler högskoleplatser
Trots att antalet högskoleplatser har ökat en del
under de senaste två åren är sökandetrycket till högskolor och universitet i regionen relativt högt. Tillgängligheten till högre utbildning i regionen behöver
fortfarande bli bättre. Övergångarna bland regionens
ungdomar till högre studier är lägst i landet.
En god tillgänglighet till högre utbildning är
extra viktig eftersom regionens lärosäten i jäm-

förelsevis stor utsträckning rekryterar från den
egna regionen. Antalet personer i åldrarna 20–24
år väntas dessutom öka med 20 procent fram till
2010, vilket kräver fler platser om regionens ungdomar ska fortsätta till högre studier.
Planerna för att expandera är med undantag för
Södertörns högskola mycket begränsade. Ansökan
från Södertörns högskola om att bli universitet
skickades in i mars 2002. Den har således inte
skickats vidare till Högskoleverket för granskning,
vilket är ett nödvändigt steg.
Regeringens mål att 50 procent ska övergå till
högre studier väntas bli svårt att uppnå om inte
åtgärder vidtas.
Med den låga expansionstakt som högskolorna
i regionen ser framför sig och det kraftigt ökande
antalet personer i studiebenägna åldrar, kommer
det redan otillräckliga utbudet av högre utbildning
att förvärras.
Basår och Komvux har underlättat
för nya grupper att börja på högskola
Kompletteringsmöjligheterna har ökat kraftigt
under senare år. Därigenom underlättas för nya
grupper att gå vidare genom basår och möjligheterna förbättras till ämneskomplettering av gymnasiekunskaper och att läsa upp betyg. Basåret
har genom ett nationellt initiativ permanentats
som utbildningsform och breddats till att gälla för
andra inriktningar än naturvetenskap och teknik.
Möjligheterna att inom komvux läsa upp betyg
och ämneskomplettera har ökat kraftigt. Den
grupp som kompletterat uppgår nu till hälften av
dem som börjar studera vid högskolan. Kompletteringarna anses nu ha nått sådan omfattning att
det blivit ett överutnyttjat system. Det är viktigt att
det finns goda möjligheter till en ”andra chans”,
men berörda aktörer har ansvar för att se till att fler
lämnar gymnasieskolan med högskolebehörighet.
Utbudet av kvalificerade
yrkesutbildningar är oroande lågt
Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) permanentades år 2002 och har fått en egen myndighet.
Dess omfattning i Stockholmsregionen är dock
mindre än i övriga storstadsregioner, och intresset
för att anordna dessa utbildningar är alltför lågt,
trots ett stort intresse från eleverna. De KY-utbild-
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ningar som finns matchar inte heller arbetsmarknadens behov, vilket är oroande mot bakgrund av
att behovet av yrkeskompetens är stort i regionen.
Ambitionen att öka utbudet av kvalificerad yrkesutbildning i regionen förs vidare i förslaget till tillväxtprogram för Stockholmsregionen 2004–2007,
och det återstår att se vad detta kan leda till. Det
krävs en ökad uppmärksamhet på hur den yrkesinriktade utbildningen i regionen utvecklas.
Ytterligare initiativ har tagits för att
bryta den sociala snedrekryteringen
Mot bakgrund av den sociala snedrekryteringen
och de jämförelsevis låga övergångarna till högre
utbildning har RTK tagit initiativ till en samarbetsprocess tillsammans med kommuner och högskolor för att åstadkomma en breddad och ökad
övergång till högre studier. Den sociala snedrekryteringen har minskat under 90-talet men är fortfarande tydlig och den högre utbildningen måste
kännas tillgänglig även för dem som kommer från
en icke-akademisk miljö.
Slutsatser
• Regionen behöver påverka regeringen i
syfte att få till stånd fler högskoleplatser i
Stockholmsregionen och för att betona vikten av att Södertörns högskola ska utvecklas till ett universitet.
• Det är betydelsefullt att det finns goda möjligheter till en ”andra chans”, men det är
av största vikt att fler lämnar gymnasieskolan med högskolebehörighet.
• Arbetet med kvalificerad yrkesutbildning
bör ges hög prioritet i arbetet med det regionala tillväxtprogrammet.
• För att bredda rekryteringsunderlaget och
för att råda bot på den sociala snedrekryteringen behöver särskild uppmärksamhet
även fortsättningsvis ägnas åt sådana grupper som går vidare till högre studier i lägre
omfattning än andra. Kunskap bör fortlöpande tas fram och spridas om övergångar till
högre utbildning och social snedrekrytering i
olika delar av regionen, samt om de insatser
som görs för att förbättra situationen.

Bebyggelsens utveckling
Fortsätt stimulera flerkärnighet
Ett betydande engagemang och kunskapsutbyte
kring flerkärnighet har skapats på förhållandevis
kort tid. Som begrepp för planering handlar kärnor
om att kraftsamla. För att hävda RUFS förutsätts
snarare geografiskt snävare avgränsade kärnor än
en upplösning i större territorier.
Under de år uppföljningen omfattar har framför
allt handel stimulerats i yttre kärnor och kontor i
regioncentrum.
Sena utbyggnader i vägnätet och ännu oprecisa
kollektivtrafiklösningar har skapat osäkerhet men
också väckt ett ökat engagemang kring regionala
planeringsinsatser för att stimulera utveckling i de
utpekade yttre regionala kärnorna och vid Arlanda
bland berörda kommuner, kollektivtrafikhuvudmän, markägare och andra.
Remissen av RTK-rapporten ”Flera kärnor” har
bekräftat att det finns ett brett stöd för strävan att
utveckla Stockholmsregionen till att bli mer flerkärnig. Såväl berörda kommuner som Länsstyrelsen och andra instanser påpekar att kommunerna
inte ensamma kan driva utvecklingen av nya yttre
regionala kärnor. Ett skäl är att bebyggelsestrukturens koncentration är starkt betingad av hur transportsystemet utvecklas. Länsstyrelsen anser att det
behövs en kraft i regionen som aktivt verkar för att
tanken med de regionala kärnorna genomförs.
Bebyggelsestrukturens täthet
har knappast påverkats
Huvuddelen av nyproduktionen av bostäder har de
tre senaste åren koncentrerats till områden som höjt
regionens bebyggelsetäthet. Cirka 55 procent av
bostadstillskottet har varit flerfamiljshus, 30 procent nya småhus och 15 procent permanentning av
fritidshus. Den korta perioden och den låga nivån
på byggandet innebär dock att påverkan på regionens samlade bebyggelsetäthet är ytterst marginell.
Miljökvalitetsnormerna hindrar
nybyggande i centrala områden
De miljökvalitetsnormer som beslutats och som
kommer att införas inom några år kan komma att
försvåra nybyggande i regionens täta delar. En
konsekvent tillämpning av miljökvalitetsnormerna
för NO2 och PM10 (partiklar) riskerar att förhin-

10

dra ny kvartersbebyggelse i Stockholmsregionens
centrala delar. Miljökvalitetsnormerna försvårar
möjligheterna att göra regionens bebyggelsestruktur tätare. Alltför absoluta hygienkrav kan hota
vidareutveckling av stadskärnans allmänt uppskattade miljökvalitéer och upplevelsevärden.
Regionen håller på att vidgas
Regionen har under lång tid byggts ut i sina utkanter och förtätats i redan byggda områden.
Flyttmönstren är starkt beroende av arbetsmarknadernas utveckling. Stockholms län och övriga
Mälardalen har ännu inte integrerats och vidgats
till en mer enhetligt fungerande regional arbetsmarknad. Den ökade pendlingen talar dock för att
integrationen mellan Stockholms län och övriga
Mälardalen ökat sedan 1998.
Slutsatser
• Arbetet med att utveckla bebyggelsestrukturen till att bli mer flerkärnig och tätare
samt för att vidga den funktionella regionen inom ett större geografiskt omland
behöver fortsätta. Detta inkluderar fortsatt
kunskapsutveckling samt arbete för att integrera planering och investeringar i bebyggelseutveckling, lokalisering av anläggningar samt transportstruktur av regional
betydelse. I arbetet ingår att bredda dialogen och samverkan med kommunerna,
trafikhuvudmännen och andra aktörer av
strategisk betydelse för att kunna utveckla
en flerkärnig struktur i det sammanhängande storstadsområdet, i Stockholm-Mälarregionen samt i Östersjöområdet.

Bostadsbyggandet ökar inte
i den takt som RUFS anger
Under 2000–2002 tillkom cirka 85 procent av de
bostadstillskott som bedömdes rimliga i RUFS
basnivå. Bostadstillskotten ökade successivt till
2002. Under 2003 har dock bostadstillskottet
minskat kraftigt.
Uppföljningen av RUFS visar att bostadstillskottet i regionens inre del har varit i nivå med vad
som anges i RUFS (Bas). I regionens yttre delar
har endast 70–80 procent av den i RUFS (Bas)

angivna ökningen av bostadsbeståndet förverkligats.
Landshövdingens uppdrag visade en stark kommunal vilja att planera för ett omfattande bostadsbyggande.
Som helhet talar data för att nyproduktionen i
regionens yttre norra del kommer att ligga inom i
intervallet 1 400–1 600 bostäder per år – dvs. cirka
50 procent av RUFS Bas. Uppgifterna talar inte
för att bostadsbyggandet i regionens yttre södra
del ökar den närmaste tiden. Det kommer troligen
att motsvara 1 300–1 500 bostäder per år – d.v.s.
50–60 procent av RUFS (Bas). Utvecklingen i
regionens inre del under de närmaste åren är svår
att förutse. En låg volym av bygglov talar emellertid för att färdigställandet knappast kan överstiga
4 000 bostäder per år. Antalet aktörer inom byggbranschen är begränsat i alla delar av byggbranschen vilket lett till snabb prisökning på såväl byggande som äldre bostäder. Det allmännyttiga och
bostadskooperativa byggandet är begränsat.
Stödet till nyproduktionen har ökat något under
2000-talet och regler har införts kring kommunal
bostadsförsörjningsplanering och vissa upplåtelseformer m.m. Bättre kreditgarantier har aviserats
och effekterna av dessa bör följas upp.
I flera frågor, som berörs i RUFS, pågår aktiviteter i regeringskansliet och hos berörda myndigheter som innebär att det nu finns mer konkreta
sammanhang där regionen kan ”verka för översyn av statliga regler som är hinder för bostadsbyggande”.
Slutsatser
• De grundläggande ekonomiska villkoren för
bostadsbyggandet innebär att tidigare statliga subventioner tagits bort. Många privata aktörers investeringar dröjer. Det låga
bostadsbyggandet är oroande. Landshövdingens uppdrag visade att en stor volym
planerade bostäder ligger inom de centralt
belägna kommunerna där det erfarenhetsmässigt ofta är svårt och kostsamt att
bygga. Bättres regelsystem för bostadsbyggande, finansiering och stöd behövs. Konkurrens och rimliga priser inom byggsektorn är centralt. Justeringar i skattesystem
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kan underlätta kommunala investeringar.
Flera utbyggnadsområden är starkt beroende av investeringar i transportsystemet,
främst i vägar.
• Ett program för att följa upp och stimulera
bostadsbyggandet i regionen behöver tas
fram. De aviserade förändringarna till följd
av de nya kreditgarantierna bör följas upp.
En dialog mellan privata och offentliga
aktörer behövs med syfte att söka nå överenskommelser om en gemensam strategi för
att minska riskerna för felinvesteringar för
alla parter vid bostadsbyggande.

Grönstruktur
Grönstrukturens värden
och funktioner främjas
Uppföljningen av RUFS har visat att kunskaperna
om de tätortsnära naturvärdena har ökat och att
attityderna snabbt förändrats. Det finns idag ett
stort intresse för grönområdenas värde för människan. Även om det kan vara svårt att idag se
direkta resultat eller förändringar av kvaliteten
i grönstrukturens värden och funktioner, är det
sannolikt att beslut och åtgärder närmast före och
under den gångna treårsperioden kommer att få
stor betydelse för att utveckla grönstrukturen på
lång sikt. Flera olika policybeslut har tagits under
de senaste tre åren som ger förutsättningar för att
nu fortsätta arbetet med att utveckla regionala och
lokala åtgärdsprogram i enlighet med RUFS.
Insikten om den regionala grönstrukturens värden har ökat under treårsperioden, vilket bl.a. kommer till uttryck i kommunernas nya översiktsplaner
och det regionala programmet för nya naturreservat.
De gröna kilarna har etablerats, vilket syns i olika
projekt och utredningar, t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i större infrastrukturprojekt.
Miljöfrågorna får generellt sett ett större utrymme
i planprocessen, även om det faktiska hänsynstagandet varierar. Ett antal kommuner arbetar med
metodutveckling, aktiv förvaltning och skötsel.
Det ökande intresset för tätortsnära naturvärden
har möjliggjort betydande insatser för att ta fram
bättre planeringsunderlag. RTK:s projekt ”Upplevelsevärden” samt Stockholms stads sociotop-

karta har resulterat i värdefullt planeringsunderlag
och nya verktyg som kommer att underlätta skyddet av värdefulla områden.
Informella nätverk för mellankommunal
samordning etableras
Det finns ännu inte något permanent nätverk som
engagerar alla viktiga aktörer. För att samarbete
ska etableras och bli bestående behövs en tydlig
initiativtagare och en struktur att samverka inom.
Värdefulla områden ska skyddas
Staten avser att inrätta cirka 20 nya naturreservat
och kommunerna cirka 50 nya reservat inom
Stockholms län, vilket presenteras i det regionala
programmet ”Aldrig långt till naturen”. Förslagen
är förankrade i kommunerna. Programmet klargör
ansvarsfördelningen mellan stat och kommuner.
Reservatsprogrammet avser värdefulla naturområden enligt kommunernas översiktsplaner, Natura
2000-områden och vissa värdekärnor i grönkilarna. Genomförandet av reservatsprogrammet
och utnyttjandet av framtida statsbidrag för bl.a.
reservatsbildning förutsätter fortsatt kommunalt
engagemang.
Förvaltning och skötsel behöver
uppmärksammas
Uppföljningen har visat att skötselmetoderna
behöver effektiviseras och bli mer kostnadseffektiva samt att det behövs ökade resurser (pengar och
kompetens) och förbättrad samverkan inom kommuner, mellan kommuner och med markägare så
att inte områdenas kvalitéer försämras.
Stockholms stad har beslutat att bilda en stiftelse som ska äga och förvalta stadens grönområden
utanför kommungränsen.
Slutsatser
• Utarbetande av en gemensam regional
strategi i samverkan mellan i första hand
landstinget, länsstyrelsen, kommunerna och
markägarna behöver initieras för att klara
ut ansvarsförhållanden och föreslå framtida
samverkansformer, så att den regionala
grönstrukturens sociala värden kan skyddas
och vidareutvecklas.
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Blåstruktur
Vatten
Uppföljningen av RUFS har visat att nya former
för vattenresursplanering kan förväntas när förutsättningarna för en vattenadministration baserad på
EU:s ramdirektiv för vatten har klarnat.
Insatserna under treårsperioden har gett en bra
grund för att öka skyddet av Mälaren och för att
säkerställa råvattentillgången och uppfylla RUFS
inriktningsmål för den blåstrukturen i ett längre
tidsperspektiv.
Inriktningen att skydda kust- och skärgårdsområdet mot exploatering speglas i kommunala planer, men ännu inte lett till konkreta åtgärder.
Mellan 9 000 och 26 000 fastigheter bedöms
ha avloppslösningar som inte är godtagbara. Det
finns inga gemensamma principer för att hantera
konflikter mellan motverkande regionala inriktningsmål för bebyggelsens och infrastrukturens
långsiktiga utveckling och det långsiktiga skyddet
av länets vattenresurser.
Slutsatser
• Det behövs fortsatta insatser för att följa
upp och stödja arbetena med befintliga och
tillkommande vattenvårdsadministrationer
för att säkra vattenresurserna, minska
utsläppen och skydda vattenresurserna i
kust- och skärgårdsområdet.

Transporter och infrastruktur
Regionen kan fortsätta att vidgas men
sammanhållningen riskerar att
försämras
Citybanan innebär att den interregionala och
inomregionala tillgängligheten i Stockholm-Mälarregionen till och inom den centrala regionkärnan
kommer att kunna förbättras radikalt. Investeringar
i järnvägsinfarterna planeras utbyggda i enlighet
med RUFS. Flera av de kapacitetsförstärkningar i
vägnätet, som RUFS prioriterat före 2015, saknar
emellertid finansiering i aktuella investeringsplaner. Den förbättrade tillgängligheten till kraftigt
växande regiondelar i nordost och i ost ser ut att

möjligen kunna genomföras stegvis i enlighet med
RUFS, men finansieringen är inte helt löst. Regional stombusstrafik i ytterområdet kan inte utvecklas till ett system av linjer på infarter och tvärförbindelser förrän dessa får tillräcklig kapacitet och
framkomlighet.
Osäkerhet om ökad tillgänglighet
till kärnor och knutpunkter
Begränsade ramar för att finansiera vägutbyggnader leder till att huvuddelen av de yttre tvärförbindelserna ser ut att byggas ut sent men inom den av
RUFS anvisade perioden. Snabbare utbyggnad förutsätter alternativa finansieringslösningar. Utbyggnaderna av yttre spårförbindelser på tvären anges i
RUFS till 2030. Utredningsarbetet har påbörjats.
Studier av landförbindelserna till Arlanda har
prioriterats, men lett till delvis andra rekommendationer än i RUFS. Landanslutningarna till Nynäshamn kan komma att genomföras enligt RUFS
men medel saknas för att förbättra väganslutningarna till Kapellskär.
Trafikstrukturen i regioncentrum
kan komma att förbättras
Den genomförandeinriktade planeringen har lett
till att insatser för att öka tillgängligheten i järnvägsnätet till regioncentrum till stor del ser ut att
kunna genomföras i enlighet med RUFS. Finansieringen är dock inte löst för alla investeringar.
Planeringen för utbyggnad av Ringen runt
innerstaden drivs vidare. Södra länken öppnar
snart för trafik. Även Norra länken ser ut att kunna
genomföras enligt avtalet mellan Vägverket och
Stockholms stad. Planering för Österleden håller
på att inledas.
Möjligheterna att förbättra trafiksituationen i
regioncentrum genom investeringar i den regionala
kollektivtrafikens spårtrafiksystem beror i hög grad
på möjligheterna att uppnå samsyn mellan flera
lokala, regionala och nationella aktörer. Genomförandet av Tvärbanans fortsatta utbyggnad, som ännu
inte är säkrad vare sig öster eller norr om innerstaden, illustrerar svårigheterna. Det saknas också medel för att bygga ut tunnelbanan från Odenplan till
Karolinska sjukhuset i enlighet med RUFS tidplan.
RUFS innehåller inga anvisningar om bilavgifter. Om nya avgifter införs på biltrafiken i innersta-
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den kan det få stora effekter på trafiksituationen i
regioncentrum.
Järnvägsförbindelserna med regioner
inom och utom landet stärks
Uppföljningen visar att Stockholmsregionens
järnvägsförbindelser till andra regioner inom och
utanför landet kommer att kunna förbättras genom
kapacitetshöjningen i järnvägssystemet. Störningskänsligheten kommer att minska och tätare
tågtrafik möjliggörs till andra delar av landet under
högtrafiktid.
Många arbetar för att stärka Arlandas konkurrenskraft och marknadspotential. Stockholmsberedningen har dock inte lyckats uppnå enighet om
den framtida utvecklingen på Bromma.
Vägförbindelserna till andra regioner ser endast
delvis ut att kunna förbättras. Investeringsmedel saknas till att förstärka kapaciteten på flera
infarter. Investeringsmedlen räcker inte heller till
önskade förbättringar av viktiga stråk i Mälardalen
och sådana som förbinder Stockholm med regioner
i västra och mellersta Sverige.
Genomförandefrågorna har åter
hamnat i fokus
Uppföljningen av RUFS visar att aktuella förslag
till investeringar i järnvägssystemet i stort sett följer RUFS medan många väginvesteringar dröjer
eller inte kommer att kunna genomföras inom den
nu aktuella investeringsperioden fram till 2015. För
att alla investeringar i den lokala kollektivtrafikens
spårsystem ska kunna byggas ut före 2015 i enlighet med RUFS förutsätts vidgade finansieringsramar. Alternativa finansieringsmöjligheter skulle
kunna bidra till att snabba upp genomförandet.
Stockholmsberedningen framhåller i sitt slutbetänkande att:
• samordningen mellan aktörerna i regionen för
transportsystemet inte fungerar tillfredsställande
• krav och former för både beslutsprocess och
beslutsunderlag behöver utvecklas
• regeringen bör initiera en översyn av hur planeringen och genomförandet av större infrastrukturobjekt kan samordnas och effektiviseras
• i Stockholms län bör en översyn av nuvarande
organisations- och beslutsstruktur på kommunikationsområdet initieras. Denna översyn bör ske

även om Stockholmsberedningen ges nytt mandat eller en ny motsvarande kommitté inrättas
• regeringen bör initiera ett arbete för att ta fram
ett uppdaterat och ökat underlag om alternativ
finansiering av transportinfrastruktur.
Investeringsplaneringen under det senaste året har
visat att finansieringsresurser saknas till flera för
regionen angelägna investeringar i transportsystemet. I många fall har regional medfinansiering
varit en förutsättning för att säkra genomförandet
av de investeringar som faktiskt prioriterats.
Stockholmsberedningen framhåller att finansieringsfrågorna är ett område som kommunala samverkansorgan eller motsvarande regionala organ
framöver bör ägna ökad uppmärksamhet. Detta
inte minst för att stat, region och näringsliv enligt
beredningens uppfattning måste samordna sina
resurser bättre för att bidra till finansieringslösningar. Det finns flera goda exempel på detta från
andra länder.
Slutsatser
• Ytterligare initiativ behövs för att genomföra de investeringar i transportsystemet, som
enligt RUFS behöver byggas ut före 2015.
• En strategi behöver tas fram för att snabba
upp investeringar och säkra samordningen
mellan investeringar i strukturskapande
trafikanläggningar och regionalt betydelsefull bebyggelsestruktur. Strategin bör tas
fram i dialog mellan landstinget, regionens
kommuner, transportsektorns aktörer och
näringsliv samt med regeringen.

Långsiktigt hållbar utveckling
Den övergripande visionen för Stockholmsregionen är en långsiktigt hållbar utveckling med social
och ekologisk balans. Tre grundläggande mål har
lagts fast för regionens utveckling:
– internationell konkurrenskraft
– goda och jämlika levnadsförhållanden
– långsiktigt hållbar livsmiljö
Hållbar utveckling konkretiseras nu inom olika
politikområden och av samhällsorgan på olika
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nivåer. Ambitionen är att integrera olika perspektiv
till en helhetssyn. Inom Regionplane- och trafikkontoret bedrivs ett utvecklingsarbete för att systematiskt kunna inkludera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i det regionala utvecklingsplaneringen.
Osäkerheter i omvärlden

Sedan RUFS antogs har tvärsektoriellt arbete
initierats och omvärldsorienteringen ökat. Årliga
uppföljningar av RUFS ger löpande avstämning av
hur genomförandet förlöper och eventuella behov
av förändringar i planens inriktningar fångas upp.
Remissbehandling och aktualitetsprövning ger tillfälle till offentlig dialog och politisk behandling.
Osäkerheterna blir mindre av att många aktörer är
involverade i genomförandet av RUFS.
Risker och sårbarhet

Regionplane- och trafikkontoret, Länsstyrelsen
och Kommunförbundet Stockholms län har börjat
arbeta i olika projekt för att öka regionens förmåga att stå emot svåra påfrestningar. En modell
för sårbarhetsanalys har diskuterats inom ramen
för Regionplane- och trafikkontorets arbete med
hållbarhetsfrågor. Den omfattar tre olika dimensioner: hur utsatt systemet är, hur känsligt det är och
vilken förmåga till återhämtning det har. Exempel
på konkreta åtgärder är t.ex. ett förslag om att
bilda en regional samverkansgrupp för att hantera
VA-frågor. Skyddet av bl.a. vattentäkter har vidare
förstärkts.
Regionens kapacitet och struktur

Enligt RUFS hämmar kapacitetsbrister inom olika
områden den regionala ekonomin. Kapaciteten
har t.ex. inte förstärkts tillräckligt inom den högre
utbildningen och på bostadsmarknaden. Aktuella
beslut om investeringar i järnvägs- och vägnät sker
i stort enligt RUFS men bedöms vara otillräckliga.
Investeringar i Citytunneln och andra delar av det
regionala järnvägsnätet väntas leda till väsentliga
kapacitetsförbättringar i kollektivtrafiksystemet i
Stockholmsregionen och i Mälardalen. Regionen
kan väntas fortsätta att vidgas. Kollektivtrafikandelen har minskat något. Arbetet med att utveckla en
mer flerkärnig regional struktur har intensifierats
och vunnit bred acceptans.

Miljömål och miljökvalitetsnormer

Ett arbete pågår för att se över och uppdatera de
regionala miljömålen. Mycket kraftfulla åtgärder
krävs för att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid inte ska överskridas när de börjar gälla år
2006. Miljökvalitetsnormen för partiklar kommer
sannolikt att överskridas när den börjar gälla år
2005. Förslag till åtgärdsprogram har lämnats till
regeringen. För att regionen ska klara miljökvalitetsnormerna krävs både minskad biltrafik och
renare fordon.
Hälsokonsekvenser och barnperspektiv

Kunskapsutveckling pågår för att bl.a. minska
buller och partiklar, som skadar hälsan. Integrationen har inte förbättrats. Fortsatt utanförskap
väntas leda till negativa hälsoeffekter. Metoder och
former för samverkan håller på att utvecklas för
att skydda den regionala grönstrukturens värden
och funktioner. Barn- och ungdomsperspektiv på
regionplanering har belysts i en ny studie.
Slutsatser
Kunskaperna om hållbar utveckling håller på
att fördjupas och operationaliseras. Uppföljning och bred delaktighet i genomförandet av
RUFS ökar förmågan att möta osäkerheter i
omvärlden. Buller och utsläpp från trafiken
tillsammans med den sociala segregationen är
stora utmaningar.
Omfattande åtgärder krävs för att kunna klara
miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid när
normen börjar gälla. Miljökvalitetsnormen för
partiklar bedöms inte komma att klaras när
den träder ikraft. Kunskaperna om partiklars
effekter på hälsan behöver fördjupas.
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BILAGA

Genomförande av inriktningarna i RUFS 2001
Trender och påverkande
faktorer i omvärlden
Stockholmsregionen har förändrats påtagligt under
de senaste decennierna. Näringslivets specialisering och internationalisering har ökat. Befolkningen har vuxit och dess sammansättning förändrats.
Stockholmsregionen har etablerats som en av världens mest innovativa stadsregioner och nätverken
till regioner i andra länder utvecklas kontinuerligt.
I omvärlden har hinder för handel och för människors rörlighet undanröjts och informations- och
kommunikationsteknik slagit igenom på bred
front. Även om många trender är tydliga är det
enligt RUFS svårt att göra säkra bedömningar av
den framtida utvecklingen. Händelser i omvärlden
som inte kan förutses kan få stora konsekvenser i
Stockholmsregionen.
Omvärldsbevakning
RUFS anger utveckling av regionens omvärldsbevakning som en inriktning för genomförandet.
Omvärldsbevakning med inriktning på förhållanden
av betydelse för regionens utveckling behöver stärkas och resultaten spridas brett till aktörer i regionen. Följande avsnitt ger en överblick över aktuella
trender och påverkande faktorer i Stockholmsregionens omvärld samt hur detta påverkat förhållandena i regionen sedan RUFS antogs i maj 2002.
Regional konkurrenskraft
Produktmarknader, finansiella marknader och
arbetsmarknader blir allt mer integrerade och
sammanbundna i den globala ekonomin. Denna
globalisering har inte bara ekonomiska effekter,
utan också politiska, teknologiska och kulturella.
Genom globaliseringen, den europeiska unionens
förestående utvidgning och den gemensamma
marknaden har begreppet konkurrenskraft fått
ökad betydelse. Stockholmsregionens attraktivitet

och dess näringslivs konkurrenskraft måste vara
jämbördigt, eller överlägset, i förhållande till andra
storstadsregioner i vårt närområde och internationellt för att kunna attrahera och behålla globalt
konkurrensutsatta verksamheter.
Nya strategier för samarbete och specialisering
i nätverk gör att ekonomiska aktörer kan utnyttja
flera länders, storstäders och övriga lokaliseringars
institutionella och produktionsmässiga fördelar.
”Svenskt” näringsliv sysselsätter lika många i
andra länder som i Sverige. I denna integrerade
globala ekonomi blir det allt svårare att föra en
självständig nationell finans- och penningpolitik,
ekonomisk politik och arbetsmarknadspolitik,
liksom att kontrollera finansiella och ekonomiska
störningar som fortplantas i världsekonomin. Särskilt de mindre länderna påverkas av den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital.
För näringsliv och offentliga aktörer innebär
detta samtidigt att produktionsvillkoren blir allt
mer likartade. Därmed ökar möjligheter och motiv
för att både samverka och konkurrera med aktörer
i andra regioner och länder. Möjligheterna att lära
av varandra och genom gemensam kunskapsutveckling ökar också.
Stockholmsregionens näringsliv, offentligfinansierade verksamheter och ideella organisationer
har av tradition en stark internationell orientering. Regionen deltar i flera nätverk med andra
regioner. RTK deltar bl.a. i Metrex och Airport
Regions Conference. Sedan RUFS antogs har ett
fördjupat samarbete etablerats med Münchenregionen. Stockholms stad deltar bl.a. i nätverk och
samarbetsorgan som Spring, Paxis, Metropolis,
Eurocities, Metrex och Telecities. Nacka, Huddinge, Norrtälje och flera andra kommuner samarbetar med kommuner utanför landet om frågor av
gemensamt intresse.
Samarbetet mellan Stockholmsregionen och
andra regioner i Östersjöområdet, är väl etablerat
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och utvecklas kontinuerlig. Samarbetet berör flera
tematiska områden som miljö- sjukvård, IT och
bioteknik. Samarbetet har olika former och sker
bl.a. genom deltagande i nätverk, genom samarbetsavtal med enskilda regioner samt med hjälp av
EU-program.
Aktörer i Stockholmsregionen har prioriterat
partnerskap inriktat på insatser för att stimulera
tillväxt genom utvidgat samarbete inom Östersjöområdet i Tillväxt Öst (Regionalt Tillväxt Avtal/
Program) för en hållbar näringslivsutveckling i
Östersjöområdet.
Stockholms läns landsting är medlem i CPMR:s
Östersjökommission (Conference of Peripheral
Maritime Regions) och har slutit bilaterala samarbetsavtal med regionerna Tallinn, Riga, Vilnius
och Warszawa. Därutöver sker samarbete med
S:t Petersburgsregionen kontinuerligt utan att avtal
finns. RTK är också engagerat i erfarenhetsutbyte
med dessa regioner i planerings-, utvecklings- och
trafikfrågor och deltar i två EU-projekt tillsammans med ett antal regioner inom Östersjöområdet: Östersjöpaletten och Metropolitan Areas.
Flera av dessa partnerskap inbegriper många olika
kommuner och landsting inom Stockholm-Mälarregionen.
Samarbetet med andra regioner i internationella
utvecklingsprojekt med stöd av EU-bidrag inom
främst EU och Östersjöområdet har vidareutvecklats under perioden. Kontakterna med motsvarande
regionala utvecklingsplaneringsorgan i andra storstadsregioner, i synnerhet inom Östersjöområdet,
har stärkts genom studiebesök, workshops och
seminarier för erfarenhetsutbyte. Också kommuner
och andra regionala aktörer är aktiva i olika nätverk och samverkansorgan för erfarenhetsutbyte
och lobbying inom bl.a. EU.
Samarbetet med andra regioner väntas fortsätta
att öka. Studier av konkurrens och samarbete mellan storstadsregioner i norra Europa, som gjorts
under året, visar bl.a. att det finns ett utrymme för
samarbete mellan storstäderna som är långt ifrån
fullt utnyttjat. I en aktuell studie av Stockholmsregionens relativa konkurrenskraft som mötesplats, dras slutsatsen att den långsiktigt viktigaste
utvecklingsmöjligheten att utveckla affärsturismen
ligger i ett fördjupat Östersjösamarbete med tonvikt på regionerna runt Finska viken inklusive

