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Till 
Stockholms läns landsting 
registrator.trf@sll.se  
Diarienummer TRN 2017-0052 
 
Yttrande från ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen 

Detta yttrande insändes endast via e-post. 

 

Synpunkter på RUFS 2050 

ARG koncentrerar sig på transportsektorn. Utbyggnaden av denna har dock 
avgörande betydelse för resval, framtida bebyggelsestrukturer, klimat- och 
energifrågor. 

Stadsmotorvägarna Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse har bland annat en 
avgörande negativ inverkan på möjligheten att nå miljömålen för såväl regionen som 
för Sverige. För att Sveriges klimatmål skall kunna nås krävs enligt Trafikverkets 
miljöexpertis att biltrafiken skall minska med 10-20% i Sverige som helhet till år 2030 
och med 30% i storstadsregionernas tätortsområden. Enligt Trafikverkets 
miljöexpertis behöver biltrafiken minska till 2030 även om vi skulle få en god teknisk 
utveckling med energisnålare bilar och ökad andel bilar som drivs av biodrivmedel 
och/eller el. Vi hävdar att en än större minskning av biltrafiken krävs jämfört med vad 
Trafikverket anger, särskilt i storstäder, eftersom produktion av nya fordon, inte minst 
elbilar, liksom summan av produktion och förbränning av biodrivmedel samt 
produktion av el långt ifrån är koldioxid-/klimatgasneutral, i synnerhet ur ett 
internationellt perspektiv. Förskönande kalkyler kan inte lura naturen. Se vidare 
ARGs yttrande om klimatfärdplanen.  

Om Förbifart Stockholm färdigställs beräknas enligt Trafikverkets prognoser 
biltrafiken öka med 69% i Stockholmsregionen till 2035. I handlingar om Östlig 
förbindelse nämns förväntningar om 50% större trafikmängder på 2030-talet jämfört 
med dagens nivåer.  

I RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen saknar vi redovisning 
av de negativa konsekvenserna av dessa stadsmotorvägar avseende 
klimatgasutsläpp, negativ påverkan på lokala natur- och boendemiljöer samt 
hälsoaspekter orsakade av bland annat buller och luftföroreningar. Även dessa 
motorleders direkta och indirekta påverkan på framtida stadsutveckling genom ökat 
bilberoende, utglesad bebyggelse, ökad handel i affärscentra och stormarknader 
med begränsad kollektivtrafikförsörjning måste beaktas. Detta leder även till 
utarmning av till bostadsområden närliggande service. Konsekvenserna av 
utbyggnad av dessa stadsmotorvägar är så stora att de inte kan kompenseras av 
utbyggnad av kollektivtrafiken eller andra åtgärder.  
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Vid byggnation av Förbifart Stockholm kommer dessutom tusentals 
färjetransporter innehållande lastbilar med materiel, driv-, spräng- och 
injekteringsmedel mm samt pråmtransporter med stenkross trafikera Mälaren. Detta 
innebär att Östra Mälarens vattenskyddsområde, regionens helt dominerande 
dricksvattentäkt, riskerar att utsättas för utsläpp och föroreningar.  

Nu är det hög tid att i handling visa att Stockholmsregionen verkligen vill förstärka 
kollektivtrafikresandet i förhållande till det privata bilresandet. En förutsättning för 
detta är att stadsmotorvägar som Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse inte 
byggs. Dessa motorleder kommer enligt all forskning stimulera till bilresande, bland 
annat till arbetsplatser som kan nås med kollektivtrafik, i synnerhet om denna byggs 
ut, blir turtätare och bekvämare. Genom minskat privatbilsresande skulle  
nyttotrafiken komma fram mer effektivt på nu befintligt vägnät.  

Det är inte försent att stoppa Förbifart Stockholm. Uppfyllandet av klimatmål, en rad 
andra miljö- och transportpolitiska mål samt hälsopolitiska mål finns att vinna liksom 
tiotals miljarder. Planerna på Östlig förbindelse bör också skrinläggas och inte 
återupptas eftersom denna led ytterligare skulle öka biltrafiken och svårigheterna att 
nå uppsatta klimatmål mfl mål.  

