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Naturvårdsverket har tagit del av samrådsforslag av Regional utvecklingsplan 
for Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Naturvårdsverkets ställningstagande 
Naturvårdsverket ser positivt på att planen, jämfört med tidigare regionala 
utvecklingsplaner, är mer genomforandeinriktad med kvantifierade delmål och 
prioriterade åtgärder. Ytterligare steg i den riktningen, efterfrågas till 
utstälhiingsversion. 

Planen behöver förtydliga vilka insatser som kommer att krävas på klimat
området. Resultatet av det pågående parallella arbetet med landstingets 
Klimatfardplan behöver därför inväntas och inarbetas i utställningsversionen. 

Att planen styr mot en region med minskad efterfrågan på transporter är positivt. 
För att lyckas med planens mål att flytta över resor med bil till trafikslag med 
mindre miljöbelastning behöver inte bara förutsättningarna for gång-, cykel- och 
kollektivtrafik förbättras. Forskningen visar att det är nödvändigt att också 
samtidigt minska biltrafikens attraktivitet, vilket planen behöver fortydliga. 
Såväl tidigare som nu gällande regionala utvecklingsplaner prioriterar bättre 
tillgänglighet på tvären mellan de radiella stråken med ökad vägskapacitet for 
biltrafik i första hand. Detta behöver planen problematisera och prioriterade 
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åtgärder behöver foreslås for att styra om utvecklingen i riktning mot minskad 
efterfrågan på bilresor. 

Inriktningen att öka antalet flygavgångar från Arlanda behöver konsekvens-
bedömas med avseende på miljö- och klimatpåverkan. Detta då ökande 
flygresandet redan idag utgör en av de verkligt stora utmaningama for att 
Sveriges klimatpolitiska åtaganden ska kunna klaras. 

Gällande grön infrastruktur behöver planen kompletteras med ett eller flera 
delmål som handlar om att bevara förutsättningarna for biologisk mångfald och 
leverans av ekosystemtjänster till regionens växande befolkning. De nationella 
friluftsmålen bör anges bland de nationella och internationella mål som planens 
delmål och prioriterade åtgärder ska bidra till att nå. 

Målbeskrivningar bör även kompletteras så att det i efterhand går att utvärdera 
om regionen har utvecklats mot en mer giftfri region i enlighet 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 

När det gäller avfall finns det behov av att fortydliga och komplettera både 
målformuleringar och förhållningssätt. Planens texter om klimatanpassning 
behöver kompletteras med aspekten avfallshantering. 

Vidare bör det övervägas att låta fortsatt miljöbedömningsprocess innehålla 
utformning av ett "miljö-bästa"-altemativ, som verktyg for att minska planens 
negativa miljökonsekvenser samt stärka planens positiva miljöpåverkan. 

Utveckling av Naturvårdsverkets ställningstagande 

En genomforandeinriktad plan 
Naturvårdsverket anser att det är positivt att planen ska utformas mot att bli mer 
genomforandeinriktad än tidigare utvecklingsplaner for Stockholmsregionen. 
Det är bra att det till de övergripande målen har formulerats kvantifierade delmål 
för år 2030, så att utvecklingen i regionen tydligare går att följa upp mot planen. 

I samrådsförslaget anges att även de prioriterade åtgärdema ska möjliggöra ett 
stärkt genomforande och tydligare ansvarsfördelning. Naturvårdsverket anser att 
planen skulle öka sin genomförandeinriktning markant om det i planen angavs 
vilka aktörer som ansvarar for vilka prioriterade åtgärder. I armat fall blir 
ansvarsfördelningen otydlig. 

Klimatpåverkan 
Planen anger att regionens klimatutsläpp är jämförelsevis låga. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att det i en storstadsregion som Stockholm firms 
förhållandevis goda möjligheter att ha en hög ambitionsnivå när det gäller 
klimatutsläpp från till exempel resor och transporter. Orsaken till det är att det i 
en storstadsregion generellt sett finns ett tillräckligt underlag for väl utbyggd 
kollektivtrafik. En hög befolkningstäthet kan också ge forutsättningar for 
samhällsservice och handelsutbud på kort avstånd från bostaden. Att det i planen 
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finns ett delmål om att regionens utsläpp av växthusgaser från konsumtion ska 
halveras anser vi är positivt. 

