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   Insänds endast via epost 

Yttrande aktualitetsprövning av RUFS 2010 från Klimataktion Stockholm 

I underlaget ställs frågan om det finns nya utmaningar utöver de redan kända. En mycket bra ansats 

av TMR. Problemet med mycket översiktliga och fleråriga planer som RUFS är att man kanske inte tar 

till sig aktuell kunskap, forskningsresultat, händelser och trender i omvärlden i den utsträckning som 

skulle vara nödvändig. Klimataktion anser, liksom andra miljö-, sociala och rättviseorganisationer, att 

samhällsplaneringen i allmänhet inte i tillräcklig utsträckning tar till sig de utmaningar som 

forskningen visar på när det gäller hållbarhet, utnyttjande av naturresurser och klimatförändringar. 

Se bl a sammanfattande rapport 27 sept 2013 från IPCC, Intergovernmental Panel on Climate 

Change, där de naturvetenskapliga grunderna för de globala klimatförändringarna är uppdaterade. 

Där varnar forskarpanelen för allvarliga konsekvenser för hela vår livsmiljö om utsläppen fortsätter 

öka. 

Globala ödesfrågor som klimatförändringarna och några andra hotade så kallade planetära gränser 

borde sannerligen ges ett större avtryck i en aktualisering av RUFS 2010 och en kommande RUFS. 

Enskilda samhällsplanerare och politiker förstår förhoppningsvis de problem som världen inklusive 

Sverige och Stockholmsregionen står inför, men politiska låsningar och beroendet av korta 

planeringshorisonter, i värsta fall enstaka mandatperioder, utgör allvarliga hinder för att anvisa 

åtgärder som siktar mot hållbarhet och resiliens i Stockholmsregionen. Sådana lösningar måste sökas 

i seriösa omställningar av viktiga samhällssektorer, inte minst trafikinfrastrukturen, energisektorn, 

livsmedelssektorn och bostadssektorn, (”bilen, biffen och bostaden”). Alla är berörda och måste ta 

sitt ansvar. 

Det är mycket graverande att TMR i 2012 års uppföljning av RUFS 2010 anger att utsläppen av 

växthusgaser är 4,3 ton per capita i Stockholmsregionen. Detta är en minst sagt förskönande 

omskrivning av en brutal verklighet, eftersom siffran inte inkluderar regioninvånarnas konsumtion av 

varor producerade utomlands, internationellt flyg mm.  Enligt Naturvårdsverket har utsläppen, om 

importerade produkter räknas in, ökat med 15% mellan åren 1993 och 2010. Siffran 4,3 per capita är 

i verkligheten cirka 11,5 ton per capita. Då ska man veta att snittet globalt sett borde ligga runt max 1 

ton per capita. Det är också dit Sverige måste nå till 2050 om max 2 gradersmålet ska kunna hållas 

(Källa: Sanne: Hur kan vi leva hållbart 2030, Naturvårdsverket rapport 6524). Det är närmast 

tjänstefel av TMR att fortsätta mörka denna verklighet, hur gärna man än vill presentera glada siffror 

för politiken.   



 

Aktualitetsprövningen: ”Använder vi gamla lösningar för en ny tid?” 

Ja, i högsta grad. Det mest flagranta exemplet i Stockholmsregionen är Förbifart Stockholm. Trots 

klimatmål och ambitioner som siktar mot en fossilbränslefri fordonsflotta, halvering av biltrafiken, 

dubblering av kollektivtrafiken osv, fortsätter regionens politiker att framhärda i att inte ompröva 

denna onödiga megasatsning på bilismen.  

Vem vågar säga att kejsaren är naken? Prestige och partiöverskridande överenskommelser står i 

vägen för rationellt handlande ur klimatsynpunkt, vilket det skulle innebära om man skrotade 

planeringen av den nya motorvägen för bilar och lastbilar, och istället satsade pengarna på mer och 

bättre kollektivtrafik för regioninvånarna. 

Aktuella och kommande trafikprojekt, både i Stockholmsregionen och i resten av Sverige, måste 

bidra till sänkningar av växthusgaserna i atmosfären, och samtidigt underlätta för alla medborgare 

oavsett ålder, kön och lön att ta sig fram, inte bara de bilburna. Planeringen av transportinfrastruktur 

måste ta sitt samhällsansvar eftersom transporter på väg står för så stor del av koldioxidutsläppen. 

Den samlade planeringen av Förbifart Stockholm bidrar tvärtom till att förvärra klimatkrisen. Om 

Förbifart Stockholm inte byggdes skulle 30 – 60 miljarder kunna omföras till nya 

kollektivtrafiksatsningar. Dessutom finns det en ofinansierad regional cykelplan. Om den 

genomfördes skulle det kunna betyda en hel del för överflyttning från biltrafik och en avlastning av 

kollektivtrafiken. 

 

I RUFS 2010 angavs bl a att en förutsättning för att nå klimatmålen var högre bränslepriser än nu, och 

effektivare ekonomiska och politiska styrmedel för att minska bilism och styra över till mera 

kollektivtrafik. Inget sådant genombrott har skett sedan RUFS antogs. Inte heller har politiken hittat 

finansiering för utbyggd kollektivtrafik eller den regionala cykelplanen.  

För att nå klimatmålen och undvika en ökning av jordens medeltemperatur med mer än 2 grader 

måste alla samhällssektorer påbörja en omställning utan mera dröjsmål. En aktualiserad RUFS skulle 

kunna visa vägen genom att ta dessa frågor på allvar. En hållbar Stockholmsregion blir en attraktiv 

Stockholmsregion och skulle kunna vara världsledande när det gäller omställningsutmaningen. Det är 

den inte nu.  

Klimataktion Stockholm anser sammanfattningsvis 

 Att Förbifart Stockholm inte ska byggas och att medlen ska omfördelas till upprustning och 

nybyggnation av kollektivtrafik och cykeltrafik 

 Att omställningen till ett hållbarare och mera resilient samhälle måste påbörjas snarast och 

involvera alla samhällssektorer – medborgare, näringsliv, myndigheter, organisationer. En 

start på detta är att ge förutsättningar för att utsläppen av växthusgaser halveras inom nästa 

mandatperiod. En storstadsregion måste kunna visa vägen och kunna klara detta lättare än 

andra delar av Sverige. 
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