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Öppna möten på OpenLab

Anmäl er på www.rufs.se!



Befolkningstillväxten är utgångspunkt



RUFS 2050 ska fylla flera funktioner



Utställningsförslaget – olika delar

Regionens nuläge 
och utmaningar

Vision och mål

Storregional och regional 
struktur med rumslig 
inriktning och plankarta

Tematiska frågor

Samlade 
konsekvenser

Genomförande med 
regionala prioriteringar

1950 1970 1990 2010 2030 2050



Regionens utmaningar

Att möjliggöra befolkningstillväxt och 
samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarnas hälsa

Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt 
som behoven fortsätter att växa

Att vara en internationellt ledande 
storstadsregion i en växande global 
konkurrens

Att minska klimatpåverkan och samtidigt 
möjliggöra ökad tillgänglighet och 
ekonomisk tillväxt

Att ha en fortsatt öppen region och 
samtidigt stärka inkluderingen

Att öka tryggheten i regionen samtidigt 
som världen upplevs som osäker





 Bostadsmarknad och 

bostadsförsörjning

 Det digitala samhället

 Forskning och innovation

 Hav, sjöar och vattendrag

 Hälso- och sjukvård och annan 

samhällsservice

 Klimatanpassning

 Klimatpåverkan

 Kompetensförsörjning, utbildning 

och arbetsmarknad

 Kultur

 Kulturarv och kulturmiljö

 Landsbygd

 Miljö och folkhälsa

 Naturmiljöer och grönområden

 Regionalekonomi, näringsliv och 

entreprenörskap

 Skärgården

 Social sammanhållning, trygghet och 

tillit

 Stadsbyggnad och 

bebyggelseutveckling

 Tekniska försörjningssystem

 Transportsystemet

Tematiska frågor i RUFS 2050



Rumslig inriktning mot 2050

 Kollektivtrafiknära stadsutveckling

 Sammanlänkade regionala stadskärnor

 Resurseffektiva system för människor 
och gods

 Sammanhängande grönstruktur och 
robust vattenmiljö

 Starkare kopplingar mellan stad och 
land

 Tillgängliga innovations-, företags- och 
beslutsfattarmiljöer



Rumslig struktur
på landsbygden

 Landsbygd utanför den samlade 

bebyggelsen

 Landsbygdsnoder

 Serviceorter

 Stora samlade rekreations-, natur 

och kulturvärden

 Jordbruksmark



Rumslig struktur i skärgården

 Kustområdet och öar med fast förbindelse

 Kärnöar

 Övriga öar utan fast förbindelse

 Ytterskärgården

 Replipunkter



Storregionala förhållningssätt

 Integrera arbets-, utbildnings- och 

bostadsmarknaderna

 Verka för en koncentrerad, tät och 

sammanhållen bebyggelse i de bästa 

kollektivtrafiklägena

 Länka samman de storregionala 

nodstäderna med Stockholm och med 

varandra genom tvärförbindelser

 Stärk ÖMS kopplingar med Oslo, Öresund 

och Helsingfors






