
 

 

 

 

 
 

  
1(15) 

 

   

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH  Dnr RS 2021-0317 

Region Stockholm 

 

 

 

Trafik och Region 2022 
 
 

Utlysning av medel för forskning inom hållbar 
trafik- och regional utvecklingsplanering. 

 

Utlysningen sker inom samarbetet Kungliga Tekniska högskolan och Region 

Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

Anvisningar för ansökan 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

  
2(15) 

 

   

 

 

Innehållsförteckning 

 
 

BAKGRUND ................................................................................................. 3 

BESKRIVNING AV INRIKTNINGARNA OCH UTLYSNINGENS SYFTE ........ 3 

UTVECKLING AV TRAFIKPLANERING ..................................................................................... 4 

REGIONAL UTVECKLING OCH TILLVÄXT ................................................................................ 5 

VEM KAN SÖKA PROJEKTMEDEL? ............................................................ 5 

VAD KAN PROJEKTMEDLEN ANVÄNDAS TILL? ........................................ 6 

BEDÖMNING OCH PRIORITERING AV ANSÖKNINGAR............................. 6 

ANVISNINGAR FÖR PROJEKTANSÖKAN ................................................... 6 

REGISTRERA ANSÖKAN I REGISTRERINGSFORMULÄRET ........................................................ 7 

FYLL I ANSÖKNINGSBLANKETTEN ...................... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

SEKRETESS- OCH JÄVSREGLER ............................................................... 10 

BILAGA 1, ................................................................................................... 12 

SMARTA OCH HÅLLBARA SAMHÄLLSSTRUKTURER .............................. 12 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

  
3(15) 

 

   

 

Bakgrund 

Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Region Stockholm, samverkar kring 

utbildning, forskning och innovation inom Region Stockholm kärnområden. 

Region Stockholm vill bidra till att forskning som stärker Regionens 

verksamheter bedrivs vid KTH. Avsikten är att all forskning ska hålla hög 

vetenskaplig kvalitet. Inom Region Stockholms samarbete med KTH utlyses 

medel för forskning inom Region Stockholms kärnområden, hälso- och 

sjukvård, trafik, kultur samt regionplanering. Aktuell utlysning, ”Trafik och 

Region 2022” Dnr RS 2021-0317, omfattar forskning inom hållbar trafik- och 

regional utvecklingsplanering. 

 

Ansökningsperioden för Trafik och Region 2022 pågår från den 15 april 2021 till 

och med den 10 juni 2021. 

 

Utlysningen av forskningsmedel uppgår till 4.8 miljoner kronor för perioden 

2022 - 2023. Forskningsmedel kan beviljas i högst två år med upp till 1 miljon 

kronor per forskningsprojekt och år. Notera att såväl duration som årsbudget 

kan bli mindre. Beviljade medel kommer att vara tillgängliga från och med den 1 

januari 2022. Dispositionstiden för beviljat bidrag är kalenderåret för varje år 

som medel beviljats. Medel kan inte föras över till nästa kalenderår. 

 

En beredningsgrupp är tillsatt av Region Stockholm för bedömning av 

projektansökningar till ”Trafik och Region 2022”. Beredningsgruppen redovisar 

sitt förslag till Region Stockholm som fattar beslutet om tilldelning eller avslag 

av medel. Besked ges till de sökande under hösten. 

 

Beskrivning av inriktningarna och utlysningens syfte 

För att ett projektförslag ska kunna rekommenderas av den tillsatta 

beredningsgruppen krävs en tydlig koppling till Region Stockholms verksamhet. 

Forskningsprojekten måste följa de av Region Stockholm framtagna program 

för miljö1 och jämställdhet2. 

Vi välkomnar alla intressanta frågeställningar inom utveckling av 

kollektivtrafik, infrastruktur, hållbarhet, avtalsformer, regional utveckling eller 

regional tillväxt. Utifrån regionens rådande utmaningar och regionala 

prioriteringar välkomnar vi särskilt frågeställningar inom några utvalda 

områden- Läs mer om dessa nedan. 