Naturvårdsverket instänuner i konsekvensbedömningens beskrivning av vilka 
fortydliganden som behövs i planen på klimatområdet: "Det som /.../saknas i 
samrådsförslaget är skarpa ställningstaganden om vad som konkret ska göras. 
Vad gäller klimatfrågan är samrådsförslaget än så länge en plan som alla kan 
omfamna. De oundvikliga konflikter och kostnader som ligger i den 
samhällsomställning som ligger framför oss återstår att beskriva och ta ställning 
till, i nästa version av planen. Strukturbildanalyserna visar att det går att uppnå 
de mål som satts för klimatpåverkan till 2050.1 dessa analyser döljer sig dock 
skarpa styrmedel. För att upprätthålla planens trovärdighet behöver dessa 
insatser lyftas fram både bland prioriterade åtgärder och i förhållningssättet för 
klimatpåverkan " 

Mot bakgrund av ovanstående anser Nattirvårdsverket att planen behöver invänta 
och inarbeta resultatet av det pågående parallella arbetet med landstingets 
Klimatfardplan. 

Planera för en region med minskad efterfrågan på transporter 
Naturvårdsverket anser att det är bra att planen på flera sätt pekar ut en 
ttansportsnål region som målbild. Ett bra exempel på detta är planens uttalade 
inriktning att lokalisering av stora resmål ska ske i närhet av kollektivtrafikens 
knutpunkter. Nattirvårdsverket vill framhålla att färre ttansporter och övergång 
till mindre miljöbelastande ttafikslag bidrar till uppfyllelse av flera 
miljökvalitetsmål samtidigt. Det handlar om att bygga tätt, varierat och 
koUektivttafiknära. Tillsanmians med teknikutveckling kan sådan 
samhällsplanering ge tillgänglighet för medborgare och näringsliv utan att 
efterfrågan på resor eller ttansporter behöver uppstå. 

Undantaget från inriktningen om att planera for minskad ttansportefterfrågan är 
den prioriterade åtgärden att öka antalet flygavgångar från Arlanda samt 
målsättaingen att "stärka Arlandas position gentemot konkurrerande flygplatser 
i norra Europa". Naturvårdsverket vill betona betydelsen av att 
transportsystemet utvecklas inom de ramar som miljömålen utgör. Det ökande 
flygresandet utgör redan idag en av de verkligt stora utmaningama for att 
Sveriges klimatpolitiska åtaganden ska kurma klaras och det krävs skarpa 
miljökrav och effektiva styrmedel for att minska flygets klimatpåverkan. Vi 
anser att miljöbedömningen tydligare behöver redovisa miljökonsekvenser av 
vad en utveckling med fler flygavgångar skulle få for regionens klimat- och 
miljöpåverkan. 

Överflyttning till mindre miljöbelastande trafikslag 
Naturvårdsverket anser att det är utmärkt att planen irmehåller ett delmål om 
ökad andel cykelresor av det totala resandet samt en ökad kollektivtrafikandel av 
det motoriserade resandet. Vi vill dock poängtera att for att åstadkonuna en ökad 
andel resande med de hållbara fardsätten, gång-, cykel- och kollektivtrafik, är 
det inte tillräckligt att öka tillgängligheten for dessa färdsätt till exempel genom 
utbyggd kapacitet. Forskningen visar att det också krävs åtgärder och styrmedel 
for att samtidigt minska biltrafikens attraktivitet. 
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Exempel på åtgärder som kan öka andelen resande med hållbara färdsätt i 
forhållande till bil är att befintliga vägkörfält for biltrafik omfördelas till gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Detta är enligt internationella exempel ett 
framgångsrikt styrmedel for att minska restidema for kollektivtrafik i 
forhållande till bil. Planens beskrivning av förhållningssätt rörande 
transportsystemet behöver kompletteras med en ansats om att på detta vis 
utnyttja befintlig transportinfrastruktur mer resurseffektivt i regionen. 

Planen har formulerat ett delmål per capita for år 2030 när det gäller trafikarbete 
med bil. Naturvårdsverket ser behov också av ett absolut mål, det vill säga en 
nivå som inte höjs när befolkningen växer. Som inspiration kan nämnas 
Vancouverregionens målsättning - en region med expansiv ekonomisk 
utveckling och med liknande befolkningsstorlek som Stockholms län. 
Vancouverregionen har målet att minska trafikarbetet med bil ("the distances 
driven") med 33 procent. Detta ska ske samtidigt som befolkningen antas växa 
med 43 procent de kommande 30 åren. Målet irmebär att den ökade 
transportefterfrågan som befolkningsökningen medför helt ska tas om hand av 
kollektiv-, gång- och cykelttafik. Ett sådant mål for Stockholmsregionen skulle 
sätta fokus på satsningar som bäst bidrar till att främja hållbara transporter och 
ett minskat bilberoende. 