S:t Petersburg. Både arbetsformer och finansiering
kommer att ändras när EU utvidgas.
Fler överstatliga direktiv
och regionala initiativ
De europeiska staternas frågor avgörs i ökande
grad på den övernationella nivån. Det europeiska
regelverket, de europeiska initiativen och de politiska avgörandena på europanivå präglar vardagen
i samhällslivet i allt större utsträckning. I det
Europa som växer fram ökar också utrymmet för
regionala initiativ. Staterna kan ibland vara för små
för att lösa de stora problemen, men för stora för
att lösa de små.
Stockholmsregionens aktörer har utnyttjat möjligheterna att påverka den nationella och europeiska politiken genom att samverka med andra inom
exempelvis CPMR. Under de senaste åren har
regionens intressen inom exempelvis den europeiska transport- och miljöpolitiken, och inriktningen
av nästa generation av strukturfonder, inarbetats i
gemensamma policyförslag för att påverka kommissionens beredning av för Stockholmsregionen
strategiska beslutsförslag.
Formella institutioner förändras
Flera förändringsprocesser är på gång som påverkar Stockholmsregionens formella institutionella
struktur. Hur förändringarna kan komma att te sig
är dock i dagsläget ovisst. Direktiven till Kommittén för översyn av strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen (Ansvarskommittén) anger att kommittén ska ”analysera de
samhällsförändringar som inverkar på och skulle
kunna föranleda förändringar av strukturen och
uppgiftsfördelningen i relationen mellan staten,
landstingen och kommunerna”. Därutöver ska den
svenska förvaltningsmodellen prövas i ljuset av det
svenska EU-medlemskapet.
Kommittén redovisade sitt första delbetänkande
i december 2003. I en andra etapp som ska slutredovisas kring årsskiftet 2005/2006 ska kommittén
göra en fördjupad analys av strukturen i samhällsorganisationen och komma med förslag till förändringar. Till den andra etappen kommer särskilda
tilläggsdirektiv. Möjligheterna att klara de offentliga åtagandena för välfärden, regionfrågan samt
sjukvårdens organisation och finansiering kommer
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att lyftas fram. De s.k. försöksregionernas (Skåne
och Västra Götaland) framtid kommer emellertid
inte att ingå.
Ansvarskommittén ska ses i samband med konventet om EU:s framtidsfrågor, liksom den regeringskonferens som inleddes hösten 2003 om EU:s
styrformer. Den sistnämnda är initierad mot bakgrund av att utvidgningen ska kunna genomföras
utan att paralysera den Europeiska Unionens arbete.
Den försöksverksamhet med regionalt självstyre som pågått sedan 1977 ersattes år 2003 av
regionala samverkansorgan, utom i Skåne och
Västra Götaland. Dessa nya samverkansorgan har
dock en svagare juridisk grund än regionförsöken.
Regionaliseringen drivs på av de ökande koncentrationstendenserna inom näringslivet, och av att
stadsregionerna blir allt mer naturliga enheter i det
ekonomiska landskapet.
I Stockholm-Mälarregionen fortsätter och
stärks det informella samarbetet om olika utvecklingsfrågor på regional nivå. Kommuner och landsting har bildat nya regionförbund i Sörmland och
Uppland men inte i Stockholms och Västmanlands
län. Mälardalsrådet, där numera Örebro län har nu
44 kommuner och 5 landsting som medlemmar
och fortsätter sitt informella samarbete. De senaste
åren har också samarbetet mellan länsstyrelserna i
Mälardalslänen stärkts. Mälardalsrådets presidium
och landshövdingarna träffas återkommande inom
den s.k. Haga Forumgruppen, vilket bl.a. skapade
en plattform för lobbysamarbetet till stöd för
investeringar i Citybanan/ Mälartunneln.
Arbetet med regionala tillväxtprogram och
regionala utvecklingsprogram för länen i Stockholm-Mälarregionen har utnyttjat underlag från
såväl RUFS som arbetet i Mälardalsrådet, de nya
regionförbunden och Länsstyrelsernas gemensamma projekt ”Fördel Stockholm-Mälarregionen”.
Satsningar på specialisering
och kvalificerad kompetens
Storstadsregioner i Västvärlden kännetecknas
framför allt av en stor marknadspotential med
mångfald och täthet. Det ger gynnsamma betingelser för att utveckla nya specialiseringar i början av
produkters och tjänsters livscykel och specialiseringar som endast en större marknad har underlag
för. En storstadsregion har också förutsättningar

att utveckla ”huvudstadsfunktioner” för en större
eller mindre omvärld. Stockholmsregionen är till
avgörande del en tjänsteproducerande region. Det
finns en bred efterfrågan på kunskap och kompetens för att utveckla regionen. Växande näringar är,
förutom besöksnäringen, framför allt sofistikerade
affärstjänster och kreativa näringar som design,
musik, reklam och media.
Forskning och utveckling (FoU) blir en allt
viktigare andel av värdet i produktion och handel.
FoU är den ekonomiska verksamhet som växer
snabbast. FoU är starkt koncentrerad till storstadsområden både i Sverige och internationellt,
men sambanden mellan FoU, akademisk utbildning och ekonomisk utveckling är komplicerade.
Möjligheterna att omsätta FoU i innovationer har
sannolikt mer att göra med stora städers mångfald
och täthet än med tillgängligheten till akademiska
resurser i sig. Genom mångfalden och tätheten i
en storstadsregion finns det kompetens att ta vara
på de kunskaper som utvecklas. FoU drivs i allt
större utsträckning i europeiska och internationella
nätverk utanför nationernas och regionernas kontroll. Villkoret för att delta i ett nätverk är att driva
internationell spetsforskning inom det aktuella
området. En satsning på internationell spetsforskning i globala företag i regionen innebär att den
produktion som forskningen ger upphov till sprids
över världen.
Den ekonomiska tillbakagången under de
senaste åren har framför allt drabbat den s.k. ”nya”
ekonomin som är starkt koncentrerad till tidigare
framgångsrika storstäder – i Stockholm t.ex. mobila elektroniska tjänster och den finansiella sektorn.
Också fastighetsmarknaden har påverkats – prisnivå, tomma lokaler och utbyggnadstakt är lägre
än väntat både för lokaler och bostäder.
Möjligheterna att stärka och bredda näringsliv
och forskning genom regionala och lokala offentliga initiativ har satts högt på den politiska dagordningen inom Stockholmsområdet. Under året har
exempelvis landstingets förberedelser för att etablera en internationellt konkurrenskraftig bas för
högkvalitativ och specialiserad medicinsk forskning och utbildning i samverkan mellan flera högskolor, forskningsinstitutioner och företag i anslutning till Karolinska institutet börjat konkretiseras.
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Europeisk miljö- och planeringspolicy
implementeras
Den Europeiska Unionen påverkar miljöfrågorna
genom såväl den övergripande miljöpolitiken som
genom sektorspolitiken inom exempelvis jordbruk,
transport och energi. Den europeiska miljöpolitiken leder till ökade miljöinsatser och till transnationellt samarbete. Tre teman på europanivån
är särskilt relevanta för Stockholmsregionen; hur
miljödirektiv kan påverka den rumsliga utvecklingen, hur utvidgningen kan medverka till hållbar
utveckling i ansökarländerna samt hur medvetenheten kan öka om vikten av förnuftig markanvändning i syfte att hushålla med resurser, bevara
naturliga livsmiljöer och minimera föroreningarna
i städerna.
Under året har tillämpningen av olika EUdirektiv för bl.a. vattenvård, utveckling i kustzonen
och livsmiljöer för hotade arter börjat få konkret
innebörd för planeringen i regionen. Beslutet om
EU:s utvidgning har skärpt uppmärksamheten på
många frågor som har stor betydelse för utvecklingen i Östersjöområdet och därmed också för
Stockholmsregionen. En snabb integration av de
nya medlemsländerna eftersträvas för att stimulera
tillväxt, förbättra miljön och den sociala sammanhållningen inom hela den utvidgade unionen. Detta
är ett centralt mål enligt den s.k. Lissabonagendan.
Ryssland, Vitryssland och Ukraina ska inkluderas i
integrationsprocessen.
Under året har en andra handlingsplan inom
den s.k. Nordliga Dimensionen antagits av kommissionen. Den prioriterar fem områden till vilka
insatser ska fokuseras:
• Ekonomi, näringsliv och infrastruktur.
• Mänskliga resurser, utbildning, vetenskaplig
forskning och hälso- och sjukvård.
• Miljö, kärnsäkerhet och naturresurser.
• Gränsöverskridande samarbete och regional
utveckling.
• Rättsliga och inrikes frågor.
Detta innebär att insatser för att stärka Stockholmsregionens fysiska och andra nätverk inom
Östersjöområdet, och att utnyttja möjligheterna
till rumslig utvecklingsplanering enligt ESDP och
RUFS, håller på att få en tung europeisk dignitet.
Stockholmsregionens och andra storstadsregioners

möjligheter att utveckla sin roll som ett centrum
i en flerkärnig Östersjöregion och att bidra till
stärkta länkar inom de framväxande nätverken är
av stort europeiskt intresse.
Ökande regionala skillnader i demografi
och levnadsvillkor
Befolkningen blir allt äldre och med 40-talistgenerationens successiva utträde ur arbetsmarknaden blir försörjningsbördan för dem som arbetar
större. Kostnaderna för välfärdsamhället kommer
att bli svåra att finansiera utan reformer i sociala
system och regelsystem på arbetsmarknaden.
Konflikterna kring välfärdens finansiering och
omfattning kan väntas öka. Den segregation som
regionen visar prov på idag kan komma att bli
än svårare att åtgärda med begränsade offentliga
resurser. Samtidigt kan en kommande brist på
arbetskraft underlätta för segregerade grupper att
komma in på arbetsmarknaden.
Under året har den mellankommunala skatteutjämningen setts över. I detta sammanhang har bl.a.
storstadsregionernas speciella villkor och förutsättningar debatterats.
Inom Stockholmsregionen har initiativ tagits
till gemensamma storstadsregionala insatser för att
påverka den nationella politiken till att bättre motsvara förhållandena i landets tre storstadsregioner;
att utveckla en nationell urbanpolitik. Stockholms
läns landstings regionplane- och trafiknämnd har
tagit fram en skrift, en modern nationell storstadspolitik, som sänts ut på en bred remiss. Detta initiativ har tagits väl emot. Bland remissinstanserna
råder en bred enighet både om behovet av en nationell storstadspolitik och om storstädernas stora
nationella betydelse och deras särskilda behov och
förutsättningar.
Lägesförutsättningarna förändras
De stora städernas utveckling beror till stor del på
hur de är kopplade till internationella kommunikationsnätverk. Den fortsatta integrationen i Europa
kan innebära att ett centralt läge i ett europeiskt
perspektiv på sikt betyder mer än ett centralt läge
i ett nationellt perspektiv. Under året har forskningsrapporter från bl.a. CPMR och ESPON visat
på hur den relativa tillgängligheten till Europas
storstadsregioner kan komma att utvecklas under
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kommande decennier. Dessa och andra rapporter
utnyttjas bl.a. vid den pågående översynen av
EU:s prioriterade investeringar i infrastrukturen
för transporter och energi; TEN (Trans European
Network).
Under det gångna året har investeringsplaneringen för trafikinfrastrukturen resulterat i förslag
till nationella investeringar under perioden 2004–
2015. Stockholmsberedningen som fortsatte sitt
arbete under 2003 levererade en slutrapport strax
före årsskiftet. Ungefär samtidigt intensifierades
de politiska överläggningarna inför beslut om
nationella investeringsplaner i transportinfrastrukturen för perioden 2004–2015.
Flyg

Arlandas betydelse som internationellt nav riskerar att minska genom den kraftiga nedgången av
flygresandet de senaste åren och omstruktureringar
inom flygindustrin. Bakgrunden är ökade marknadsandelar för lågprisbolag, bekymren för många
flygbolag i de internationella allianserna, ökad
konkurrens mellan de internationella flygplatserna
samt den internationella terrorismen.
Den ökande konkurrensen inom flyget har
också positiva konsekvenser. Billigare flygresor
ökar möjligheterna att arbeta i internationella
nätverk och stärker därmed regionens internationella konkurrenskraft. Skavsta har vuxit som nav
för lågprisflyg och resandet har ökat snabbt. Fler
direktförbindelser har tillkommit under året.
Arlanda domineras av SAS som utvecklar sitt
viktigaste nav i Köpenhamn. Om dominansen
fortsätter riskerar Arlanda att utvecklas till en
matarflygplats för internationella resor. Arlandas
utveckling är en viktig fråga för Stockholms framtid som internationell knutpunkt. Utan direktflyg
till viktiga europeiska och internationella destinationer riskerar regionen att hamna i bakvatten
gentemot Köpenhamn och andra nordeuropeiska
städer. Mot denna bakgrund har flera olika initiativ
tagits under de senaste åren i syfte att stärka Arlandas marknadsunderlag och konkurrenskraft. Stockholmsberedningen har haft ett särskilt uppdrag att
utreda flygplatskapaciteten i regionen och andra
flygrelaterade frågor.

Sjöfart

I Östersjöområdet har färjeförbindelserna stor
betydelse. I de diskussioner som förts om de
transeuropeiska nätverken under året har lederna
för sjöfart i Östersjöområdet uppmärksammats
särskilt. Östersjön utvecklas till ett innanhav inom
unionen.
I EU:s vitbok om den europeiska transportpolitiken fram till 2010 påpekas betydelsen av att
fortsätta bygga ut de europeiska transportnäten
(TEN-T). Med hänvisning till utvidgningen av EU
planeras en större översyn av detta nät 2004.
Inom EU betonas bl.a. vikten av att flytta över
godstransporter från väg- till järnvägs- och sjötransporter. Under året har fyra motorvägar till sjöss,
varav Östersjön är en, föreslagits inkluderas i EU:s
prioriterade lista för transeuropeiska nätverk i en
rapport från Van Miert High Level Group. Gruppen menar att farlederna ska anses lika viktiga som
järnvägar eller motorvägar. Baltic Development
Forum Round Table som samlat ledare inom industri, organisationer och myndigheter inom Östersjöregionen vid tre olika möten under 2003, varav
ett i Stockholm, uppmärksammar betydelsen av att
snabbt utveckla kommunikationerna inom Östersjöregionen.
I Europeiska kommissionen finns förslag om att
liberalisera och konkurrensutsätta marknaden för
hamntjänster. En sådan utveckling kan innebära
stora förändringar för de svenska hamnarna.
Sjöfartsverket har till regeringen redovisat en
bedömning av utvecklingen inom sjöfartssektorn
för perioden 2004–2015. Den visar att Sveriges
beroende av sjötransporter kommer att öka. Betydelsen av effektiva hamnar som noder i ett integrerat transportsystem där fokus riktas mot effektiva
intermodala transportkedjor blir allt viktigare.
Den statliga godstransportdelegationen har
övertygande visat att ett långsiktigt hållbart
godstransportsystem bygger på utvecklingen av
intermodala transportkedjor. Bedömningen är att
i stort sett varenda transport innebär behov av att
använda flera transportsätt för att åstadkomma en
dörr till dörrlösning. Detta innebär att hamnarna
som terminal- och omlastningspunkter mellan sjöoch landtransporter blir centrala för den framtida
utvecklingen av transportsektorn.
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Arbetet med den långsiktiga utvecklingen av regionens hamnar har påbörjats i samverkan mellan RTK
och Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelserna
i Östra Mellansverige har även tagit fram en första
utredning om hamnkapaciteten i området. De växande internationella sjötransporterna uppmärksammas dessutom inom Östersjöpaletten.
Under 2003 översteg antalet resande med färjor
och kryssningsfartyg till Stockholms hamnar för
första gången tio miljoner passagerare under ett år.
Tågtrafik

Utvecklingen inom regionaltågstrafiken är oviss.
Det är svårt att veta vilket territorium som tågtrafiken kommer att täcka jämfört med idag och vad
regionaltågstrafikens framtida utbredning kommer att betyda för omfattningen av Stockholms
funktionella region. Det är tänkbart att på lång sikt
också Örebro, Norrköping-Linköping och Gävle
kommer att vara viktiga knutpunkter i den funktionella Stockholmsregionen.
Inom Stockholm och Mälarregionen är man
enig om att utbyggnader av regionens järnvägssystem är högprioriterade investeringar. Regeringen
har efter uppvaktningar av de regionala aktörerna
beslutat att utbyggnaden av Citybanan/Mälartunneln ska prioriteras och genomföras med stöd av
nationell finansiering. Den ökade kapaciteten som
då blir tillgänglig, möjliggör bl.a. fler tåganslutningar mellan Stockholm och de större städerna i
Mälardalen och dess nära omland under högtrafiktid.
Storstadens geografiska struktur
vidgas och blir mer differentierad
Förbättrade regionala transportmöjligheter skapar
förutsättningar för den funktionella Stockholmsregionen att utvidgas ytterligare. Traditionella
pendlingsgränser håller redan på att brytas ned till
följd av bättre kommunikationer och skillnader i
boendekostnader. En flerkärnig region som omfattar städer i Mälardalen och utefter Östersjökusten
håller på att utvecklas.
Också landsbygden i närheten av Stockholm
och andra större städer i den funktionella regionen
blir successivt en del av den urbana ekonomin. Det
beror dels på att storstadsbor har större möjligheter
att bosätta sig var de vill, dels på den utträngning

som sker från kärnor i den funktionella regionen
när bostadskostnaderna ökar. Miljonprogramsområdena runt Stockholm riskerar att hamna ännu
mer i bakvatten när konkurrensen från mer perifera
områden inom och utanför länet ökar.
Dessa frågeställningar har under året fokuserats
i flera internationella samarbetsprojekt inom Interregprogrammet. De har också uppmärksammats
i tre policydokument som RTK remitterat till en
stor mängd aktörer. Reaktionerna på remisserna
har generellt varit positiva och bekräftat behovet
av fortsatt utvecklingsplanering liksom av gemensamma insatser tillsammans med andra aktörer för
att påverka den nationella politikens inriktning i
storstadsregionerna.

Antaganden om ekonomisk och
demografisk utveckling
Till grund för den regionala planeringens analyser
av den framtida utvecklingen ligger bland annat
kvantitativa antaganden för befolkning och sysselsättning på länsnivå fram till år 2030. Två alternativa antaganden har tagits fram: Bas och Hög. För
båda gäller att utvecklingen går snabbare under perioden 2000–2015 än under de följande femton åren.
I det följande har den faktiska utvecklingen under
åren 2000–2003 jämförts med de genomsnittliga
ökningstal som anges i RUFS för perioden 2000–
2015. Uppföljningen visar att den faktiska utvecklingen avvikit från grundantagandenas värden. Mot
bakgrund av det rådande konjunkturläget kan dock
skillnaderna inte anses så stora att det finns anledning att tala om trendbrott.
Befolkningsutvecklingen
Folkmängden i Stockholms län har under de
senaste fyrtio åren stadigt ökat, med undantag för
ett par år i början av sjuttiotalet. Ökningstakten har
dock varierat mycket över åren. I följande figur
visas de årliga befolkningsförändringarna och de
genomsnittliga per tioårsperiod. Sedan år 2000
har befolkningsökningen minskat något. För år
2003 uppskattas folkökningen bli cirka 9 000. I
RUFS anges en ökningstakt under 15-årsperioden
2000–2015 på 14 000 i alternativ Bas och 21 000
i alternativ Hög. Folkökningen åren 2002 och
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2003 ligger således under den i Bas. Men sett till
de kortsiktiga variationer som förekommit under
tidigare perioder går det inte att avgöra om det har
skett ett trendbrott.
Förändringarna i folkmängden kan delas upp
efter födelseöverskott och flyttningsöverskott.
Dessa redovisas i figurerna på sidan 21.
Födelseöverskottet har varierat mycket under
perioden – mellan 3 000 och 10 000. Maxvärdet
noterades i början på nittiotalet, under den senaste
s.k. babyboomen. Under 2000-talet har födelseöverskottet ökat men en viss avmattning i uppgången förväntas under år 2003. Födelseöverskottet
enligt alternativen Bas och Hög ligger i stort sett i
linje med det som observerats under 2000-talet.
Från början av sjuttiotalet till år 2000 har det
varit en tendens till ökat flyttningsöverskott men
nettoflyttningen kan variera mycket mellan olika
år. Efter år 2000 har flyttningsöverskottet minskat
flera år i rad. För år 2003 uppskattas flyttningsöverskottet bli under 1 000 personer. Minskningen
är väntad av flera skäl. Efter en stor inflyttning,
som under andra hälften av nittiotalet, kan man
vänta en återflyttning. Därutöver har bostadsbristen i länet börjat få en negativ inverkan på inflyttningen, då det inte längre finns någon större lägenhetsreserv. Med de förbättrade kommunikationerna
i Mälardalen har i stället en del av flyttningarna
gått till andra delar av Mälardalen.

Sett i ett längre tidsperspektiv ligger nettoflyttningen i alternativen Bas och Hög på genomsnittsnivåer. Men under de första åren på 2000-talet har
nettoflyttningen varierat mellan att vara större än
alternativ Hög och mindre än alternativ Bas.
Sysselsättningen
Under de tre första åren av 2000-talet har förändringen ibland legat över och ibland under den
genomsnittliga ökningstakt som RUFS anger för
perioden 2000–2015. Dessa skillnader är dock inte
speciellt stora med tanke på att sysselsättningen
under de senaste decennierna varierat påtagligt
mellan åren.
Under 15-årsperioden 1985–2000 ökade sysselsättningen i länet långsiktigt med 0,6 procent
per år. Staplarna i följande figur visar avvikelserna
från denna trend, d.v.s. skillnaden mellan den faktiska förändringen respektive år och den långsiktiga (genomsnittliga) förändringen under perioden
1985–2000.
Sysselsättningen har utvecklats mycket ojämnt
under perioden 1985–2000. De kraftiga förändringarna i det ekonomiska läget under 1990-talet
återspeglas tydligt i sysselsättningens förändringar.
Avvikelserna från den genomsnittliga utvecklingen
blev mycket stora under några år. Jämfört med den
senaste 15-årsperioden ter sig de skillnader som
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noterats för de inledande åren på 2000-talet som
små.
Slutsatsen blir därför att sysselsättningens
utveckling hittills under 2000-talet avvikit negativt
från trenden, men att differensen inte är speciellt
stor med tanke på att de aktuella åren präglats av
en lågkonjunktur. Avvikelser av denna storleksordning har varit vanliga under tidigare år.
Sysselsättningsförändring per år, procent.
Period

Procent

2001/2000

1,8

2002/2001

–0,6

2003/2002

–1,3

Bas 2000–2015

1,0

Hög 2000–2015

1,5

Under de tre första åren av 2000-talet har förändringarna legat under den beräknade trenden för
perioden 2000–2015. Den faktiska utvecklingen
har varit långsammare än vad som antogs i RUFS
för perioden. Störst var skillnaden år 2001.
Förändring per år i privat konsumtion per capita i fasta priser. Bas och Hög avser Stockholms län, övriga data riket.
Årsvis förändring

Procent

2001/2000

–0,1

2002/2001

–0,9

2003/2002

–1,4

Bas 2000–2015

2,3

Hög 2000–2015

2,9

Källa: SCB, Nationalräkenskaper.

Anm. Utvecklingen 2003/2002 avser första halvåren.
Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningar (sysselsatt nattbefolkning).

Anm. Utvecklingen 2003/2002 avser första halvåren.

Den privata konsumtionen
Grundantagandena innehåller även uppgifter om
utvecklingen av den privat konsumtionen. Dessa
data används i vissa trafikberäkningar. Variabeln är
svår att hantera då det saknas officiell statistik över
den privata konsumtionen i länet. I uppföljningen
har därför nationella data fått tjäna som indikator
på utvecklingen i länet.

De uppmätta avvikelserna bör dock ses mot bakgrund av att den privata konsumtionen vanligtvis
uppvisar ett mycket ojämnt förlopp. Det finns
tydliga fluktuationer i konsumtionens utveckling,
vilka bland annat återspeglar konjunktursvängningarna. Det innebär att det ofta förekommer stora
avvikelser mellan den faktiska förändringen och
den långsiktiga trenden. I nedanstående figur har
detta illustrerats för andra hälften av 1900-talet.
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Under den senaste 50-årsperioden har konsumtionen per capita i Sverige ökat med i genomsnitt
1,7 procent per år i fasta priser. Det har varit vanligt med relativt stora avvikelser från trenden. Det
finns också ett bakomliggande konjunkturmönster.
Det är inte ovanligt att avvikelserna har samma
förtecken flera år i rad. Det är därför naturligt att
den dämpade konjunkturutvecklingen under de
inledande åren av 2000-talet bland annat återspeglas i en långsam förändring i den privata konsumtionen.
Utvecklingen av den privata konsumtionen per
capita har under de första tre åren av 2000-talet
avvikit negativt från de trender som angetts i alternativen. Att avvikelserna är negativa kan betraktas
som normalt med hänsyn till det aktuella konjunkturläget. Sett i ett historiskt perspektiv är avvikelserna inte anmärkningsvärt stora. Det finns därför
inget som i dagsläget tyder på ett trendbrott.

Förnyelse och innovation
I RUFS 2001 anges att ”Stockholmsregionen ska
erbjuda en världsledande miljö för utveckling av
nya företag som skapas på grunderna av innovation och ny teknik”. Detta förutsätts utgöra en
framgångsfaktor för att säkerställa hög välfärd och
ökat välstånd.
Stockholmsregionens fem främsta näringslivskluster 1996
och 1999–2001. Antal anställda (16 år och äldre).

Storstaden har särskilda förutsättningar för att
aktivt bidra till framgångsrika innovationer. En
viktig förutsättning för innovationskraft är att en
region som helhet har stor täthet när det gäller
resurser, kunder och företag. I en tät miljö finns
förutsättningar för en dynamisk lokal arbetsmarknad, utnyttjande av gemensamma resurser och
underlag för mer eller mindre planerat kunskapsutbyte.
Det finns empiriskt inte något självklart samband mellan forskning och utbildning och innovativa miljöer, men forskning och utveckling i stora
och täta regioner verkar ha relativt stora förutsättningar att ge effekt. Likaså har verksamheter som
inte är forskningsintensiva som t.ex. musik, reklam
och media relativt goda förutsättningar i täta miljöer att skapa utbyte av olika slag som leder till
konkurrenskraftiga verksamheter.
En hög täthet finns ofta i city, men även andra
avgränsade geografiska områden med hög täthet
bidrar till innovationsmiljön. Stockholms innerstad är en stark innovationsmiljö och ingenstans i
Sverige kan företag rekrytera personal från en så
stor befolkning. Dess täthet och tillgänglighet är
grundläggande för att utveckla högt specialiserade,
innovativa och avancerade verksamheter.
Utrymmet i city är dock begränsat. I takt med
att regionen utvecklas behövs därför fler kärnor
och täta miljöer. RUFS fastställer att det är den
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offentliga sektorns uppgift att tidigt identifiera var
klusterbildningar kan uppstå och snabbt göra insatser inom byggande, kommunikationer, utbildning
och service.
Det går inte att förutse vilka typer av verksamheter som kan komma att växa i regionen, men
infrastrukturen och annan fysisk planering kan
utformas så att det finns platser där tätheten är hög
och tillgängligheten är god, för att därigenom skapa goda förutsättningar för att konkurrenskraftiga
innovativa verksamheter ska uppstå.
För att innovationsförmågan ska utvecklas
fordras också att lärandet utvecklas hos de aktörer
som ansvarar för de innovationspolitiska programmen. Utvärderingar och erfarenheter bör utnyttjas
bättre när nya program utformas. Berörda företag och organisationer måste också enkelt kunna
få överblickbar information om nationella och
internationella innovationsprogram. Antalet forskningsfinansiärer är stort, vilket gör utbudet svåröverskådligt för de företag och organisationer som
dessa riktar sig till.
Mot bakgrund av ovanstående har tre inriktningar i RUFS valts ut för uppföljning:
• Utveckla fler täta och tillgängliga miljöer.
• Utveckla lärandet i innovationspolitiken.
• Effektivisera arbetet med att sprida kunskaper
om FoU-program.
Utvecklas fler täta och tillgängliga
miljöer?
”Den offentliga sektorn ska stimulera framväxten
av fler täta och tillgängliga miljöer, t.ex. i form av
vetenskapsparker, som kan stödja en expansion
och koncentration av nya generationers kluster”.
Ett aktivt arbete pågår

Regionens offentliga aktörer arbetar relativt aktivt
med att utveckla täta och tillgängliga miljöer.
Främst satsar man på befintliga miljöer som Kista,
Flemingsberg/Novum/Södertörn och miljön runt
och i kring Karolinska institutet. Det finns även
ambitioner att knyta ihop de befintliga miljöerna i
större satsningar som Stockholms BioRegion och
SIR (Stockholm Innovation Region). Intresset är
1

Inom ramen för Visanu, det nationella programmet för kluster och
innovationssystem.

generellt sett störst för IT och biomedicin. Nationella aktörer, såsom NUTEK, Vinnova och ISA1
bidrar finansiellt till utvecklingen.
Insatserna för att utveckla täta och tillgängliga
miljöer är av två slag; dels direkta innovationspolitiska insatser i specifika befintliga innovationssystem och verksamheter, dels indirekta insatser som
infrastruktur, kommunikationer och boende inom
den övergripande regionala planeringen. Hit hör
även strävan att skapa flerkärnighet i regionen.
Exempel på täta, tillgängliga och/eller
innovativa miljöer

I viss utsträckning kan hela den inre delen av
Stockholmsregionen karakteriseras som en innovativ miljö. Andra täta och tillgängliga miljöer
har vuxit fram kring de föreslagna regionala kärnorna som Kista och Flemingsberg samt omkring
Arlanda.
Ett sätt att stimulera innovativa miljöer är att
bygga upp s.k. vetenskaps- och teknikparker.
I Stockholmsregionen finns fyra större vetenskapsoch teknikparker. En är Teknikhöjden som finns
i Albano nära KTH och Stockholms universitet.
Teknikhöjden erbjuder kontorslokaler och stöd
genom bl.a. affärsrådgivning till småföretag med
produkter som är mogna för kommersialisering.
Omkring 30 företag med sammanlagt 100
anställda har i dag verksamhet i Teknikhöjden;
cirka 75 procent av företagen baseras på forskningsprojekt från KTH. Man har planer att i framtiden tredubbla sin lokalyta.
Electrum har tillsammans med dotterbolaget
Kista Science City en inriktning mot mobila tjänster, bredbandssystem och trådlösa system. Ambitionen är att etablera hela Kista med angränsande
delar i fyra kommuner som en vetenskapsstad.
I stadsdelen Kista arbetar cirka 18 000 personer
i IT- och telekomföretag. Omkring 3 500 helårsstudenter studerar på IT-universitetet, som drivs i
samarbete mellan KTH och Stockholms universitet.
Innovationssystemet Kista Innovation &
Growth spelar en central roll för utvecklingen.
I detta system ingår bl.a. Business Labs där forskare och studenter från IT-universitetet ska kunna
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utveckla forskningsresultat och prototyper till
företag.
För Kista finns ett infrastrukturellt planarbete
där RTK är en viktig aktör. Detta berör såväl gatunät och kvartersindelning som tåg och bussar.
Novum Forskningspark – med inriktning mot
biomedicin – är etablerad i Flemingsberg på
Södertörn sedan 1985. Här finns fyra forskningsstiftelser och ett fastighetskomplex med Stockholms läns landsting och Karolinska institutet som
centrala offentliga aktörer. Andra viktiga aktörer är
Huddinge sjukhus, Södertörns utvecklingscentrum,
Södertörns högskola och näringslivet. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med Karolinska institutet, Huddinge universitetssjukhus och Södertörns
högskola. Både små och stora företag och forskningsinstitutioner är samlokaliserade med totalt
Omfattning och samspel inom bioteknik
i Stockholm-Uppsalaregionen
– Totalt ca 35 000 sysselsatta.
– Fokus på FoU-intensiva sektorer.
– Vårdsektorn exkluderad.
– Näringslivets inre kärna: rena bioteknikföretag med
ca 5 000 anställda, varav ca 20 procent forskare.

cirka 1 100 anställda. Det finns planer på att nästan
fyrdubbla lokalytan till år 2006.
Karolinska Science Park – med inriktning mot
medicin och bioteknik – finns i anslutning till
Karolinska institutets (KI) i norra Stockholm och i
Huddinge. Vetenskapsparken ska bl.a. bidra till att
kommersialisera KI:s forskning. Här erbjuds också
lokaler åt företag som samarbetar med KI eller
med andra företag i parken. Idag finns cirka 15
företag med 70 anställda i dessa lokaler. KI planerar att kraftigt utöka lokalerna (se nedan) men
någon byggstart är ännu inte fastställd.
Området kring KI och Novum utgör centrala
noder i den storregionala kraftsamlingen runt
bioteknik i axeln Uppsala-Solna-Stockholm-Huddinge-Södertälje-Strängnäs. Stockholmsregionen
står tillsammans med Uppsala för mer än hälften

Högskolesektorn 11 000
forskare och doktorander
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Källa: EuroFutures/Nutek.
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av Sveriges biotekniska forskning och utveckling
genom regionens sex universitet och omkring 150
bioteknikföretag. Här finns förutsättningar för att
vidareutveckla internationellt konkurrenskraftiga
innovationssystem och kluster.
Karolinska Institutet Holding AB med fem dotterbolag arbetar med att länka ihop KI med företagsvärlden, kommersialisera forskningsresultat
och utveckla innovationssystemet runt Karolinska
institutet.
Karolinska institutet, KTH och Stockholms universitet har tillsammans med Teknikbrostiftelsen
som finansiär planer på en gemensam forskningsstad på Norra Stationsområdet. En del i samma
satsning är utvidgningen av Karolinska Science
Park där ett fastighetskomplex för bioteknisk
forskning och företagande planeras på Karolinska
institutets campus. Stockholms stad, Karolinska
institutet och Astra Zeneca har träffat ett avtal om
att vidareutveckla arbetet inom området biomedicin, främja en regional satsning och genomföra
mer operativa åtgärder inom området. De har
bildat en ideell förening under namnet Stockholm
BioRegion och beslutat att satsa en garantisumma
om högst fem miljoner kronor årligen under fem
år i Strängnäs, Södertälje, Huddinge, Stockholm
och Uppsala. Avtalet ligger i linje med Stockholms
stads satsningar på Vetenskapsstaden och Norra
stationsområdet.
Stockholms innerstad är regionens och landets
tätaste och mest tillgängliga miljö. Den är hemvist
för kvalificerade verksamheter som inte kan ges
förutsättningar på andra ställen i landet. Innerstaden är en viktig mötesplats inom innovativa
näringar; t.ex. kultur, design, musik, media, finans
o.s.v. Den är en grogrund för nya initiativ genom
att det är den plats i landet där kunskap och kompetens för ett utveckla en ny affärsidé snabbast kan
samlas och som är mest öppen för idéer utifrån.
Innovationer sker ofta i skärningspunkten mellan olika kunskapsområden. Genom bredden och
djupet av den kompetens som finns i innerstaden
ges förutsättningar som står i särklass i Sverige.
Genom historien har Stockholms innerstad stått
vagga för många av de innovativa näringar som
Sveriges välstånd byggt på. Sannolikt kommer det
att bli så även i framtiden.