 

 
1 http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/Miljöprogram_final_webb2.pdf  
2 http://www.sll.se/Global/Jobb/Arbeta%20hos%20oss/jamstaldhetspolicy.pdf  

http://www.sll.se/Global/Om%20landstinget/Miljo/Miljöprogram_final_webb2.pdf
http://www.sll.se/Global/Jobb/Arbeta%20hos%20oss/jamstaldhetspolicy.pdf
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Utveckling av trafikplanering 

 

För utveckling av Stockholmsregionens trafiklösningar behövs ökad kunskap 

om resenärernas behov, beteenden, hur resandet kan påverkas för olika typer av 

resenärer och för flera ärendetyper och om hur bytet mellan olika färdslag kan 

utvecklas. Det behövs en ökad kunskap och metodologisk utveckling som 

fokuserar på stationsnära lägen och bytespunkter. Det finns också behov av 

metoder och modeller för att mäta och värdera nyttor, intäkter och kostnader 

för kollektivtrafikåtgärder, ökad kunskap om hur samverkan fungerar och kan 

förbättras och om hur den allmänna kollektivtrafiken kan bli mer tillgänglig och 

säker för personer med funktionsnedsättning.  

 

Det behövs ökad kunskap om hur resenärer kommer att välja att ta emot 

information och kommunicera för att lösa sina transportbehov i framtiden. 

Dessutom behövs en ökad kunskap om metoder för att bättre förstå resenärens 

nöjdhet med hela resan, dvs. från dörr till dörr, om vad dagens och 

morgondagens resenär förväntar sig av kollektivtrafiken och om metoder eller 

arbetsrutiner för att förbättra trafikförvaltningens och trafikleverantörernas 

kundbemötande. Det behövs även kunskap om hur olika trygghetsnivåer kan 

påverka resenärer och transportbehov.    

 

Inom infrastrukturområdet behövs ökad kunskap om de särskilda krav som 

ställs på kollektivtrafikens infrastruktur såsom hög trafiklast, stora krav på 

tillgänglighet, robusthet och säkerhet, kompakta fysiska miljöer och höga 

miljökrav. Det behövs även åtgärder för att öka driftsäkerheten och hantera 

risken för ökad sårbarhet med hänsyn till allt mer digital teknik och digitala 

system. Härutöver behövs metoder och rutiner för att hantera infrastruktur på 

systemnivå för att ytterligare effektivisera investeringar i ny och befintlig 

infrastruktur inklusive drift och underhåll.  

 

Med utgångspunkt i affärsutveckling behövs ökad kunskap om hur väl 

nuvarande affärsavtalsformer fungerar, hur trafikförvaltningen kan öka 

intäkterna i kollektivtrafiken, ett underlag för hur investeringar och trafikavtal 

för eldriven buss bör utformas och en modell för riskhantering av 

affärsmodeller. 

 

Inom hållbar utveckling behövs erfarenheter och beslutsunderlag för busstrafik 

som inte drivs av förbränningsmotorer och som är effektivare, nya standarder 

för bullerkrav och tillåtna partikelnivåer och en etablering av forskning om 

social hållbarhet och sociala konsekvensanalyser. 
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Regional utveckling och tillväxt 

 

Den ökande befolkningstillväxten i regionen medför utmaningar för så väl 

miljön, klimatet som ekosystemen. Konkurrensen om marken hårdnar och 

smarta avvägningar behöver göras. Region Stockholm har behov av forskning 

inom en rad olika områden som kopplar till den fysiska planeringen, så som 

mobilitet, bebyggelseutveckling, bostadsfrågor, försörjningssystem och klimat. 

Den fysiska planeringens möjligheter att skapa förutsättningar för förbättrad 

folkhälsa och social hållbarhet är också områden där forskning och utveckling 

krävs. 

 

Nedan redovisas några exempel på konkreta frågeställningar inom regional 

utveckling och tillväxt som Region Stockholm har identifierat där det behövs 

mer kunskap samt att systemsambanden dem emellan beaktas. Region 

Stockholm ser en stor nytta med att utveckla nya metoder och modeller 

(process-, beslutsstöds- och planerings- och utvecklingsverktyg) samt att ta 

fram ny kunskap som kopplar till och belyser ämnesområdena nedan, i en 

regional skala. 

 

• Smarta, hållbara samhällsstrukturer 

• Bostadsmarknad och bostadsförsörjning 

• Tekniska försörjningssystem, elektrifiering och kraftförsörjning,  

• Folkhälsa  

• Innovation och företagande  

Läs mer utförligt om respektive punkt i bilaga 1. 

