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Ang Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 
2050) 
 
Våra kommentarer baseras på samrådsförslaget 8 april – 30 september 
2016 och fokuseras på betydelsen av exponering för buller, luftföroreningar 
och andra miljöfaktorer för människors hälsa. 
 
Avsnitt 2. Europas mest attraktiva storstadregion (sid 14-16). 
De jämförelsevis låga exponeringsnivåerna för luftföroreningar, buller och 
flera andra miljöfaktorer i Stockholm utgör en konkurrensfördel som borde 
lyftas fram tydligare. Detta hindrar dock inte att det kvarstår hälsorisker 
kopplade till buller och luftföroreningar i länet. För många typer av 
luftföroreningar minskar exponeringsnivåerna medan trenden pekar mot 
ökande bullerexponering, vilket är allvarligt. 
Ämnet klimatanpassning och dess betydelse för hälsan tas inte upp i 
dokumentet. Klimatanpassningsåtgärder som t.ex. påverkar förekomsten av 
urbana värmeöar och lokala översvämningar har starka och direkta 
kopplingar till människors hälsa och välmående. 
Vi anser det lovvärt att utveckla hållbarhetsbegreppet och särskilt 
relationen mellan de tre dimensioner som brukar användas. I detta 
sammanhang förefaller det också naturligt att de egentliga målen finns 
inom det sociala hållbarhetsperspektivet.  Det bör dock göras tydligare att 
befolkningens hälsa ingår i begreppet social hållbarhet. 
 
Avsnitt 3. Den regionala utvecklingsplanens funktioner (sid 17-
22) 
Vi skulle gärna se att det övergripande målet utvecklades. Dvs om 
samordningen av fysisk och icke rumslig planering lyckas skapa Europas 
mest attraktiva storstadsregion, vad får det för konsekvenser inom det 
sociala hållbarhetsperspektivet? Vi är övertygade om att befolkningens 
hälsa och välbefinnande bör vara del i ett sådant övergripande mål. 
 
Avsnitt 4. Förutsättningar och utmaningar för 
Stockholmsregionen (sid 23-32) 
Utmaningarna 1 och 4 anser vi är goda beskrivningar. Perspektivet på 
omställningen till ett samhälle utan klimatpåverkan förefaller dock väl 
snävt. Vi anser att utgångspunkten också måste vara de möjliga globala 
effekterna. Att enbart se på de regionala utsläppen eller ens de totala 
befolkningsrelaterade utsläppen (dvs inklusive utsläpp annorstädes pga 
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länets konsumtion) förefaller alltför begränsat. Eftersom klimateffekterna 
är globala bör även de regionala åtgärdena och teknikutvecklingen nära 
kopplas till den globala utsläppssituationen och möjligheterna att i stor 
skala minska utsläppen. 
 
Avsnitt 5. Mål och delmål (sid 33-37) 
Se ovan Avsnitt 3. Kan visionen kompletteras genom att lägga till något om 
vad det förväntas leda till? Dvs i en konstruktion av typen 
”Utvecklingsplanen syftar till att skapa Europas mest attraktiva 
storstadsregion så att …….” (se ovan). Vi ser förstås gärna att hälsa och 
specifikt miljö-relaterad hälsa nämns. 
Under Mål 1: En tillgänglig region med god livsmiljö. Inledningsvis borde 
anges att länets invånare inte ska utsättas för buller och luftföroreningar 
som skadar hälsan. Bland delmålen kan t ex anges andelen bildäck som är 
dubbfria och lågbullrande, alternativt hur stor andel av befolkningen som 
utsätts för nivåer under WHO:s hälsobaserade rekommendationer för 
luftföroreningar och buller. I inledningen bör även anges att vid planering 
och nybyggnation måste även hälsoaspekter beaktas. Det är 
anmärkningsvärt att sådana aspekter över huvud taget inte omnämns i 
detta avsnitt. Ofta uppstår konflikter mellan exploateringsintressen och 
hälsorisker, t ex då det gäller buller, och det är viktigt att miljöhälsofrågor 
ges tillräcklig tyngd i samhällsplaneringen.   
I punkt 5.4 nämns Miljökvalitetsmålen.  För att undvika missförstånd bör 
man poängtera skillnaden mellan dessa och miljökvalitetsnormerna. 
 
7.10 Grön och blå struktur, ekosystemtjänster (sid 71-73) 
Hälsoaspekten bör nämnas diskussionen kring urban grönstruktur. Många 
internationella och ett fåtal nationella studier tyder på att folkhälsan (som 
t.ex. förekomsten kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, stress och 
mental hälsa) påverkas av förekomsten av grönstruktur. Hälsoaspekter av 
grönstruktur vara med i framtidsplanerna, särskilt vad gäller förtätning. 
 
 
I arbetet med detta remissvar har även deltagit professor Göran Pershagen 
och docent Mare Löhmus Sundström. 
 
 
Tom Bellander 
Enhetschef Miljöhälsa 
0762 090185 
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