Arlanda är i dag ingen innovativ miljö i samma
bemärkelse som ovanstående exempel, men det är
regionens och sannolikt Sveriges mest tillgängliga
plats. Området präglas av goda produktionsförutsättningar i klassisk bemärkelse för verksamheter
som är beroende av närhet till internationella kommunikationer och stort marknadsomland. I denna
miljö kan i förlängningen innovativa verksamheter
samlas och utvecklas i internationella nätverk utifrån ett lokalt kluster.
Det har således tagits många initiativ, trots att
rivalitet och brist på samverkan på regional nivå
ibland anses prägla processerna.
Ett problem är att omfattningen av de statliga
satsningarna på att utveckla innovationssystem inte
motsvarar de möjligheter som finns i Stockholmsregionen. Stockholmsregionens täthet, dynamik
och mångfald har hittills missgynnats av den nationella politiken.
Vinnova har nyligen beviljat 25 aktörer och
regioner stöd för att fortsätta att utveckla innovationssystem, där staten direkt kommer att gå vidare
och satsa minst 400 mkr under en 10-årsperiod.
Av de 25 som fått medel för fortsatt utveckling är
endast två från Stockholmsregionen: Kista Science
City och Stockholms BioRegion.
Utvecklas lärandet i
innovationspolitiken?
”Lärandet hos aktörerna i den svenska innovations- och teknikpolitiken behöver utvecklas
ytterligare, erfarenhetsutbytet öka och utvärderingar tas till vara”.
Många nationella aktiviteter, men ovisst
resultat för regionen

Ett betydande arbete läggs ner på att utveckla
lärandet enligt den nationella innovationspolitiken.
Utbudet av rapporter, utvärderingar och lärandeinitiativ är stort. Betydelsen av lärande har fått stor
spridning och kraftigt genomslag i innovationspolitiska liksom i övriga politiska sammanhang.
I diskussionen om uppföljning och utvärdering av
offentliga program är inslagen av lärande numera
självklart. Det förekommer ett stort antal initiativ
för att stimulera lärandeprocesser inom ramen för
alla utvärderingar av nationella program.
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Det mesta arbetet för en lärande innovationspolitik
äger rum på nationell nivå. De tre ansvariga
myndigheterna, Nutek, Vinnova och ISA bygger
permanenta och ad hoc mässiga arenor, publicerar skrifter, böcker och rapporter samt arrangerar
seminarier m.m. Inom ramen för det nationella
programmet för att utveckla kluster och innovationssystem har regeringen satsat 70 miljoner.
Kunskapsutveckling är där ett centralt insatsområde. Bakom detta program står ovannämnda tre
aktörer. Några centrala aktörer från bland annat
Vinnova planerar också att starta Dahméninstitutet
för kompetensutveckling och lärande kring innovationsarbetet. På nationell nivå har även ITPS
ett uppdrag att göra tillväxtpolitiken lättare att
utvärdera, och att aktivt bidra till att resultaten från
utvärderingarna används när nya insatser planeras
eller när politiken förändras.
En annan statlig aktör är SIC (Stiftelsen innovationscentrum) som tillkom 1994 efter ett initiativ
av regeringen. De arbetar med rådgivning och nätverk på innovationsområdet.
Hur all denna kunskap hanteras inom innovationspolitiken är dock svårt att bedöma enligt den
utvärdering som ligger till grund för detta arbete. Det
pågår många aktiviteter, men det är ännu så länge för
tidigt att uttala sig om detta arbete har fått konkret
genomslag i utformningen av innovationspolitiken.
Det är en kritisk faktor att man skapar fokus på
resultaten av de gjorda satsningarna och att man
därigenom tydliggör behovet av inriktningen.
Relevansen för Stockholmsregionen av det
lärande som sker inom detta jämförelsevis nya
politikområde är oklart. Det är också inte fullt klarlagt hur innovationspolitiken bör utformas, utifrån
de behov en storstadsregion har med sin speciella
roll som importör och plantskola för innovationer.
Effektiviseras arbetet med att sprida
kunskaper om FoU-program?
”Företagen i regionen bör få bättre information
och kunskaper om fleråriga nationella och internationella FoU-program”.
I RUFS anges att det stora antalet forskningsfinansiärer gör det svårt för företag och organisationer
att överblicka FoU-verksamheten. Inriktningen
syftar till en sammanhållen regional samverkan

för att kommunicera FoU-program till företag och
verksamheter.
Ett fåtal initiativ har tagits

Det verkar inte ha förekommit någon regional
kraftsamling för att genomföra RUFS inriktning.
Aktörerna arbetar var för sig för att sprida information om FoU-program. Intervjuer med berörda
parter visar att arbetet i regionen med att sprida
kunskaper om FoU-program fortfarande är diversifierat, aktörerna är många och att det finns ett stort
antal FoU-projekt.
Ett förslag var att genomföra en regional inventering av återförsäljare av FoU-program. Någon
sådan har inte ägt rum. Ingen offentlig aktör
har heller agerat för att koordinera utvecklingen
genom att ange en strategi för genomförandet.
Främsta orsaken till detta enligt regionens egna
aktörer är resursbrist. En annan orsak är förmodligen att aktörerna är kluvna i uppfattningen om
den rådande (o-)ordningen är ett problem.
Det finns dock några aktörer som arbetar med
att i mer samordnade termer beskriva regionens
forskningsmiljöer och även med att lotsa berörda
parter rätt bland FoU-programmen. Dessa är t.ex.
Högskolekontakt som tillhandahålls av Stockholms Akademiska Forum med målsättningen att
vara en kanal för små och medelstora företag till
kunskap inom lärosätena i regionen. SUSAR-gruppen (SUSAR står för Strategisk Utveckling av
Stockholm som Akademisk Region) är en annan
aktör med verksamhet som ligger nära inriktningen
genom att man arbetar med att marknadsföra
Stockholm nationellt och internationellt som kunskapsregion. En relativt ny satsning som arbetar i
linje med inriktningens intentioner är Stockholm
Innovation Arena där idébärare via en webblösning
hjälps rätt i Stockholms innovationssystem.
Övriga aktörer arbetar inom respektive del av
utbudet. Universiteten har företagssamverkan med
innovativa och mångfacetterade verksamheter för
att sprida information om sina FoU-program. KTH
och KI har särskilt välutvecklade verksamheter
inom detta område.
Ett antal aktörer som Teknikbrostiftelsen i
Stockholm och Stiftelsen Vetenskapsstaden arbetar med att främja samverkan generellt mellan
forskning och näringsliv. I detta arbete ingår även
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att sprida information om FoU-program. Bland
statliga myndigheter som arbetar med samma
teman återfinns även EU/FoU-rådet, Länsstyrelsen
i Stockholm, Vinnova, Kompetenscentrum. IVA
omnämns som en viktig oberoende aktör.
Det återstår att se vad Stockholm Innovation
Arena kan utvecklas till. Enligt vissa intervjuade
räcker det med de aktiviteter som görs inom respektive forskningsområde samt de aktörer som
arbetar generellt för att främja samverkan mellan näringsliv och forskning, för att spridningen
av relevant information om FoU ska räcka. Detta
anges också som förklaring till att aktiviteten inom
detta område varit relativt låg.
Förändringar är också på väg när det gäller
forskningssamarbetet inom EU. Tidigare har detta
organiserats mellan partners i en serie ramprogram. Inriktningen är nu istället att skapa ”det
europeiska området för forskningsverksamhet”

Integration
Stockholmsregionen har många invånare som
är födda utomlands eller som har en utländsk
bakgrund. En av regionens största svagheter är
den bristande integrationen mellan svenskfödda
och invandrare. Detta är oroande utifrån såväl ett
humanistiskt perspektiv som regionens internationella konkurrenskraft. Stockholmsregionen måste
vara en region där människor med olika bakgrund
känner sig hemma för att regionen ska kunna
hävda sig i konkurrensen med andra regioner, som
använder sin mångfald och kosmopolitiska atmosfär för att göra sig attraktiva. Av humanitära skäl
måste också människor som beviljats skydd från
krig och förföljelse i sina hemländer beviljas tillträde till samhället och kunna känna trygghet här.
Segregation och bristande tolerans för mångfald
i regionen är avgörande hinder för regionens tillväxt. Dessa brister kan belysas med ett antal olika
indikatorer, även om det kan finnas stora mörkertal.
En indikator är antalet anmälningar om etnisk
diskriminering i arbetslivet. Ungefär en tredjedel av
invandrarna uppger att de har utsatts för diskriminering av något slag under sin tid i Sverige. Anmälningarna till DO fördubblades mellan 1998 och
2002, i såväl Stockholmsregionen som i övriga riket.

Anmälningstakten stabiliserades dock under 2001
och 2002. De med högskoleutbildning uppger oftare
än de med lägre utbildning att de blivit diskriminerade. Hela 40 procent av de högskoleutbildade anger
att de blivit diskriminerade, jämfört med 28 procent
av dem med enbart gymnasieutbildning2.
Den bristfälliga integrationen och den strukturella diskrimineringen av utlandsfödda visar sig
också genom andra indikatorer. Förvärvsfrekvensen är lägre för invandrarna än för infödda, även
om situationen har förbättrats något. År 1999 var
57 procent av de utrikes födda i regionen sysselsatta. Det kan jämföras med en total förvärvsfrekvens
på 76 procent. År 2001 var motsvarande siffrorna
61 respektive 77 procent.
Invandrarnas kompetens och erfarenhet utnyttjas
inte heller rätt på arbetsmarknaden, vilket bland
annat beror på bristande tolerans för mångfald i
arbetslivet. Utrikes födda, som återfinns i mindre
kompetenskrävande funktioner än vad deras utbildning och erfarenhet anger, är ett resursslöseri för
hela samhället. Det orsakar också frustration för
individen. En nyligen genomförd undersökning
visar att det humankapital som invandrarna står för
är kraftigt underutnyttjat. Tillträdet till arbete i paritet med kompetens varierar mycket mellan olika
invandrargrupper där arabiska och bosniska grupper har sämst situation utifrån sina förutsättningar.
Stockholmsregionen har välutbildade invandrare. De utrikes födda i Stockholmsregionen har
i högre utsträckning eftergymnasial utbildning än
både hela befolkningen i riket och alla utrikesfödda i Sverige. Utrikesfödda kvinnor har i högre
utsträckning eftergymnasial utbildning än männen.
Bland de utrikesfödda kvinnorna i regionen har 34
procent kortare eller längre eftergymnasial utbildning. Motsvarande andel för utrikesfödda män i
regionen är 31 procent.
Diskrimineringen på arbetsmarknaden visar sig
också genom betydande skillnader i inkomstnivåer
mellan utrikes födda och den övriga befolkningen.
Dessa skillnader har inte blivit mindre de senaste
åren. Skillnaderna mellan olika grupper av utrikes
födda är dock stora. De som är födda i de nordiska
länderna har en betydligt högre inkomstnivå än de
vars födelseland är utomeuropeiskt.
2

RTK, Storstadspolitik 10:2003, ”Så tycker invandrare om Stockholmsregionen”.
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På maktpositioner i samhället är mångfalden nästan obefintlig. På chefsnivå inom kommunerna
är det t.ex. mycket tunnsått med mångfalden och
endast 4 procent av förvaltningschefer i länets
kommuner har en utländsk bakgrund. Detta trots
att de kommunala verksamheterna är av stor betydelse för kommunens invånare och att en relativt
stor andel av dessa, i genomsnitt 18 procent, är
utrikesfödda. Om man även räknar med personer
vars föräldrar är födda utomlands, är andelen en
tredjedel.
Sammantaget visar indikatorer för ökning i
antal anmälningar om diskriminering, bristande
tillträde till arbetsmarknaden, skillnader i inkomstnivå, relativt hög utbildningsnivå och frånvaro av
makt med stor tydlighet att Stockholmsregionen
kännetecknas av integrationsproblem och bristande
tolerans för mångfald.
För att förbättra integrationen och öka mångfalden krävs åtgärder av olika slag, på olika nivåer
och av många aktörer. Men ett par viktiga områden
är att arbeta för bättre mottagande och tillträde till
arbetsmarknaden. Det är ofta avgörande för integrationen att mottagandet av invandrare fungerar
väl och att inträdet på arbetsmarknaden går snabbt.
Integration i arbetslivet är ofta nyckeln till integration i samhället.
Utifrån detta har tre inriktningar valts för uppföljning som kan underlätta invandrarnas inträde
på arbetsmarknaden, både i näringslivet och i den
offentliga sektorn:
• Individualisera mottagandet av invandrare
• Utarbeta mångfaldsplaner
• Beakta etnisk obalans vid rekrytering
• Se över regelverkens effekter
Individualiseras mottagandet av
invandrare?
”Mottagandet av invandrare bör anpassas för den
enskilde individen t.ex. undervisningen i svenska
och introduktionen på arbetsmarknaden”.
Mottagandet måste i hög grad anpassas för den
enskilda individen, inte minst undervisningen i
svenska. Undervisningen i svenska måste kompletteras med relevant arbetsplatspraktik så att deltagarna kommer i kontakt med och får kunskaper
om den svenska arbetsmarknaden. Detta är nödvän-

digt också för att de ska kunna få användning för
sina språkkunskaper i svenska vid en arbetssituation. Den som deltar i undervisningen måste få en
personlig handledare/mentor som stöd vid introduktionen i det svenska samhället, gärna en invandrare
som själv gått igenom samma process tidigare.
Arbetet går framåt, men mer samverkan behövs

Dessa frågor fokuseras starkt i dagsläget. Arbetet
drivs framåt och tänkesättet att mottagandet av
flyktingar ska vara individuellt anpassat får allt
mer genomslag och konkretiseras i kommunerna.
Kommunerna försöker arbeta med att anpassa
mottagandet efter den enskilda individens utgångspunkt och förutsättningar bl.a. genom att upprätta
individuella handlingsplaner, att lägga upp en
individuell introduktionsplan för nyanlända, att
erbjuda differentierad svenskundervisning och
individuell arbetspraktik. Men det finns inte mentorer i den utsträckning som RUFS anger.
I en rapport av Länsstyrelsen ”Integration i
kommunerna – en mångfald av arbetssätt och förutsättningar (rapport 2003:01) fastslås att kvaliteten
i introduktionen i hög grad varierar mellan kommunerna. Ofta är introduktionen inte tillräckligt
individanpassad. Den enskilda kommunen har ofta
för litet underlag och för lite resurser för att kunna
matcha insatser mot individernas behov. För att
kunna erbjuda den differentiering som krävs behövs
samarbete och samordning mellan regionens kommuner, men också med berörda myndigheter.
Förutsättningarna för ett individualiserat mottagande skulle således bli bättre med mer samverkan
inom regionen. Det finns idag några samverkansgrupper, vilka behandlar frågor inom detta område.
Ett samverkansorgan är Alliansen som direkt
syftar till samarbete mellan kommunerna för att
ta del av varandras introduktionsutbildning för att
kunna erbjuda individanpassning i större utsträckning. I dagsläget arbetar man med att bygga upp
en kunskapsbank över vilka introduktionsåtgärder
som genomförs i länet. Ett annat nätverk som är
viktigt för att samordna olika aktörers arbete är
den regionala samverkansgruppen för integrationsfrågor i Stockholms län, REGSAM. Inom detta
samverkansorgan genomförs och planeras gemensamma introduktionsinsatser. Arbetet har dock gått
på sparlåga en tid och det är osäkert om gruppen
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överlever. Vidare har KSL ett nätverk för kommunernas flyktingsamordnare där erfarenheter om
introduktionsverksamheten kan utbytas.
Ett nämnvärt initiativ som berör vissa kommuner i regionen är att Stockholms stad, Botkyrka,
Huddinge och Nacka har träffat en överenskommelse med Migrationsverket och arbetsförmedlingen om introduktionen av nyanlända flyktingar
och invandrare. Verksamheten består av bl.a.
kartläggning av utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, bostadssituation, individanpassad svenskundervisning, ekvivalering av betyg och validering
av yrkeskunskaper, upprättande av individuella
handlingsplaner.
Dessutom samverkar Länsstyrelsen, länsarbetsnämnden, landstinget, Haninge, Botkyrka och
Södertälje i ett utbildnings- och introduktionsprogram, Svenska för utländska akademiker (SFA).
Denna verksamhet har visat goda resultat. 19 kommuner i regionen skickar elever som deltar i undervisningen.
Ett annat projekt i detta sammanhang är det
s.k. Stockholmsprojektet för utländska sjuksköterskor respektive för utländska läkare. Dessa drivs
av Stockholms läns landsting tillsammans med
Länsarbetsnämnden och syftar till att tillvara ta de
resurser som utgörs av utländska sjuksköterskor
och läkare som bor i regionen. Stockholmsprojektet för utländska sjuksköterskor respektive Stockholmsprojektet för utländska läkare underlättar
för sjuksköterskor och läkare med examen från
ett land utanför EU/EES att få svensk legitimation
och en introduktion till svensk hälso- och sjukvård.
Projekttiden är 2001–2003 för båda projekten och
målet är att de därefter ska permanentas. Inom
projektets ram har även ett nätverk för utländska
sjuksköterskor i regionen initierats, samt en förening Internationella läkare i Sverige, ILiS, som är
en intresseförening för läkare med utländsk examen och svenska läkare med intresse för mångfald
och integration.
Den faktor som anges som mest kritisk för att
lyckas med att individualisera mottagandet av
invandrare är att kommunerna i regionen samarbetar i högre grad och att de samordnar sin verksamhet. Samverkan krävs också med arbetsgivarna i
regionen för att kunna ge lämplig praktik i anslutning till introduktionsverksamheten.

Beaktas etnisk obalans vid rekrytering?
Utarbetas mångfaldsplaner?
”Kommunerna bör vara föregångare och aktivt
arbeta för att minska den etniska obalansen på
sina arbetsplatser”. ”Alla kommuner och landsting bör utarbeta mångfaldsplaner för de egna
arbetsplatserna”.
Invandrarnas inträde på arbetsmarknaden skulle
underlättas om regionens arbetsgivare insåg värdet
av mångfald hos sin personal. Arbetsgivare bör
därför enligt RUFS motiveras att medvetet arbeta
för ökad mångfald i personalgruppen. De offentliga arbetsgivarna har stor betydelse på arbetsmarknaden. De insatser som görs inom den offentliga
sektorn är därför viktiga för möjligheterna till
integration och mångfald i samhället. Stockholmsregionen bör vara föregångare genom att offentliga
aktörer breddar sin rekrytering, så att personer med
olika etnisk tillhörighet ges samma möjligheter.
Arbetet bedrivs inte med full kraft

Ansatser att ta fram mångfaldsplaner och arbeta
för ökad mångfald varierar i regionen. Man är
medveten om vikten av att beakta den etniska obalansen men har svårt att göra det i praktiken.
Regionens kommuner kan indelas i tre grupper
efter hur långt de kommit i sitt mångfaldsarbete.
Den främsta gruppen består av sex kommuner som
har både väl utarbetade mångfaldsplaner (eller
liknande) och konkreta aktiviteter kring personalpolitik och mångfald: Botkyrka, Huddinge och
Södertälje – och landstinget – hör till denna grupp.
Norrtälje och Stockholms stad är två kommuner
som framhållits som goda exempel på kommuner
som arbetar med mångfaldsfrågor och mot diskriminering.
Till den andra gruppen räknas åtta kommuner
som har en mångfaldsplan men som inte genomfört så många konkreta aktiviteter: bl.a. Järfälla,
Nacka, Sollentuna och Vallentuna.
De kommuner som inte har någon mångfaldsplan bildar den tredje gruppen: nästan hälften av
regionens kommuner hör till denna grupp, bl.a.
Danderyd, Solna, Ekerö och Lidingö.
Länsstyrelsen som drivit ett internt mångfaldsprojekt fick mars 2003 en bronsutmärkelse från
Equity Foundation. Länsstyrelsen har också startat
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Förekomst av mångfaldsplaner i kommunerna
i Stockholmsregionen, april/maj 2002
Källa: RTK, Program och förslag 1, 2003, ”Lägesrapport
2003 om förnyelse, integration och kompetens i Stockholmsregionen”.

ett regionalt mångfaldsnätverk för konkret erfarenhetsutbyte mellan olika delar av Stockholmsregionen och mellan såväl privat som offentlig sektor.
Även RTK bidrar till mångfaldsarbete genom att
samla och sprida kunskap och bjuda in de regionala och kommunala aktörerna till seminarier om
integration av invandrare.
Från Storstadssatsningens sida försöker man
lansera idén att nyckelpersoner inom den kommunala förvaltningen ska ”mångfaldsutbildas”.
Kommunerna är idag inga föregångare på detta
område, utan ligger snarare efter åtminstone delar
av det privata näringslivet. Det finns också risk
för att de kommunala mångfaldsplaner som görs i
större utsträckning hamnar på hyllan än resulterar i
konkreta åtgärder. Det är därför viktigt att planerna

kan konkretiseras och resultaten utvärderas. Arbetet med att ta fram metoder samt sprida konkreta
goda exempel och lärdomar behöver t.ex. intensifieras.
Har regelverkens effekter setts över?
”Regionen bör, i samverkan med Sveriges två
andra storstadsregioner, analysera de sammantagna effekterna av regelverken på arbetsmarknaden,
bostadspolitiken, försäkringssystemen, bidragssystemen och villkoren för mindre och medelstora
företag, mot bakgrund av invandrarnas erfarenheter i de tre regionerna”.
I RUFS slås fast att reglerna för företagande behöver förenklas för att förbättra förutsättningarna för
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invandrardrivna företag. Vidare hävdas att kommunerna kan förbättra möjligheter till företagsetableringar i miljonprogramsområden genom att t.ex.
erbjuda lämpliga lokaler.
Regelverken bör anpassas till det faktum att
regionen är mångkulturell. Strukturer och regelverk såväl inom regionen som nationellt bör därför
ses över utifrån ett integrationsperspektiv. Det
gäller en mängd samhällssystem som arbetsmarknaden, bostadspolitiken, försäkringssystemen,
bidragssystemen och villkoren för små- och medelstora företag. Resultaten från en dylik granskning bör enligt RUFS läggas till grund för kommunala åtgärdsplaner och föras vidare till statliga
myndigheter, riksdag och regering. Denna granskning föreslås göras i samverkan med de två andra
storstadsregionerna i landet.
En granskning i samverkan med dessa regioner
är beslutad av RTN men har inte ännu gjorts. Det
finns därför anledning att driva på arbetet.
Det är inte enbart dessa frågor som med fördel
kan studeras i samverkan med övriga storstadsregioner. Även andra frågor som är relevanta för
integration och mångfald i storstadsregioner bör
med fördel kunna utföras i samverkan med andra
regioner. Därutöver är det av värde att upprätta en
grupp där erfarenheter och åtgärder kan diskuteras
utifrån de analyser som tas fram.

internationellt med en hög kompetensnivå – inte
med en låg lönenivå.
När RUFS utarbetades för ett par år sedan var
en stor andel av gymnasieungdomarna obehöriga
till högre studier, den sociala snedrekrytering
besvärande och tillgängligheten till högre utbildning var låg. Det fanns ett stort behov av yrkesutbildade och yrkesutbildningen var bristfällig.
Dessa problem består fortfarande idag och därför
har följande fem insatser valts ut för uppföljning:
• Erbjud större möjligheter till ämneskomplettering av gymnasiekunskaper och till att läsa upp
betyg.
• Underlätta för nya grupper att gå vidare till
högre studier genom basår.
• Tillför Stockholmsregionen fler högskoleplatser.
• Utveckla Södertörns högskola till universitet.
• Verka för ett brett utbud av kvalificerad yrkesutbildning.

Kompetens och FoU3

Den höga andelen ungdomar som lämnar gymnasieskolan utan behörighet till högskolestudier kvarstår i stort fortfarande, men utvecklas åt rätt håll.
Under senare år har andelen elever som går ut gymnasieskolan med allmän behörighet legat på mellan
76 och 84 procent, med en stigande trend. Det är
dock ett par procentenheter under riksgenomsnittet. Samtidigt är det viktigt att notera att andelen
behöriga relaterar till dem som fått slutbetyg i årskurs 3 i gymnasieskolan, vilket cirka 80 procent av
eleverna i Stockholmsregionen får. Eftersom även
andelen som får slutbetyg är lägre i Stockholmsregionen än i övriga Sverige är skillnaderna i andel
behöriga räknat per årskull ännu större.
Därutöver måste många av de elever som lämnar gymnasieskolan med allmän behörighet komplettera sina kunskaper för att uppfylla de särskilda
behörighetskrav som ställs för nästan alla högsko-

I RUFS konstateras att insatser för att utveckla
kompetens och stärka forskning och utveckling
(FoU) i Stockholmsregionen är avgörande för att
regionen ska fortsätta att vara dynamisk, förändringsbenägen och tillväxtorienterad. Där slås också
fast att utbildningssystemet måste ses som en
helhet och att grundskolans resultat är avgörande
för hur väl högre nivåer i systemet klarar sina
uppgifter. En grundläggande utgångspunkt i RUFS
är också att Stockholmsregionen ska konkurrera
3

Avsnittet bygger på rapporten Insatser för kompetens och FoU i
Stockholmsregionen – 2003, RTK, Program och förslag nr 3
år 2003 samt rapporten Lägesrapport om förnyelse, integration
och kompetens i Stockholmsregionen, RTK, Program och förslag
nr 1, år 2003. Övriga källor som använts anges i fotnoter och i
anslutning till diagram och tabeller.

Erbjuds större möjligheter till att
komplettera gymnasiekunskaper och
läsa upp betyg?
”Kommuner bör erbjuda större möjligheter till
komplettering av gymnasiekunskaper inom ämnen
som naturvetenskap, teknik, samhällskunskap eller
humaniora. Elever med låga eller ofullständiga
betyg bör få möjlighet att läsa upp sina betyg.”
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leutbildningar. Denna problembild låg bakom flera
av de förslag på olika typer av kompletterande
utbildningar som föreslogs i RUFS.
Många kompletterar

RUFS inriktning har fullföljts, men möjligheter till
ämneskomplettering av gymnasiekunskaper och
till att läsa upp betyg har nu nått en sådan omfattning att den nu börjar ifrågasättas. I genomsnitt i
riket hade hälften av dem som började studera vid
högskolan läsåret 2001/2002 studerat vid komvux.
Sex år tidigare, läsåret 1995/96, hade en tredjedel
av nybörjarna studerat vid komvux. Andelen som
studerat vid komvux har ökat mest bland de yngsta
nybörjarna. Bland dem som läser på komvux ingår
både sådana som behörighetskompletterar och
sådana som konkurrenskompletterar.
Konkurrenskomplettering är vanligt förekommande. Elever läser upp betygen för att kunna
konkurrera om högskoleplatser på attraktiva
utbildningar. Detta har sin bakgrund i regler som
infördes år 1997 som gjorde det möjligt att tentera
om gymnasiekurser på komvux för att höja betygen.
Nu anses en alltför stor mängd gå vägen via
komvux till högre studier för såväl behörighetssom konkurrenskomplettering. Systemet har
blivit överutnyttjat och omvägarna är kostsamma
för både samhället och individen. System för en
”andra chans” anses behövas, men antagningssystemen och behörighetsreglerna till högskolan
ses nu över för att komma till rätta med denna problematik, samtidigt som bristerna i tidigare utbildningsled diskuteras.
Med det stora antal ungdomar som i dag lämnar
gymnasieskolan utan allmän behörighet, eller utan
viss särskild behörighet, är det viktigt att det finns
goda chanser att komplettera. Insatser för att fler
ska lämna gymnasieskolan med behörighet för högskolestudier bedöms dock vara än viktigare. Åtgärder bör vidtas av berörda parter för att på längre
sikt minska behovet av senare kompletteringar.
Underlättas nya gruppers övergång
till högre studier genom basår?
”Regionens högskolor bör i så stor utsträckning
som möjligt inrätta basår och få de ytterligare
medel som detta kräver. Utbildningen kan bedrivas
på lärcentrum eller på högskola”.

Basårsutbildning syftar till att komplettera gymnasiekompetens och bedrivs både inom högskolan
och inom komvux. Skillnaden mellan dessa båda
är bl.a. att den som genomgår basårsutbildning
inom högskolan är garanterad plats på efterföljande högskoleutbildning.
Nya initiativ och större bredd

Initiativ har tagits på nationell nivå som ligger i
linje med inriktningen i RUFS. Möjligheterna att
gå vidare till högre studier genom basår har förstärkts genom att basåret breddades i den senaste
högskolepropositionen. Det kan nu också gälla för
andra inriktningar än naturvetenskap och teknik.
Antalet studenter som går på basår har legat relativt konstant under senare år, men nu tas fler initiativ inom detta område.
Basåret är en alternativ kompletteringsmöjlighet
som också ger direktkontakt med den högre utbildningen, vilket kan vara värdefullt för dem som
tycker att detta steg är långt. Basåret har vid utvärderingar visat sig ge bra resultat för att rekrytera
underrepresenterade grupper till högre utbildning.
Detta har bidragit till att både öka och bredda
rekryteringsbasen för naturvetenskapliga och tekniska högskolestudier, och inget tyder på att basårsstudenterna skulle ha svårare att genomföra sin
högskoleutbildning. Andelen studenter som slutför
basåret ligger på omkring 70 procent och de flesta
fortsätter att studera året därpå. Men liksom när
det gäller övriga kompletterande utbildningar har
basåret kritiserats för att korrigera för brister tidigare i utbildningssystemet.
Tillförs Stockholmsregionen fler högskoleplatser – sprids platserna inom
regionen?
”Regionen behöver ett tillskott på 15 000–20 000
nya utbildningsplatser för att tillgodose enbart
dagens utbildningsbehov. Utbildningsplatserna bör
framför allt förläggas till regionala kärnor i regiondelar med låga övergångsfrekvenser. I ett längre
perspektiv behövs ytterligare 10 000–15 000 platser”.
Låga övergångar och lokal rekrytering

Regionen har en låg ”rekryteringstäthet” (andelen
högskolenybörjare inom tre år från gymnasiet i
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förhållande till regionens befolkning som helhet)
jämfört med övriga riket. Stockholmsregionen
ligger till och med lägst av alla rikets län mätt i
rekryteringstäthet.
Stockholmsregionens lärosäten rekryterar i hög
utsträckning från den egna regionen, vilket innebär att tillgängligheten till utbildning i regionen
är extra viktigt för att regionens ungdomar ska gå
vidare till högre studier. Lärosätena i Stockholmsregionen rekryterar drygt 70 procent från det egna
länet. Särskilt Södertörns högskola, Stockholms
universitet och Lärarhögskolan rekryterar huvuddelen från Stockholms län.
Jämförs den egenregionala rekryteringen med
några lärosäten i Skåne, Göteborg och Uppsala
framstår det tydligt att Stockholms lärosäten har en
hög rekrytering från det egna länet. För Lund och
Malmö ligger ett sammanvägt genomsnitt på cirka
60 procent egenrekryterade och för Göteborg på
ca 53 procent. För Uppsala Universitet är andelen
endast 28,5 procent.
Efterfrågan väntas öka kraftigt

Under de närmsta åren kan antalet platser förväntas bli en kritisk faktor för att kunna upprätthålla
övergångarna till högre utbildning. Enligt aktuella
prognoser kommer antalet personer i åldrarna
20–24 år att öka kraftigt under den kommande tioårsperioden. Ökningen väntas bli drygt 20 procent
fram till år 2010 (till 133 000 personer4). Denna
ökning bör leda till en kraftigt ökad efterfrågan
på högre utbildning i regionen, i synnerhet om
regeringens 50 procents mål ska infrias. Mot denna
bakgrund är det oroväckande att de flesta av regionens högskolor i dag, med undantag för Södertörns
högskola, inte har nämnvärda expansionstankar.
Högt sökandetryck, trots fler platser

Antalet sökande tillhögskolan har ökat under de
två senaste åren. Det har sin främsta grund i att
antalet personer i studiebenägna åldrar har börjat
öka igen efter att ha minskat under slutet av 90talet. Samtidigt har även utbildningskapaciteten i
4
5

RTK, Befolkningsprognos 2002, PM 2003:2.
Sökandetrycket avgörs av hur många som söker och hur många
som högskolorna har kapacitet att ta in. Ett högt sökandetryck
innebär att det är en låg andel av dem som söker som antas.

regionen ökat vilket lett till att sökandetrycket5 till
regionens lärosäten i stort sett är oförändrat. Vid
vissa av regionens lärosäten har det blivit något
lättare att komma in, vid andra något svårare.
Som helhet är sökandetrycket fortfarande högre
vid regionens lärosäten än vid lärosäten i övriga
Sverige.
Antalet helårsstudenter i grundläggande högskoleutbildning har ökat med drygt 15 procent
under den senaste femårsperioden och överskrider
nu 50 000 i Stockholms län. Mellan år 2001 och
2002 ökade antalet helårsplatser med hela 4 000
i Stockholmsregionen. Det är främst Stockholms
universitet och Lärarhögskolan som expanderat
– båda har drygt 1 000 fler platser än år 2001.
Även i övriga delar av landet var ökningen stark
under senaste året.
Expansionen innebär att inriktningen i RUFS
åtminstone till en del infriats, även om regionen
fortfarande är underförsörjd i förhållande till
antalet ungdomar och att problembilden inför
framtiden består. Bland lärosätena i regionen är
intresset svalt för fortsatt expansion, med undantag för Södertörns högskola. Fortfarande ligger
en mycket stor andel av högskoleplatserna i de
centrala delarna av Stockholmsregionen. Högskolorna menar att det är kostnadsdrivande att bedriva
utbildning vid ”filialer” på flera platser i regionen
vilket försvårar en fortsättning på den utveckling
av ”filialer” som inleddes under 90-talet. En viss
decentralisering sker i och med expansionen av
Södertörns högskola.
Det är av stor vikt att regionens aktörer agerar
kraftfullt i denna fråga. Det är alltjämt relativt
svårt att komma in vid högskolor i Stockholmsregionen och utbudet är inte i paritet med efterfrågan. Med den låga expansionstakt som högskolorna i regionen ser framför sig och det kraftigt
ökande antalet personer i studiebenägna åldrar
kommer situationen att förvärras. Det nationella
målet att 50 procent av varje årskull ska påbörja
högskolestudier blir då mycket svårt att nå.
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70,9

40

55,9

57,8

Karolinska
institutet

60

KTH

80

Andel rekryterade från Stockholms län
(procent, upp till 34 år, HT 2002).

75,9

74,6

Källa: NU-databasen, HSV.

31,7

20

Lärosäte

Ht 2001

Södertörns
högskola

Stockholms
universitet

Lärarhögskolan

Handelshögskolan

0

Behöriga förstahandsökande per antagen –
d.v.s. sökandetryck, höstterminerna 2001–2003.

