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Vägrafiken och koldioxiden 
RUFS 2010 utgår från en mycket kraftig ökning av vägtrafikarbetet fram till 2030. Denna ökning är i 
sin tur ett viktigt motiv både för de planerade nya vägsatsningarna och för det tuffa åtgärdspaket 
som diskuteras för att klara målet att 2005-2030 minska vägtrafikens koldioxidutsläpp med 30 
procent. 
 
Sedan RUFS 2010 beslutades tycks dock utvecklingen ha tagit en annan riktning än den planen utgår 
från. Diagrammet nedan visar dels den utvecklingen av trafikarbetet som RUFS 2010 bygger på, dels 
den verkliga utvecklingen. (Siffrorna gäller körsträckor för bilar registrerade i Stockholms län och 
således inte trafikarbetet i Stockholms län, men de torde dock korrekt återspegla den trendmässiga 
utvecklingen av trafikarbetet i länet). (Underlag: Trafikanalys) Som framgår är trafiktillväxten 
betydligt långsammare än man räknade med i RUFS 2010 (heldragen linje). I själva verket tycks 
trafikarbetet inte öka alls trots att ett antal viktiga faktorer borde verkat i denna riktning: 

 Befolkningen ökar 

 Disponibel inkomst ökar 

 Den rörliga kostnaden för att köra bil sjunker 

 
 
Till detta kan läggas att det förefaller finnas en stor enighet om att skärpa trängselskatten i 
Stockholm, en åtgärd som rimligen ytterligare dämpar trafikarbetet i regionen.1 
 
Mot denna bakgrund vore det orimligt att inte vid översynen se över och dra ned på 
vägutbyggnadsplanerna. Det gäller inte minst den största satsningen i planen, Förbifart Stockholm. 
Eller är vägutbyggnadsplanerna frikopplade från trafikutvecklingen? 
 
Ändrade riksintressen för naturvård och friluftsliv 
På sid 213 i RUFS redovisas riksintressen för bl.a. naturvård och friluftsliv. Sedan RUFS 2010 antogs 
har en översyn av riksintressena påbörjats. Bl.a. väntas Järvafältet pekas ut som riksintresse för 

                                                           
1
 http://stockholmsforhandlingen.se/accounts/10965/files/247.pdf 
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naturvårds och friluftsliv. Denna ändring bör redovisas, men den bör också leda till justeringar av 
planen. 
 
Skydda Kymlinge 
Sedan RUFS 2010 antogs har Sundbybergs kommun justerat sin översiktsplan bl.a. på så sätt att alla 
planer på nybyggnation i Kymlingeskogen tagits bort. Detta bör återspeglas i uppdateringen av RUFS 
2010. 
 
T-bana Barkarby 
Sedan RUFS 2010 antogs har planeringen av en spårförbindelse mellan Akalla och Barkarby kommit 
att inriktas på en tunnelbanelösning. Denna ändring bör föras in i en uppdatering av RUFS 2010. 
Samtidigt bör även T-banesträckan Hjulsta-Barkarby tillföras och det bör dessutom i detta 
sammanhang markeras att dessa bägge t-banedragningar kopplas samman så att det på sikt skapas 
en ringlinje runt Järvafältet. En sådan lösning skulle betyda mycket för sammankopplingen av norra 
och södra Järva på ett sätt som samtidigt snarast skulle stärka skyddet för grönområdet. 
 
Rotebroleden 
Sedan RUFS 2010 antogs har Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner presenterat 
exploateringsplaner längs Rotebroleden som allvarligt hotar samband i Järvakilen. En reviderad 
regionplan måste uppmärksamma detta hot och skapa en enighet om att hejda ytterligare intrång i 
det aktuella avsnittet av kilen, t ex genom att skydda de ännu oexploaterade områdena som 
naturreservat. 
 
Ulriksdal/Sörentorp/Kymlinge 
Revisionen av RUFS 2010 ger möjlighet att reparera en allvarlig miss i ursprungsplanen som gäller 
behovet av att stärka Järvakilen i avsnittet Ulriksdal-Kymlinge. Denna barriär pekas som den högst 
prioriterade i det åtgärdsprogram Vägverket och Banverket antagit och där man förordar att vägar 
och järnvägar på sikt förläggs på broar. 
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