 
Viktiga citat från RUFS 2050 och Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen som talar mot nya stadsmotorvägar som 
Förbifart Stockholm och Östlig förbindelse 

I förslaget till RUFS (sid 122) står följande 

”Till dess att det klargjorts att regionen kan klara klimatåtagandet kan 
sådana utbyggnadsåtgärder av vägnätet som påtagligt ökar trafikarbetet 
behöva skjutas på till dess att förutsättningarna för biltrafikens roll för den 
regionala tillgängligheten har klarnat”.   

ARGs kommentar: Detta konstaterande borde leda till en ingående diskussion i 
RUFS 2050 angående den mycket tydliga målkonflikten med Förbifart 
Stockholm. Den enda möjligheten att lösa denna målkonflikt är att stoppa 
byggnationen av Förbifart Stockholm.  

I Klimatfärdplanen, avsnitt Transportsektorn står:  

Sid 20: 

”Länet behöver planeras för att fungera med korta transporter, att korta 
transporter kan ske per cykel eller till fots, samt att på olika sätt 
underlätta för lokala, flexibla kontor och omlastningspunkter.”  

”Det sker en fortsatt snabb utveckling av digitala tjänster för till exempel 
distribution av mindre gods, samåkning och olika former av hjälpmedel 
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där syftet är att kunna samarbeta utan att vara på samma fysiska 
plats. Regionen behöver planeras för ett samhälle där dessa tjänster 
används. Det kan innebära en lägre nivå på resande och transporter än 
vad som tidigare har prognosticerats. Ett minskat transportarbete beror 
främst på hur länets bebyggelsestrukturer utvecklas. Det blir inte heller 
möjligt att bygga ikapp efterfrågan på resor. Med en sammanhållen och 
kollektivtrafiknära utveckling finns det emellertid goda chanser för en 
stark minskning av utsläppen (se mer i kapitlet om markanvändning). 

För att åstadkomma detta krävs det att statliga och regionala styrmedel 
införs som understödjer en sådan utveckling. Fyrstegsprincipens tidiga 
skeden (beteendeförändringar och icke-fysiska åtgärder) är särskilt 
viktiga. Den nuvarande vägkapaciteten i länet bör utvecklas med 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik som ett rättesnöre. Även länets 
hamn- och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid. 
Terminalområdena och ett större antal mindre logistik- och 
omlastningscentra behöver dock utvecklas.” 

Sid 21:  
”De avgörande regionala vägvalen behöver genomföras före år 2030.” 
 
”Trängselskatt är både vägval och styrmedel. Den bör framöver omfatta 
fler och större områden än idag och därmed bidra till att andra resesätt 
än bil blir mer konkurrens-kraftiga. Inkomsterna av trängselskatten 
används med fördel till kollektivtrafiken.                                                    
 
”Satsningar på kollektivtrafik, samt cykel- och gångtrafik inom länet 
omfattar en stor utbyggnad (infrastruktur) enligt Sverigeförhandlingen 
och länets egna planer (läns-plan, cykelplan, trafikförsörjningsprogram). 
De kompletteras med massiva satsningar på mjuka åtgärder för att öka 
andelen resernärer inom kollektivtrafiken (från 49 procent till 54 procent 
av alla motoriserade resor 2030) och andelen cyklister (från 5 procent till 
20 procent år 2030). Det är avgörande för länets omställning till ett 
transport- och klimatsnålt transportmönster. Tillsammans med 
klimatsmarta bebyggelsestrukturer kan detta utgöra en ny planerings- 
och utvecklingsparadigm.” 

Sid 24: 
”De nu beslutade satsningarna på en fysisk utbyggnad samt nya vagnar 
och fordon gör att landstingets investeringsram är intecknad till 2030-
talet.” 