Ht 2002 Ht 2003

Stockholms universitet

1,9

2,0

2,1

Karolinska institutet

2,1

1,7

2,0

Kungl. Tekniska högskolan

1,4

1,4

1,3

Lärarhögskolan i Stockholm

1,2

1,3

1,5

Södertörns högskola

2,0

1,8

1,7

Totalt
(alla lärosäten i Sverige)

1,6

1,6

1,6

Källa: SCB, UF46 SM 0101–0301.

Helårsplatser 1997-2002 i grundläggande högskoleutbildning vid lärosäten i Stockholms län respektive
övriga Sverige.
Källa: Högskoleverket, NU-databasen.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Stockholms län

49 775

49 039

49 739

50 270

52 989

57 245

Övriga Sverige

194 326

196 423

200 816

206 583

215 057

229 841

Utvecklas Södertörns högskola till
universitet?
”Södertörns högskola kan genom att utvecklas
till universitet få större forskningsresurser, möjligheter att anställa flera framstående lärare och
forskare samt få fler sökande till utbildningsplatserna”.
Processen är bara påbörjad

Södertörns högskola lämnade in ansökan om att
bli universitet i mars 2002. Att utveckla högskolan

till universitet är en process. Ansökan ligger fortfarande på regeringens bord. Processen påbörjas
egentligen inte förrän ansökan vidarebefordras till
Högskoleverket för granskning av om lärosätet
har grundutbildning, forskning och övriga interna
strukturer med tillräcklig omfattning, bredd och
kvalitet för att lärosätet ska kunna vara ett universitet. Högskolan hade vårterminen 2003 cirka 700
anställda, varav två tredjedelar var lärare/forskare.
Cirka 80 procent av lärarna har doktorsexamen, en
av de högsta delarna i landet.
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I december 2003 krävde åtta Södertörnskommuner
i en skrivelse till utbildningsminister Thomas Östros att regeringen ska bevilja Södertörns högskolas
universitetsansökan. Kommunerna tar å sin sida på
sig att stötta högskolan genom att medverka till att
fler studentbostäder byggs i regionen6.
Mot bakgrund av den kommande förutsägbara bristen på högskoleplatser i regionen och att
Södertörn är ett av de lärosäten som har expansionsplaner, är det viktigt att främja en gynnsam
utveckling för Södertörns högskola.

Blir det ett brett utbud av
kvalificerade yrkesutbildningar?
”Regionala initiativ bör tas för att få till stånd
ett brett utbud av KY-utbildningar (kvalificerade
yrkesutbildningar) i Stockholmsregionen, samt
för att öka kunskaperna om relevant inriktning på
yrkesutbildningen i regionen på längre sikt”.
Permanentad utbildningsform genom
nationella initiativ, men underdimensionerad
i Stockholmsregionen

Den tidigare försöksverksamheten har nu övergått
till att bli en reguljär utbildningsform med en egen
myndighet. Ambitionen att öka utbudet av kvalificerad yrkesutbildning i regionen förs också vidare
i förslaget till tillväxtprogram för Stockholmsregionen 2004–2007.
Den praktiska utbildningen generellt i regionen är dock fortfarande underdimensionerad och
saknar en samlad struktur med tydligt ansvar. Det
råder stor enighet om detta problem bland företrädare från olika sektorer och med olika perspektiv. Det saknas incitament för företag att ta emot
elever. Vidare saknas också en samverkan mellan
skola, näringsliv och branschorganisationer.
KY-utbildningen i Stockholmsregionen har en
mindre omfattning än i övriga storstadsregioner.
Stockholmsregionen har 776 KY-utbildningsplatser per miljon invånare, jämfört med 918 i Uppsala
län och 1 172 i Skåne. Stockholmsregionens KYplatser i förhållande till sin befolkning verkar inte
heller öka. Av alla de 392 KY-utbildningar som

6

Källa: Södertörns högskolas hemsida.

startade i Sverige 2003 finns 12,5 procent i Stockholms län och av alla utbildningsplatser på dessa
utbildningar finns 14,5 procent i Stockholms län.
Detta är litet, mot bakgrund av att cirka 20 procent
av rikets befolkning bor i länet.
De ansökningar som får bifall för att anordna
KY-utbildning ligger endast på en något lägre
nivå för utbildningsanordnarna i Stockholmsregionen, 36 procent i Stockholms län jämfört med
40 procent för riket. De främsta orsakerna till det
bristfälliga utbudet av KY-utbildning får sökas i ett
bristande intresse att anordna dessa.
Elevernas sökandetryck på de befintliga utbildningarna är däremot stort. Antalet sökande under
år 2002 till KY-utbildningar i Stockholms län var
3 350 (drygt 1 800 kvinnor och 1 500 män). Av
dessa antogs 1 175 personer. Det innebär att det
går nästan tre sökande per antagen, vilket är ett
högt sökandetryck.
Vidare samspelar den KY-utbildning som
erbjuds i regionen inte särskilt väl med arbetsmarknadens behov. KY-utbudet finns till två tredjedelar inom branscher med överskott. Mindre än
en fjärdedel finns inom bristbranscher. Riskerna
för flaskhalsar och bristsituationer är därför stora.
Flest platser i Stockholms län finns inom ekonomi
och IT med 400–500 platser samt inom bygg,
turism och vård med vardera cirka 100 platser.
Arrangörer för KY-utbildning är kommuner,
företag, organisationer och högskolor. Kommunerna i länet verkar ha ett lägre intresse för att bedriva
KY-utbildningar jämfört med övriga delar av landet. I riket som helhet är 55 procent av KY-anordnarna kommuner i samverkan med näringslivet.
I Stockholms län är endast 29 procent av utbildningsanordnarna kommuner. Istället dominerar de
privata anordnarna med 69 procent av alla utbildningar mot omkring en tredjedel i riket. En handfull kommuner i regionen har flera utbildningar,
medan många har inte någon alls. Cirka hälften av
utbildningarna finns i Stockholm stad. Norrtälje,
Nacka, Solna och Haninge hade flera KY-utbildningar under 2003.
Behovet av yrkeskompetens är generellt stort.
Inom en rad yrkesområden tycks en permanent
bristsituation ha etablerats. Det tyder på att det
finns systemfel som måste åtgärdas. På nationell
nivå har KY-utbildningen permanentats, men på
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regional nivå kan mer göras för att öka och bredda
utbudet, och kommunerna kan ta en större roll.
Detta arbete bör prioriteras inom arbetet med den
regionala tillväxtplanen (RTP).
Ytterligare initiativ
När RUFS antagits analyserades internt på RTK
hur kontoret på bästa sätt kunde bidra till att planen förverkligas. Mot bakgrund av den sociala
snedrekryteringen och de jämförelsevis låga övergångarna till högre utbildning togs initiativ till en
samarbetsprocess i samverkan med kommuner och
högskolor för att åstadkomma en breddad och ökad
övergång till högre studier.
Den sociala snedrekryteringen har minskat
under 90-talet men är fortfarande tydlig och ska
fler läsa vidare inom den högre utbildningen måste
den kännas tillgänglig även för andra samhällsskikt än de traditionella. Nationella siffror visar
att 24 procent av högskolenybörjarna har en ickeakademisk bakgrund vilket är en relativt kraftig
underrepresentation. För att rekryteringen skulle
motsvara befolkningens sammansättning i helhet
skulle rekryteringen behöva komma upp i 35 procent högskolenybörjare från arbetarhem.
Högskoleverket har utvecklat jämförelsetal7 för
alla lärosäten för att åskådliggöra den sociala snedrekryteringen. Är jämförelsetalet 0,50 visar det att
andelen med arbetarbakgrund bland nybörjarna
bara är hälften av vad den skulle ha varit om den
sociala rekryteringen var helt jämn.
Med hjälp av dessa jämförelsetal kan konstateras att andelen studenter med arbetarbakgrund vid
Stockholmsregionens lärosäten understiger den
som finns i de kommuner varifrån rekryteringen
sker. Tekniska högskolan och Stockholms universitet har en mycket sned social rekrytering med
jämförelsetal på 0,60 respektive 0,66. Andelen
med arbetarbakgrund skulle där alltså behöva vara
nästan dubbelt så stor för att uppnå en jämn rekrytering. Lärarhögskolan däremot ligger mycket nära
en jämn social rekrytering.
I december 2001 bjöd RTK tillsammans med
Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms
7

Jämförelsetalet visar andelen med arbetarbakgrund bland
nybörjarna vid lärosätet dividerat med andelen med arbetarbakgrund för ett genomsnitt av individer från de kommuner och de
åldrar som högskolenybörjarna representerar.

län in regionens större högskolor och ett tiotal
kommuner till en samarbetsprocess. De kommuner
som bjöds in var sådana där ungdomarna uppvisade en låg övergång till högre studier. Gensvaret
var stort och arbetet inleddes i februari 2002.
Den av RTK initierade processen för ökad övergång till högre studier innehöll analysarbete som
löpande diskuterades vid ett tiotal möten under
ett drygt år. Processen innehöll också föreläsare
från utlandet och andra delar av Sverige. Den kunskapsuppbyggnad som skedde finns dokumenterad
i rapporten Fler till högre utbildning (RTK rapport
nr 3 år 2002).
Erfarenheten var att det finns en rad exempel
från andra länder som kan fungera som inspirationskällor och förebilder för lärosäten och andra
berörda. Den nationella politiken på detta område,
som Riksdagen beslutat om, innehåller också en
rad åtgärder med denna inriktning.
Kontoret har dessutom genomfört en enkätundersökning bland ungdomar i länet för att ytterligare belysa ungdomars tankar kring högskolestudier
(På väg till högskolan? RTK PM nr 13 år 2003).
Ömsesidiga beroenden i RUFS
Huruvida intentionerna på utbildningsområdet
kan realiseras beror också på om insatser inom
andra delar av RUFS genomförs. Ett exempel är
bostadsbyggandet generellt sett och mer specifikt
tillgången på studentbostäder.
Under senare år har studentbostadsbyggandet
ökat, men det är inte tillräckligt för att täcka behoven. Dessutom har en student idag svårt att betala
hyran för en nybyggd studentbostad. Bostadsmarknaden i övrigt är fortsatt kärv och det är svårt för
studenter att hävda sig där. Detta riskerar att försvåra för ungdomarna att läsa vidare.
Ett annan viktig faktor är trafiksystemet i regionen. Om inte trafikinvesteringarna ökar finns en
risk att studenter på sikt blir låsta till utbildningsutbudet i sin regiondel p.g.a. låg tillgänglighet till
utbildningsutbudet i andra regiondelar. Det skulle
vara ett allvarligt hinder för regionens utveckling.
På motsvarande sätt är andra ambitioner i
RUFS beroende av att insatser inom utbildningsområdet faller väl ut. Att Södertörns högskola
utvecklas vidare och får universitetsstatus är
exempelvis viktigt för kärnan Flemingsberg. Att
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regionens kompetensutvecklingssystem utvecklas
väl är också avgörande för att Stockholmsregionen
ska kunna hävda sig som en internationellt ledande
och innovativ region.
Lärosäte

2000

2001

2002

Stockholms universitet

0,64

0,65

0,66

Karolinska institutet

0,82

0,77

0,80

Kungl. Tekniska högskolan

0,54

0,57

0,60

Lärarhögskolan i Stockholm

0,96

0,93

0,97

Södertörns högskola

0,71

0,75

0,72

Jämförelsetal arbetarbakgrund. Jämförelsetal under 1 visar
en social snedrekrytering, ju lägre tal, desto snedare social
rekrytering.
Källa: Högskoleverket, NU-databasen, Nyckeltal för lärosäten.

Bebyggelsens utveckling
RUFS framhåller att regionens bebyggelse har en
grundläggande och effektiv struktur som i huvudsak är monocentrisk och stjärnformad. Den tidigare tendensen till ökad utspridning av bebyggelsen
har minskat och ersatts av en tendens till förtätning
av befintlig stadsbygd. RUFS förutser en snabb
framtida tillväxt i Stockholmsregionen. Detta
förutsätter att en stor volym bostäder och lokaler i första hand tillkommer utanför den centrala
regionkärnan. Andelen bostäder och arbetsplatser
utanför den centrala delen kommer successivt att
öka. Relationen mellan bostäder och arbetsplatser
i centrum och periferi samt mellan de olika trafiksektorerna kommer att bli jämnare. Detta kommer
att leda till förändrade resmönster som kräver nya
tvärförbindelser i väg- och spårnät. Det kan också
leda till en ökad utspridning av bebyggelsen.
En fungerande bostadsmarknad är enligt RUFS
en viktig förutsättning för utveckling i en dynamisk region. Den snabba befolkningstillväxten
i Stockholmsregionen åren innan RUFS antogs
motsvarades inte av tillnärmelsevis samma takt i
bostadsbyggandet. Byggandet låg på en alltför låg
nivå och särskilt var byggandet lågt för allmännyttiga och kooperativa bostadsföretag. Ökade
bostadspriser och byggkostnader, låg rörlighet på

bostadsmarknaden och brist på bl.a. studentbostäder hotade att sänka Stockholmsregionens relativa
konkurrenskraft.
Marknaden för lokaler kännetecknas av en
markant ökad differentiering av hyresnivåerna i
olika lägen inom regionen. Den tidigare tendensen
att sprida ut företag har ersatts av ett ökat intresse
för samlokalisering och lokalisering i täta miljöer.
På sikt väntas efterfrågan på mark och lokaler öka
särskilt för personal- och kontaktintensiva verksamheter och för detaljhandel.
Mot denna bakgrund har särskilt följande
insatsområden prioriterats för uppföljning:
• Stimulera flerkärnighet.
• Gör regionens bebyggelsestruktur tätare.
• Vidga den funktionella regionen.
• Bygg lokaler för personal- och kontaktintensiva
verksamheter i regionala kärnor.
• Öka bostadsbyggandet i alla kommuner.
• Verka för en översyn av statliga regler hindrar
bostadsbyggandet.
Stimuleras flerkärnighet?
”Stockholmsregionen bör utvecklas så att den blir
flerkärnig. På så sätt skapas attraktiva tillväxtområden och tillgängligheten ökar till arbetsplatser,
utbildning, service och kulturutbud i regionens
olika delar.”
RUFS anger att utvecklingen av regionens bebyggelsestruktur ska koncentreras kring sju yttre kärnor och regioncentrum. Utvecklingen av flerkärnighet framstår som planens mest grundläggande
fysiska strategi.
Dialogen har fördjupats

Sedan RUFS antogs har RTK initierat och dokumenterat ett omfattande kunskapsunderlag kring
både faktiska förhållanden i aktuella kärnor och
villkoren för utveckling av kärnor. Totalt omfattar
materialet åtta dokument varav ett i RTK:s rapportserie ”Flera kärnor” och sju s.k. promemorior.
Tillsammans behandlar materialet flera betydelsefulla frågor och materialet ger både fördjupade
kunskaper och bättre översikt av utvecklings- och
planeringsvillkor. Det senare gäller särskilt rapporten ”Flera kärnor”, som innefattar flera synteser av
övriga genomförda utredningar.
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Rapporten innehåller dessutom förslag till fortsatta
aktiviteter som med små insatser bör kunna utvecklas som ett regionalt program för att ”stimulera
flerkärnighet”. Rapporten har sänts på remiss till
ett stort antal berörda aktörer i Stockholmsregionen
och Mälardalen samt nationellt – kommuner, statliga organ, intresseorganisationer. Sammanställning
och utvärdering av remissvaren pågår.
Kärnkommunerna är aktiva

Vid sidan av RTK:s kunskapsutveckling har ett
betydande kommunalt och mellankommunalt
engagemang utvecklats kring förutsättningar, planering och utveckling av (yttre) kärnor.
Redan under våren 2002 initierade kommunledningen i Haninge ett antal seminarier och workshops kring frågor om utvecklingen av Haninge
Centrum som kärna. RTK har medverkat i dessa
seminarier. Även i Järfälla har frågan om att
utveckla en regional kärna i Barkarby-Jakobsberg
uppmärksammats i flera seminarier inom kommunens politiska ledning och i andra sammanhang.
Nordostkommunerna, Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker och Norrtälje har sedan
mitten av 1980-talet en samarbetsorganisation
UNO, med en styrelse som består av tre politiker
från varje kommun. Under arbetet med RUFS sattes ett samarbete i regionplanefrågor igång. Vid
ett antal tillfällen fick RTK redovisa och diskutera
olika delar av RUFS. UNO avgav vid samrådet ett
gemensamt yttrande över RUFS. Arbetet ledde till
att UNO bejakade en snabb utveckling i nordostområdet, ställde sig bakom utveckling av regional
kärna, hittade en gemensam ståndpunkt till Yttre
tvärleden samt formulerade en gemensam ståndpunkt till ett antal infrastrukturprojekt. UNO har
vidare avgett ett gemensamt yttrande över ”Flera
kärnor”. UNO har dessutom uppvaktat statliga
företrädare för att påverka infrastrukturutvecklingen i regiondelen vid ett antal tillfällen. Regionplane- och trafikkontoret har deltagit i ett
samarbete kring kollektivtrafiken i nordost. Den
gemensamma arbetsgruppen har utgjort referensgrupp till SL, Banverket och RTK som i olika skeden har utrett Roslagsbanan, pendeltågstrafik till
nordost m.m.
För närvarande utreder UNO och RTK tillsammans förutsättningarna för att utveckla en

regional kärna i nordost. Detta arbete pågår och en
överenskommelse om samfinansiering har tagits
för tre etapper, varav etapp ett nu är genomförd.
Detta arbete leds av UNO:s tjänstemannaberedning tillsammans med RTK. De följande etapperna
avser att behandla en vision för kärnan samt en
fysisk struktur för denna.
Som ett led i genomförandet av flerkärnighet
startade Södertörnskommunerna ett gemensamt
”processarbete” hösten 2002. Arbetet har koncentrerats till att i seminarier och överläggningar ta
fram och fördjupa de speciella förutsättningar som
råder för ”Södertörnskärnorna”. RTK har aktivt
medverkat i processen och i en särskild arbetspromemoria ”Regionala kärnor på Södertörn,
– Underlag för diskussion om genomförandeprocesser” (juli 2003) dokumenterat slutsatser, förslag
till aktiviteter, kommunernas och RTK:s roll m.m.
Södertörnskommunerna har vidare avgivit gemensamt remissvar på ”Flera kärnor”.
I olika former av mellankommunalt samarbete
och i samverkan med näringslivet och universitet
och högskolor är Stockholms stad på flera sätt
engagerat i utvecklingen av nya kärnor. Huvudsakligen gäller det Kista och Kungens kurva/
Skärholmen. Staden är genom stadsbyggnadskontoret också engagerat i flera europeiska projekt och
nätverk mellan storstadsregioner som bland annat
handlar om flerkärnighet. Detta engagemang sker
i samverkan med RTK och några av grannkommunerna.
År 2001 lade kommunfullmäktige i Stockholm fast den Framtidsbild för Kista Science City
som framtagits av staden, näringslivet och KTH/
Stockholms Universitet. I Framtidsbilden vidgades
fokus från enbart Kista arbetsområde till ett större
funktionellt sammanhållet område – en regional
kärna – Kista Science City som omfattar delar av
Stockholms stad, Järfälla, Sollentuna och Sundbyberg. Området är lika stort som Stockholms
innerstad. Kommunsamarbetet mellan Stockholm,
Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg omfattar
näringslivsutveckling, kompetensutveckling, byggande av bostäder och arbetsplatser, förbättrad
tillgänglighet med bil och bättre kollektiva tvärförbindelser.
Stockholms stad har etablerat ett nära samarbete med Huddinge kommun för att tillsammans
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utveckla Skärholmen – Kungens kurva. En samverkansgrupp har bildats tillsammans med ett antal
nyckelaktörer i området inom handel och fastighetsbranschen. Syftet är att skapa en gemensam
vision för områdena på båda sidor om E4/E20 och
på lång sikt förbereda för att de fysiskt kan växa
samman. Stadens arbete med att ta fram en Söderortsvision har lett till att Stockholm börjat delta i
den samarbetsgrupp som sedan många år finns för
planeringsfrågor mellan kommunerna på Södertörn. Kontoret har bl.a. deltagit i fördjupningsstudier av kärnorna på Södertörn.
Dialogen har fördjupats

Huvudintrycket från remissvaren är att det på kort
tid skapats en fördjupad och mer koncentrerad dialog om planering och utveckling av flerkärnighet.
Två stora och sammanhängande frågor behöver
dock analyseras och diskuteras ytterligare. Den ena
handlar om fysisk avgränsning av kärnorna – dvs.
hur kärnornas territorier kan och bör preciseras.
Flera aktörer vill både genom samverkan och på
annat sätt föra ihop planens kärnor till större territorier eller till och med stråk. Strukturen av (yttre)
kärnor blir härmed alltmer utslätad och kommer då
med all sannolikhet att motverka sitt syfte.
Frågan om en avgränsning av kärnor ingår som
ett förslag till fortsatta aktiviteter i rapporten Flera
Kärnor. I den föreslås också att en huvudman ska
skapas för varje kärna, att kärnorna ska profileras
och marknadsföras samt att insatser för en socialt
stimulerande miljö med ökad mångfald och större
upplevelsevärden ska ske. Tillsammans talar dessa
förslag för tydligt avgränsade kärnor.
Ett betydande engagemang och kunskapsutbyte
kring flerkärnighet har således skapats på förhållandevis kort tid. För att hävda RUFS förutsätts
snarare geografiskt snävare avgränsade kärnor än
en upplösning i större territorier. Som begrepp för
planering handlar kärnor om att kraftsamla.
Tillhandahålls lokaler för personal
– och kontaktintensiva verksamheter i
kärnorna?
”Lokaler för personal- och kontaktintensiv tjänsteproduktion bör byggas i regionala kärnor och i
områden med god tillgänglighet med kollektivtrafik.”

I vilken grad en flerkärnig region utvecklas beror
på hur regionens lokalbestånd byggs ut. Det gäller
särskilt förändringarna i lokalbeståndet för personal- och kontaktintensiva verksamheter. Information om hur fastighetsföretag och andra byggherrar
agerar som investerare på de aktuella lokalmarknaderna ger inte bara indikationer på i vilken grad
kommunerna söker förverkliga en starkare flerkärnighet. Det återspeglar också fastighetsinvesterarnas ”tro på en flerkärnighet enligt RUFS”. Perioden för att avgöra detta är emellertid kort. Å andra
sidan har två av snart fyra år sedan sekelskiftet
präglats av en omfattande nyproduktion av lokaler
för handel och kontor.
1,5 miljoner kvadratmeter lokaler

Lokaler för personal- och kontaktintensiva verksamheter (pkv) omfattar handel, kontor och olika
slag av ”samlingsverksamheter”. Den senare
gruppen innefattar lokaler för bibliotek, museer,
restauranger, konferensanläggningar, kyrkor och
liknande.
Sysselsättningen inom personal- och kontaktintensiva verksamheter svarar för cirka 55 procent av
den totala sysselsättningen i länet.
I Stockholmsregionen har det under perioden
2000 t.o.m. 3:e kvartalet 2003, dvs. under knappt
fyra år, byggts totalt nästan 1,5 miljoner m2 (BTA)
för personal- och kontaktintensiva verksamheter.
Två tredjedelar av denna lokalyta avser kontor
– nästan 1 miljon m2. Av resten avser 400 000 m2
olika typer av handel. Samlingslokalerna omfattar
således en liten del – knappt fem procent av det
totalt tillkomna beståndet.
Drygt halva lokaltillskottet utanför
den centrala regionkärnan

Cirka 55 procent av sysselsättningen i personaloch kontaktintensiva verksamheter ligger idag i
den centrala regionkärnan.
54 procent av de efter 1999 nybyggda lokalerna
har tillkommit utan för den centrala regionkärnan.
Nästan hälften, 46 procent, av hela det tillkomna
beståndet av lokaler för pkv efter 1999 har byggts
i regioncentrum. Därav ligger 18 procent i Stockholms innerstad och 28 procent i övriga delar av
den centrala regionkärnan.
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30 procent av pkv-lokalerna har tillkommit i de
yttre kärnorna som idag har cirka 15 procent av
den totala sysselsättningen. Sammantaget har
således lokalförändringarna inneburit en påtagligt
snabbare utveckling utanför den centrala regionkärnan än inom denna.
Fördelning av tillkommen lokalyta för personal- och
kontaktintensiva verksamheter*
Stockholms län 2000 – 3:e kvartalet 2003.
Lokaltyp

Kvadratmeter BTA

Fördelning

Handel

406 000

28 %

Kontor

994 000

67 %

Samling
Totalt

72 000

5%

1 472 000

100 %

Geografisk fördelning av tillkommen lokalyta 2000
– 3:e kvartalet 2003.
46 %
35 %
19 %

Centrala
regionkärnan

Yttre kärnor

Övriga
områden

Kontor
60 %

*) byggd + pågående.
Källa: Specialbearbetning av data ur Byggfakta.

25 %
15 %

Geografisk fördelning av tillkomna lokaler för pkv 2000
– 3:e kvartalet 2003.
46 %

Centrala
regionkärnan

Yttre kärnor

Övriga
områden

35 %

37 %

Yttre kärnor

Övriga
områden

31%
23%

Samling
Centrala
regionkärnan

Yttre kärnor

Övriga
områden

28 %

Källa: Specialbearbetning av data ur Byggfakta.

Handel koncentreras mot yttre kärnor

Skillnaderna i den geografiska fördelningen av tillkommen lokalyta mellan handel, kontor och samlingslokaler är betydande. Regioncentrum domineras av ett ökat utbud av kontorslokaler, medan de
yttre kärnorna präglats av en betydligt större andel
handel. Av totalt 400 00 m2 för handel i hela länet
har nästan 200 000 koncentrerats till yttre kärnor.
I följande figur sammanfattas fördelningarna.

Centrala
regionkärnan

Källa. Specialbearbetning av data ur Byggfakta.
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Planerade lokaler dröjer

Hos regionens byggherrar finns en stor mängd
inrapporterade planer om fortsatt utbyggnad av
lokaler för personal- och kontaktintensiva verksamheter – totalt nästan 1,2 miljoner m2. När och
om denna utbyggnad kommer till stånd är dock
mycket osäkert. Nedgången i sysselsättningen i
regionen de senaste två åren, särskilt på kontorssidan, och de aktuella utsikterna, talar för att
betydande delar av planerna kommer att förskjutas
framåt i tiden. Den geografiska strukturen av planerad utbyggnad kan möjligen ge en viss anvisning
om tänkbara förskjutningar. Av den totalt planerade utbyggnaden avser en stor andel områden
utanför kärnorna – knappt 45 procent. Mindre än
20 procent avser yttre kärnor.
Ovanstående struktur avviker starkt från den
som verkligen tillkommit under de fyra första åren
på 2000-talet. Granskar man de planerade utbyggnaderna närmare 900 000 m2 – avser kontor. Den
mycket svaga kontorsmarknaden i regionen med
fallande kontorshyror och växande vakanser talar
starkt emot att någon nämnvärd del kommer att
förverkligas före 2006.
Geografisk fördelning av planerade lokalytor för personaloch kontaktintensiva verksamheter 3:e kvartalet 2003.
44 %
39 %

17 %

Centrala
regionkärnan

Yttre kärnor

Övriga
områden

Källa. Specialbearbetning av data ur Byggfakta.

Perioden för att följa upp ”Bygg lokaler för personal- och kontaktintensiva verksamheter i regionala kärnor” är kort. Och den observerade utvecklingen blir därför starkt betingad av investeringsoch marknadsvillkoren under ett fåtal år. Slutsatsen
är dock att villkoren under de aktuella åren framför
allt har stimulerat handel i yttre kärnor och kontor
i regioncentrum. Den senare utbyggnaden har till
stor del skett utanför Stockholms innerstad. Lokal-

tillskottet har ökat snabbare utanför än innanför
den centrala regionkärnan.
Har regionens bebyggelsestruktur
blivit tätare?
”Stadsbyggandet bör inriktas på en tätare regional
struktur än hittills för att utveckla stadsmiljön,
hushålla med mark och för att regionen ska bli mer
transport- och energieffektiv. En omfattande tillväxt av spridd bebyggelse bör motverkas.”
Stockholmsregionen har en förhållandevis utspridd
bebyggelse och en allmänt låg bebyggelsetäthet.
Cirka 55 procent av befolkningen bor i Stockholms stad, Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna och
Sundbyberg. Men även denna del har en allmänt
låg täthet. Mäter man tätheten med bostadsbeståndet har regionens inre del i genomsnitt endast 14
bostäder per hektar mark (2000). För hela länet är
motsvarande täthet 1,3 bostäder per hektar. Utanför regionens inre del finns det i genomsnitt bara
drygt 0,5 bostäder per hektar. Drygt 20 procent av
länets befolkning bor i centrala regionkärnan enligt
RUFS avgränsning.
Tätheten har ökat

Bostadstillskottet 2000–2002 motsvarar en ökning
med endast 2,6 procent. Merparten har tillkommit
i eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Drygt
15 procent av bostadstillskottet har tillkommit
genom permanentning av fritidshus och 30 procent därutöver består av nybyggda småhus. 5 600
bostäder har tillkommit i planområden med en
täthet över medianen. Detta motsvarar en tredjedel
av nyproduktionen.
I knappt 100 planområden har det tillkommit
minst 50 bostäder – totalt 10 900 bostäder – genom
nyproduktion åren 2000, 2001 och 2002. Cirka trettio av dessa områden är utpräglat glesa eller omges
av allmänt glesa miljöer. I dessa områden har det
totalt tillkommit 3 700 bostäder under de aktuella
åren. Områden där det tillkommit färre än 50 bostäder utgörs i huvudsak av glesa miljöer.
Huvuddelen av de nya bostäderna under perioden
2000 till 2003 har byggts i områden som höjt regionens bebyggelsetäthet. Den korta perioden och det
låga byggandet innebär dock att påverkan på regionens samlade bebyggelsetäthet är ytterst marginell.
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Fördelning av bostadsbyggande i Stockholms län 2000, 2001
och 2002. Antal bostäder
Täthet

Hög
Låg
Totalt

Områden med

Totalt

fler än 50

färre än 50

nya bostäder

nya bostäder

7 300

1 900

3 700

3 300

7 000

11 000

5 200

16 200

9 200

Miljökvalitetsnormerna försvårar
nybyggande i täta delar

När Miljöbalken trädde i kraft den första januari
1999 introducerades begreppet Miljökvalitetsnormer i svensk lagstiftning. Länsstyrelsen i Stockholms län har haft regeringens uppdrag att lämna
förslag till åtgärdsprogram för att minska halterna
av kvävedioxid och partiklar enligt miljökvalitetsnormerna. Länsstyrelsen har nu tagit fram ett
förslag till åtgärdsprogram för att klara dessa miljökvalitetsnormer.
Att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid och
partiklar överskrids i Stockholms län beror till stor
del på den lokala trafikbelastningen men också
på ökningen av trafikarbetet i regionen. En strikt
uttolkning av reglerna om miljökvalitetsnormer
skulle planeringssammanhang kunna innebära
att knappast något ytterligare byggande kan ske i
länet, eftersom all utveckling i princip riskerar att
medföra en ökad trafik in mot Stockholms stad och
på de trafikleder, som idag har eller riskerar att ha
överskridanden det år då respektive miljökvalitetsnorm börjar gälla.
Under det gångna året beslutade regeringen att
upphäva en detaljplan för bostäder p.g.a. för höga
bullernivåer, sådana som är normala i innerstaden,
eftersom det inte fanns en tyst sida på huset. Sättet
att åstadkomma tysta innergårdar innebär slutna
kvarter, vilka (ibland) blir förbjudna enligt miljöbalkens miljökvalitetsnormer. Planeringsarbetet av
många angelägna projekt i Stockholmsregionen,
exempelvis Norra länken och bostadsutbyggnaden i Hammarby Sjöstad och på andra platser,
försvåras påtagligt. Dyrbara och tunga planeringsprocesser riskerar att omintetgöras genom att
Regeringsrätten eller Miljööverdomstolen kommer
att upphäva planbeslut på grund av en tolkning av
bestämmelserna som inte går att förutsäga.

Länsstyrelsen föreslår att regeringen ska se över
reglerna om miljökvalitetsnormer så att inte Stockholmsregionens fortsatta hållbara tillväxt hotas
och en totalt sämre miljösituation skapas. En mer
ambitiös lagstiftning kring miljökvalitetsnormer än
vad EG-direktivet kräver får enligt Länsstyrelsen
inte innebära att Stockholmsregionens internationella konkurrenskraft försämras mot andra länder
som enbart uppfyller kraven i EG-direktivet.
En konsekvent tillämpning av miljökvalitetsnormerna för NO2 och PM10 (partiklar) innebär
i princip förbud mot ny tät kvartersbebyggelse i
Stockholmregionens tätaste delar. Miljökvalitetsnormerna försvårar i viss mån möjligheterna att
göra regionens bebyggelsestruktur tätare.
Har den funktionella regionen vidgats?
”Utvecklingen mot en vidgad funktionell region i
Mälardalen är positiv och bör främjas genom fortsatt utbyggnad av trafikstruktur, ökad trafikering
och samordning av trafik och taxor.”
Vid sidan av mål för Stockholmsregionens förtätning omfattar också RUFS ett inriktningsmål om
regionens geografiska omland som bl.a. avser bättre tillgänglighet, kortare restider och effektivare
bytespunkter eller med andra ord en vidgad lokal
arbetsmarknad eller pendlingsregion.
Arbetsmarknadsregionen har vuxit

I början av 1970-talet omfattade Stockholms
lokala arbetsmarknad enligt Statistiska centralbyråns definitioner knappt 1,5 miljoner invånare
(1 446 000).
År 2002 omfattade Stockholms lokala arbetsmarknad 2,2 miljoner invånare – dvs. i praktiken
hela östra Mälardalen.
Inom 1970 års arbetsmarknadsområde har fram
till år 2002 tillkommit 378 000 invånare eller
26 procent. Därutöver har den ökande pendlingen
lett till att det lokala arbetsmarknadsområdet vuxit
geografiskt och med ytterligare 380 000 invånare,
också 26 procent.
Utöver ovanstående uppdelning på förstoring
och förtätning kan den senare faktorn delas upp på
förtätning inom den lokala marknadens kärnkommuner och förtätning i ingående kranskommuner.
Det visar sig då att Stockholms lokala arbetsmark-
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nad under perioden 1970–2002 vuxit med endast
1 procent genom förtätning i Stockholms stad. Den
lokala marknaden har således framför allt vuxit
genom förtätning i kranskommunerna.
Långsiktig befolkningstillväxt genom förtätning och geografisk förstoring 1970–2002 av lokala arbetsmarknader.