 

Vem kan söka projektmedel? 

Det är enbart anställda vid KTH eller Region Stockholm som kan ansöka om 

projektmedel. Följande krav ställs på den/de som söker projektmedel för att 

ansökan ska behandlas av beredningsgruppen: 

 

• Projektledaren ska vara disputerad och inneha en anställning vid KTH. 

Medsökande kan bara vara från KTH eller Region Stockholm 

• Projektledaren måste spendera minst 10 % av sin arbetstid i projektet. 

• En kontaktperson vid Region Stockholm ska kopplas till varje enskilt 

projekt och namnges i ansökan. Kontaktpersonen ska bistå med 

kontakter och vara en länk till Region Stockholms berörda verksamhet 

• I de fall det finns medsökande ska de vara anställda vid KTH och/eller 

vid Region Stockholm. Medsökande är den eller de personer som 
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tillsammans med projektledaren svarar för genomförandet av projektet 

och som kan få ta del av projektmedel. 

 

 

Vad kan projektmedlen användas till? 

De aktuella projektmedlen för Trafik och Region 2022 är avsedda för forskning 

inom områden som har en tydlig koppling till regionens verksamheter inom 

hållbar trafikutveckling och regionplanering. Projektmedlen kan användas av 

anställda vid KTH och av anställda inom Region Stockholm. 

 

Bidraget kan omfatta alla direkta projektrelaterade kostnader inklusive löner 

motsvarande aktivitetsgrad i projektet, OH-påslaget kan finansieras med högst 

35 %. Projektmedel kan inte användas för avskrivningskostnader. 

 

 

Bedömning och prioritering av ansökningar 

Bedömningen och prioriteringen av ansökningarna sker dels utifrån 

ansökningarnas vetenskapliga nivå och kvalité, inklusive frågeställning, 

metodval och genomförbarhet samt kompetens, dels utifrån projektens relevans 

för Region Stockholm. 

 

Ansökningarna bedöms och prioriteras av en bedömningsgrupp som är utsedd 

av Region Stockholm. Bedömningsgruppen består av sakkunniga forskare inom 

hållbar trafik- och regionplanering från andra lärosäten än KTH och av 

företrädare för regionens verksamhet. 

 

Anvisningar för projektansökan  

• Registrera din ansökan i Region Stockholms nya ansökningssystem på 
https://www.researchweb.org/is/stockholm  

• Om du inte redan har ett befintligt konto hos Researchweb ska du börja 
med att skapa ett personkort/konto: 

• Klicka "Logga in" längst upp på sidan. Välj sedan "Skapa ny användare" 
och följ vidare instruktioner. 

• Skapa ny ansökan i vänstermeny eller klicka på knappen ”Ansök här” 
och logga in, välj sedan anslagsform Trafik och Region 2022 . 

• Fyll i formulärets olika delar använd med fördel FAQ frågor under ”hjälp 
och service” i vänstermenyn på startsidan, och följ anvisningarna steg 
för steg. 

 

https://www.researchweb.org/is/stockholm
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Registrera ansökan  

 

Formuläret i systemet innehåller flikar med underrubriker och tillhörande fält 

för textinmatning, där du registrerar de uppgifter som efterfrågas för att skapa 

din ansökan, var uppmärksam på att vissa delar/flikar har en max begränsning 

av antal tecken. Endast en ansökan per projektledare. Skriv din ansökan på 

antingen svenska eller engelska. Den populärvetenskapliga beskrivningen i 

registreringsformuläret ska alltid skrivas på svenska. Är din ansökan 

ofullständig kommer den inte att behandlas. Inga kompletteringar efter 

ansökningstidens slut kommer att godkännas. 

 

 

• Projekttitel: Det ska framgå av projekttiteln vad projektet går ut på. 

 

• Projektets hemvist: Registrera vilken institution/enhet som ska 

ansvara för projektet. 

• Godkännande av prefekt/chef: Intyga genom att kryssa i rutan att 

berörd prefekt/chef godkänt/beviljat uttag av sökt forskningstid för 

projektet och annan form av medfinansiering (in kind). 

