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Med anledning av Tillväxt och regionpläneförvaltningens remiss av 
rubricerat ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Föreliggande regionplan, RUFS 2050, är en vidarebearbetning och 
utveckling av RUFS 2010 med inriktningen att regionen ska 
fortsätta att utvecklas mot en tätare struktur som utgår från det 
centrala Stockholm och de omkringliggande åtta utpekade 
regionkärnorna. Den nya regionplanen delar också in regionen i tre 
nivåer, där Stockholm, Solna och Sundbyberg utgör en central del, 
Järfälla, Sollentuna, Täby, Danderyd, Lidingö, Nacka, Tyresö och 
Huddinge en inre del och övriga kommuner en yttre del. 
Regionplanen kan sägas utgöra Stockholmsområdets samlade vilja 
inför framtidens utveckling. Trots att den inte är juridiskt bindande 
kan planen få stor betydelse i de kommande ställningstaganden i 
planerings- och finansieringsfrågor som kommer att göras av såväl 
kommuner, landstinget och pä den statliga nivån. 

Mål och utmaningar 
I planen formuleras fyra övergripande mål för utvecklingen 
tillsammans med sex utmaningar för regionen. Målen och 
utmaningarna utgår ifrån att bemästra befolkningsökningen i 
regionen med att samtidigt bygga tätare strukturer och värna natur 
och hälsa. Regionen ska utgöras av en "liten storstad" som är både 
resurseffektiv och internationellt ledande i tillväxt och kunskaper. 

Två strukturbilder 
RUFS 2050 presenterar två strukturbilder för hur den fysiska 
strukturen i regionen kan tänkas att utvecklas under de kommande 
35 åren, A och B. Strukturbild A redovisar en utveckling av 
befolknings- och bebyggelseutveckling i enlighet med RUFS 2010 

Rådet tiii skydd för Stockholms skönhet . o c h b ygg e r P å antagandet att regionens åtta yttre stadskärnor 
utvecklas likvärdigt. Strukturbild B bygger på hur den faktiska 
utvecklingen av befolkningstillväxten de senaste åren har sett ut 
med en stark koncentration till regionens centrala delar. De båda 
strukturbilderna har en stor del av bebyggelseutvecklingen 
lokaliserad i kollektivtrafiklägen, med en ambition att bygga 
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centralt och tätt. Planeringen av transportsystemet baseras fram till 
2030 på de beslut som redan fattats, därefter skiljer sig A och B från 
varandra. I bild A förutsätts ett högre bilanvändande än i B eftersom 
regionen blir mer utspridd. Detta leder till att det finns förslag på 
såväl väg- som kollektivtrafikinvesteringar. Bromma flygplats 
förutsätts finnas kvar. I bild B är regionen tätare och därmed mindre 
beroende av biltransporter. Alla investeringar i infrastruktur efter 
2030 förutsätts att göras i kollektivtrafiken med fler tunnelbanor 
och spårvägar. Bromma flygplats har lagts ned och marken 
tillgängliggjorts för stadsutveckling. Påverkan i de båda 
strukturbilderna är stor på den lokala grönstrukturen, men mindre i 
de gröna kilarna. Den stora skillnaden mellan bild A och B är därför 
om planen ska följa 2010 års inriktning eller den faktiska 
utvecklingen. Skillnaden innebär en mycket starkare koncentration 
av bostäder och arbetsplatser till regionens centrala och inre delar, 
medan de yttre utvecklas mer måttligt. 

Skönhetsrådets ställningstagande 
Stockholmsregionen står idag mitt i ett mycket intensivt 
stadsbyggnadsskede, fullt jämförbart med omvälvningarna vid 
sekelskiftet 1900 eller under 1950- och 1960-talens stora 
stadsomvandlingar. Den viktiga skillnaden mot tidigare 
utvecklingssprång är att inriktningen nu är att bygga en ny stad i en 
redan befintlig. För rådet står det klart att den kommande 
planeringen måste grunda sig i den faktiska utvecklingen, men att 
det är att göra det för lätt för sig att kondensera detta till en 
strukturbild. Den faktiska och den önskvärda utvecklingen av 
Stockholms med sin omgivande region ligger därför någonstans 
mellan bilderna A och B. 