 

ARGs kommentar: Utan Förbifart Stockholm skulle investeringsramen för 
kollektivtrafiken, cykelbanor mm kunna vara betydligt större. 
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Konsekvenser av Förbifart Stockholm 
Eftersom ARG noggrant studerat handlingar och utredningar avseende Förbifart 
Stockholm kommenterar vi nedan konsekvenser av denna led lite extra.  
 
1.Klimatmål   
 
Förbifart Stockholms planering, samhällsnytta och finansiering via trängselskatt 
förutsätter cirka 70% ökning av biltrafiken i regionen och ökning av innerstadstrafiken 
och biltrafiken över nuvarande tullsnitt med drygt 30% till 2035 jämfört med 2007. 
Detta skulle medföra dubbelt så stora klimatgasutsläpp från trafiken i regionen 
jämfört med vad som är acceptabelt om Sveriges klimatmål skall kunna nås. 
Trafikverkets miljöexpertis talar om behovet av att minska biltrafiken i Sverige, allra 
mest i storstad, för att klimatmålen till 2030 skall kunna nås.  

2. Finansiering 

När trängselskatten infördes i Stockholm 2007 sjönk biltrafiken över vägtullssnittet 
med ca 20%. Därefter har mängden biltrafik till och från Stockholms innerstad och 
regioncentrum, på Essingeleden och över Saltsjö-Mälarsnittet inte påtagligt 
förändrats.  

Skulden för Förbifart Stockholm kan på 2050- talet vara omkring 20- 30 miljarder om 
biltrafiken inte ökar. För att nå klimatmålen måste biltrafiken tvärt om minska. Är det 
inte dags att ta denna målkonflikt på allvar?  

Man kan med fog hävda att Förbifart Stockholm inte är finansierad om klimatmålen 
tas på allvar, då finansieringen huvudsakligen bygger på att trängselskatten ger 
tillräckliga intäkter. 

Kan för övrigt trängselskatten ge 9 miljarder till T-baneutbyggnad, enligt 2014 års 
överenskommelse, om Förbifart Stockholm byggs? 

3. Kollektivtrafik  

Förbifart Stockholm är på grund av sin dragning och planerade byggnation inte 
anpassad för busstrafik. Förbifart Stockholm minskar på olika sätt förutsättningarna 
för utbyggnad av effektiv kollektivtrafik i regionen. Detta gäller såväl avseende 
trafikantunderlag som finansiella resurser. Förväntad tunnelluftskvalitet är ytterligare 
ett problem. 

4. Störningar i natur- och boendemiljöer: 

Förbifart Stockholm ger kraftiga störningar i naturmiljöer/reservat och boendemiljöer 
under såväl byggnads- som driftsfas i form av ökat buller, försämrad luftkvalitet, ökat 
nedfall av föroreningar samt barriäreffekter. Inte minst gäller det befolkningen och 
naturmiljön på Järvafältet och i bostadsområden kring trafikplatser som Vinsta och 
Skärholmen. Längs hela tunnelsystemet, reservat och boendemiljöer, riskerar 
inläckage av grundvatten till tunnlarna (tillåten mängd kan beräknas till mer än 1,4 
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miljarder liter per år) leda till skador på natur, biotoper och hus. Föroreningsrisk 
föreligger vid  avyttring av detta vatten till Mälaren och/eller Östersjön. Det framgår 
att om vattnet inte kan renas tillräckligt kommer det att tillföras Östersjön, vilket är 
oacceptabelt. 

Vattenkvaliteten, i synnerhet i Mälaren, regionens dominerande dricksvattentäkt, 
riskerar också att under byggtiden försämras av avgaser/föroreningar från 
arbetsfordon, färjor och pråmar och genom olyckshändelser vid fartygstransporter 
och hamnverksamhet och under driftstiden av avgaser/föroreningar från trafiken på 
Förbifart Stockholm. 