• Godkännande av kontaktperson: Intyga genom att kryssa i rutan 

att kontaktperson vid Region Stockholm har godkänt att vara delaktig i 

projektet. 

• Sammanfattande ekonomisk plan och sökta belopp för 

projektet: Ange projektets totala kostnad och plan för finansiering. 

Detaljerad budget anges i under flik ”Resurser” längre fram i 

ansökningsformuläret.  

 

• Sammanfattning och populärvetenskaplig beskrivning: 

Den populärvetenskapliga beskrivningen ska skrivas på svenska och vara 

lätt att förstå även för den som inte är insatt i ämnet. Av beskrivningen 

ska framgå: 

o Vad som ska göras 

o Hur forskningen ska genomföras 

o På vilket sätt den nya kunskapen har relevans för Region 

Stockholm 

 

Om projektet beviljas medel ska den populärvetenskapliga 

beskrivningen kunna användas för informationsändamål. 

 

 

• Sökande personer: Ange huvudsökande, kontaktperson och samtliga 

medsökande. CV för projektledare och medsökande. Ange 
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kortfattade uppgifter om dig som projektledare och medsökande i CV-

form. 

 

Ange eventuella medsökande i flik ”Medsökande”: 

Ange kortfattade uppgifter om eventuella medsökande.  

I formuläret finns funktionen att bjuda in medsökande till ansökan. 

Medsökande måste då ha skapat ett personkort/konto i systemet för att 

kunna läggas/bjudas in som medsökande till ansökan. Om inte, 

kontaktar du och ber denne att skapa ett och du kan då skicka 

ut inbjudan till medsökande. Efter att den medsökande har skapat 

ett personkort/konto och accepterat inbjudan kan den medsökande själv 

fylla i de uppgifter som efterfrågas i rubrikerna. Eventuellt övriga 

medverkande i projektet kan presenteras under rubriken Presentation 

av forskargruppen i  formuläret.  

 

 

Beskrivning av forskningsprojektet 

Projektbeskrivningen ska bestå av en kortfattad, men komplett beskrivning av 

forskningsprojektet inklusive referenser, består av nedan underrubriker: 

 

• Vetenskaplig sammanfattning: En sammanfattning av den 

vetenskapliga frågeställningen som projektet innehåller. Skriv 

sammanfattningen så att även personer med annan kompetens kan ta 

del av informationen. 

• Bakgrund/områdesöversikt: Beskriv din egen/gruppens men även 

andras forskning inom aktuell frågeställning samt tidigare resultat inom 

tillämpningsområdet. 

• Referenser: Uppge nyckelreferenser som har relevans för 

forskningsprojektet. 

• Syfte, mål och effekter: Beskriv projektets övergripande syfte. 

Redovisa den frågeställning som ska besvaras eller den/de hypoteser 

som ska prövas. 

• Metod och tidplan: Beskriv projektets design, val av metod, 

genomförande och projektorganisation. Redovisa en övergripande 

tidplan. 

• Preliminära resultat: Om relevant, presentera eventuella förarbeten 

och preliminära resultat inom området. Det ska framgå om projektet 

bygger på tidigare avslutade projekt och en beskrivning av hur de i så fall 

hänger samman. 

• Relevans: Beskriv projektets relevans för Region Stockholm. 

• Etikprövning: ange om etikprövning behövs och antingen finns eller 

kommer att ansökas om. 
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Presentation av forskargruppen och beskrivning av kompetensen  

• Beskriv kompetensen i hela forskargruppen genom att ange: namn, yrke, 

titel, arbetsplats och anställning. Beskriv personernas funktioner i 

projektet och planerad forskningstid. 

 

Resurser för genomförande 

• Projektbudget: Motivera kort i budgeten avseende: lönekostnader och 

direkta kostnader (ex utrustning, system och övrigt) samt OH som 

beräknas på hela det sökta beloppet men får inte överskrida 35 procent. 

Även kostnader för anställd personal vid Region Stockholm kan anges. 

• Övriga finansieringskällor: Redovisa vilka andra finansieringskällor 

som eventuellt finns för att genomföra projektet. Även sökta, men ännu 

inte beviljade bidrag, ska anges. 