90 %

26 % 26 %

20 %
12 %

8%
Stockholms LA
inkl Uppsala

Göteborgs LA

Flyttmönstren varierar med konjunkturen

Flyttningarna mellan Stockholms län och övriga
Mälardalen har successivt ökat sedan 1983. 1988–
1991 och 2001–2002 var utflyttningen till övriga
Mälardalen större än inflyttningen. Övriga år har
dock inflyttningen till Stockholms län övervägt.
Det är svårt att tala om någon strukturell förändring. Uppgången i utflyttning från Stockholms
län har berört samliga län i övriga Mälardalen.
Utflyttningen har ökat särskilt kraftigt till Västmanland men också till Örebro och Sörmland.
Flyttströmmarna verkar vara kortsiktigt betingat av
arbetsmarknadernas olika utveckling i Mälardalen.
I så måtto har således inte Stockholms län och
övriga Mälardalen integrerats och vidgats till en
mer enhetligt fungerande regional arbetsmarknad.

Malmös LA
Årlig utflyttning mellan Stockholms län och övriga län i
Mälardalen.

Förtätning
Geografisk förstoring

Län

Källa. SCB.

1993/94,

2001/02,

personer

personer

1030

1910

85 %

790

1260

59 %

Södermanland

2510

3920

56 %

Uppsala

3450

3720

8%

Västmanland
Örebro

Flyttningar till och från Stockholms län från/till övriga
Mälardalen 1980–2002.
Antal
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

Till Stockholm
Källa. SCB.

Från Stockholm

Netto

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1984
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-4 000

1980

-2 000

Ökning
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Pendling mellan Stockholms län och övriga Mälardalen 1990.
Antal
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
1990

1991

1992

1993
Inpendling

1994

1995

1996

1997

Utpendling

1998

1999

2000

2001 År

Netto

Källa: SCB, Temaplan AB.

Pendlingen har ökat

Också pendlingen följer konjunkturerna. I början
av 1990-talet sjönk inpendlingen till länet. Sedan
1993 har inpendlingen från övriga Mälardalen till
Stockholms län ökat med 15 000 personer – vilket
motsvarar en uppgång med 50 procent. Uppgången
var särskilt stark under 1998, 1999 och 2000 och
avtog något under 2001 som är senast tillgänglig
statistikuppgift. Utpendlingen, som är förhållandevis liten, har å andra sidan förändrats obetydligt
sedan början av nittiotalet. Konsekvensen av detta
är att nettoinpendlingen till Stockholms län (från
övriga Mälardalen) ökat sedan 1994 och uppgången är obruten till och med 2001. Mellan 1998
och 2001 ökade nettoinpendlingen med 18 procent.
Pendlingen talar för att integrationen mellan
Stockholms län och Mälardalen har ökat sedan
1998.

Ökar bostadsbyggandet i alla
kommuner?
”Kommunerna bör planera för att genomföra det
bostadsbyggande som behövs fram till år 2015 och
ha beredskap för det byggande som behövs till år
2030.”
I RUFS (Bas) förutsätts det årliga tillskottet till
regionens bostadsbestånd uppgå till 9 200 bostäder. Detta motsvarar ett genomsnittligt årligt tillskott på 1,0 procent. I Hög är motsvarande årliga
tillskott nästan 1,3 procent.
Båda målen är förhållandevis höga. Det finns
två motiv för detta. Dels bygger planen på en relativt hög befolkningstillväxt – i Bas med 0,7 procent per år till 2015 och i Hög är motsvarande tillväxttakt 1,1 procent per år. Det andra motivet är en
växande obalans på bostadsmarknaden i regionen
efter 1994 med en högre befolkningstillväxt och
en lägre tillväxt av bostadsbeståndet. Det senare
skulle således tala för att bostadsbeståndet behöver
växa snabbare än regionens befolkning för att
återställa en mer långsiktig balans. Som framgår
av vänstra figuren på sidan 48 är skillnaden mellan
årlig tillväxt av bostadsbeståndet och befolkningen
0,3 procent i båda fallen.
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Årlig tillväxt av befolkning och bostadsbestånd
enligt RUFS 2000–2015.

Årlig tillväxt av befolkning och bostadsbestånd,
Stockholms län.
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0,7%

0,7%

0,7%
0,6%

Bas

Hög

1975–1994

Befolkning

Befolkning

Bostadsbestånd

Bostadsbestånd

Man kan få ett perspektiv på bostadsbyggandet i RUFS genom
att jämföra med en längre tillbakablick på Stockholmsregionen.

Sett över en lång tidsperiod har regionens befolkning och bostadsbestånd expanderat i ungefär
samma takt. Tidvis har emellertid både befolkningens och bostadsbeståndets tillväxt varierat
kraftigt kring en långsiktig trend. Under nästan
trettio års tid har bostadsbeståndet expanderat med
variationer som i huvudsak rört sig i intervallet
4 800–9 200 bostäder per år. Variationen i regionens bostadsbyggande illustreras i ovanstående
diagram. Man bör dock vara observant på att statistiken inte fångar in den betydande permanentning av fritidshus som håller på att ske.
Det finns en strukturell förändring efter
2:a kvartalet 1994. Regionens bostadsbyggande
faller då under en tidigare lägsta nivå. Efter 1994
har det årliga bostadsbyggandet i praktiken halverats. Under första delen av 1990-talet steg samtidigt regionens befolkningstillväxt.
Tillväxten i regionens befolkning och bostadsbestånd efter 1975 kan således delas upp i två
tydliga delperioder. Under den första perioden
1975–1994 växte bostadsbeståndet med 1 procent
per år och befolkningen med 0,7 procent per år.
Sedan 1994 har å andra sidan befolkningen ökat
med i genomsnitt cirka 1 procent per år, medan
bostadsbeståndet vuxit med knappt 0,6 procent per
år. Som framgår av ovanstående högra figur innebär RUFS en återgång till samma tillväxtförlopp
som gällde 1975–1994.

1994–2002

RUFS Bas

Källa: SCB.

Bostadsbyggandet i RUFS har en relativt tydlig
geografisk struktur, med en högre tillväxt i regionens yttre delar än i dess inre. Detta blir särskilt
tydligt om regionens struktur sammanfattas i tre
delar – en inre del och två yttre i vardera norr och
söder om den inre. I den inre inkluderas Stockholm tillsammans med de inre förortskommunerna
– Danderyd, Lidingö, Nacka, Solna och Sundbyberg. Den inre delen omfattar 60 procent av regionens bostadsbestånd, de yttre delarna norr och
söder därom, omfattar 20 procent vardera.
Bostadsbyggandet i regionen har under lång
tid präglats av en blandning av ny bebyggelse i
tätortsområdets utkanter och av förtätning och
komplettering i och i anslutning till bebyggda
delar. Sedan slutet av åttiotalet har t.ex. bostadsbeståndet i regionens yttre delar vuxit nästan dubbelt
så snabbt som i den inre delen. RUFS innebär en
ytterligare förstärkning av tillväxten i regionens
yttre delar. I den inre delen förutsätts beståndet
växa med 0,6 procent per år och i de yttre med
1,5 till nära 2 procent per år. Det innebär att
beståndet i regionens inre del fortsätter att växa
i samma takt som sedan 1990. Den förhöjda tillväxten av bostadsbeståndet i RUFS är således
koncentrerad till regionens yttre delar.
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Befolkningstillväxt och bostadsbyggande i Stockholms län.
(Annualiserade kvartalstakter).

Årlig tillväxt RUFS Bas.
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och tillväxt i Stockholms län
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Bostadsbeståndets förändring beror på bostadsbyggande – nybyggnad och ombyggnad – och
permanentning. Under perioden 2000–2002 färdigställdes knappt 17 000 lägenheter i nybyggnad
och drygt 2 000 genom ombyggnad. Under samma
period tillkom därutöver knappt 4 000 bostäder
genom permanentning.
Under år 2000 växte beståndet med 6 300 bostäder och under 2001 med 6 800 – dvs. båda åren
väsentligt under RUFS förutsättning om ett årligt
tillskott av 9 200 bostäder, vilket låg över RUFS
basnivå. Totalt för perioden 2000–2002 tillkom
knappt 23 000 bostäder.
Sammantaget har bostadstillskottet 2000–2002
varit 4 800 under RUFS basnivå. Den successiva
ökningen av bostadstillskotten verkar dock ha brutits under år 2003. Hittills tillgänglig statistik tyder
på ett bostadstillskott på cirka 6 500 bostäder.
Drygt 80 procent av RUFS basvolym

Yttre norr

Inre

Yttre söder

Källa: SCB.

I länet som helhet har 83 procent av målsättningen
i RUFS basvolym förverkligats 2000–2002. I regionens inre del har 97 procent av RUFS tillkommit,

Årlig tillväxt 1990–2002
0,9%
0,8%

Ökning av bostadsbeståndet 2000, 2001 och 2002 i procent
av RUFS Bas.
97 %

0,6%

79 %

70 %

Yttre norr
Källa: SCB.
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i den yttre norra delen har 70 procent tillkommit
och i den yttre södra delen har 79 procent tillkommit. Under 2003 verkar enbart 70 procent av RUFS
ha förverkligats Nedgången mellan 2002 och 2003
ligger huvudsakligen i den inre regiondelen.
Ökning i flertalet kommuner

Regionens långsiktiga utveckling (och RUFS) är
framför allt oförenlig med det låga bostadsbyggande som skedde under de fyra år som närmast
föregick RUFS – dvs. 1995–1999. Som framgår av
följande tabell har bostadsbeståndet de tre senaste
åren ökat väsentligt mer än under den föregående
perioden. Uppgången är störst i regionens norra
del (+53 procent) och minst i regionens inre del.
Ser man på utvecklingen kommunvis blir bilden mer splittrad. I drygt tio av länets kommuner
har bostadsbyggandet de tre senaste åren ökat med
mer än 100 procent jämfört med utvecklingen
1995–1999. Samtidigt visar det sig att i tre kommuner har tillskotten de senaste tre åren faktiskt
understigit tillskotten under den föregående perioden.
Årlig ökning av bostadsbestånden (2000–2002 vs 1995–
1999).
Regiondel

Årlig ökning,

När det gäller antalet påbörjade bostäder verkar
utfallet för 2003 bli lägre än för de tre föregående
åren. Däremot visar uppgifterna om färdigställda
bostäder på en kraftig expansion under 2002 jämfört med de båda föregående åren. Utvecklingen
under 2003 tyder dock på att aktiviteten åter blir
som under åren före 2002.
I regionens yttre norra del är bygglov, påbörjande och färdigställande väl i balans. Där finns heller
inte någon särskild trend. I regionens yttre södra
del ligger antalet beviljade bygglov väsentligt över
antalet färdigställda. Påbörjandet verkar ha ökat
efter 2001, medan färdigställandet första halvåret
2003 är lågt.
Regionens inre del har den sämsta balansen
mellan bygglov, påbörjande och färdigställande.
Antalet beviljade bygglov har fallit kraftigt sedan
2001. Utvecklingen under 2003 pekar på att de
beviljade byggloven blir högst en fjärdedel av motsvarande 2001. Påbörjandet var högst 2002 – drygt
4 000 bostäder. Samma gäller färdigställandet som
2002 blev totalt 4 200 bostäder. Påbörjandet 2003
har i den inre delen varit under 2 000 bostäder.
Bygglov, påbörjade och färdigställda bostäder. Stockholms
län. (Flerbostads- och småhus) exklusive ombyggnad och
permanentning.

Förändring

antal bostäder

procent

Aktivitet

2000

2001

2002

1:a

1995–1999

2000–2002

Yttre norr

1 500

2 300

53 %

Inre

2 400

3 200

33 %

Beviljade bygglov

6 300

7 980

5 800

1 950

Yttre

1 600

2 100

31 %

Påbörjade bostäder

5 230

6 150

6 810

2 600

Hela länet

5 500

7 600

38 %

Färdigställda bostäder

4 430

4 980

7 410

1 980

halvåret

Aktiviteten ökar inte

Sedan utgången av 1999 har bostadsbeståndet i
länet ökat med i genomsnitt 7 600 bostäder per
år. Genom att jämföra uppgifter om beviljade
bygglov, igångsättning av bostadsproduktion och
färdigställande av bostäder kan man se om aktiviteten för ett växande bostadsbestånd ökat. I följande tabell sammanfattas detta med uppgifter till
och med första halvåret 2003.
Det finns inte någon tydlig trend för hela perioden – i genomsnitt beviljas bygglov för 6 300 bostäder.

år 2003

Genomsnittlig aktivitet per år (senaste 3 ½ år). Hela länet.
9 200

6 290

Bygglov för
bostäder

5 940

Påbörjade
bostäder

5 370

Färdigställda Årligt tillskott
bostäder
RUFS (Bas)
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Bostäder har byggts utanför kärnorna

Bostadsstrukturens förändring avviker starkt från
hur lokalutbudet förändrats. En mycket stor del,
75 procent, av bostadsbyggandet under den aktuella perioden, 2000 – 3:e kvartalet 2003, har skett
utanför regionala kärnor. Den geografiska strukturen illustreras i nedanstående figur.
Geografisk fördelning av bostadsbyggandet
2000 – 3:e kvartalet 2003.
75 %

20 %
5%
Centrala
regionkärnan

Yttre kärnor

Övriga
områden

Källa. Specialbearbetning av data ur Byggfakta.

Förändras statliga regler som hindrar
bostadsbyggandet?
”Regionen bör i kontakter med staten verka för
nationella regler som underlättar ett långsiktigt
stabilt bostadsbyggande.”
I RUFS finns ett antal inriktningsmål som handlar om de institutionella villkoren för regionens
utveckling. Ett av dessa inriktningsmål gäller
bostadsbyggandets utveckling. RUFS slår fast
att nationella regelsystem som har en negativ
effekt på bostadsbyggandet i regionen behöver
ändras. Bland statliga regler som bör ses över
nämns reglerna för ränteavdrag och räntebidrag,
det kommunala skatteutjämningssystemet och
finansieringssystemet. Vidare omnämns att tredimensionell fastighetsbildning och exploateringsbidrag till kommunerna är andra åtgärder som
krävs för att öka bostadsbyggandet.
Många har agerat

Bland aktiviteter från RTK kan framför allt nämnas arbetet med rapporten ”En modern nationell
storstadspolitik” RTK 5:2003, där betydelsen av
förändringar i den nationella bostadspolitiken
getts en förhållandevis stor tyngd. Analysen och

argumenten i frågan har både vidgats och fördjupats i förhållande till den redovisning som ges i
RUFS. På detta sätt har RTK tryckt betydelsen
av att ändra regelsystemen för bostadsbyggande.
Remissvar och slutsatser kommer att sammanställas och redovisas under våren 2004.
Det aktuella förslaget i rapporten om storstadspolitiken kan sammanfattas i sju punkter:
1. Stärk kommunernas styrsystem för bostadsbyggande.
2. Stärk kommunernas möjligheter att finansiera
exploaterings- och andra kostnader vid bostadsbyggande och tillväxt.
3. Utveckla nya upplåtelseformer.
4. Se över finansieringssystemen för bostadsbyggande.
5. Se över att skatter och statliga stöd för bostadsbyggande jämställs för olika upplåtelseformer.
6. Se över och anpassa infrastrukturplaneringen
till fungerande villkor för tillväxtregionerna.
7. Utveckla villkoren för ökad konkurrens på
byggmarknaden.
Vid sidan av ovanstående har RTK regelbundet
medverkat i diskussioner och underlag för landshövdingsuppdraget som redovisas i ”Vägskäl för
bostadsbristen”, Länsstyrelsen i Stockholms län
april 2003.
Under januari 2002 gav regeringen landshövdingen i uppdrag att med särskilda förutsättningar
förhandla med länets kommuner om ökat bostadsbyggande. Direktiven går främst ut på att landshövdingen i förhandlingsliknande former träffar
överenskommelse med var och en av länets kommuner om att planera och i övrigt skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande mot att staten
i aktuella planer för transportinfrastrukturen redovisar lokala prioriteringar av särskild betydelse för
bostadsbyggande. Dessa prioriteringar samordnas
sedan med Stockholmsberedningens förslag till
utbyggnad av vägar och spår som till mycket stor
del grundas på RUFS 2001.
Landshövdingens uppdrag har lett till överenskommelser med 21 av länets kommuner. Dessa
överenskommelser kan närmast betecknas som en
slags dokumenterade ”viljeyttringar” utan några
egentliga utfästelser utöver vad som stadgades i
befintliga regelverk för handläggning.
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Kommunerna har ambitioner att planlägga för
56 000 lägenheter varav drygt 14 000 lägenheter
med hyresrätt under 2003–2006 och ytterligare
53 000–55 000 bostäder 2003–2006. Mer än hälften planeras tillkomma i Stockholm, Solna och
Nacka. Kommunernas ambitioner sammantaget
överstiger den nivå som anges i RUFS (Hög).
Vid sidan av de aktuella överenskommelserna
redovisas i uppdraget åtta förslag till åtgärder som
regeringen bör överväga. I korthet gäller dessa:
• Hantering av statliga markinnehav.
• 150-procentsnivån i förslag till Länsplan för
transportinfrastruktur.
• Särskild hänsyn till trafiklösningarnas betydelse
för bostadsbyggande.
• Regler för kreditgarantier för bostadsbyggande.
• Skatteutjämningssystemet.
• Riktvärden för buller.
• Stöd för marksanering.
• Effektivisering av handläggning av överklagande om planen.
Huvuddelen av dessa frågor håller nu på att handläggas inom regeringskansliet och hos ansvariga
myndigheter i särskilda arbetsgrupper eller liknande. Det gäller bl.a. regler för hantering av statliga markinnehav, planer för transportinfrastruktur,
riktvärden för buller, storstadspolitiken, marksanering.
Sedan år 2000 har ett investeringsbidrag införts
för hyreslägenheter samt ett särskilt bidrag för
små hyreslägenheter och ett höjt bidrag till studentlägenheter. Vidare har en lag om kommunal
bostadsförsörjningsplanering stiftats, liksom lagar
för allmännyttiga bostadsföretag, kooperativ hyresrätt och tredimensionell fastighetsbildning. En
förstärkning av kreditgarantisystemet har aviserats.
Detta innebär en avsevärd strukturell regelförändring i statens bostadspolitik – marknadsvärden blir
avgörande i stället för produktionskostnader.

Grön- och blåstruktur
Vatten och grönområden ger Stockholmsregionen
en särprägel bland världens storstäder. Enligt
RUFS kommer grön- och blåstrukturen dock ofta i
konflikt med andra samhällsintressen. Vid utbygg-

naden av infrastruktur och bebyggelse måste större
hänsyn tas till grön- och blåstrukturens värden och
funktioner. Mark- och vattenområden med särskilt
stora värden bör dessutom få ett starkare skydd.
GRÖNSTRUKTUR
Den regionala grönstrukturen består av tio gröna
kilar. Kilarnas viktigaste egenskaper är att bilda
sammanhållna grönstråk som innehåller både
vetenskapliga värden och en för människan attraktiv natur. I kilarnas värdekärnor kombineras natur-,
kultur- och sociala värden. Kilområdena binder
samman värdekärnorna i kilen.
Grönområdenas värden och användningsmöjligheter ökar med deras storlek och när de ingår i
en väl fungerande helhet. Grönområdena har stor
betydelse för människors välbefinnande och är
positiva för stadens miljö. Stora sammanhängande
grönområden är också viktiga för den biologiska
mångfalden. De fungerar som ekologiska stödsystem. I kilstrukturen finns vissa svaga zoner som
– liksom värdekärnorna – är särskilt känsliga för
exploatering, buller m.m. Sedan mitten av 1990talet har kilstrukturen fått en framskjuten roll såväl
i den regionala som i den kommunala fysiska planeringen.
Det finns en påtaglig sårbarhet i grönstrukturens värde och funktion. Möjligheterna att
utveckla kvaliteten beror bl.a. på markägoförhållandena. En utförsäljning av kommunal mark eller
byte av privat markägare, kan i ett slag helt förändra förutsättningarna.
När RUFS antogs hade Stockholmsregionens
befolkning och ekonomi växt snabbt och planeringen inriktades på att hålla beredskap för fortsatt
tillväxt. RUFS anger att varje ny exploatering
måste föregås av noggranna avvägningar mellan
olika intressen och värden om regionen ska kunna
erbjuda en långsiktigt hållbar miljö. För att kunna
behålla och utveckla den tätortsnära naturens höga
kvalitéer behövs ett bättre kunskapsunderlag som
beskriver grönområdenas olika värden.
Enligt RUFS betyder kommunernas deltagande
och engagemang mycket för den fortsatta utvecklingen av grönstrukturen och det är viktigt att finna
rätt form för en kreativ dialog. Kommunerna är de
största ägarna av de mark- och vattenområden som
ingår i grönstrukturens centrala delar. I de yttre
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Utveckling av grönstrukturens kvalitet
och säkerställande

Tid
1990
Under 1990-talet skapades förutsättningar för att hantera
den tätortsnära grönstrukturen i den regionala utvecklingsplaneringen. Sedan RUFS antogs har arbetet fortsatt inom
regionen. Först om några år kommer konkreta resultat att
kunna avläsa i regionens fysiska miljö.

delarna är ansvaret spritt på många olika markägare vilket försvårar möjligheterna att påverka
skötsel och avverkningar Flera naturtyper och värdefulla grönområden är oskyddade.
Uppföljningen av RUFS har avsett samtliga
inriktningsmål för grönstrukturen:
• Främja och utveckla grönstrukturens värden
och funktioner.
• Utveckla bättre planeringsunderlag och verktyg.
• Etablera nätverk för mellankommunal samordning.
• Uppmärksamma betydelsen av en insiktsfull
förvaltning och skötsel i planeringen.
• Skydda värdefulla områden.
Främjas och utvecklas grönstrukturens
värden och funktioner?
”Vid utbyggnad av infrastruktur, bostäder och
lokaler måste grönstrukturens värden och funktioner beaktas.”
Insatser på 1990-talet har möjliggjort insatser
för att stärka Stockholmsregionens grönstruktur.
Under andra hälften av 1990-talet togs beslut om
en ny Miljöbalk (1998) och miljökonsekvensbeskrivningar introducerades i lagstiftningen. Policydokument och kunskapsunderlag som Natura
2000, Grönstrukturen för Stockholms län, Kilar
(RTK 1996), Nyckelbiotoper samt flera kommu-

2000

2004

Period för
uppföljning

nala planer och program togs fram. Sedan RUFS
antogs har ett omfattande arbete skett i regionen
som kommer att ge resultat under kommande år.
Nationell policy för tätortsnära naturvärden

Sedan RUFS antogs har politiska ambitioner
formulerats på nationell nivå, som syftar till att
skydda de tätortsnära grönområdenas värden
i storstadsregioner. För första gången har en
samlad nationell naturvårdspolitik formulerats
som betonar tätortsnära naturvärden. Ett särskilt
uppdrag har riktats till storstadsregionerna. Regeringens Naturvårdsskrivelse 2001 lyfter bl.a. fram
de sociala värdena och likställer naturvård med
bebyggelse och infrastrukturintressen. Därmed har
en gemensam plattform skapats för alla aktörers
agerande. Riksdagen har därefter beslutat om statsbidrag till Sveriges kommuner8 (högst 50 procent)
för lokala naturvårdsprojekt som bidrar till att uppnå de miljökvalitets- eller delmål som riksdagen
har lagt fast. Åtgärderna kan exempelvis främja
och utveckla grönstrukturen genom
• kunskapsuppbyggnad
• framtagande av underlag, t.ex. kommunala
naturvårdsprogram

8 Totalt 85 Mkr 2004, 100 Mkr 2005 och 115 Mkr 2006 (för 2005
och 2006 s.k. beräknat belopp).
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• områdesskydd
• vård och förvaltning för att främja friluftsliv i
natur- och kulturmiljön
• restaurering av områden, naturtyper eller
bestånd av arter
• information, folkbildning och annan kunskapsspridning.
I regeringsuppdraget ”Aldrig långt till naturen”,
presenteras ett program för nya naturreservat i länet.
De gröna kilarna respekteras

Inom Stockholmsregionen har regionala och lokala
grönstrukturprogram och -planer utarbetats och
antagits. Regeringens Naturvårdsskrivelse och
åtföljande stadsbidrag, samt beslutet att tydliggöra
Naturvårdsverkets ansvar för rekreations- och friluftsfrågor stöder regionernas och kommunernas
arbete med att främja grönstrukturen.
Den nya omgången översiktsplaner visar att
kommunernas ambitioner att beakta den regionala
grönstrukturen och ge naturområden ett bättre
skydd har ökat. Miljöfrågorna får generellt sett
ett större utrymme i planprocessen. Kommunerna uttalar ett önskat stöd för utvecklings- och
informationsarbete från regional nivå, men vill
ha fortsatt frihet att styra i frågor av lokal- eller
detaljkaraktär. I regionens centrala delar, främst i
Stockholms stad, kan en ökad polarisering noteras
mellan företrädare för naturvårdens intressen å
ena sidan och exploateringsintressena å den andra.
Flera projekt och planutredningar såsom den s.k.
”Gluggutredningen”, större infrastrukturprojekt
m.m. har skärpt debatten. När konflikterna ökar
blir det tydligt att det behövs bättre beslutsunderlag.
Beslut inom Stockholms stad kan få stora konsekvenser för den regionala grönstrukturen, eftersom staden har omfattande markinnehav utanför
den egna kommunens gränser.
Miljöbalken har inneburit att kvalitetsnivån i
planprocesser och beslutsunderlag ökat. Miljökonsekvensbeskrivningar har utvecklats till att bli
ett viktigt analysverktyg och underlag för beslut.
Tillåtlighetsprövning och tillståndsgivning har
integrerats i planprocessen. Nya möjligheter till
kommunalt områdesskydd har lett till ett ökat
kommunalt engagemang.

Vid planering av stora väg- och järnvägsprojekt har
hänsynen till grönstruktur och naturvärden ökat.
De gröna kilarnas betydelse har etablerats, vilket
syns i olika projekt och utredningar, t.ex. MKB för
större infrastrukturprojekt. Vägverket, Banverket
och andra byggherrar som genomför projekt med
direkt påverkan på grönstrukturen måste tillgodose
de krav på hänsyn till grönstrukturen, som läggs
fast vid tillståndsprövningen.
Olika intresseorganisationer med Naturskyddsföreningen som initiativtagare har bildat ett nätverk för att skydda Stockholms gröna kilar.
De sociala naturvärdena har fått ökad tyngd

Forskningen har visat på ett nära samband mellan
grönområden och människors hälsa. Vistelse i
naturen är viktig för folkhälsan. Folkhälsoaspekten
har fått ökad betydelse som argument för att hävda
de sociala naturvärdena.
Skogsvårdsorganisationen genomför för närvarande projekt och studier som bygger på ett ökat
medvetande och hänsynstagande till den storstadsnära grönstrukturens skötsel. De vänder sig bl.a.
till enskilda markägare och skogsbolag.
Naturvärden och information om grönområdena
publiceras för att stimulera fler att vistas i dem.
RTK har initierat och drivit ett stort utvecklingsprojekt för att definiera och identifiera upplevelsevärden i de gröna kilarna. De sociala värdena har
prioriterats.
Utvecklas bättre planeringsunderlag
och verktyg?
”Planeringen av grönstrukturen och avvägningen
gentemot andra intressen kräver bättre planeringsunderlag och verktyg.”
Under den gångna 3-årsperioden har så gott som
samtliga kommuner i länet deltagit i ett omfattande
arbete med att inventera och beskriva upplevelsevärdena i den regionala grönstrukturen. Arbetet har
initierats och samordnats av RTK. Materialet har
sammanställts i en stor databas. Arbetet har även
inkluderat en särskild flygbildskartering. Genom
dessa insatser kommer kommunerna att få tillgång
till ett användarvänligt planeringsunderlag som
ska finnas lätt tillgängligt via internet. Resultaten
publiceras i en serie rapporter där varje kil beskrivs
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för sig. Som underlag i arbetet har informationen
om tysta områden kompletterats. Metoder håller på
att utvecklas för att kunna följa upp hur områdena
verkligen används.
Erfarenhetsmässigt dominerar kunskapen och
engagemanget kring närrekreationsområdenas
värde över intresset för de större strövområdena.
Det saknas samlad kunskap om konkurrerande
intressen i de olika grönkilarna.
Stockholms stad har kartlagt och beskrivit upplevelsevärdena i innerstadens parker och grönområden samt analyserat parkers och lokala grönytors
sociala och kulturella värden (Sociotoper i Stockholms stad).
Skogsvårdsstyrelsens LIFE-projekt ”Tätortsnära
skog för människan” syftar till att underlätta och
stimulera rekreation i tätortsnära områden. Handböcker skrivs för att ge praktiska råd och vägledning till fastighetsförvaltare, markägare och andra.
Anläggningar byggs och information utvecklas för
att underlätta tillgängligheten till naturen för bl.a.
funktionshindrade. Materialet ska finnas tillgängligt på Internet.
Sociala naturvärden och tätortsnära förhållanden har belysts på många seminarier och konferenser såväl i Stockholmsregionen och i andra delar
av landet.

Järvakilen
Upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar · 1:2004

Nyckelbegrepp för upplevelsevärden:
• Orördhet och trolska naturmiljöer
• Skogskänsla
• Utblickar och öppna landskap
• Variationsrikedom och naturpedagogik
• Kulturhistoria och levande landskap
• Aktivitet och utmaning
• Service och samvaro
Etableras nätverk för mellankommunal
samordning?
”Planeringen av grönstrukturen behöver vara
permanent och mellankommunal.”
Grönstrukturen är gränsöverskridande. Skydd och
utveckling av naturområden som sträcker sig över
flera kommuner förutsätter samarbete och samverkan mellan flera kommuner. Det finns emellertid inte någon aktör som har ett uttalat ansvar
för mellankommunal samordning på regional nivå.
När det råder oklarhet om huvudmannaskap, när
aktörerna är alltför många och samarbetsformerna
oklara riskerar ansvaret för att skydda tätortsnära
natur att bli otydligt. Även inom samma kommun
behövs en samordning mellan skilda nämnder och
förvaltningar, olika förvaltare och markägare.
Kommunernas vilja och förmåga att samverka
över kommungränserna varierar.
Enligt RUFS ska en ändamålsenlig organisatorisk samverkan skapas genom att nätverk
etableras mellan berörda aktörer. Samordning
och informationsspridning av tillgänglig kunskap
är en nyckel till att kunna utveckla värdena i de
gröna kilarna. Det behövs ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte kommunerna emellan för att stärka
informationsutbytet och samsynen om hanteringen
av grönstrukturen i planering och beslut. Genom
att sammanföra strategiska aktörer och underlätta
kunskapsspridning initieras nya kontakter och idéer. Ny kunskap och nya metoder behöver fördjupas
och få lokal tillämpning i kommunerna.
Nätverk har skapats för specifika projekt

Permanent mellankommunal samordning av grönstrukturfrågor är ovanlig inom Stockholmsregionen. Däremot finns exempel på nätverk som är
knutna till projekt.
En av tio rapporter från RTK om upplevelsevärden i de gröna kilarna.
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Det gemensamma arbetet med att beskriva upplevelsevärdena i Stockholmsregionens grönstruktur
inom ramen för RTK:s projekt samt arbetet med
att utarbeta förslaget till reservatsprogram har i
praktiken inneburit att ett informellt och väl fungerande nätverk skapats mellan tjänstemännen i
kommunerna och Länsstyrelsen. Det finns ett stort
intresse för att vidareutveckla detta samarbete.
Kommunerna vid Järva friområde har träffat en
överenskommelse om samarbeta för att underlätta
planeringen av Igelbäcken och koordinera reservatsbestämmelser.
Kommunekologer träffas vid årliga seminarier
som Länsstyrelsen arrangerar. Naturskyddsföreningen driver nätverket ”Bevara Gröna Kilar”
– inom vilket ideella intresseorganisationer bl.a.
samordnar sina remissvar.
Svaga incitament till samverkan

Ofta saknas politiskt förankrade uppdrag eller
beslut i kommunala verksamhetsplaner till stöd för
kontinuerlig samverkan över kommungränserna
om grönplaneringsfrågor. Detta skapar osäkerhet
om gruppens mandat och befogenheter. Samverkan
förekommer huvudsakligen i samband med akuta
ärenden.
Organisation för samverkan kan kopplas till
frågan om gemensam huvudman för Stockholms
stads lantegendomar, som utgör viktiga delar av
den regionala grönstrukturen. Stockholms gatuoch fastighetskontor har tagit beslut om att bilda
en stiftelse som ska äga och förvalta stadens grönområden utanför kommungränsen på motsvarande
sätt som Skärgårdsstiftelsen.
Skyddas värdefulla områden?
”Efter analys av vilka värden som olika områden
i grönstrukturen innehåller och vilka hot som kan
föreligga mot dem bör vissa områden ges skydd
med förordnanden enligt miljöbalken.”
Det är främst värdekärnor inom de gröna kilarna
som behöver skyddas med stöd av olika förordnanden enligt miljöbalken och genom bestämmelser
och avsiktsförklaringar i kommunala planer, som
ger förutsättningar för att hantera bygglovsansökningar och beslut om ambitionsnivå i skötsel och
underhåll av gröna ytor.