5. Tunnelluftskvalitet: 

Trafikverket har sedan 2012 utlovat riktvärden för tunnlar. Ett löfte gällde våren 2015, 
numera under 2016, men ingenting har ännu hörts. Halterna av kväveoxider och 
partiklar i tunnlarna beräknas bli 50-100 gånger över miljökvalitetsnormer för ytläge 
och jämfört med stadens värsta gator. Ökad risk för förtida död hos arbetspendlare 
som åker genom Förbifart Stockholm beräknas till cirka 10%. Närmare 40 procent av 
befolkningen, lung- och hjärtsjuka, allergiker och andra överkänsliga, yngre, gravida 
och äldre behöver avrådas från att färdas genom Förbifart Stockholms tunnlar på 
grund av risk för akuta eller långsiktiga hälsoeffekter. Hälsoproblemen kan bli mycket 
större än beräknade eftersom passagetiden, ca 15 minuter, förutsätter en hastighet 
om 90 km/tim som under rusningstrafik kan komma att minska till 20-30 km/tim.  

Vi hänvisar även till en skrivelse med faktasamling om Förbifart Stockholm från 
hösten 2014 utarbetad av arbetsgrupp inom nätverket Stoppa Förbifart Stockholm:  
”Till dig som i egenskap av politiskt ansvarig kommer att ha en avgörande betydelse 
för Sveriges och Stockholmsregionens framtida utveckling”  

De 22 föreningar/organisationer som ingår i nätverket är namngivna i skrivelsen. 
https://www.dropbox.com/s/0qzlyb61xlr2bf4/Stoppa_Forbifart_Stockholm_faktasamling_okt_2014.pdf?
dl=0 

ARGs uppfattning avseende Östlig förbindelse  

Planeringen av Östlig förbindelse har under hösten 2017 lagts ner. Om planeringen 
återupptas och Östlig förbindelse trots allt byggs, med eller utan bredvidliggande 
spårvägsförbindelse, kommer detta leda till allvarliga miljöproblem i form av kraftigt 
ökad biltrafik i regionen och ökad klimatpåverkan. Östlig förbindelse skulle även leda 
till ökade hälsoproblem orsakade av luftföreningar, kväveoxider och partiklar, i och 
utanför tunnlarna. Östlig förbindelse skulle även ge lokala miljöproblem, buller och 
barriäreffekter, bland annat vid Gärdet och nuvarande Lindarängsvägen och olika 
former av negativ påverkan på Nationalstadsparken.  

I samrådsförslaget för RUFS 2050 finns två alternativ, sid 87 och framöver. A-
alternativet innehåller biltunneln Östlig förbindelse med antingen busslinjer eller vid 
sidan av biltunneln en spårförbindelse. B-alternativet har inte Östlig förbindelse utan i 

https://www.dropbox.com/s/0qzlyb61xlr2bf4/Stoppa_Forbifart_Stockholm_faktasamling_okt_2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0qzlyb61xlr2bf4/Stoppa_Forbifart_Stockholm_faktasamling_okt_2014.pdf?dl=0
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stället en tunnelbanelinje över Saltsjö-Mälarsnittet med icke angiven placering. B-
alternativet innebär lägre biltrafikandel än idag, medan A-alternativet ligger på 
samma nivå som idag. Skillnaden i prognostiserad biltrafikandel kan delvis bero på 
att ny bebyggelse i B-alternativet är mer centrerad till regionens centrala del och till 
de yttre regionala stadskärnorna, men en betydande orsak lär naturligtvis vara att 
alternativ A innehåller ännu en ny stadsmotorväg, Östlig förbindelse.   

Avseende byggnation av Östlig förbindelse vill vi här även framföra följande citat från 
Naturskyddsföreningarnas (i Stockholms stad och län plus Nacka) yttrande avseende 
samråd Östlig förbindelse:  

”Med hänvisning till EU-domstolens s.k. Weserdom och till KOM:s 
senaste skrivelse till Sverige rörande genomförandet av Vatten-direktivet 
hävdar vi, att allt arbete i vatten som leder till frigörande också av små 
mängder av närsalter och av ämnen som omfattas av gällande MKN, inte 
är tillåtet. Det är sedan länge känt att sedimenten i de berörda vattnen 
innehåller betydande mängder av fosfor, kväve och sådana gifter som 
omfattas av gällande MKN (se ex. VISS och Miljöförvaltningens Miljö-
portal). Risken att gällande MKN överskrids på ett otillåtet sätt är därför  
avsevärd inte bara i den aktuella vattenförekomsten utan också i 
vattenförekomster längre ut i skärgården, vilket innebär att angränsande 
kommuner dessutom blir skyldiga att restaurera de områden som 
påverkas.”  