• Kommersiella intressen: Finns kommersiella intressen kopplat till 

projektet så ska uppgifter lämnas om innehav av patent, 

inlämnad/registrerad patentansökan, aktieinnehav eller andra 

kommersiella intressen. 

• CV för projektledare och medsökande Ange kortfattade uppgifter 

om dig som projektledare och medsökande i CV-form. 

 

Kontaktperson på Region Stockholm 

Ange namn och kontaktuppgifter. Kontaktpersonen ska även skriva under 

intyget finns att hämta hem och ladda ner i fliken ”Intyg” i 

ansökningsformuläret. Även intyg för prefekt/motsvarande ska ett intyg skrivas 

under. 

 

När ansökningsformuläret är ifyllt och klart för att skickas in och 

intygen är ifyllda, påskrivna och uppladdade som bilagor i systemet: 

 

När du är klar med din ansökan klickar du på "korrekturläs och slutför" 

längst ner i ansökningsformuläret. När du är klar med korrekturläsningen och 

redo att skickar du in din ansökan genom att klicka på "slutför". 

Även efter att du har slutfört ansökan kan du ändra i ansökan till sista 
ansökningsdag om ansökningsperioden är tidsbestämd. 
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Sekretess- och jävsregler 

Ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av 

sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Om sökande 

anser att sekretess föreligger 

ska en anmälan skickas via mail till Forskningskansliet som bevakar att 

sekretessprövning sker när någon begär att få ta del av handlingarna. 

Mailadress se nedan. 

 

Jävsregler, i enlighet med kommunallagens regler (1991:900), tillämpas vid 

berednings- och prioriteringsarbetet för att garantera en opartisk hantering. 

 

Projektledaren ansvarar för att planera och genomföra projektet i enlighet med 

god forskarsed och gällande lagstiftning. 

 

Avtal sluts efter beslut om tilldelning. 

 

Välkommen med er ansökan! 

 

 

 

Kontaktpersoner: 

För information om och frågor kring utlysningen 

 

Trafikförvaltningen Region Stockholm  

Gabriella Nilsson, Sektionschef Analys 

08-686 16 34, gabriella.nilsson@sll.se  

 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm  

Helena Näsström, Handläggare 

Tel 070-002 88 43 helena.nasstrom@sll.se  

 

Koordinator för KTH 

Malin Linngård, 08 790 6035, maliol@kth.se  

 

Koordinator för Region Stockholm 

Elisabet Rendahl: 070-737 35 49,  

elisabet.rendahl@sll.se  

 

Vid behov av stöd att identifiera kontaktpersoner/forskare, kontakta i god tid 

någon av kontaktpersonerna ovan. 

 

mailto:gabriella.nilsson@sll.se
mailto:helena.nasstrom@sll.se
mailto:maliol@kth.se
mailto:elisabet.rendahl@sll.se
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För frågor om, och teknisk support med ansökan 

Anna Roloff 

tel: 072-467 37 72 

anna.roloff@sll.se 

 

Sofia Baez-Catalan 

tel: 070-737 45 18 

sofia.p.baez-catalan@sll.se 

 

Frågor och teknisk hjälp med systemet, kontakta Researchweb support: 

support@researchweb.org 

 

 

. 

 
  

mailto:anna.roloff@sll.se
mailto:sofia.p.baez-catalan@sll.se
mailto:support@researchweb.org
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Bilaga 1, Smarta och hållbara samhällsstrukturer 

Utgångspunkten för en smart, hållbar samhällsutveckling är att prioritera 

bebyggelseutveckling till regionens bästa lägen och som har högst 

tillgänglighet med kollektivtrafik.  Förutom de regionala stadskärnorna är en 

utveckling i stationsnära lägen och bytespunkter för kollektivtrafik prioriterad. 

På landsbygden har landsbygdsnoder pekats ut som prioriterade för 

bebyggelseutveckling och som kollektivtrafiknoder. 