Det är också viktigt att visa på värdet av större,
sammanhållna områden – de värden som de gröna
kilarna representerar. Det finns ofta en vilja att ta
hänsyn till detta regionala perspektiv men kunskaperna och engagemanget är ofta större för närrekreationsområdena än för större strövområden.
För mindre tätortsnära områden blir biotopskydd, samråd vid avverkning, skötselråd till
markägare och ersättning till markägaren viktiga
nyckelfrågor som måste lösas.
Fördubblad areal föreslås bli reservat

Inom Stockholmsregionen har Länsstyrelsens
redovisning av sitt regeringsuppdrag getts formen
av ett program för områdesskydd. Det omfattar
ett 70-tal reservatsförslag i regionen. Programmet ”Aldrig långt till naturen” som tagits fram i
samarbete med RTK innebär att Länsstyrelsen och
kommunerna avser att långsiktigt skydda 71 nya
områden som naturreservat enligt miljöbalken,
utöver befintliga 48 reservat. Det är små och stora
områden; både inom och utanför den regionala
grönstrukturen. Förslagen är förankrade i kommunerna och klargör ansvarsfördelningen mellan
stat och kommuner. Staten förutsätts inrätta ca
20 naturreservat och kommunerna cirka 50. Reservatsprogrammet avser värdefulla naturområden
enligt kommunernas översiktsplaner samt
Natura 2000-områden samt vissa utpekade kärnor i
de gröna kilarna.
De föreslagna reservaten fördubblar landarealen skyddad natur i Stockholmsregionen inom
30 kilometer från city. Andelen skyddad mark i
kilarna skulle öka från 18 till 35 procent inom
30 km från stadskärnan. Av värdekärnorna ökar
andelen från 28 till 52 procent. Hälften av värdekärnornas yta blir skyddad och 1/3 av alla kilars area.
Genom programmet har regionens kommuner
och regionala organ visat en enig vilja att skydda
värdefulla natur- och friluftsområden. Under 3årsperioden har ca 5 reservat bildats. Ytterligare
reservat håller på att bildas.
För Järvakilen har samordningen av reservatsbildning gått i otakt, men har förutsättningar att
förbättras. Stora delar av Järvakilen har f.n. förutsättning att bli skyddad genom kommunala naturreservat.
Flera naturreservat av olika storlek har bildats i
länet under perioden. Många nya reservat håller på
att bildas.
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Föreslagna naturreservat enligt program ”Aldrig långt till naturen”.
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Komplicerat att skydda områden
med många aktörer

Erfarenheterna visar att mellankommunal samordning för att skydda naturområden, som innebär att
många aktörer berörs, är en komplicerad process.
Svårigheter att komma överens med markägare,
bristande kommunala ekonomiska och personella
resurser samt kommunal obeslutsamhet kan hindra
beslut om reservatsbildning eller planbestämmelser till skydd för naturvärdena.
Frågan har väckts om reservat alltid är den bästa formen för att säkerställa skydd av tätortsnära
rekreationsmark. Att skydda områden med hjälp av
PBL har dock inte lyckats i den mån man försökt.
Möjligheterna att utnyttja arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar och -bedömningar i planprocesser enligt Plan och bygglagen för att säkerställa
skydd och skötsel av tätortsnära natur skulle sannolikt kunna utvecklas. I mindre centralt liggande
skogsområden kan naturvårdsavtal utvecklas till att
bli ett användbart naturskydd.
Beroende på val av skyddsform utgör länsstyrelsen och/eller berörd kommun nyckelaktörer.
Markägare är alltid en nyckelaktör. RTK:s roll
är begränsat till att följa upp situationen tillsammans med Länsstyrelsen och redovisa läget i den
regionala planeringen.
Uppmärksammas betydelsen av
en insiktsfull förvaltning och skötsel
i planeringen?
”Formerna för förvaltning och skötsel av grönstrukturen behöver uppmärksammas i planeringen
för att grönstrukturens värden bättre ska kunna tas
till vara.”
För att nå framgång i strävan att skydda och vidareutveckla värdena i den regionala grönstrukturen
krävs också tydligt huvudmannaskap och resurser
för skötsel av den tätortsnära naturen.
Brister i skötseln av grönområden

Vid bildande av naturreservat utarbetas alltid
skötselplaner. Skötselföreskrifter kan göras mer
anpassade till kommunala behov och ambitioner.
Möjligheten att anpassa reservaten till lokala förhållanden har ökat kommunernas intresse. Alltför
många aktörer och en splittrad förvaltningsorgani-

sation försvårar dock en gynnsam utveckling.
Många grönområden i tätortsnära lägen saknar ett
lagstadgat skydd och strategier för skötsel.
VATTEN
Vattenresurserna har en central betydelse för att
långsiktigt säkerställa en hållbar utveckling i regionen. Hittills har vattenfrågorna i praktiken legat
vid sidan av övrig samhällsplanering. Utgångspunkten för RUFS är att vatten ska kunna utnyttjas
samtidigt som blåstrukturen skyddas och bevaras.
Transporter på land och i vatten, bebyggelse, grusutvinning och enskilda avlopp är exempel på aktiviteter som direkt eller indirekt påverkar yt- och
grundvatten. För att regionens vattenresurser ska
kunna utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt krävs
en rad åtgärder inom bl.a. jord- och skogsbruket,
kemikalieindustrin, transportsektorn, bebyggelseplaneringen och hushållssektorn.
Följande inriktningsmål har följts upp:
• Stärk samordningen och anpassa program till
avrinningsområden.
• Stärk hänsynen till vattenaspekter och utarbeta
bättre planeringsunderlag.
• Öka skyddet av Mälaren för att säkerställa
råvattentillgången.
• Öka skyddet för yt- och grundvattentäkter.
• Skydda kust- och skärgårdsområdet mot exploatering.
• Fortsätt minska utsläppen.
• Utarbeta en regiongemensam strategi för
omvandlingsområden.
Stärks samordningen, anpassas
program till avrinningsområden?
”Samordning mellan kommunal planering, Mälardalsplanering och kustvattenplanering måste öka
och planerings- och åtgärdsprogram bör upprättas
för avrinningsområden.”
RUFS inriktningsmål syftar till att långsiktigt säkra
vattenförsörjningen i regionen; både den storskaliga vattenförsörjningen och den mer småskaliga.
Implementeringen av EU:s nya ramdirektiv för
att skydda och förvalta vattenresurser pågår. Ramdirektivet har en tidplan som löper fram till 2015 i
ett första varv, med tydliga uppgifter tidsatta fram
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till dess. Det ställer krav på samordning mellan en rad aktörer och samarbete över regionens
administrativa gränser, eftersom nya administrativa indelningar ska skapas som utgår från vattnets avrinningsområden. Vattnet i Stockholms
län kommer eventuellt förvaltas av tre skilda
vattenmyndigheter. Två statliga utredningar har
belyst ramdirektivets genomförande i Sverige
(SOU 2002:105, SOU 2002:107) varpå det har
lagts två propositioner (2003/04:2, 2003/04:57),
där det bl.a. föreslås att vattenmyndigheten för
Mälardalen (Norra Östersjöns vattendistrikt) placeras hos Länsstyrelsen i Västmanland. ”Länsstyrelserna i Mälar-Hjälmarlänen har tagit initiativ till en
utredning som syftar till att dels ta fram förslag till
organisatoriska former och geografisk avgränsning
för den samverkan som behövs med anledning av
ramdirektivet för vatten, dels översiktligt katalogisera underlag/information som finns om respektive
avrinningsområde samt kust- och havsområde.
Utredningen behandlar inte grundvattenfrågor.
Utredningen föreslår att varje länsstyrelse
genom ett beredningssekretariat ska ansvara för
att bilda de samverkansformer med representanter
för berörda länsstyrelser, kommuner, vattenvårdsförbund, vattenförbund etc. som erfordras för att
driva vattenplaneringsarbetet. Erfarenheterna från
arbetet med de nationella miljökvalitetsmålen bör
därvid tas till vara. Det innebär att verksamheten
organiseras med ledningsgrupper, arbetsgrupper
etc. med representanter för länsstyrelser, kommuner och andra intressenter allt efter arbetets art
i de olika faserna i genomförandet. Formerna för
samverkan och den geografiska avgränsningen kan
variera under de olika faserna i vattenplaneringscykeln.
Erfarenheterna från tidigare samverkan visar
att det kan vara lämpligt att de samverkande parterna träffar avtal om detta. Avtal kan ge stabilitet
i samverkan och legitimitet för den tid som med
nödvändighet måste avsättas för de personer som
utses delta i processen.
När de administrativa förutsättningarna klarnat och vattendirektivet börjar tillämpas kommer
omfattande insatser som ligger i linje med RUFS
inriktningsmål för vatten att bli nödvändiga.
Det pågår också översyner av Miljöbalken,
Plan- och bygglagen, VA-lagen med flera regel-

verk, inklusive flera nya ”Allmänna Råd” från
Naturvårdsverket. Många kommuner och andra
aktörer avvaktar i väntan på praktiska vägledningar
och annat underlag som nationella och regionala
myndigheter håller på att ta fram. Det kommer att
dröja innan förändringarna får praktiskt genomslag
och konkreta effekter.
Stärks hänsynen till vattenaspekterna?
Utarbetas bättre planeringsunderlag?
”Vid lokalisering av infrastruktur, miljöstörande
verksamheter och tillkommande bebyggelse bör
hänsyn tas till vattenaspekterna. Bättre planeringsunderlag och metoder för avvägning mellan
dessa intressen behöver utvecklas.”
Aktivitetsgraden inom regionen är hög inom vattenområdet. En mängd processer har startats och/
eller genomförts. De diskussioner om strategiska
vattenfrågor, som RTK har inbjudit aktörer i regionen till, har utmynnat i gemensamma prioriteringar. Fortsatt arbete för att förankra och konkretisera RUFS inriktningsmål avseende genomförande
och konkreta åtgärder har förts vidare i arbetet
med ett nytt regionalt miljöhandlingsprogram.
Svealands Kustvattenvårdsförbund (KVVF)
bildades år 2000 med ett verksamhetsområde som
omfattar kustvattnet i Uppsala, Stockholms och
Södermanlands län. Förbundet arbetar med miljöövervakning och miljöinformation. Mälarens
Vattenvårdsförbund (MVVF), som bildades redan
1998, håller på att ta fram ett nytt åtgärdsprogram
för Mälaren.
Kommunerna i regionen har i vissa fall tagit
upp vattenfrågor i sina nya översiktplaner. Ekerö
kommun har t.ex. gjort en vattenöversikt som
underlag för kommande översiktplan. I översiktplanerna för Vallentuna och Upplands-Bro tas mellankommunala samarbeten avseende vattenfrågor
upp. Värmdö kommun har gjort en sammanställning över 20 års provtagning i sjöar, vattendrag
och kustvatten i kommunen. Länsstyrelsen har
med stöd från Landstingets miljöanslag genomfört
en inventering av tillståndet i regionens sjöar, med
en förtätning av undersökningar som utgör det
bästa regionala underlaget i Sverige. Haninge och
Nynäshamns kommuner har antagit en gemensam
kustplan (fördjupad översiktsplan för kust).
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Ökas skyddet av Mälaren
för att säkra råvattentillgången?
”Skyddet av Mälaren bör utökas där det inte är
tillräckligt för att säkerställa råvattentillgången.
De miljömässiga konsekvenserna av sjöfarten på
Mälaren bör uppmärksammas.”
Stockholm Vatten AB, Norrvatten och Ekerö kommun har lämnat in en gemensam ansökan om
vattenskydd för Östra Mälaren till Länsstyrelsen
år 2002. Länsstyrelsen har tagit in yttranden och
väntas fatta beslut våren 2004. Södertälje kommun håller på att ta fram underlag för motsvarande
vattenskydd för det angränsande vattenområdet
i Östra Mälaren. Ansökan väntas lämnas in till
Länsstyrelsen under 2004.
Mälarens Vattenvårdsförbund håller på att ta
fram ett nytt mål- och åtgärdsprogram för Mälaren.
Därigenom har arbetet med att långsiktigt säkra
den storskaliga vattenförsörjningen i regionen tagit
ett viktigt steg framåt.
Problem med vattenkvaliteten som är relaterade
till höga flöden och vattennivåer har uppmärksammats. I SEAREG (ett EU-projekt) studeras hur
klimatförändringar kommer att påverka Östersjöregionen, bl.a. studeras kopplingar mellan översvämningar och vattenkvalitet. Stockholm-Mälarregionen ingår som ett studieobjekt och Norrvatten
medverkar. Det extremt nederbördsrika året 2000
medförde ökad grumlighet och vattenfärg i Mälaren,
vilket gav problem för dricksvattenproduktionen.
Ökas skyddet för yt- och
grundvattentäkter?
”Sjöarna Erken och Yngern bör skyddas som möjliga reservvattentäkter. Grusåsar, inklusive deras
tillrinningsområden, med större vattenkapacitet
bör skyddas mot exploatering och mot dagvattenutsläpp från bebyggelse och trafikanläggningar.”
Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har genomfört en rikstäckande inventering avseende vilka av
de kommunala vattentäkterna som har fastställda
vattenskydd. Resultatet visar att ungefär hälften av
vattentäkterna i regionen saknar vattenskydd. En
stor andel har förlegade vattenskyddsföreskrifter.
Ett gemensamt vattenskyddsområde för ett
sammanhängande parti av Stockholmsåsen håller

på att utarbetas och omfattar ett flertal vattentäkter.
För Stockholm Vattens reservvattentäkt Bornsjön
pågår en revidering av vattenskyddsföreskrifter.
Stockholms framtida dricksvattenförsörjning uppmärksammas av en informell regional dricksvattengrupp i vilken Länsstyrelsen, KSL, ett flertal
kommuner och vattenverkens huvudmän ingår
tillsammans med RTK.
Insatserna under treårsperioden har gett en bra
grund för att kunna uppfylla RUFS inriktningsmål
för blåstrukturen i ett längre tidsperspektiv.
Skyddas kust- och skärgårdsområdet
mot exploatering?
”Skyddet mot exploatering av obebyggda strandområden bör inte försvagas. Uttaget av grundvatten i kust- och skärgårdsområdet bör inte överstiga nybildningen.”
Viss inventering och kartläggning av vattenförsörjning och avloppsfrågor i skärgården pågår, men
inga konkreta åtgärder har genomförts. Länsstyrelsen har etablerat ett övervakningsprogram för saltvatteninträngning i brunnar. Detta problem börjar
nu uppmärksammas på allvar.
Värmdö och Nacka kommuner har utnyttjat
möjligheterna att införa tillståndskrav för brunnar. Även begränsning av vattenuttag har införts
i Värmdö kommun. Botkyrka kommun har infört
bygglov för brunnsborrning i detaljplan för ett
kustnära område. Haninge och Nynäshamns kommuner har antagit en gemensam fördjupad översiktsplan för kusten, en speciell Kustplan. I denna
ges möjlighet att införa restriktioner vid behov.
Arbetet med en fördjupad regionplan för skärgården har påbörjats 2003.
Länsstyrelsen har gett ut rapporter över
”Skyddsvärda grundområden i Svealands skärgårdar” (2003:05) och ”Innerskärgårdens stränder,
en överblick över stränderna i Uppsala, Stockholms
och Södermanlands län” (2000). Länsstyrelsen har
också genomfört en metodstudie för övervakning
av exploateringsgraden (2003:18).
Minskas utsläppen?
”Utsläpp av såväl näringsämnen som tungmetaller och kemikalier måste begränsas och mängden
förorenande utsläpp minskas ytterligare.”
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De stora punktkällorna har åtgärdats sedan tidigare. Nu övergår arbetet till att försöka åtgärda
diffusa källor som enskilda avlopp, dagvatten,
jordbrukets näringsförluster och samhällets utsläpp
via reningsverk av kemikalier, läkemedel m.m.
Inom Stockholmsregionen har flera kommuner
utarbetat vattenplaner eller -program, exempelvis
vattenöversikt för Ekerö kommun, vattenprogram
för Stockholm, dagvattenpolicy/-strategi för Stockholm, Södertälje, Botkyrka, Tyresö, Huddinge,
Upplands-Bro och Upplands Väsby.
LRF har lagt fast övergripande miljömål som
syftar till att minska problem med läckage av
näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruksmark. För att uppnå målen har ett speciellt
projekt startats (Greppa Näringen, en omfattande
kunskaps- och rådgivningskampanj finansierad
av svenska staten och EU. Greppa Näringen har
genomförts i södra Sverige och planer finns på att
eventuellt driva projektet även i Mälarregionen.
Utarbetas en regiongemensam
strategi för omvandlingsområden?
”En gemensam strategi bör utarbetas för hantering
av vatten och avlopp i omvandlingsområden inom
länet. Tillgången till sötvatten måste beaktas vid
permanentning och tillkomst av ny bebyggelse.”
Regional samverkan kring VA-frågor i omvandlingsområden har initierats. Viss kunskapshöjning
har skett på regional nivå. RTK har nyligen utfört
en enkät bland kommunerna. Resultatet tyder
på att mellan 9 000 och 26 000 fastigheter har
avloppslösningar som inte är godtagbara. KSL har
bedrivit ett projekt fokuserat på juridiska och organisatoriska frågor för enskilda avlopp och omvandlingsområden, stöttat med pengar ur landstingets
miljöanslag.
Möjligheterna att lösa VA-försörjningen
utgör en begränsande faktor för utbyggnaden av
omvandlingsområden och har definierats som en
regionalt betydelsefull vattenfråga.
Det finns inga gemensamma principer för att
hantera konflikter mellan motverkande regionala
inriktningsmål för bebyggelsens och infrastrukturens långsiktiga utveckling och det långsiktiga
skyddet av vattenresurserna.

Transporter och infrastruktur
När RUFS utarbetades och antogs hade Stockholmsregionen vuxit under en lång tid utan att
transportsystemet fått nödvändiga förstärkningar.
Därför fanns ett stort uppdämt behov av att komplettera systemet och höja dess kapacitet för att
öka den regionala tillgängligheten så att den skulle
motsvara dagens och morgondagens behov.
Regionens speciella förutsättningar innebär,
enligt RUFS, att transportsystemet måste hantera
en stor mängd trafik på en relativt liten yta. Den
lokala miljöpåverkan är därmed betydligt mer
påtaglig och konkurrensen om tillgänglig mark
större än på andra håll i landet. Detta ställer särskilda krav på lokaliseringen och utformningen av
nya vägar och banor. Kostnaderna för trafikanläggningar är också mycket större i Stockholmsregionen än på andra håll i landet.
RUFS utgår från en helhetssyn på regionens
transportförsörjning och markanvändning eftersom
olika delar av transportsystemet nära nog hänger
samman som kommunicerande kärl. Det finns ett
starkt ömsesidigt beroende mellan transportförsörjning och markanvändning.
RUFS bygger också på insikten att ju mer
utspridd bebyggelse en region har, desto svårare
är det att utveckla en bra kollektivtrafik. Med en
utbredd bebyggelse tenderar i stället bilen att bli
det dominerande färdmedlet. Detta är ett viktigt
skäl till att RUFS anvisar en stark utveckling i ett
antal bebyggelsekärnor utanför regionens centrum,
och ett transportsystem som är utformat för att
främja denna markanvändning.
Enligt RUFS krävs avsevärda insatser för att
trafikförhållandena inte ska försämras. Trafiken
väntas växa kraftigt under de kommande 30 åren
till följd av att antalet invånare och deras disponibla inkomster väntades öka. Inom Stockholms län
krävs kompletteringar såväl mellan regionens yttre
områden, som från de yttre områdena och in mot
regionens centrum och för att öka tillgängligheten
i ett Mälardals- och riksperspektiv.
Planens huvudinriktning är att öka tillgängligheten inom och till länet genom att kraftigt förbättra förutsättningarna för förbi- och genomfartstrafiken, öka möjligheterna till tvärresande i regionen
samt förbättra kontakterna med andra regioner och
internationellt.
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Åtgärderna syftar till att förbättra tillgängligheten i
flera olika relationer:
• radiellt mellan respektive yttre kärna och
regioncentrum
• inom, genom och runt regionens centrum
• mellan de yttre kärnorna
• mellan de nordliga och de sydliga regiondelarna
liksom mellan de östliga och de västliga regiondelarna
• mellan regionen och andra delar av landet och
internationellt.
Principfigur som visar viktiga relationer att ta hänsyn till
inom Storstockholm samt de principiellt viktigaste stråken
som förbinder orter i Mälardalen med Stockholm.

Mälaren

RUFS har utgjort underlag
för investeringsplaneringen
Våren 2002 fanns ett samlat och överblickbart
underlag för investeringsplaneringen inom transportinfrastrukturområdet. Stockholmsberedningen
hade i relativt god enighet sammanställt och
publicerat sin långsiktiga strategi för utvecklingen
av transportsystemet i Stockholmsregionen och i
de delar av Mälardalens transportsystem som har
starka samband med Stockholmsregionen
(SOU 2002:11 Långsiktig utvecklingsstrategi för
transportsystemet i Stockholm-Mälardalsregionen). Infrastrukturobjekten i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2001 och i Stockholmsberedningens långsiktiga strategi var nästan helt och
hållet överensstämmande med varandra.
Den långsiktiga utvecklingsstrategin omfattar
en period på 25–30 år och i den redovisas också
förslag till investeringar i infrastruktur och rul-

lande materiel m.m. vilka skulle vara möjliga
att arbeta in i kommande omgång av långsiktiga
investeringsplaner. Där redovisades också andra
förslag till åtgärder som bl.a. syftade till att förbättra transportsystemets effektivitet, miljöanpassning och säkerhet.
Stockholmsberedningen skulle därefter följa
investeringsplaneringen samt lämna finansieringsförslag för de objekt som inte kunde inrymmas i
den ordinarie planeringsprocessen. Denna del av
uppdraget har inte fullföljts. Beredningen skulle
också fortsätta sitt arbete med inriktning på dels
trängselavgifter, dels flygfrågor. Beredningen har
lämnat en sammanfattande slutrapport för sin verksamhet under perioden 2001–2003.
Tillsammans bildade RUFS och Stockholmsberedningens förslag en genomarbetad och samstämmig bas för den nationella och regionala
infrastrukturplaneringen i Stockholm – Mälarregionen för perioden 2004–2015. Länsstyrelserna,
Banverket och Vägverket fick ansvaret att upprätta
planer för statliga investeringar och andra åtgärder
i trafiken.
Genom Stockholmsberedningens arbete fanns
också ett väl fungerande nätverk av samverkande
tjänstemän som representerade alla berörda trafikhuvudmän och andra aktörer på nationell, regional
och lokal nivå samt effektiva partipolitiska nätverk
som inbegrep Stockholm-Mälarregionen, riksdagens trafikutskott och regeringen. Betydande
resurser avsattes för dialog och information, som
nådde stor spridning via Internet och med stöd av
ofta välbevakade presskonferenser.
Ambitionerna att effektivisera utnyttjandet av
befintlig infrastruktur med stöd av avgifter, incitament och tekniska förbättringar har ökat. Det råder
också allmän uppslutning kring ambitionerna att
utveckla kollektivtrafiken i synnerhet inom järnvägssystemet och i Mälarregional skala. Förutsättningarna att uppnå enighet om att avsätta medel till
utbyggnader i vägtrafiksystemet förefaller däremot
inte lika övertygande.
Under 2003 har investeringplaneringsprocessen lett till förslag till nationella investeringar i
vägnätet (Vägverket), spårsystemet (Banverket)
och i länstrafikanläggningar (Länsstyrelsen). En
överenskommelse publicerades den 19:e december
2003 mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet
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och miljöpartiet avseende tidigareläggning av vissa
infrastrukturinvesteringar genom utökad låneram.
Detta ska bl.a. möjliggöra utbyggnad av Citybanan
i Stockholm. Regeringen fattade beslut i februari
2004.
Följande redovisning sammanfattar planeringsläget och utfallet i investeringsplaneringen med
avseende på fyra teman, som har prioriterats för
uppföljning:
• vidga och håll samman regionen med fokus på
den inomregionala och interregionala tillgängligheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft
• tillgänglighet till kärnor och knutpunkter med
fokus på flerkärnighet och samverkan mellan
trafikslag
• god trafikstruktur i regioncentrum
• stärkta förbindelser med regioner inom och
utom landet med fokus på väg-, järnvägs- och
flygtransporter.
Vidgas regionen, hålls den samman?
Inriktningen är enligt RUFS att:
• bygga ut den regionala tågtrafiken genom att
bygga ut en pendeltågtunnel under innerstan så
att kollektivtrafiken kan få sin fulla kapacitet,
• öka spårkapaciteten på Nynäsbanan, Svealandsbanan och Mälarbanan och anlägga
stationer där trafikanter kan byta mellan tåg,
snabbspårväg och stombussar eller där nya
bebyggelseområden nära kollektivtrafikstråk
kan tillkomma,
• bygga ut spårtrafiken till kraftigt växande regiondelar genom att bygga ut ny kapacitetsstark
spårtrafik till nordost och på sikt till Nacka,
• bygga ut ett regionalt stombussnät som förbinder trafiksektorerna och förbättrar möjligheterna att resa på tvären,
• förbättra vägkapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet och binda samman regionhalvorna
genom att bygga Förbifart Stockholm och i ett
senare skede Österleden,
• förbättra kapaciteten på infarterna genom standardförbättringar och utbyggnader av körfält
som utökar kapaciteten i det radiella huvudvägnätet.

Bred samsyn om Citybanan

Under det gångna året har såväl Stockholmsberedningens arbete, samarbetet inom Mälardalen
genom Haga Forumgruppen, liksom samverkan
om planeringsfrågor längs ABC-stråket fokuserat
på vikten av att järnvägssystemet i Stockholm
byggs ut. Samtliga berörda aktörer i Stockholmsregionen och i Mälardalen har fokuserat på att få
till stånd beslut som gör det möjligt att snabbt öka
spårkapaciteten i järnvägssystemet genom centrala
Stockholm. Därigenom skulle pendeltågstrafiken
inom Stockholmsregionen kunna gå tätare och
få fler stationer inom centrala regionkärnan med
bytesmöjlighet till tunnelbana, Tvärbanan och bussar, regionaltågstrafiken skulle kunna byggas ut i
Mälardalen och fler fjärrtåg skulle kunna angöra
centrala Stockholm under högtrafiktid morgon och
kväll.
RUFS anger utbyggnad av Citybanan till perioden före 2015. Planeringen följer tidplanen. Järnvägsplan är upprättad. Närmast väntar regeringens
tillåtlighetsprövning enligt Miljöbalken. Den väntas
vara klar 2004. Banan kan tidigast öppnas för trafik
2011. Enighet har nåtts om stationsläge på Södermalm. Nu väntar detaljplanering för uppgångar till
stationen vid Hötorget och vid Odenplan. Citybanan
ska enligt besked från regeringen finansieras helt av
staten.
Kapacitetsökning på järnvägsinfarterna
och Svealandsbanan prioriteras

I det regionalpolitiska opinionsarbetet till stöd för
utbyggnad av Citybanan betonas också betydelsen
av att kapaciteten på järnvägsinfarterna till centrala
Stockholm kan förstärkas, samtidigt som Citybanan tas i bruk.
Planeringen har inriktats på att först förstärka
kapaciteten genom mötesspår och signalsystem
och sedan genom ytterligare spår på infarterna från
väster (Mälarbanan, Kallhäll–Tomteboda) och från
sydost (Nynäsbanan, Västerhaninge–Nynäshamn)
för att undvika nya flaskhalsar längre ut i pendeltågssystemet. Den besvärligaste delsträckan på
Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda finns
vid Sundbybergs station, som måste byggas om för
att rymma ytterligare ett dubbelspår. Det är svårt
att få plats med fler spår inom stationsområdet.
Sannolikt krävs en tunnellösning.
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Medel till investeringar på järnvägsinfarterna återfinns endast delvis i banverkets förslag till Framtidsplan för järnvägen 2004–2015. Investeringar i
fler spår på infarterna kan endast ske till viss del
och sent under perioden vilket stämmer med RUFS
som anger partiella dubbelspår fram till 2015 och
ytterligare spår först under perioden 2015–2030.
Investeringar i utökad spårkapacitet på Svealandsbanan, har prioriterats i investeringsplaneringen i enlighet med RUFS. Investeringar i
partiellt dubbelspår motsvarande 1,4 miljarder
ligger med i planen för åren 2010 till 2015.
Huvudparten av erforderliga medel för utbyggnad
av anslutningsspår mellan Södertälje hamn och
Södertälje centrum, som enligt RUFS ska byggas
ut före 2015, återfinns också i Framtidsplanen för
järnvägen. Investeringen är inplanerad under åren
2007–2009.
Stegvis kapacitetsförbättring
av spårtrafiken till Nordost och Nacka

Planering för spårtrafik mot regionens kraftigt
växande delar i nordost (Täby, Vallentuna och
Österåker) samt österut (Nacka) har intensifierats
under året.
I RUFS anges att pendeltåg ska dras till Roslags Näsby före 2015 och till Arninge i perioden
2015–2030. RTK har tillsammans med andra
berörda aktörer genomfört en idéstudie. Utbyggnad av en ny pendeltågsgren från Solna Centrum
mot Roslags Näsby och på sikt till Arninge finns
med i bakgrundsmaterialet till det förslag till järnvägsplan för Citybanan som skickades ut på remiss
av Banverket. Banverket ska påbörja planeringen
för investeringar i nytt pendeltåg till Arninge i slutet av 2004. Framtidsplanen för järnvägen innehåller dock inga investeringsmedel för utbyggnad av
Arningependeln.
Roslagsbanan blir en fortsatt viktig spårförbindelse för kollektivtrafik i nordostsektorn till dess
att Arningependeln byggts ut. Fördjupade idéstudier för omläggning via Arninge är i princip klara.
Medel finns i länstransportplanen.
Ökad samsyn har uppnåtts om behovet av att
på sikt bygga ut tunnelbanan till Nacka, som enligt
RUFS behöver byggas ut under perioden 2015–
2030. Förstärkning av kollektivtrafikkapaciteten
i ostsektorn planeras inledningsvis ske genom att

Saltsjöbanan ansluts till Tvärbanan, som byggs ut
från Sickla till Slussen.
Kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet
kan komma att förbättras

Fortsatt planering för att vidga och hålla samman
regionen genom förbättrade nord-sydliga förbindelser i vägnätet i västra delen av Stockholmsområdet har pågått inom vägverket med hög intensitet under det gångna året. Vägverket genomförde
en förstudie av förbindelserna mellan Stockholmsområdets norra och södra delar över Saltsjö-Mälaravsnittet under 2001. Förstudien följs nu av en vägutredning som kommer att pågå till början av 2004.
Under hösten togs ett material fram som gjorde det
möjligt att välja bort alternativet Brommagrenen.
Samtidigt utvecklades ett nytt alternativ Diagonal
Ulvsunda som innebär en förbindelse under Mälaren med anslutningar såväl mot Södra Länken som
mot E4 söderut och norrut. Diagonal Ulvsunda
kommer att ingå i vägutredningen liksom Förbifart
Stockholm, som visat sig ge hög måluppfyllnad.
Finansieringen är inte klar. Vägverket utreder alternativa finansieringsmöjligheter. RUFS anger att
utbyggnaden ska ske under perioden 2015–2030.
RUFS anger vidare att beredskap ska hållas
för att kunna bygga ut Klarastrandsleden på sikt.
Stockholm stads gatu- och fastighetskontor planerar trots detta att bygga ut ytterligare en fil norr om
Kungsgatan inom kort. På några års sikt förbereds
för utbyggnad till fyra filer.
Kring Huvudstaleden/Tritonbron, som RUFS
prioriterat för utbyggnad före 2015, råder oklarhet om huvudmannaskapet. Det pågår inte någon
planering. Solna vill att vägverket ska ta ansvar för
planering och investering men vägverket anser att
den är en kommunal väg.
Medel saknas för att kunna förbättra
kapaciteten på väginfarterna

Möjligheterna att förstärka kapaciteten på flera
infarter till Stockholm begränsas av otillräckliga
investeringsmedel. Vägverket har trots detta beslutat inleda förstudie av fortsatt breddning av E4
norr om Stockholm längs hela sträckan fram till
Arlanda.
Vägutredning för E18 Hjulsta-Kista ligger hos
regeringen för prövning. RUFS anger utbyggnad
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före 2015. Finansiering finns i aktuella förslag till
investeringsplaner.
Investeringsmedel saknas för utbyggnader
av fler filer på E4 söderut mellan Hallunda och
Södertälje, på E18 mellan Danderyds kyrka och
Arninge som i RUFS prioriterats för utbyggnad
före 2015.
Enligt RUFS ska E18 breddas och få en ny trafikplats på sträckan Hjulsta trafikplats–Jakobsberg
under perioden 2015–2030. Nuvarande trafikplats
Barkarby kompletteras i norrgående riktning.
Detaljplan planeras vara klar för antagande i mars/
april 2004. Järfälla kommun arbetar också med
förstudier för ytterligare trafikplatser i Kallhäll och
i Stäket. Den sistnämnda finns med i Vägverkets
förslag till investeringsplan. Järfälla kommun ser
gärna alternativa finansieringslösningar som gör
det möjligt att bygga ut trafikplatserna på kort sikt.
Tillräckliga investeringsresurser saknas även
för att bygga ut objekt på Huddingevägen (länsväg
226) och Värmdövägen (länsväg 222). Vägverket
vill gärna förhandla med Huddinge om samfinansiering av investeringarna på Huddingevägen.
Regionala stombusslinjer

Planering för att införa regionala stombusslinjer
pågår inom SL. Aktuella planer avser 2008. Till
skillnad från RUFS diskuterar SL inget särskilt
stombussnät utan prövar linje för linje på traditionellt sätt. Avsikten är att öka antalet stomlinjer
under förutsättning att framkomligheten och trafikantunderlaget blir acceptabelt. Fortsatta åtgärder
är nödvändiga för att förbättra framkomligheten
för bussarna exempelvis i form av signalprioritering och busskörfält.
Eftersom flera strategiska vägförbättringar i
ytterområdet dröjer, kommer inte heller busstrafiken att kunna utvecklas i nya stråk förrän relativt sent under den av RUFS anvisade perioden
2000–2015.
Vägverket studerar alternativa
finansieringsmöjligheter

Den finansieringsmodell som Vägverket i normalfallet brukar tillämpa är anslagsmedel som används
för direktavskrivning av väginvesteringar. Alternativt kan finansiering ske med hjälp av
• statliga lån via Riksgäldskontoret

• lån via projektfinansieringsbolag med statlig
garanti
• finansiering via ett företag eller konsortium
som tillhandahåller en vägtjänst (PPP)
• kommunala privata bidrag.
De lån som tagits upp kräver återbetalning under
en tidsperiod som kan variera beroende på objektets natur. Återbetalning av lånen eller betalningen
av vägtjänsten kan ske med hjälp av
• anslagsmedel
• trafikantavgifter
• kombination av anslagsmedel och trafikantavgifter.
Exempel på hur olika finansieringsmöjligheter kan
genomföras visas i projektet Förbifart Stockholm.
Ökar tillgängligheten till
kärnor och knutpunkter?
Inriktningen enligt RUFS är att
• öka den regionala tillgängligheten till de yttre
regionala kärnorna genom att binda samman
de yttre kärnorna med goda väg- och kollektivtrafikförbindelser i tvärled,
• stimulera samverkan mellan trafikslag genom
att dels knyta samman de olika trafikslagen i
ökad utsträckning, dels bygga fler infartsparkeringar bl.a. vid pendeltågsstationerna för att
underlätta för resenärer att kombinera bil- och
kollektivtrafik,
• öka tillgängligheten till Arlanda och regionens
hamnar genom att dels bygga ut spårtrafiken
för att fler resenärer ska åka kollektivt till flygplatsen, dels förbättra förbindelserna till regionens hamnar.