Ovanstående lär främst gälla sänktunnel men kan även åberopas angående tyngre 
fartygstransporter som kan orsaka vågor och strömbildningar som i sin tur påverkar 
stränder och bottnar. Exempel på sådana fartygstransporter är pråmar med 
stenkross och färjor med fordons- och materialtransporter som kan bli aktuella under 
byggnadsprocessen för Östlig förbindelse. ARG anser att liknande resonemang kan 
föras beträffande byggnationen av Förbifart Stockholm.  

Beträffande lokala miljöeffekter av Östlig förbindelse hänvisar vi till yttranden, under 
2016 års samråd avseende denna led, från föreningar med större lokalkännedom 
såsom Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening och naturskyddsföreningarna i 
Stockholms län och stad och inom Nacka kommun. 

 

Slutord 

Stockholmsregionens planverksamhet och infrastrukturplanering har avgörande 
betydelse för att ge dagens unga och kommande generationer en möjlighet till ett 
drägligt liv med klimatmål och ekonomi i balans och med kommunikationer som ger 
rörelsefrihet och god hälsa. Detta förutsätter i en storstadsregion som Stockholms en 
satsning som möjliggör minskad biltrafik och ger en kraftfull utbyggnad av effektiv 
kollektivtrafik och cykelbanor och en klimatsmart samhällsplanering i övrigt.   
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Förbifart Stockholm motverkar allt detta varför regionen först av allt bör ompröva 
denna led. Ännu finns tid att stoppa byggnationen och att spara merparten av över 
30 miljarder i investeringskostnad, öka utbyggnaden av kollektivtrafiken och 
möjliggöra att nuvarande och kommande klimatmål skall kunna nås.  

Det är oansvarigt att belasta framtida generationer med Förbifart Stockholm och 
andra stadsmotorvägar såsom Östlig förbindelse. Den skuldbörda dessa medför i 
form av omfattande miljö-, klimat- och hälsomässiga samt ekonomiska konsekvenser 
och minskad rörelsefrihet via miljövänliga transportmedel kommer inte att kunna 
klaras och kompenseras av kommande generationer. Den internationella 
överenskommelsen från Parismötet med det nya klimatmålet att sträva mot en 
maxhöjning av jordens medeltemperatur på 1,5 grader ökar dessutom kraven.  

ARG framhåller härmed att det är nödvändigt för regionen och Sverige, för att nå 
fossilbränslefrihet och klimatmål, att stoppa byggnationen av Förbifart Stockholm.  
Detta är enligt vårt förmenande den viktigaste åtgärd som kan göras inom regionen 
för att miljö-, klimat och transportpolitiska mål skall kunna nås i regionen och i 
Sverige. Att stoppa Förbifart Stockholm är också avgörande för att kunna upprätthålla 
goda rekreationsmöjligheter och sunda boendemiljöer och en god hälsa bland 
befolkningen. Det är också av största vikt att Östlig förbindelse, vars planering 
nyligen lagts ner, inte byggs. 

ARG hänvisar även till föreningens yttrande, oktober 2017, avseende Klimatfärdplan 
2050 för Stockholmsregionen. 

Fortsatt korrespondens önskas till nedanstående postadress eller per mail, i första 
hand till ARGs mailadress, se nedan. 

 

Hässelby 2 november 2017 

Med vänlig hälsning 

Stig Sjöstedt                                                                                                         
ordförande i ARG                                                                                                         
e-post: stig.r.sjostedt@telia.com 

Postadress:                                                                                                        
Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen                                                                       
c/o Anne Lundequist, Abiskovägen 14, 162 68 Vällingby                                            
e-post: grimstaskogen@yahoo.se 
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