 

Den rumsliga inriktningen för Stockholmsregionen prioriterar en flerkärnig 

bebyggelseutveckling med fokus på de regionala stadskärnorna dit den största 

andelen av ny bebyggelse ska lokaliseras. Ur ett systemperspektiv är en 

flerkärnig struktur ett viktigt verktyg för att nå en robust och resurseffektiv 

samhällsutveckling. Flerkärnigheten stödjer ett hållbart resande, stärkt 

näringsliv, ekonomisk tillväxt och ett effektivt nyttjande av mark och 

gemensamma nyttigheter. De utpekade kärnorna har stor potential att utvecklas 

till stadskärnor som erbjuder urbana kvaliteter med god service under en större 

del av dygnet. Utvecklingen ser olika ut i de regionala stadskärnorna. Kopplat 

till flerkärnighet och hållbara samhällsstrukturer behövs mer kunskap om hur 

urbana kvalitéer och stadens attraktivitet kan bidra till högre 

företagslokalisering och näringslivsutveckling samt utökad kunskap kring vilka 

faktorer som är styrande för en utveckling mot en stärkt flerkärnighet och vilka 

som är begränsande.  

 

På regionens landsbygd och i skärgården råder det speciella förhållanden 

jämfört med övriga länet. TRF är intresserade av att belysa vilka utmaningar 

och möjligheter länets landsbygder och skärgård står inför, samt hur dessa kan 

bemötas och tas tillvara på i ett långsiktigt perspektiv. Exempelvis: vad kan det 

till betyda för en glesbygd att finnas i direkt närhet till Sveriges största 

konsumtionsmarknad? Hur kan en storstadsregion som Stockholm utvecklas i 

mer robust riktning genom att bättre tillvarata kopplingen och närheten till 

länets landsbygdsområden? 

 

Befolkningsframskrivningar och trafikprognoser är en viktig utgångspunkt i den 

regionala utvecklingsplaneringen. TRF har tillsammans med TF under lång tid 

utvecklat arbetet med avancerade modeller och systemanalyser som påvisar 

relationen mellan transportsystemets kapacitet och markanvändningen i länet. I 

detta perspektiv är det intressant att öka kunskapen om digitaliseringens 

inverkan på regionens samhälleliga systemsamband. Det finns ett stort behov av 

att utveckla modeller och beslutsstöd som på ett bättre sätt än idag kan bidra 
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med målstyrd scenarioplanering utifrån dessa frågor. Även metoder för att följa 

upp utvecklingen är intressant. 

Regionens prognostiserade befolkningstillväxt innebär ekonomiska utmaningar 

för kommuner och regionen framöver vilket innebär att vi behöver använda 

våra resurser på ett smart sätt för att ha råd att utveckla hållbara 

samhällsstrukturer. Hur kan kommunerna samverka med varandra och hitta 

gemensamma finansieringsformer och hur kan vi öka utväxlingen av offentliga 

investeringar i samhället? 

 

Bostadsmarknad och bostadsförsörjning 

Bostadsmarknaden spelar en vital roll för regionens utveckling. Människors 

välmående, kompetensförsörjning, inkluderingen i samhället och näringslivets 

tillväxt är beroende av en fungerande bostadsmarknad och bostadsförsörjning. 

I dagsläget uppger alla länets kommuner ett underskott på bostäder, såväl som 

en regional obalans på bostadsmarknaden, vilket leder till att 

boendesegregationen riskerar att öka. Utmaningarna är komplexa och 

bostadsläget kan studeras ur flera olika vinklar, exempelvis en effektivare 

användning av befintligt bestånd, behovet av en bostad, bostadens koppling till 

hälsa och livsmiljö, samt genom demografiska, sociala och ekonomiska 

analyser. 

 

Tekniska försörjningssystem, kraftförsörjning och elektrifiering 

Den ökade befolkningstillväxten i regionen medför utmaningar för regionens 

olika system, såväl transportsystemet som de olika tekniska 

försörjningssystemen. Behoven av person- och godstransporter ökar och 

samtidigt förändras konsumtions- och logistikmönster i hög takt. Utmaningarna 

är att minska trängseln och öka framkomligheten i transportsystemet, hantera 

målkonflikter i täta stadsmiljöer samt att nå klimatmålet om ett fossilfritt 

transportsystem till 2045. Fungerande och resurseffektiva tekniska 

försörjningssystem för energi, vatten och avlopp och för material (inkl. avfall) är 

en förutsättning för regionens positiva utveckling och för att nå både nationella 