Planen anger på sidan 97 att "Om teknikutvecklingen medför att kostnaden för 
att köra bil //år 2050// upplevs som på samma nivå som i dag, så behöver 
trängselskatt även tillkomma i yttre delar av regionen och på innerstadssnittet 
utöver avgifterna på den inre ringen. " Naturvårdsverket anser att det finns 
behov att analysera en sådan utökad trängselskatt redan idag eftersom 
vägtrafikarbetet med nu beslutade och planerade åtgärder i regionens 
ttansportsystem beräknas öka kraftigt fram till 2030. 

Tidigare planering leder inte till hållbart resande - förslag till hantering 
Flertalet utredningar konstaterar att nu gällande planer for transportsystemets 
utveckling, inklusive nu gällande regional utvecklingsplan, i Stockholms
regionen leder i en riktning som inte bidrar till en hållbar utveckling. 
Länsstyrelsen konstaterar exempelvis att "Gällande planer. Stockholms
överenskommelsen, RUFS 2010 med flera, bedöms leda till ett ökat bilresande 
for personttansporter framfor övriga trafikslag"'. Att först investera 
mångmiljardbelopp för att öka kapaciteten för, och därmed öka efterfrågan på, 
biltrafik i förhållande till de mer hållbara färdsätten, och sedan (sidan 97) 
hänvisa till styrmedel for att dämpa detta ökade bilberoende framstår inte som en 
kostnadseffektiv strategi for att minska trafikens klimatpåverkan. 

Naturvårdsverket anser att planen mot denna bakgrund borde adressera hur nu 
planerade och beslutade åtgärder i regionens transportinfrastruktur kan designas 
om på ett sätt som går i bättre samklang med de övergripande målen och 
delmålen. Omfördelning av befintlig och planerad väg- och gatukapacitet från 
biltrafik till hållbara trafikslag är, som nämnts ovan, ett mer kostnadseffektivt 

' Ätgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockhohns 
län Rapport 2012:34., s. 49 
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Styrmedel for att minska bilttafikandelen, och behöver i ökad utsträckning 
tillämpas i hållbar stadsplanering på lokal och regional nivå. 

I planen anförs på sidan 48 att "Idag reser många med kollektivtrafik i 
regioncentrum och i radiella stråk till regionens tätare delar. Kollektivtrafikens 
marknadsandel är särskilt hög i rusningstid och över de centrala snitten. 
Däremot väljer fler bilen för resor längre ut i regionen, för resor på tvären och 
för fritids- och serviceresor ". Naturvårdsverket vill påpeka att såväl tidigare som 
nu gällande regionala utvecklingsplaner prioriterar bättte tillgänglighet på tvären 
mellan de radiella stråken med ökad vägskapacitet for bilttafik i första hand. 
Vägar som Förbifart Stockholm, Norrortsleden och Tvärforbindelse Södertöm 
gyrmar ett ökat bilberoende for resor mellan regionkämoma eftersom 
kollektivtrafiken inte blir konkurrenskraftig restidsmässigt på dessa sträckor. 
Detta är en viktig förklaring till att kollektivtrafikens konkurrenskraft inte räcker 
till utan att alltfler väljer bilen for resor längre ut i regionen. Naturvårdsverket 
anser att planen tydligare behöver problematisera detta och föreslå prioriterade 
åtgärder for att styra om utvecklingen riktning mot minskad efterfrågan på 
bilresor. 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 
Inriktningen att de gröna kilarna ska bevaras är tydlig i planen. Trots detta är det, 
precis som konsekvensbedönmingen framhåller, en risk for påtaglig påverkan på 
regionens naturmiljöer när en stor mängd bebyggelse och ttansportinfrastruktur 
ska uppforas på kort tid. För att säkerställa bevarande av biologisk mångfald och 
leverans av ekosystemtjänster är inte enbart omfattningen av grönyta viktigt. 
Vilket iimehåll, vilka kvaliteter, grönstrukturen har och hur de är fördelade är 
också av stor betydelse. 

Med bakgrund av detta anser Naturvårdsverket att det är viktigt att planen 
kompletteras med ett eller flera delmål som handlar om att bevara förut
sättningarna för biologisk mångfald och leverans av eikosystemtjänster till 
regionens växande befolkning. Formulering av delmål görs lämpligen i 
samarbete med länsstyrelsen som, under arbetet med regionalt handlingsprogram 
for grön infrastruktur, också kommer att formulera mål på detta område. I detta 
sammanhang vill vi också lyfta att Sveriges tio fiiluftsmål bör anges bland de 
nationella och intemationella mål som planens delmål och prioriterade åtgärder 
ska bidra till att nå. 