Tvärförbindelser mellan de yttre
kärnorna ser ut att dröja

Den målmedvetna prioriteringen av förstärkt kapacitet i järnvägssystemet genom centrala Stockholm
kommer att möjliggöra tätare radiell tågtrafik före
2015 och därmed en ökad regional tillgänglighet till
de yttre regionala kärnorna i Södertälje, Flemingsberg, Haninge Centrum, Barkarby-Jakobsberg,
Kista-Sollentuna-Häggvik och på sikt till TäbyArninge men inte till Skärholmen-Kungens kurva.
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Inom ramen för det s.k. ABC-samarbetet utreds
praktiska möjligheter att på kort sikt förbättra den
inomregionala kollektivtrafiken längs nord-sydaxeln
till Kista-Sollentuna-Häggvik och till Arlanda.
Planeringen för nya tvärförbindelser för kollektivtrafik i ytterområdet har inte prioriterats på
samma tydliga och målmedvetna sätt. Ännu finns
ingen samlad och gemensam syn på den framtida
kollektivtrafikstrukturen i ytterområdet bland regionens olika aktörer. I förarbetena till nästa översiktsplan diskuterar exempelvis Stockholms stad
betydligt fler bansträckningar än RUFS gör. SL
prioriterar insatser som krävs inom den närmaste
femårsperioden och som kan öka marknadsandelen
för kollektivtrafik och är tveksam till att planera
betydande investeringar i områden som man inte
säkert vet kommer att få en stor resefterfrågan
inom överblickbar tid.
Förbättrade vägförbindelser på tvären i Stockholmsområdets yttre delar planeras för att möjliggöra en snabb utbyggnad. Investeringsplaneringen
har resulterat i att Norrortsleden kan byggas ut
inom kort medan Södertörnsleden i sin helhet
byggs ut sent under perioden. Etappen HäggvikHjulsta finns inte med i investeringsplanen. Det är
därför osäkert om den Yttre Tvärleden kommer att
kunna färdigställas norr och söder om Stockholm
före 2015 i enlighet med RUFS.
Trots att RUFS anger tidsramen 2015–2030 för
spårförbindelser på tvären i ytterområdet pågår
redan betydande aktiviteter. RTK har medverkat i
en idéstudie, som genomförts för Tvärbana Syd.
Banan avses förbättra den inomregionala tillgängligheten till Skärholmen-Kungens kurva och till
Flemingsberg. Utredning av spårsystemet mellan
Barkarby-Jakobsberg och Akalla/Kista har påbörjats. Inom nordostsektorn utreds hur en utbyggnad
av Arningependeln kan kombineras med annan
kollektivtrafik och förbättra tillgängligheten till
den regionala kärnan Täby-Arninge.
Alla berörda kommuner har påbörjat någon
form av utrednings- eller planeringsarbete kring de
yttre regionala kärnorna. I några fall har enklare
åtgärder för att förbättra tillgängligheten till dessa
platser på kort sikt identifierats.

Nya lösningar för snabbt förbättrade
marktransporter till Arlanda

Behoven av bättre markförbindelser till Arlanda
har fått mycket uppmärksamhet under året. Såväl
Stockholmsberedningen som ABC-samarbetet och
UNO-samarbetet har fokuserat på Arlandaförbindelserna. Dessutom har Sigtuna och Luftfartsverket
inlett arbete med en fördjupad översiktsplan för
området mellan Märsta centrum och Arlanda flygplats. Utsläppstaket för Arlanda motiverar kraftfulla ansträngningar att få ökat resande med miljövänliga fordon och med kollektivtrafik. Luftfartsverket
vill också studera möjligheterna att exploatera
områden intill Arlanda för att öka sina intäkter.
Alternativa lösningar har studerats för att förbättra väganslutningarna till Arlanda från E18stråket mot Enköping och Västerås på kort sikt.
Arbetet har bl.a. resulterat i att bättre kapacitet på
Rotebroleden numera prioriterats för förbindelser
mellan E18 mot Enköping/Västerås och Arlanda.
Alternativa sätt att förbättra tillgängligheten till
Arlanda med kollektivtrafik från Nordostsektorn
har också studerats. Resultaten har stärkt kommunernas intresse av att förbättra länsväg 268 via
Vallentuna centrum och Grana–Hammarby för att
bl.a. underlätta framkomligheten för busstrafik
före 2015 i enlighet med RUFS. I förslaget till
länsplan återfinns medel till att bygga om trafikplatsen i Vallentuna centrum. Utbyggnad av väganslutningen till E4 förutsätter en höjd ram.
RUFS spårinvesteringar vid Arlanda som anges
under perioden 2015–2030 avser två helt olika
projekt med helt skilda syften. Det ena spåret avser
flygfrakt och post på järnväg till flygfraktterminal. Detta bedöms inte vara samhällsekonomiskt
lönsamt och är därför inte med i framtidsplanen
men redovisas som en potentiell åtgärd efter 2015.
Det andra projektet avser spår för att möjliggöra
pendeltågstrafik norr om Märsta till Arlanda. SL
bedömer att den av RUFS redovisade lösningen
med spårförlängning från Märsta till Arlanda, som
skulle möjliggöra en anslutning av pendeltågen
till flygplatsen, inte kan bli aktuell förrän bankapaciteten förstärkts inne i centrala Stockholm.
Istället prioriteras i det kortsiktiga tidsperspektivet
en samverkanslösning med Upplands lokaltrafik
(UL). Siktet är inställt på trafikstart 2006. I samband med detta planeras också investeringar vid
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bl.a. nuvarande Märsta station. I RUFS föreslås en
flyttning av Märsta station till 2105.
Svårt att förverkliga regionala
bytespunkter enligt RUFS

Station Stockholm Nord är föremål för diskussion.
Men ingen konkret planering pågår för att få till
stånd en regional bytespunkt i anslutning till en ny
fjärr- och regionaltågsstation i Häggvik i enlighet
med RUFS. Arlanda är i praktiken på väg att bli ett
Stockholm Nord
Inom ABC-samarbetet och i samarbetet inom
Kista Science City pågår arbete för att på kort sikt
få till stånd tågstopp på Uppsalapendeln. Såväl
Helenelund som Sollentuna C och Häggvik övervägs för tågstopp. SJ som har monopol på trafikeringen visar inget intresse.
Planeringen för Stockholm Väst avvaktar. Inga
studier pågår. Stockholm eftersträvar en ny station
vid Solvalla med anslutning till Tvärbana Norr och
Solna vill få en station under Huvudsta.
Station Stockholm Årstaberg byggs nu. Den
kommer att bli en bytespunkt mellan pendeltågen
och Tvärbanan.
Utbyggnaden av tunnelbanan mellan Hagsätra
och Älvsjö dröjer. Enligt RUFS ska den byggas ut
först under perioden 2015–2030. SL vill avvakta
Citybanans utbyggnad så att man inte får en stor
överströmning av resenärer till pendeltågen innan
kapaciteten stärkts.
Hamnanslutningar dröjer

Utvecklingen inom Östersjöområdet, EU:s utvidgning och tillväxten i den ryska ekonomin, som till
stor del baseras på oljeexport via Östersjön, har
medfört en ökad uppmärksamhet på den framtida
utvecklingen av transnationella godstransporter
och på den tunga trafikens miljökonsekvenser.
Godstransporter med lastbilar och färjor har ökat
särskilt snabbt.
Stockholms förberedelser för stadsbyggandet i
Värtahamnen, Frihamnen och Loudden har drivit
på intresset för att utveckla hamnverksamheten
utanför centrala Stockholm; bl.a. i Norvik i Nynäshamn.
Effektiva och växande sjötransporter förutsätter goda landanslutningar. RUFS har prioriterat
landanslutningar till hamnarna i Nynäshamn och

Kapellskär byggs ut före 2015. För Stockholmsregionens sjötransporter är landanslutningarna till
Nynäshamn – Nynäsbanan och Rv 73 – särskilt
viktiga. Medel till utbyggnad av Nynäsbanan ligger sent under perioden (2012–2015). Utbyggnad
av Rv 73, som är en mycket olycksdrabbad väg,
har prioriterats av regeringen men investeringsmedel har hittills anvisats relativt sent (2009–2012).
Medel till utbyggnad av Rv 77, som ansluter till
Kapellskär, saknas helt i aktuella investeringsplaner. Kapellskär har inte järnvägsanslutning.
Förbättras trafikstrukturen
i regioncentrum?
Inriktningen enligt RUFS är att:
• komplettera det radiella spårsystemet genom
att bygga ut Tvärbanan till en – på sikt – fullständig ring kring innerstaden,
• bygga färdigt Ringen i form av Norra länken
och på sikt Österleden så att Ringen blir komplett,
• förbättra stombussystemet i innerstaden genom
att vidta åtgärder så att stombussystemet kan
fylla sin avsedda funktion.
Inga investeringsmedel för att flytta
Värmdöleden och ge plats åt Tvärbanan

Under det gångna året har planeringen för Tvärbanans förlängning resulterat i en samsyn mellan
berörda kommuner om sträckning och utförande
för såväl Tvärbana Ost som de båda delarna av
Tvärbana Norr. Det finns dock inte investeringsmedel till alla önskade utbyggnader.
I RUFS prioriteras utbyggnaden av Tvärbanan
Ost och en konvertering av Saltsjöbanan med
en sträckning via Forum Nacka för utbyggnad
2000–2015. Planeringen för Sickla–Hammarby
Sjöstad har resulterat i överenskommelser som
möjliggör utbyggnad av Tvärbanan till Slussen via
Danvikstull och integration av Saltsjöbanan i spårvägssystemet med byggstart 2005 och trafikstart
mot Slussen under 2009. Principavtalet förutsätter
statsbidrag till finansiering av vägtunneln. Dessa
medel återfinns inte i investeringsplanerna. Planering pågår också för konvertering av Saltsjöbanan
och ombyggnad vid Slussen. Det planeras dock
inte någon omläggning av Saltsjöbanan via Forum
Nacka på kort sikt. SL bedömer att en omlägg-
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ning av spårvägen via Forum Nacka tidigast blir
aktuell i samband med en framtida utbyggnad av
tunnelbanan. Finansieringsresurser för Lugnets
trafikplats och ombyggnad av Slussen finns bara
med i länstransportplanens högsta alternativ. Statsbidrag till Tvärbana Ost finns i Framtidsplanen för
järnvägen.
Möjligheterna att förlänga Tvärbanan till Ropsten, som man enligt RUFS bör hålla en beredskap
för, studeras inte för närvarande.
Olika syn på Tvärbanans förlängning
norr om innerstaden

För Tvärbana Norr råder för närvarande olika
uppfattningar om vilken gren, Kistagrenen eller
Solnagrenen, som ska byggas ut först. RUFS har
prioriterat utbyggnad av båda grenarna av Tvärbana Norr för utbyggnad före 2015. Kistagrenen
ska enligt RUFS byggas ut till Stockholm Nord
i Häggvik och Solnagrenen till Universitet. Banverket har dock enbart redovisat medel till utbyggnad åren 2010–2015 för den första delen av Solnagrenen (Alvik–Solna). Medel till Kistagrenen, som
är cirka 500 miljoner kronor dyrare än Solnagrenen,
saknas.
Tunnelbanan behöver byggas ut till Karolinska

Enligt RUFS behöver tunnelbanan byggas ut från
Odenplan till Karolinska före 2015. Stockholms
stads planering av utbyggnader på Norra Stationsområdet och Landstingets utredningsarbete med
Stockholms nya sjukvårdsstruktur som bl.a. inriktas på att bygga ett nytt forskningsinriktat universitetssjukhus på Karolinska sjukhusets område, har
aktualiserat en ny tunnelbanegren från Odenplan
till Karolinska. Utredningar görs inom ramen för
studier av gemensamma planeringsförutsättningar
för Norra Stationsområdet och för Citybanan vid
Odenplan. Idéstudie finns men inga medel har
reserverats i aktuella investeringsplaner.
Fortsatt utbyggnad av Ringen

Under året har utbyggnaden av Södra länken fortsatt och utbyggnader pågår av anslutningar till
E4/Essingeleden vid Västberga. Arbetet med att
utveckla och ta i bruk ett nytt system för trafikstyrning har prioriterats under året. Det är viktigt att
systemet fungerar väl när Södra länken öppnas.

RUFS anger utbyggnad av Norra länken före 2015.
Planering för att bygga ut Norra länken pågår
inklusive tillfarten från Roslagsvägen. Finansieringen har säkrats med stöd av ett civilrättsligt
avtal mellan Stockholm och Vägverket. Avtalet
innebär att staden tar 25 procent av investeringen
och lägger sina medel tidigt. Planprocessen väntas
följa tidplanen.
Planeringen för att bygga ut Österleden har
att aktualiserats av Stockholms stads planering
för utbyggnader i Frihamnen och Loudden. Vägverkets Region Stockholm har fått medel för att
starta en förstudie. Enligt RUFS behöver Österleden
byggas ut under perioden 2015–2030.
Trängsel i innerstaden försvårar för stombussarna

RUFS anger 2015 som tidsram för hastighetshöjande åtgärder för stombussar i innerstaden. Stombussnätet i innerstaden har hittills varit svårt att få till
stånd på avsett sätt. Vägtrafiken är alltför omfattande. Bussarna fastnar i trängseln. Det råder konkurrens om gaturummet. Trots detta invigs stombusslinje 2 inom kort. Linje 5 planeras som förlängning
av spårvägen till Djurgården mot T-centralen. I
RUFS anges utbyggnad av denna spårväg till perioden 2015–2030. Stockholms stad ser möjligheter att
till viss del trafikförsörja ny bebyggelse i Frihamnen och Loudden via en förlängd spårvägslinje.
Stockholms stad planerar att införa avgifter
på biltrafiken. De planerade vägavgifterna väntas
avlasta trafiken i innerstaden. SL planerar att dra
fler direktbussar in till innerstaden om avgifter
införs. I samband med detta planeras också flera
åtgärder för att förbättra framkomligheten för
stombussarna.
Stärks förbindelserna med regioner
inom och utom landet?
Inriktningen är enligt RUFS att bl.a.
• bygga ut Arlanda som länets huvudflygplats
genom att ge Arlanda en tredje – och på sikt
en fjärde – parallell rullbana,
• behålla Bromma som länets andra flygplats för
kvalificerat allmänflyg och viss linjetrafik,
• skapa snabbare tågförbindelser till andra
regioner genom att bygga ut Ostlänken för höghastighetståg på sträckan Järna-Norrköping.
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Arlandas utveckling har uppmärksammats särskilt

Vikten av bra internationella och mellanregionala
förbindelser har fått ökad uppmärksamhet under
året, i synnerhet mot bakgrund av regionens
bekymmersamma ekonomiska utveckling, liksom utvecklingen inom EU och dess förestående
utvidgning. Stärkta förbindelser med regioner
inom och utom landet är också viktigt för näringsliv och människor utanför Stockholmsregionen.
Arlandas tredje bana togs i drift i april 2003.
Stockholmsberedningen hanterar fjärde banan i sitt
delbetänkande till SoU 2003:33. Luftfartsverket
avvaktar regeringens beslut. För närvarande finns
inte något behov av ytterligare kapacitet. Den
fjärde banan bedöms kunna komma att behövas
framåt 2020.
Stockholmsberedningen har haft till uppgift att
föreslå tillräcklig flygplatskapacitet på befintliga
flygplatser i Stockholms län. Stockholmsberedningen bedömer att det finns förutsättningar i
Stockholm-Mälarregionen att en tillräcklig flygplatskapacitet uppnås till år 2030. Detta kräver
dock vissa kapacitetsutbyggnader och ändrade villkor. Mark bör reserveras för totalt fem rullbanor på
Arlanda flygplats. Marktransporterna, speciellt kollektivtrafiken, till Arlanda måste förbättras. Utsläppen från Arlandaområdet måste minimeras och
rimligheten i Arlandas miljövillkor bör ses över. En
permanent samordningsgrupp för Arlandas miljö-,
marktransport- och planfrågor föreslås inrättas.
Ansökan har lämnats in för delfinansiering
via EU:s Interregprogram för ett internationellt
samverkansprojekt tillsammans med flygplatshuvudmän, värdkommuner och regionala aktörer i
Osloområdet och i några andra flygplatsregioner.
I projektet ska möjligheterna att stärka Arlandas
lägespotential, inklusive förutsättningarna att
utveckla en s.k. ”Airport city”, studeras. Detta är
en något annan inriktning än som anges i RUFS,
där Arlandas utvecklingspotential anges vara för
verksamheter med anknytning till logistik och
mark för terminalverksamheter för väg, järnväg
och lastbil vid Arlanda–Märsta.
Ny Cityflygplats ska utredas

Enligt RUFS ska Bromma flygplats behållas som
länets andra flygplats. Stockholm planerar för
bostadsbyggande på Bromma flygfält med inrikt-

ningen att det nuvarande avtalet om upplåtelse av
marken till flygverksamhet, som löper till 2011,
inte ska förlängas. Stockholmsberedningen som
särskilt studerat regionens flygplatsfrågor förordar
att frågan om cityflygplats utreds i särskild ordning. Beredningen anser att flygtransportarbetet på
Bromma måste fortsätta i ett nytt citynära läge och
att regeringen bör tydliggöra ansvaret för allmänflyget i Stockholms län.
Ostlänken ska bara byggas ut i Östergötland

Under året har lågprisflyget vid Skavsta som skulle
kunna få spårtrafikanslutning genom Ostlänken
och i Västerås expanderat starkt. Banverket har
beslutat gå vidare med arbetet med järnvägsutredning för en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna
och Linköping. I Framtidsplanen för järnvägen
återfinns bara medel för södra delen av sträckan
under slutet av planperioden. RUFS anger att delen
inom Stockholms län ska byggas ut under perioden
2015–2030.
Bristen på resurser begränsar
tillgängligheten i hela Mälardalen

De största bristerna i Stockholmsregionens inomregionala och interregionala vägförbindelser är där
kapacitetsbrister och trängsel hindrar framkomligheten under högtrafiktid. Som nämnts rymmer
inte aktuella investeringsplaner tillräckliga medel
för att kunna förstärka kapaciteten på infarterna,
bygga ut förbifarter och hamnanslutningar i den
omfattning som anvisas i RUFS.
Inte heller längre ut i Mälardalen har väginvesteringarna prioriterats fullt ut i investeringsplaneringen. Vid Uppsala byggs dock en ny sträcka
för E4 fram till Mehedeby. Utbyggnader på E18
mellan Sagån och Enköping samt mellan Västjädra
och Västerås ingår inte i aktuella investeringsplaner. Utbyggnad av Rv 55, den s.k. Mälardiagonalen, som ligger utanför länet men enligt RUFS
borde rustas upp för att kunna bli ett attraktivt
vägval för trafik som inte har Stockholmsregionen
som målpunkt, ryms inte heller i investeringsplanen.
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Långsiktigt hållbar utveckling
Begreppet hållbar utveckling blev allmänt känt i
och med Brundtlandrapporten 1987 och dess krav
på en ”…utveckling som försöker möta dagens
behov utan att begränsa eller inskränka möjligheterna att möta framtidens behov”9. Trots att nästan två decennier gått sedan rapporten publicerades
och stor möda lagts ner på att analysera begreppet
finns fortfarande en stor osäkerhet om vad som
egentligen menas med att sträva efter en hållbar
utveckling10. Begreppet omfattar den samlade och
långsiktiga utvecklingen inom flera dimensioner:
ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt.
Hållbar utveckling ska inte ses som ett väldefinierat slutmål utan som en förändringsprocess på alla
nivåer och i alla sektorer av samhället.
Den övergripande visionen för Stockholmsregionen är en långsiktigt hållbar utveckling med
social och ekologisk balans. Tre grundläggande
mål har lagts fast för regionens utveckling:
– internationell konkurrenskraft
– goda och jämlika levnadsförhållanden
– långsiktigt hållbar livsmiljö
Den regionala utvecklingsplanen är resultatet av
en process där regionens aktörer har haft ett stort
inflytande både på vilka frågor som ska hanteras
i planen och på vilka inriktningsförslag som ska
formuleras. Förslagen utgör även en avvägning av
lösningar som är goda i olika avseenden och av
vad som från olika utgångspunkter bedöms vara
möjligt att genomföra. För att säkra en långsiktigt
hållbar utveckling för Stockholmsregionen krävs
att regionens aktörer också samverkar i genomförandeprocessen. En regional utvecklingsplan
kan inte ensam leda till att regionen utvecklas på
ett långsiktigt hållbart sätt men genomförandet av
planen kan definitivt innebära att man når en bit på
vägen.
Hållbar utveckling konkretiseras nu inom alla
politikområden och av samhällsorgan på alla nivåer. Ambitionen är att systematiskt integrera olika
perspektiv till en helhetssyn. Många kommuner,
däribland Stockholms stad, bedriver ett ambitiöst
9

Brundtlandkommissionen (1987), Sid 55.
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arbete kring hållbart stadsbyggande kopplat till
översiktsplanearbetet. Även inom Regionplaneoch trafikkontoret pågår utvecklingsarbete för att
systematiskt kunna inkludera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i den regionala utvecklingsplaneringen.
RUFS genomförande har följts upp med inriktning på följande aspekter:
• Osäkerheter i omvärlden
• Risker och sårbarhet
• Regionens kapacitet och struktur
• Miljömål och miljökvalitetsnormer
• Konsekvenser för hälsan
• Konsekvenser för barnen
Hur hanteras osäkerheter i omvärlden?
”En regional utvecklingsplan kommer alltid att
vara förenad med betydande osäkerheter.”
RUFS pekar ut den ekonomiska tillväxten i Europa
och den nationella politiken som särskilt viktiga
källor till osäkerhet. Även osäkerheter kring vad
som händer i regionen påverkar regionens utveckling. Enligt RUFS ska utvecklingsplanen ses som
en helhet. Många olika delar i form av investeringar och övriga förslag är ömsesidigt beroende.
Den ekonomiska risken för genomförandet av hela
planen bedöms vara mindre än för varje enskilt
objekt. Genom att genomföra planen som helhet
kan de ekonomiska riskerna reduceras.
”Vad utvecklingen i omvärlden kommer att
innebära för Stockholmsregionen är osäkert.
De kvantitativa bedömningar som redovisas för
utvecklingen på följande sida ska därför ses som
scenarier som tydliggör förändringar för vilka det
måste finnas beredskap. Osäkerheten innebär samtidigt att regionens utvecklingsstrategier och insatser måste vara robusta i betydelsen att de ska vara
av godo i olika utvecklingsscenarier.”
Vidgade perspektiv

Sedan RUFS antogs har ett utrednings- och planeringsarbete initierats för att belysa strategiska
utvecklingsfrågor ur ett tvärsektoriellt perspektiv
och omvärldsorienteringen har stärkts. Det sektorövergripande utvecklingsarbetet har avsett den
funktionella Stockholmsregionen, utvecklingen av
en flerkärnig bebyggelsestruktur, samt storstadspo-
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litik. Strukturella, funktionella och institutionella
förhållanden har betonats liksom processrelaterade
frågor. Resultaten har redovisats i rapporter som
diskuterats på seminarier och konferenser samt
skickats på bred remiss.
Indikatorer för hållbarhet

Inom bland annat FN, OECD och EU pågår ett
intensivt arbete för att utveckla indikatorer som
speglar resultatet av det utvecklingsarbete som
bedrivs för att uppnå en hållbar utveckling. I
Sverige har 30 nationella hållbarhetsindikatorer
utarbetats. Data för dessa uppdaterades under
2003. Det har dock ännu inte tagits fram någon
regional uppsättning av indikatorer för att särskilt
följa upp hållbar utveckling i Stockholmsregionen.

och Skåne samt många, huvudsakligen offentliga,
aktörer inom Stockholmsregionen.
Hur hanteras risker och sårbarhet?
”Regionens robusthet och sårbarhet behöver analyseras, särskilt inför genomföran-det av olika
åtgärder och projekt.”
Syftet med en sårbarhetsanalys är enligt RUFS
att bidra till att regionen bättre kan stå emot svåra
påfrestningar så som olyckor, katastrofer och oväder. Särskilt viktiga är transporter av farligt gods
på land och till sjöss. Enligt RUFS behöver ett
gemensamt förhållningssätt utvecklas mellan kommunerna.
Metodiken utvecklas

Avstämning, offentlig dialog och aktualitetsprövning

Genom årliga uppföljningar av regionens utveckling, och de insatser som görs, sker en löpande
avstämning av hur genomförandet av RUFS förlöper. Syftet är också att kunna fånga upp eventuella behov av förändringar i planens inriktningar. I
denna lägesredovisning redovisas resultaten av den
första uppföljningen.
Därutöver ska en aktualitetsprövning av planen
göras varje mandatperiod. Vid aktualitetsprövningen granskas antaganden och förutsättningar för
planen. Eventuella nya frågor av vikt för regionens
fortsatta utveckling belyses. Ett offentligt remissför-farande ska ske före den politiska aktualitetsprövningen i landstingsfullmäktige.
Många är involverade

För att kunna ta en aktiv roll i genomförandeprocessen av RUFS har Regionplane- och trafikkontoret valt att arbeta processinriktat tillsammans
med olika aktörer. Samverkan har exempelvis
skett med berörda kommuner i syfte att stimulera
genomförandet av regionala kärnor liksom med
berörda kommuner, regionförbund och landsting
längs de stråk som förbinder Stockholmsområdet
med Uppsalaområdet, Västmanland och Sörmland.
Ett omfattande utrednings- och investeringsförberedande samarbete har skett kring regionalt betydelsefulla trafikfrågor. Ytterligare exempel är att de
storstadspolitiska initiativen bereds i dialog med
företrädare för regionala aktörer i Västra Götaland

Sedan RUFS antogs har regeringen uppdragit åt
Länsstyrelsen att upprätta en regional risk- och
sårbarhetsanalys. Arbetet pågår sedan hösten 2003
och ska avslutas vid årets slut. Länsstyrelsen har
också tagit fram riktlinjer för riskanalyser som beslutsunderlag. Målgrupp är framför allt kommuner
och vissa verksamhetsutövare.
Sårbarhet och robusthet har också uppmärksammats i Regionplane- och trafikkontorets arbete
för att inkludera ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv i den regionala utvecklingsplaneringen. Sårbarhet definieras som ett ”systems” känslighet, eller
mottaglighet, för att påverkas negativt av en given
påfrestning. ”Systemet” kan till exempel vara naturen eller olika delar av samhället. Robusthet är
motsatsen till sårbarhet – ett robust samhälle klarar
av svåra och oväntade påfrestningar, störningar
och hot.
En modell för sårbarhetsanalys har presenterats. Modellen innefattar tre olika dimensioner av
sårbarhet:
a) hur utsatt, eller exponerat, systemet är för flera
olika och interagerande påfrestningar;
b) hur känsligt systemet är för de upplevda
påfrestningarna;
c) hur resilient systemet är (resilience på engelska
= förmåga till återhämtning).
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Modell för sårbarhetsanalys

Skyddet förbättras

Faktorer och processer som
skapar sårbara situationer

Sårbarhet
Exponering

Externa hot

Känslighet

Risk för
negativa
effekter

Resiliens

Aktörer samverkar

Under våren 2004 har Länsstyrelsen, Kommunförbundet Stockholms län samt Regionplane- och
trafikkontoret föreslagit att en gemensam regional
VA-samverkansgrupp (VAS) ska bildas. Länets
kommunala VA-bolag och VA-förvaltningar föreslås ingå i gruppen. VAS föreslås bli ett beredande
organ för översiktlig VA-planering, reservvattenförsörjning, gemensam krisplanering och krisberedskap.
Kompetensen stärks

Beslut har fattats om att EU:s nya myndighet för
smittskydd ska placeras i Stockholm.
SMHI och en rad andra europeiska aktörer
samarbetar sedan 2002 i ett EU-finansierat projekt
kring utvecklingsplanering som kallas SEAREG
(Sea level change affecting the spatial development in the Baltic sea region). Projektet stöds av
Regionplane- och trafikkontoret och Stockholms
stad. Genom projektet sammanställs och förmedlas
naturvetenskaplig forskning avseende klimatförändringarnas effekter i olika regioner kring Östersjön. Främst behandlas översvämningsrisker samt
deras rumsliga effekter. Genom projektet utvecklas beslutsunderlag för regional och kommunal
planering. Översvämningsrisker till följd av högt
vattenstånd i Mälaren och Östersjön har belysts.

Sedan RUFS antogs har en ansökan om att bilda
ett vattenskyddsområde för att skydda ytvattenresursen i Mälaren lämnats in till Länsstyrelsen.
Efter attackerna i USA den 11 september 2001
har frågan om terroristskydd aktualiserats. Nya
EU-direktiv ställer hårdare krav på skydd av transportterminaler som hamnar och flygplatser.
Vid byggandet av Södra länken har tunnelsäkerhet betonats. Nya informationstekniska system
har utvecklats och tagits i drift för att övervaka och
styra trafiken i regionen och särskilt i tunnlarna.
Arbetet har skett i samverkan mellan flera parter
inklusive Stockholms stad och Vägverket Region
Stockholm i den gemensamma organisationen Trafik Stockholm. De nya systemen ger ökad säkerhet
och beredskap att hantera eventuella tillbud.
Förbättras kapaciteten? Blir den
regionala strukturen effektivare?
” … det har uppstått en tydlig kapacitetsbrist i
transportinfrastrukturen, i utbildningssystemet och
på bostadsmarknaden.”
”..en delad region får negativa sociala och ekonomiska konsekvenser…”
”RUFS inriktning med en tät och flerkärnig bebyggelsestruktur ger en ökad tillgänglighet till
arbetsplatser, service och kulturutbud i regionens
olika delar.”
”Med en utbyggnad av kollektivtrafiknätet och
förbättringarna i trafikeringen enligt planen kan…
… den framtida kollektivtrafikandelen öka
… tillgängligheten med kollektivtrafik förbättras
kraftigt.”
Enligt RUFS hämmar kapacitetsbristen den regionala ekonomin genom höga mark- och bostadspriser och svårigheter att rekrytera kompetent
personal samt genom att många transporter tar
orimligt lång tid.
En tät bebyggelsestruktur konsumerar mindre
mark och ger underlag för effektiv kollektivtrafik,
kortare resvägar och utbyggd service jämfört med
en mer spridd struktur. En tät region med väl ut-
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bildade invånare gynnar forskning och utveckling
och kan bidra till en positiv utveckling i hela landet.
Vid tidpunkten för RUFS antagande svarade
kollektivtrafiken för en något större andel än
biltrafiken av resandet under den mest belastade
delen av dygnet och tillgängligheten med bil var
bättre än med kollektivtrafik.
Investeringar i spår och vägar

De analyser som utfördes som underlag till RUFS
visade att föreslagna kollektivtrafik-åtgärder skulle
vara tillräckliga för att möjliggöra en tät och snabb
spårtrafik i Stockholmsregionen. Analyserna visade att de föreslagna utbyggnaderna i vägnätet inte
kunde förväntas vara tillräckliga för att förbättra
trängselsituationen jämfört med den som rådde vid
tidpunkten för RUFS antagande. RUFS pekar på
risker för en påtaglig försämring av trängselsituationen fram till 2015 innan föreslagna kapacitetsförbättringar över Saltsjö-Mälarsnittet genomförts.
Den föreslagna utbyggnaden av Arlanda från
två till fyra parallella rullbanor bedömdes svara
mot den förväntade fördubblingen av flygresandet.
De beslut som nu tagits om investeringar i
järnvägs- och vägnäten följer i stort sett RUFS,
men flera investeringar ligger relativt sent i planperioden fram till 2015.
Om alla investeringar i den lokala kollektivtrafikens spårsystem ska kunna byggas ut före 2015
i enlighet med RUFS förutsätts vidgade finansieringsramar. Vägverket arbetar med fördjupade
studier av alternativa finansieringsformer för
prioriterade investeringar i vägnätet.
Sedan RUFS antogs har förberedelser för att
införa avgifter på biltrafiken i innerstaden initierats
av Stockholms stad och regeringen. Försöket med
trängselskatt i Stockholm är planerat att påbörjas
under 2005. Ett av målen är att minska trafiken
med 10–15 procent på de mest belastade vägarna
och på så sätt minska trängseln, öka framkomligheten och förbättra miljön.
Arlandas tredje bana togs i drift i april 2003.
Den fjärde banan bedöms kunna komma att behövas framåt 2020.