Den nya tätheten kan inte bara innebära en utökad bebyggelsemassa 
utan kräver också en aktiv plan för utveckling av nya stadsrum och 
parker, samtidigt som befintliga värden värnas. Under 
efterkrigstiden var visionen att bygga den rymliga staden. På samma 
sätt som den dåvarande användningen motsatsparen rymlig och 
trång, är dagens stadsbyggnadsbegrepp tät och gles retoriska. När 
den rymliga staden blir tätare är det planeringen av, och omsorgen 
om, platsen mellan husen som kommer att utgöra kvitto på om 
staden blir närmare eller bara trängre. Den befintliga utemiljön i 
ytterstaden består ofta av ett centralt torg, naturmark och stor plats 
för trafikanläggningar. Med fler invånare krävs fler kvalitativa rum: 
befintliga parkstråk behöver rustas och matarleder omvandlas till 
sammankopplande stadsmiljöer. I klarspråk innebär detta att 
investeringar i stadsmiljön av samma dignitet som i de nybyggda 
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ytterstadsstadsdelar som genomgår stora förtätningar. Om den 
lokala grönstrukturen minskar måste den kvarvarande göras mer 
kvalitativ och där det krävs, helt fredas mot ytterligare ingrepp. 
Rätt hanterat kan detta ge både fler bostäder och bättre parker och 
offentliga rum. Fel hanterat överexploateras små enklaver i 
bostadsbristens namn med stora mänskliga och ekonomiska 
kostnader som följd på både kortare och längre sikt. 

Rådet stödjer inriktningen att bejaka en god stadstillväxt i såväl det 
centrala Stockholm som i de regionala stadskärnorna. Utvecklingen 
av den centrala regionen, med en ny täthet framförallt i innerstadens 
krans, bör ske utifrån de topografiska, natur- och kulturhistoriska 
förutsättningar som finns. Detta bör kombineras med satsningar på 
utvalda regionala stadskärnor, i Stockholms stads fall Skärholmen 
och Kista. Rådet understryker att stadstillväxt inte är synonymt med 
endast bostäder, utan det är lika viktigt med förutsättningar för nya 
arbetsplatser, offentlig service, utbyggnad av skola och förskola och 
kulturverksamheter. Redan befintliga centrum bör vidareutvecklas 
och mer kollektivtrafik bör skapa nya centralt belägna platser i 
ytterstaden där olika spårsystem korsar varandra. Under 
planperioden bör inriktningen därför vara att satsa kraftigt på 
utbyggd infrastruktur i form av spårbunden kollektivtrafik i 
regionens centrala och inre delar och därmed också minska 
stockholmarnas beroende av bilen som fortskaffningsmedel. Detta 
understödjer också ett större interregionalt resande, med vidare 
stadsutveckling som bygger på kollektivtrafik, i andra städer i 
Mälardalen som följd. 

RUFS 2050 förutser en tätare region än den befintliga. 
Skönhetsrådet vill påminna om de olika tidsperspektiven i 
planeringen: bostadskris idag får inte innebära stadsmiljökris år 
2050. Både hälsa och fortsatt tillväxt förutsätter en god täthet som 
lyckas kombinera bostadsbyggande med utvecklad kollektivtrafik, 
bättre stadsmiljö och kvalitativ parkstruktur i regionens alla delar. 

Stockholm som ovan 
RÅDET TILL SKYDD FÖR STOCKHOLMS SKÖNHET 

Henrik Nerlund Anders Bodin 
Ordförande Sekreterare 

RUFS 2050, Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen 