Naturvårdsverket anser att samrådsforslaget lyfter ett bra förhållningssätt i 
beskrivningen: "Ekosystemtjänster beaktas i all planering av ny bebyggelse och 
infrastruktur, samt att inventering och kartläggning av ekosystemtjänster görs 
löpande och att de som är hotade stärks." Det ligger i linje med det etappmål^ 
som regeringen beslutat gällande beaktande av värdet av ekosystemtjänster. 
Flera av regionens konmiuner ligger redan idag nationellt i framkant när det 
gäller kommunal kartläggning av ekosystemtjänster. Det fiims sålunda goda 
exempel att sprida inom regionen och Naturvårdsverket skulle gäma se att 

^ Ett av tio etappmål inom miljömålssystemet rörande bilogisk mångfald: Senast år 2018 ska 
betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 
integreras i ekonomiska'ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället 
där så är relevant och skäligt. 
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genomförandet av ekosystemtjänstkartläggning på konunimal nivå anges som en 
prioriterad åtgärd i planen. Sådana kartläggningar skulle öka förutsättningarna 
för att kimna arbeta strategiskt och kostnadseffektivt med att stärka 
ekosystemtjänster som det råder, eller kommer att råda, brist på. 

Inom regeringsuppdraget Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster arbetar 
Nattirvårdsverket med att sprida kunskap och förståelse for ekosystemtjänster. I 
detta arbete forsöker vi också ensa hur begrepp används och förklaras. 
Naturvårdsverket kommunicerar inte biologisk mångfald som en tjänst i sig utan 
som en forutsättning for ekosystemtjänster. I informationsbladet Synen på 
ekosystemtjänster - begreppet och värdering^ utvecklar vi detta. Vi ser gäma att 
landstinget ser över sin faktaruta om ekosystemtjänster i planförslaget. 

En giftfri region 
Naturvårdsverket föreslår att målet En resurseffektiv och resilient region 
kompletteras till En resurseffektiv, giftfri och resilient region. Målbeskrivningen 
bör då kompletteras så att det i efterhand går att utvärdera om regionen har 
utvecklats mot en mer giftfri region i enlighet miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 
Målbeskrivningen skulle kunna ange att kimskapen har ökat om irmehållet av 
farliga änmen i produkter, byggnader och anläggningar samt att åtgärder har 
vidtagits for att minska användningen av dessa produkter. 

Kretsloppsregionen 
Naturvårdsverket anser att planen bör utveckla förhållningssättet rörande avfall 
(sidoma 53-54) så att det ärmu tydligare framgår att man i första hand ska 
förebygga att avfall uppstår, i andra hand återanvända, i ttedje hand 
materialåterviima avfallet och först i fjärde hand utvirma energi ur avfallet. Idag 
är det betydande mängder avfall som går till energiutvinning, men som istället 
skulle kurmat ha förebyggts, återanvänts eller materialåtervunnits. Vi efterfrågar 
därför en komplettering av punktlistan med förhållningssätt med sikte på att öka 
återanvändning och reparation. För att skapa en hållbar utveckling behövs en 
cirkulär ekonomi som bland annat irmebär nya resurseffektiva affärsmodeller 
och en ekonomi som bygger på ett kretsloppssamhälle. 

På nationell nivå materialåtervinns nästan hälften av vårt hushållsavfall. Då 
ingår både materialåtervinning och biologisk återvinning. Naturvårdsverket 
anser att planens delmål rörande återvinning av hushållsavfall behöver 
specificeras så att det framgår att målet gäller materialåtervinning, exklusive 
biologisk återvirming, samt att delmålet kompletteras med en målnivå for 
biologisk återvinning. Om biologisk återvinning är inkluderad i den nu angivna 
målnivån (40 procent återvinning), är målet for lågt satt. Kompletteringen av 
planens delmål bör ta utgångspunkt i etappmålet att minst hälften av matavfallet 
ska återvinnas biologiskt senast år 2018. 