Alltför få högskoleplatser

I RUFS konstateras att den förväntade ökningen
av antalet personer i studiebenägna åldrar innebär
att regionens högskolor kommer att möta en kraftigt ökad efterfrågan på högskoleplatser. Vid tidpunkten för RUFS antagande hade regionen färre
högskoleplatser än vad som motiverades av befolkningen och färre än vad arbetsmarknaden efterfrågade. Bristen befarades leda till att de sociala
och etniska skillnaderna behålls och förstärks och
att levnadsförhållandena förblir ojämlika.
Utbildningskapaciteten i regionen har ökat
under de två senaste åren. Samtidigt har även antalet sökande till högskolan ökat något, vilket
främst beror på att antalet personer i studiebenägna
åldrar har ökat. Sökandetrycket till regionens lärosäten är i stort sett oförändrat och högre än vid
lärosäten i övriga Sverige.
Få nya bostäder, fortsatt inflyttning i fritidshus

I RUFS påtalas risken för att den ekonomiska
tillväxten hämmas genom ökade svårigheter för
företag att rekrytera den arbetskraft som olika
verksamheter behöver. Vidare konstateras att
bostadsbristen får sociala konsekvenser genom att
kommunerna får svårigheter att förmedla bostäder
till människor med särskilda behov. Dessutom försvåras situationen för människor utan kapital och
som saknar stödjande nätverk.
Enligt RUFS riskerade fler människor att bli
bostadslösa eller hänvisade till tillfälliga bostäder.
RUFS betonar att bristen på bostäder också får
negativa miljökonsekvenser eftersom det leder till
permanentning av fritidshus i perifera lägen, vilket
dels leder till större efterfrågan på transporter, dels
ofta innebär dåliga VA-lösningar.
Tre år efter antagandet av RUFS ligger bostadsproduktionen långt under RUFS lägsta antaganden
om årligt tillskott. I länet som helhet har knappt
70 procent av målsättningen i RUFS förverkligats.
Avvikelsen är helt koncentrerad till regionens
yttre delar. I dessa delar har endast drygt hälften
av den i RUFS (bas) angivna ökningen av bostadsbeståndet förverkligats.
Under perioden 1999–2001 har i genomsnitt
cirka 1 530 fritidshus årligen övergått till åretruntbostad och cirka 2 830 personer bosatt sig i ett
tidigare fritidshus per år.
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Den funktionella regionen vidgas

I RUFS framhålls att regionens ekonomiska
utvecklingsmöjligheter gynnas genom att en större
arbetsmarknad ger regionen bättre konkurrensförmåga. Dessutom kan betydelsen av befarade kapacitetsbrister i olika avseenden till en del minskas.
Ökad integration med närliggande län är dock inte
odelat positivt från trafik och miljösynpunkt eftersom det sannolikt kan leda till ett totalt sett ökat
trafikarbete med bil.
Pendlingen har ökat oavbrutet sedan 1994. Mellan 1998 och 2001 ökade nettoinpendlingen med
18 procent. Den ökade pendlingen till Stockholms
län från övriga Mälardalen talar för att integrationen mellan Stockholms län och övriga Mälardalen har ökat.
Flyttningsutbytet mellan Stockholms län och
övriga Mälardalen växer. Det talar för ett ökat
samspel mellan bostadsmarknaderna i Mälardalen.
I detta avseende har troligen Stockholmsregionen
vidgats efter 1998.
Järnvägskapaciteten förstärks

RUFS innebär att förbättrade tvärförbindelser
inom regionhalvorna och en generellt förbättrad
kollektivtrafik i hela regionen prioriteras före
utbyggnad av ytterligare vägkapacitet över Saltsjö-Mälarsnittet. Uppdelningen av regionen i två
halvor befaras accentueras fram till 2015. RUFS
betonar att en delad region får negativa sociala och
ekonomiska konsekvenser. Arbetsmarknaden blir
mindre dynamisk och företagen får ett mer begränsat omland.
Sedan RUFS antogs har beslut fattats om
investeringar i järnvägssystemet i Stockholm
och Mälardalen. Investeringar i City-tunneln och
andra delar av järnvägsnätet kommer att leda till
väsentliga kapacitetsförbättringar i det lokala och
regionala kollektivtrafiksystemet. Resandet med
kollektivtrafik kommer att underlättas i både länet
och i Mälarregionen. Detta kommer att stärka sammanhållningen mellan regionens olika delar, liksom mellan Stockholmsområdet och övriga städer
i Mälardalen, jämfört med idag.
Fortsatt planering för att vidga och hålla samman regionen genom förbättrade nordsydliga förbindelser i vägnätet i västra delen av Stockholmsregionen har pågått inom Vägverket med hög

intensitet under det gångna året. Nu inleds också
förstudie av en ny väglänk öster om innerstaden.
Brett engagemang för flerkärnighet

I RUFS betonas att hög tillgänglighet till och inom
regionala kärnor kan ge samlokaliseringsfördelar
för breda kluster av företag. Vidare påtalas att
utvecklingen av regionala kärnor kan bidra till att
öka förutsättningarna för god kollektivtrafikförsörjning och att en tät bebyggelsestruktur bidrar
till energieffektivare uppvärmning av bostäder och
lokaler.
Sedan RUFS antogs har omfattande kunskapsunderlag avseende faktiska förhållanden i de regionala kärnorna och villkoren för utveckling av
kärnor tagits fram. Rapporten Flera kärnor har
sänts på remiss till ett stort antal instanser. Reaktionerna visar att det finns en bred enighet om att
regionen ska utvecklas till att bli mer flerkärnig.
Många vill medverka i det fortsatta utvecklingsarbetet. Alla berörda kommuner driver på arbetet
med att utveckla regionala kärnor i samverkan med
andra aktörer.
Under de senaste åren har utbyggnaden av
lokaler för person- och kontaktintensiva verksamheter koncentrerats mot regioncentrum. Knappt
hälften av hela det tillkommande beståndet efter
1999 har byggts i regioncentrum. Utvecklingen av
regioncentrum har präglats av en betydande expansion utanför innerstadens gränser. En förhållandevis stor del, drygt 30 procent, har tillkommit i yttre
kärnor. Drygt 75 procent av regionens lokaltillskott
för detaljhandel har tillkommit i kärnor. Majoriteten av det planerade tillskottet avser övriga
suburbaniserade delar av regionen, utanför både
regioncentrum och de yttre kärnorna. 75 procent
av nyproduktionen av bostäder har skett utanför
kärnorna under perioden 2000–2003.
Under de tre senaste åren har huvuddelen av
nyproduktionen av bostäder byggts i områden som
höjt regionens bebyggelsetäthet. Ungefär en tredjedel av nyproduktionen har tillkommit i områden
som är tätare än medianen. Regionens bebyggelsetäthet har ökat marginellt.
Kollektivtrafikandelen har minskat

Vid tidpunkten för RUFS antagande svarade kollektivtrafiken för en något större andel än biltra-
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fiken av resandet under den mest belastade delen
av dygnet. Genom att förverkliga kollektivtrafikinvesteringar enligt RUFS förutses en kraftig ökning
av tillgängligheten med kollektivtrafik.
Som framgår av följande tabell har kollektivtrafikresandet minskat och resandet med individuella färdmedel (främst bil, men även gång, cykel
och moped) ökat mellan 2000 och 2003. Kollektivtrafikresandet har minskat, trots att den ekonomiska
utvecklingen inte varit gynnsam under perioden.
Det kollektiva resandet har främst minskat vid
resor inom kommunen och inom regionhalvorna.
Resor till och inom innerstaden har inte förändrats
nämnvärt.
År/Färdsätt

SL

Bil

Gång, cykel

2000

39

43

18

2003

36

45

19

och moped

Färdsättsfördelning 2000 och 2003, alla resor i procent.
Källa: SL, ÅrsRVU

Oförändrad tillgänglighet

Vid tidpunkten för RUFS antagande var tillgängligheten med bil högre än med kollektivtrafik.
Genom de utbyggnader i systemet som anges i
RUFS förväntades en radikal förbättring av kollektivtrafiktillgängligheten. Tillgängligheten med bil
bedömdes inte förändras nämnvärt under perioden.
Däremot väntades den geografiska fördelningen bli
mer utjämnad genom förbättrade tvärförbindelser i
vägnätet.
Under de år som gått sedan RUFS antogs har
det inte skett några stora förändringar av tillgängligheten med vare sig kollektivtrafik eller biltrafik.
Pålitligheten och driftsäkerheten framför allt i tunnelbanan har dock blivit bättre genom att det nya
signalsystemet trimmats in och genom att ett stort
antal nya tunnelbanevagnar har tagits i drift. Tvärbanan har byggts ut till Sickla. Reparationerna av
Essingeleden har färdigställts och en fil har tillkommit som ökat kapaciteten och lett till minskade
störningar och utsläpp.
Hur uppnår regionen miljökvalitetsmålen?
”För att en fortsatt tillväxt ska kunna förenas med
att långsiktigt klara eller närma sig nationellt och

regionalt fastställda miljömål är det viktigt att
analysera regionens specifika förutsättningar för
att nå dessa.”
I RUFS slås fast att möjligheterna att hantera en
ökande befolkning, och därmed sammanhängande transportbehov och bebyggelsetryck, är en
utmaning. Innan RUFS antogs hade Länsstyrelsen
genomfört en uppföljning av miljömålen i Stockholms län. Det konstaterades att vidtagna miljöåtgärder hade fått effekt. Påverkan på miljön i länet
var vid tidpunkten för RUFS antagande mindre än
den tidigare varit. Med den åtgärdstakt, som då var
den gällande, bedömdes dock inte mer än hälften
av målen kunna nås till år 2020.
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” sammanfattar många aspekter som har med utvecklingen av attraktiva stadsregioner att göra. Syftet
med målet är att göra stadsmiljön hälsosam och
stimulerande att leva i och samtidigt minska miljöbelastningen. RUFS betonar att det är väsentligt
att fortsätta utveckla och ta till vara storstadsregionens specifika möjligheter till energisnåla arbetsresor, effektiva tekniska system och kulturellt och
socialt värdefulla miljöer.
Vikten av att regionen samverkar kring ett systematiskt uppföljningssystem för att på sikt närma
sig eller klara fastställda regionala och nationella
miljömål påtalas i RUFS. Uppföljningsresultaten
ska kunna ge vägledning för en kontinuerlig revidering och utveckling av regionens gemensamma
miljövårdsprogram.
Miljömålen anpassas, konkretiseras och följs upp
inom regionen

Länsstyrelsen arbetar med att anpassa de femton
nationella miljökvalitetsmålen till förhållandena i
Stockholms län. Arbetet sker i dialog med bland
annat Regionplane- och trafikkontoret och Kommunförbundet Stockholms län.
Ett regionalt uppföljningssystem med förslag
till indikatorer tas fram parallellt.
RUFS preciserar

Många av de sakområden som behandlas i RUFS
har direkt koppling till målet om en ”God bebyggd
miljö”. Det gäller främst avsnitten om Bebyggelsestruktur, Grön och blå struktur, Transportsystemet
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samt Teknisk infrastruktur. I RUFS tas ett helhetsgrepp på regionens utveckling.
I arbetet med de regionala miljömålen betonas
den regionala utvecklingsplanens roll som underlag för bland annat kommunernas planering. (”God
bebyggd miljö”, delmål 1).
Miljöhandlingsprogram

Länsstyrelsen, Regionplane- och trafikkontoret
och Kommunförbundet Stockholms län har tillsammans med ett stort antal aktörer i länet också
utarbetat ett förslag till Regionalt miljöhandlingsprogram 2004 för Stockholms län. Programmet
kommer att remitteras inom kort. Arbetet med
handlingsprogrammet är samtidigt ett led i att konkretisera och genomföra RUFS. Programmet inriktas på åtgärder inom två prioriterade områden:
– vatten och avlopp
– resor och transporter
Hur kommer regionen att klara gällande
miljökvalitetsnormer?
”Miljökvalitetsnormer anger gränser som inte får
överskridas. Myndigheter får inte bevilja tillstånd
för en verksamhet som medverkar till att miljökvalitetsnormer överskrids.”
Utsläppen i luften i Stockholmsregionen kommer
huvudsakligen från uppvärmning och trafik. Under
de senaste decennierna har utsläppen minskat,
framförallt tack vara katalysatorer och förbättrad
rening samt ökad fjärrvärmeanvändning och minskad användning av fossila bränslen för uppvärmning.
I RUFS framhålls att det är normerna för kvävedioxid och partiklar som riskerar att överskridas
i regionen. Miljökvalitetsnormerna för partiklar
ska klaras senast 1 januari 2005 och normerna för
kvävedioxid senast 1 januari 2006. Regeringen har
gett Länsstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag
till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i länet. Länsstyrelsen bad
under våren 2002, i en hemställan till regeringen,
om ett tilläggsuppdrag för att även hantera partiklarna.
RUFS konstaterar att biltrafiken är den största
källan till utsläpp av kvävedioxider i länet. Prognoser för år 2006 som togs fram under arbetet med

RUFS visade att det finns risk för att dygnsnormen
för kvävedioxid överskrids på flera vägavsnitt. Utsläppen av kväveoxider bedöms dock kunna minska på några års sikt även om utsläppen är höga
i dagsläget. Till 2015 förutspår RUFS att antalet
vägavsnitt med risk för överskridanden kommer
att minska. Till 2030 anses halterna kunna minska
ännu mer ifall ny teknik med renare motorer och
bränslen introduceras.
Kunskaperna om partiklar var betydligt mer
begränsade än om kvävedioxid vid tidpunkten
för antagandet av RUFS. Den höga partikelhalten beror framförallt på att slitagepartiklar från
vägbanor, däck och bromsar virvlas upp vid höga
trafikmängder. Mätningar av partikelhalter i Stockholms innerstad (gatunivå) indikerade att kraftiga
överskridanden förekom av den gräns för halter
som skulle motsvara tillåtna dygnsmedelvärden
inom några år.
Riktade insatser

Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskrids
idag främst i Stockholms innerstad och på de stora
infartslederna till Stockholm. Normerna kommer
med stor sannolikhet att överskridas år 2006 om
inte riktade insatser sätts in. Utan åtgärder beräknas överskridanden komma att ske år 2006 på
Hornsgatan, Norrlandsgatan, S:t Eriksgatan samt
på E4:an vid Fredhällstunnelns mynning, vid Järva
krog och norr därom, på Essingeleden och på vissa
delar mellan Södertäljevägen och Essingeleden
samt mellan Södertäljevägen och Västberga trafikplats.
Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10)
överskrids i dag i stora delar av Stockholms innerstad samt längs de vägar inom länet som trafikeras
av mer än 50 000 fordon/dygn. Även på kommunala gator utanför innerstaden i närheten av
trafikleder med omfattande trafik överskrids normen. Överskridanden sker inte bara i Stockholms
stad utan även i andra kommuner i länet. Utan
riktade insatser kommer överskridanden att kvarstå
år 2005.
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Konkreta åtgärder

Länsstyrelsen lämnade sitt förlag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för
kvävedioxid till regeringen i juni 2003. Ett antal
åtgärder som främst leder till renare fordon och

minskad trafikbelastning föreslås. De är nödvändiga för att klara normen. Utveckling av ny teknik
för bilmotorer och bränslen måste kompletteras
med åtgärder som leder till att trafiken minskar på
de mest belastade vägavsnitten.

Beräknad kvävedioxidhalt (µg/m3) för åttonde värsta dygnet
2006 om föreslaget till åtgärdsprogram genomförs. Inga
överskridanden om normen 60 µg/m3 beräknas ske.
Källa: SLB-analys, Miljöförvaltningen Stockholms stad.

Tunnel (100–200 µg/m3)
>60 µg/m3
48–60 µg/m3
36–48 µg/m3
24–36 µg/m3
12–24 µg/m3
10–12 µg/m3
<10 µg/m3
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I november 2002 fick Länsstyrelsen i uppdrag att
även ta fram ett förlag till åtgärdsprogram för att
uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar, vilket
överlämnades till regeringen i januari 2004. För
att sänka halten av partiklar rekommenderas åtgärder som halverar dubbdäcksandelen och minskar
trafikmängden. Vidare rekommenderas förbättrad
barmarksrenhållning samt att särskilda åtgärder
sätts in dagar med risk för höga halter. Trots insatser bedöms inte normen klaras år 2005, men med
rätt insatser och ökade kunskaper väntas normen
kunna klaras några år senare.
Åtgärdsprogrammen finns på Länsstyrelsens
hemsida www.ab.lst.se/friskareluft
Hur kan konsekvenserna för folkhälsan
förbättras?
”För Stockholmsregionen har trafikens miljöpåverkan betydande negativa konsekvenser för
hälsan. Det gäller främst påverkan på luftkvalitet
samt buller.”
”Människan är beroende av vila och rekreation. Forskning har visat att naturen är en särskilt
läkande kraft mot olika stresstillstånd.”
”Hälsan påverkas av hur sociala relationer ser ut
på samhällsnivån och genom de sociala band som
finns mellan människor. Minskad fattigdom, minskad boendesegregation och särskilda resurser för
barn och ungdom är angelägna åtgärder för att
främja hälsan”.
Kvaliteten i utemiljön berörs av olika åtgärder som
lanseras i RUFS, medan innemiljön inte behandlas
i den regionala utvecklingsplaneringen. Bland miljökvalitetsmålen är det främst god bebyggd miljö,
säker strålmiljö, frisk luft, rent dricksvatten och
giftfri miljö som har betydelse för hälsan.
I RUFS betonas att åtgärder som syftar till hög
sysselsättning och lika möjligheter för alla att
komma in på arbetsmarknaden, tillsammans med
möjligheter till utbildning och livslångt lärande, är
viktiga och främjar människors hälsa.
Bättre kunskap

I RUFS pekas buller ut som en av de miljöfaktorer
som berör flest människor. Kontinuerligt lågfrek-

vent ljud från till exempel trafiken utgör ett problem för boendemiljön.
Länsstyrelsen, miljöförvaltningen i Stockholms
stad och landstingets arbets- & miljömedicinska
enhet har arbetat i ett gemensamt projekt med
metodutveckling som anpassats för Stockholms
län för att kartlägga buller.
Vidare har Länsstyrelsen tillsammans med
Stockholms stads miljöförvaltning och utredningsoch statistikkontor, NCC samt Ingemansson Technology nyligen avslutat ett projekt om trafikbuller
och planering. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur boende upplever sin bostadsmiljö
med avseende på trafikbuller samt olika möjliga
lösningar på trafikbullerfrågorna i Stockholms län.
Länsstyrelsen har även initierat en diskussion om
hur man i Stockholms län kan se på bullerfrågor
vid granskning av planer. Exempelvis kan svårt
buller på en sida av en byggnad kompenseras av en
tyst baksida.
Frågan om buller från länets flygplatser har
också aktualiserats. Länsstyrelserna i Stockholms
och Uppsala län har tillsammans med Regionplaneoch trafikkontoret samt Luftfartsverket påbörjat en
översyn av riksintresseavgränsningen vid Arlanda.
Anledningen är att nya navigationssystem och
motorer inte ger samma bullerutbredning som tidigare. Dessutom tar dagens avgränsning inte hänsyn
till förändringar över tiden beroende på vilka rullbanor som tas i bruk eller läggs ned.
Aktuell forskning har visat att partiklar är mer
hälsofarliga än man tidigare trott. Forskning kring
hälsoeffekter samt effektiviteten av olika åtgärder
har intensifierats de senare åren. Kunskapsläget
har förbättrats. Utöver redan pågående studier
krävs ytterligare laboratorieförsök, pilotprojekt
och fullskaleförsök för ökad kunskapsuppbyggnad.
Integrationen behöver öka

Trots betydande insatser har inte den sociala integrationen förbättrats på något avgörande sätt under
senare år.
En regional samverkansgrupp för integrationsfrågor i Stockholms län har bildats av Regionplane- och trafikkontoret, Kommunförbundet
Stockholm län och Länsarbetsnämnden. Samverkansorganet ”Alliansen” har bildats som syftar till
samarbete mellan kommunerna inom introduk-
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tionsutbildning för att öka individanpassningen vid
mottagandet av nyanlända flyktingar och invandrare i Stockholms län.
Aktivitetsnivån i arbetet med att ta fram mångfaldsplaner och beakta etnisk obalans vid rekrytering är låg.
Naturen ska bli mer tillgänglig

RUFS framhåller att åtgärder, som syftar till att
behålla och utveckla regionens grönområden samt
att särskilt värna om tysta områden, ökar förutsättningarna för en god hälsa.
Sedan RUFS antogs har en rad policybeslut fattats av nationella, kommunala och regionala organ.
Det har också skett en påtaglig kunskapshöjning
och attitydförändring. Metoder och former för
regional samverkan om den regionala grönstrukturen håller på att utvecklas.
Beslutsunderlag, kunskaper och förståelsen för
betydelsen av tätortsnära naturområden och dess
upplevelsevärden har utvecklats. Några exempel:
– Reservatsprogram ”Aldrig långt till naturen”;
gemensamt utarbetat av Länsstyrelsen och
Regionplane- och trafikkontoret
– Upplevelsevärden i grönstrukturen; regionalt
utvecklingsprojekt som leds från Regionplaneoch trafikkontoret
– Beaktande av den regionala grönstrukturen i
kommunernas översiktsplaner
– Diskussioner och beslut kring Stockholms stads
lantegendomar (bl. a. stiftelser)
– Kunskaperna om naturens betydelse för folkhälsan har ökat
– Regeringens naturvårdsskrivelse och åtföljande
statsbidrag
– Skogsvårdsstyrelsens LIFE-projekt ”Tätortsnära
skog för människan”.
Hälsokonsekvensbeskrivningar

RUFS anger att hälsokonsekvensbeskrivningar bör
göras i samband med genomförandet av planen.
Bland annat ska konsekvenserna av åtgärder som
rör trafikens påverkan på människors hälsa analyseras och beskrivas.
Regionplane- och trafikkontoret har initierat
studier kring hälsofrågor och kan konstatera att
hälsokonsekvensbeskrivningar inte görs i någon
större omfattning. Kontorets arbete går bland annat

ut på att skapa relevant underlag för hälsokonsekvensbeskrivningar.
Som underlag för Regionplane- och trafikkontorets arbete med hälsofrågor har en promemoria
som behandlar följande aspekter tagits fram:
– RUFS och hälsosam samhällsplanering
– Hälsa, jämlikhet och resurser
– Sunda och säkra miljöer
– Folkhälsoarbete och EU
I många fall har traditionella miljökonsekvensbeskrivningar breddats till att omfatta hälsoeffekter i
större utsträckning än tidigare.
Hur kan barnperspektivet beaktas i
genomförandet?
”Sverige har genom att ratificera FN-konventionen
om barns rättigheter åtagit sig att garantera dessa
rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt land.
En av konventionens grundpelare är att vid alla
åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i
främsta rummet.”
Den regionala utvecklingsplanen behandlar inte
sådana rättighetsfrågor som utgör tyngdpunkten i
FNs barnkonvention. I RUFS konstateras att planeringen av den yttre miljön endast behandlas på en
mycket översiktlig nivå i barnkonventionen vilket
också begränsar dess tillämplighet.
De aspekter i planen som har störst betydelse
för barn och ungdomars levnadsbetingelser i regionen är ambitionerna att stärka den ekonomiska
utvecklingen, att förbättra utbildningssystemet, att
bygga tillräckligt med bostäder samt att förbättra
kollektivtrafiken.
Goda exempel

En studie har initierats av Regionplane- och trafikkontoret för att belysa vad det innebär att tillämpa
ett barn- och ungdomsperspektiv i planeringen på
regional nivå. Studien bygger på goda exempel och
idéer inom området. Utifrån det framtagna materialet lämnas goda råd för att komma vidare. Som
påpekas i materialet har många av de frågor som
ligger inom ramen för Regionplane- och trafikkontorets verksamhetsområde inverkan på ungdomar och barn. I de goda råd som lyfts fram
används nyckelord som kompetens, kartläggning,
utbildning, rådgivning och information.
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Regionplane - och trafikkontorets tjänsteutlåtande
ÄRENDET
I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001)
anges att regionens utveckling och de utvecklingsinsatser som görs bör
följas upp så att en effektiv och transparent genomförandeprocess kan
säkerställas. Genomförandet av RUFS är en fortlöpande process och
uppföljning bör därför ske kontinuerligt, samt dokumenteras och
kommuniceras på ett planerat sätt. Det sker genom att kontoret från 2004
årligen sammanställer en rapport om hur genomförandeprocesserna
fortskrider och förhållandena förändras. Årsrapporten riktar sig såväl till
Regionplane- och trafiknämnden som till andra viktiga aktörer i regionen.
Genom en årlig uppföljning av RUFS ges tillfälle att identifiera och lösa
olika problem som kan uppstå i samband med den fortsatta genomförandeprocessen.
Syftet med en årlig uppföljning är att:
o Informera regionplane- och trafiknämnden om hur olika genomförandeprocesser kopplade till RUFS fortskrider och ge nämnden
möjlighet att agera om för regionen viktiga genomförandeprocesser
avstannar eller utvecklas ogynnsamt.
o Hålla RUFS och dess inriktningar levande hos externa aktörer genom
att ta del av hur RUFS förvaltats och medverka till att olika genomförandeprocesser kan drivas vidare av andra huvudaktörer.
Under 2003 har underlag i form av beskrivningar av nuläget och aktiviteter
tagits fram för huvudparten av de inriktningar som redovisas i RUFS 2001.
Intervjuer med ett stort antal regionala och lokala aktörer har genomförts och
data om utvecklingen har samlats in och analyserats. En stor uppföljningskonferens genomfördes under hösten 2003. Till konferensen tog kontoret
fram tre delrapporter.
Regionplane- och trafiknämnden beslöt den 23 mars 2004 att uppdra till
kontoret att i vissa avseenden komplettera lägesrapporten och att återkomma
till nämnden med förslag till initiativ för RUFS fortsatta genomförande med
anledning av vad som framkommit. Nämnden angav som sådana fr ågor där
initiativ kan anses vara särskilt påkallade bostadsbyggandet,
integrationsfrågan och kollektivtrafiken.
Kontoret har nu kompletterat lägesrapporten (kompletteringen bifogas). De
nya slutsatser som dragits redovisas från sidan 16 i lägesrapporten och övrigt
underlag redovisas samlat i ett avslutande avsnitt i bilagan.
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KONTORETS FÖRSLAG TILL INITIATIV FÖR RUFS FORTSATTA
GENOMFÖRANDE
Utifrån vad som framkommit vid uppföljningen föreslår kontoret att nämnden
beslutar att vidta åtgärder inom ett antal strategiskt betydelsefulla områden där
det finns brister och problem:
Analys av hinder för och samordning av insatser för ökat
bostadsbyggande
Bostadsbyggandet ökar inte i önskvärd takt i regionen. Regelverken för
bostadsbyggande, finansiering och stöd behöver förändras. Konkurrens och
rimliga priser inom byggsektorn är centralt. Justeringar i skattesystemet kan
underlätta kommunala investeringar. Flertalet utbyggnadsområden är starkt
beroende av investeringar i transportsystemet.
Kontoret bör i samverkan med andra offentliga, kooperativa och privata
aktörer (bostadsföretag, byggentreprenörer och finansieringsinstitut)
analysera de institutionella hindren för ett ökat bostadsbyggande och
redovisa behov av regelförändringar. Detta är en av de frågor där också en
nära samverkan med de övriga storstadsregionerna är särskilt motiverad.
Frågorna behandlas även med anledning av besluten i nämnden om En
modern nationell storstadspolitik De beslutade förändringarna av kreditgarantierna bör följas upp. Dialogen me llan offentliga och privata aktörer
bör även ha till syfte att söka nå en överenskommelse om en gemensam
strategi i regionen för att samordna insatser och minska riskerna för
felinvesteringar för alla parter vid bostadsbyggande.
Transportinfrastruktur för ökat bostadsbyggande
Det saknas finansiering till flera för regionen angelägna investeringar i
transportsystemet. Ytterligare initiativ behövs för att genomföra de
investeringar i transportsystemet, som enligt RUFS behövs före 2015. Det
gäller främst investeringar i kollektivtrafiken och för att ge förutsättningar
för att öka bostadsbyggandet.
Som exempel på sådana angelägna investeringar kan nämnas omdragning av
Roslagsbanan via Arninge och en ny pendeltågsgren från Solna station till
Arninge, ny tunnelbanegren Odenplan-Karolinska sjukhuset, spårväg
Ulvsunda-Kista, Yttre Tvärleden Hjulsta-Häggvik, breddning av E18
Danderyds k:a-Arninge, Huvudstaleden i tunnel och Tritonbron samt
Länsväg 222 vid Henriksdal.
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Nämnden föreslås att i samve rkan med berörda kommuner och SL ta upp
överläggningar med Banve rket, Vägverket och Länsstyrelsen i Stockholms
län om hur finansiering av dessa objekt ska kunna ske i kommande statliga
investeringsplaner. Uppföljningen av RUFS visar också att det finns brister i
samordningen mellan investeringar i trafikinfrastruktur och regionalt
betydelsefull bebyggelsestruktur. Regeringen har givit Länsstyrelsen i
Stockholms län i uppdrag att i samråd med berörda kommuner följa upp
konsekvenserna för bostadsbyggandet av de infrastrukturinvesteringar som
görs i länet och som finns upptagna i Länsstyrelsens rapport till regeringen
”Vägskäl för bostadsbristen”. Kontoret bör aktivt medverka i denna uppföljning och verka för att den bedrivs i dialog mellan landstinget, regionens
kommuner, transportsektorns aktörer och näringslivet samt med regeringen.
Fler högskoleplatser och fler som går till högre studier
Bristen på högskoleplatser är, tillsammans med bristen på bostäder och
transportinfrastruktur, fortsatt det största hindret för en positiv regional
utveckling. Konkreta planer för fler högskoleplatser i regionen finns endast
vid Södertörns högskola. Utbudet av kvalificerade yrkesutbildningar i
regionen är fortsatt litet.
Nämnden bör, i samverkan med andra regionala aktörer, uppvakta regeringen
i syfte att få till stånd fler högskoleplatser i Stockholmsregionen och för att
betona vikten av att Södertörns högskola utvecklas till universitet. Kontoret
bör bevaka att arbetet med kvalificerad yrkesutbildning ges fortsatt hög
prioritet inom det regionala tillväxtprogrammet. För att bredda rekryteringen
och för att råda bot på den sociala snedrekryteringen behöver särskild uppmärksamhet även fortsättningsvis ägnas åt de grupper som går vidare till
högre stud ier i lägre omfattning än andra. Kontoret bör fortlöpande ta fram
och sprida kunskap om övergångar till högre utbildning och social snedrekrytering samt om de insatser som görs för att förbättra situationen.
Intensifierat integrations - och mångfaldsarbete
Integrationsarbetet i regionen har inte varit framgångsrikt så här långt och
förändringstakten är låg. Uppföljningen av RUFS visar att det finns behov
av strategier för en effektiv och resultatinriktad integrationspolitik. Detta är
en av de viktigaste frågorna att arbeta med inom projektet En modern
nationell storstadspolitik, i samverkan med de övriga storstadsregionerna.
Arbetet med mångfald inom den offentliga sektorn behöver drivas vidare.
Kontoret bör söka samverkan med länets kommuner och Länsstyrelsen i
Stockholms län för att gemensamt ta fram förslag till hur arbetet för mång-
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fald inom den offentliga sektorn i regionen kan intensifieras och
konkretiseras.
Tydliga mål för regionens internationella engagemang
Uppföljningen av RUFS visar att de mål som vägleder regionens internationella engagemang är oprecisa och svåra att implementera. Målen bör
ses över gemensamt av Landstinget, Kommunförbundet Stockholms Län
(KSL), Stockholmsregionen Europakommitté (SEU) och Stockholms stad,
så att strategier för samverkan med regioner utanför Sveriges gränser kan
utvecklas. Fokus bör ligga på samverkan med de mest intressanta samverkansparterna utanför landet, utifrån de uppställda strategierna.
Analys av regionens ekonomiska återhämtningsförmåga
Konjunkturnedgången har slagit hårdare mot Stockholmsregionen än övriga
landet och skillnaderna är större än vid tidigare nedgångar. Kontoret har,
som en del av arbetet inför aktualitetsprövningen av RUFS, initierat analyser
av regionens ekonomiska återhämtningsförmåga samt avser att granska
antaganden och belysa konsekvenser av den statliga långtidsutredningens
regionala scenarier.
Innovationspolitik för storstadsområdena
Uppföljningen av RUFS visar att det saknas kunskap om hur den statliga
innovationspolitiken behöver vara utformad för att utgöra ett verksamt
instrument för utvecklingen i storstadsområdena. Även detta är en fråga som
bör analyseras inom projektet En modern nationell storstadspolitik, i samverkan med de andra storstadsregionerna.
Fördjupad dialog och samverkan för en flerkärnig och tät
bebyggelsestruktur
Arbetet med att utveckla bebyggelsestrukturen till att bli mer flerkärnig och
tätare samt för att vidga den funktionella regionen inom ett större geografiskt omland behöver fortsätta. I ett annat ärende till denna nämnd utvecklar
kontoret hur detta lämpligen sker. Bl a krävs fortsatt kunskapsutveckling
samt arbete för att integrera planering och investeringar i bebyggelseutveckling, lokalisering av anläggningar samt transportinfrastruktur av
regional betydelse. Dialogen och samverkan med kommunerna, trafikhuvudmännen och andra aktörer av strategisk betydelse behöver ytterligare
fördjupas för att en flerkärnig struktur ska kunna utvecklas i det sammanhängande storstadsområdet, i Stockholm-Mälarregionen samt i Östersjöområdet.
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Insatser för att utveckla den regionala grön- och blåstrukturen
Det behövs fortsatta insatser för att skydda och vidareutveckla den regionala
grönstrukturens värden och funktioner. Kontoret bör i samverkan med
Länsstyrelsen i Stockholms län, kommunerna och berörda markägare initiera
att en strategi för att klara ut ansvarsförhållanden och föreslå framtida
samverkansformer för att värna den regionala grönstrukturen tas fram. Det
behövs även fortsatta insatser för att säkra regionens dricksvattenresurser,
minska utsläppen och skydda vattenresurserna i kust- och skärgårdsområdet.
Kontoret bör aktivt följa upp och stödja vattenvårdsarbetet inom befintliga
och tillkommande vattenvårdsadministrationer.