och regionala klimatmål3. Elektrifiering av transporter, inklusive tunga 

transporter och kollektivtrafik är nödvändig för att nå klimatmålet till 2045, 

kraftförsörjning och kapacitetsfrågan är prioriterade frågor för att klara 

Fördjupad kunskap om framtida markbehov, lokalisering av anläggningar, 

potentialen i samlokalisering och synergieffekter mellan de olika delsystemen, 

resurseffektivitet, masshantering och transporter, industriell ekologi, cirkulär 

 
3 Se RUFS 2050 och tillhörande regionala klimatfärdplan 
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ekonomi och nya affärsmodeller är exempel på områden som behöver studeras 

vidare. Det är viktigt att hitta och utveckla robusta regionala system, såväl som 

beslutsstödsmodeller och metoder för hur avvägningar mellan intressen kan 

göras så smart och hållbart som möjligt. 

 

 
Folkhälsa 
Det finns stora skillnader i regionen vad gäller folkhälsan som utgör en stor 
utmaning. Insatser för en god och jämlik hälsa i länet behöver inkludera hela 
befolkningen men särskilda insatser behövs också för dem med störst behov. 
Regionens kärnverksamheter är alla av stor betydelse i det strategiska 
folkhälsoarbetet, inte minst hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande hälso- 
och sjukvård som är trygg och tillgänglig för individen. Även kollektivtrafiken, 
kulturen och den regionala utvecklingsplaneringen kan bidra till en jämlik 
hälsa. Ökad kunskap om hur fysisk planering kan bidra till en förbättrad och 
jämlik hälsa behövs, till exempel stödjande strukturer, lokalisering av och 
tillgång till olika typer av samhällsservice och grönstruktur, insatser för att 
främja gång och cykelresande.  

 

 

Innovation och företagande  

Innovation och företagande är en avgörande framgångsfaktor för 

Stockholmsregionen och en direkt förutsättning för att möjliggöra en hållbar 

utveckling ur ett systemperspektiv. Stockholmsregionen är idag en ledande 

tillväxt- och kunskapsregion med många kunskapsintensiva företag, 

världsledande innovationsmiljöer och internationella forskare. Flera av 

Stockholmsregionens universitet och högskolor har spetskompetens inom olika 

forskningsområden och är välkända i internationella sammanhang.  

För att bibehålla och fortsatt utveckla länets innovationsförmåga och 

företagande spelar regional samverkan mellan företag, akademi, offentlig sektor 

och civilsamhället en avgörande roll. Det gäller inte minst för att utveckla 

globalt ledande forsknings- innovations- och företagsmiljöer i länet.  

För att omhänderta regionens utpekade mål och prioriteringar inom detta 

område spelar regionens stadskärnor och innovationsmiljöer en avgörande roll. 

Flera av de regionala stadskärnorna är även en del av starka, strategiska 

forskningsstråk och innovationsmiljöer, såsom Kista-Sollentuna-Häggvik, 

Centrala regionkärnan, Flemingsberg och Södertälje. Det är i dessa miljöer och 

genom en strategiskt utformad regional samverkan som grunden för 

Stockholmsregionens fortsatta utveckling mot en långsiktigt ledande tillväxt- 

och kunskapsregion läggs.  
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Utvecklingen av Stockholmsregionens regionala stadskärnor är en del av den 

rumsliga inriktningen och stadsutvecklingen måste gå hand i hand med 

utveckling av tillgängligheten för att stimulera den ekonomiska tillväxten.  

Målet är att utveckla tillgängliga och smarta regionala stadskärnor med hög 

specialisering och ett kunskapsintensivt näringsliv, såväl i de regionala 

stadskärnorna som i den centrala regionkärnan. De regionala stadskärnorna ska 

vara en naturlig lokaliseringsplats för innovation, näringsliv, kultur, utbildning, 

forskning och vård 

 

I syfte att förstärka regionens arbete mot en ledande tillväxt- och 

kunskapsregion i Europa är det av stor vikt att ta del av ny kunskap och 

anpassade planerings- och utvecklingsverktyg. Även verktyg för uppföljning är 

intressant att utveckla. Här kan exempelvis kunskapsbaserad urban utveckling, 

integrering och styrning i en regional kontext av fysiska, sociala och ekonomiska 

faktorer liksom huvudkomponenterna i innovativa miljöer vara av stort intresse.  

 

 