Vi anser vidare att det i Stockholmsregionen finns stor potential att öka 
materialåtervinningen av verksamhetsavfall, både från företag och från 
byggverksamhet. När det gäller bygg- och rivningsavfall fiims ett etappmål om 

^ https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/8700/978-91 -620-
8725-8/ 
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att materialåtervinna minst 70 procent till år 2020. Etappmålet kan vara en 
utgångspunkt for formulering av delmål som även inkluderar återvinning av 
verksamhetsavfall. 

När det gäller de förhållningssätt som anges rörande tekniska försörjningssystem 
(sidan 53) kan sopsugssystem vara ett exempel på avfallssystem som behöver 
samordnas med planeringen av om- och utbyggnad av vägar, energisystem, 
vatten och avlopp. Överväg att komplettera planens formulerade förhållningssätt 
rörande detta. 

Det är bra att planen anger som ett förhållningssätt att forutsättningar ska skapas 
för ökad insamling av förpackningar (sidan 53). Vi vill framhålla att insamlingen 
behöver utvecklas både när det gäller hushållsförpackningar och förpackningar 
från verksamheter (till exempel kontor, sjukhus, affärscentrum, källsortering i 
gaturummet, på stationer for koUektivttafik och flygplatser). Det är lämpligt att 
förhållningssättet förtydligas så att det klart framgår att insamlingen av både 
förpackningar från hushåll och verksamheter avses. 

Naturvårdsverket anser också att förhållningssättet att stimulera regionens 
aktörer och invånare att öka insamlingen av matavfall, bör kompletteras så att 
det framgår att utbyggnad av tekniska system for insamling behöver utvecklas. 

Klimatanpassade system för avfallshantering 
Planen lyfter översiktligt utmaningar som ett förändrat klimat kan komma att 
innebära, till exempel ökad sårbarhet i vattenförsörjning och 
översvämningsrisker i bebyggelse och anläggningar, däribland miljöfarliga 
verksamheter. I planen föreslås följande som en prioriterad åtgärd: "Identifiera 
och utför nödvändiga klimatanpassningar i bebyggelse, infrastruktur och viktiga 
samhällsfunktioner så de klarar förväntade klimatförändringar, exempelvis 
översvämningar och bräddning vid kraftiga regn. " Det är viktigt att 
avfallshantering omfattas av åtgärden eftersom klimatförändringar kommer att 
ställa högre krav på avfallssystemens utformning. Dels kan mer frekventa 
naturolyckor (exempelvis värmebölja, översvänmingar, skred och ras) medföra 
en tidvis begränsad förmåga att samla in avfall (risk for sanitära olägenheter). 
Dels kan mängden avfall öka vid en händelse (katastrofavfall). Dessutom har ett 
förändrat klimat betydande konsekvenser for deponier. Naturvårdsverket anser 
att planens texter om klimatanpassning bör kompletteras med aspekten 
avfallshantering, till exempel på sidan 54. 

Fortsatt arbete med alternativ i miljöbedömningen 
Planförslaget presenterar två alternativa stmkturbilder, vilka bedöms i förslaget 
till samlad konsekvensbeskrivning. Naturvårdsverket anser att denna typ av 
altemativredovisning är bra for att stimulera diskussion och synpunkter i 
samrådsfasen. 

Det är viktigt att en aktiv altemativhantering också fortsätter under det vidare 
planarbetet. Genom att identifiera, utveckla, beskriva och bedöma altemativ kan 
man hitta vägar att minska eller imdvika att betydande negativ miljöpåverkan 
uppstår till följd av genomförandet av planen. Det ger också möjligheter att 
identifiera vägar att stärka den positiva miljöpåverkan av genomförandet. Ett sätt 
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att arbeta med altemativ i den typ av plan som RUFS 2050 är, kan vara att 
konstruera ett altemativ som är så bra ur miljösynpunkt att det påtagligt kan 
bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen. Ett sådant altemativ är ofta 
mycket givande for att minska planens negativa miljöpåverkan och stärka dess 
positiva påverkan. Överväg att formulera och använda ett sådant "miljö-bästa"-
altemativ under den fortsatta miljöbedönmingsprocessen samt att en sådan 
altemativredovisning inkluderas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

Beslut om detta yttrande har fattats av ställföreträdande generaldirektör Kerstin 
Cederlöf 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschef Lena 
Callermo, föredragande samt enhetschef Anders Johnson, sektionschef EvaLinda 
Sederholm, handläggaren Åsa Wisén och handläggaren Joanna Dickinson. 

För Naturvårdsverket 

Kerstin Cederlöf 

Lena Callermo 

Kopia till: 
Anna Knight, Länsstyrelsen i Stockholms län, anna.knight@lansstyrelsen.se 


