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Det centrala i RUFS 2050 är att göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion. 
Måttet på attraktion tycks mätas i befolkningsökning, nedanstående diagram har presenterats: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag anser att man börjar i fel ände. Man borde snarare börja med att lista hoten mot regionens hållbarhet och 
utifrån det sätta ett tak på befolkningstillväxten. I RUFS avsnitt 7.13 tas såna hot upp men åtgärder att 
bemästra hoten styr inte planeringen nämnvärt. Här är några av hoten 
- klimatförändringar i stort  
- havsnivåhöjning som kan göra Mälaren till en havsvik och förstöra Stockholms dricksvattenförsörjning 
- översvämningsrisker p.g.a. förväntad högre nederbörd 
- tillgång till drivmedel för våra transportapparat (”Peak Oil”). 
 
Helt bekymmerslöst förnyar vi nu bilparken med nästan enbart fossildrivna fordon utan att planera för att 
Danmark och Norge alltmer bortfaller som oljeexportörer och att beroendet av rysk olja ökar. 
 
Lika bekymmerslöst bortser vi i praktiken från att våra utsläpp av växthusgaser måste minska till kanske en 
tiondel. Vi får inte fuska med statistiken, klimatet låter sig inte luras av friserad statistik. Vi måste räkna in de 
utsläpp av växthusgaser som sker genom att importerade produkter tillverkas t.ex. i Kina. Vi måste räkna in 
internationella resors utsläpp enligt ett regelverk som inte sopar något under mattan. Vi måste göra 
livscykelanalyser av fordonsbränslen, fordonstillverkning och infrastruktur. Såna analyser har en tendens att 
göra uttryck som ”nollutsläppsbilar” och ”förnyelsebara biodrivmedel” kraftigt modererade eller till tomt 
prat. 
 
Miljöbilspremier och  supermiljöbilspremier är i sig själva ett hån mot dem som åker kollektivt eller cyklar. 
De utdelas på pappersmeriter som inte vilar på någon verklig grund utan på fusk med mätmetoder och utan 
gjorda livscykelanalyser. Pengarna borde i stället gå till förbättring av cykelvägar och kollektivtrafik. 
 
Dessa utmaningar är omskakande och utesluter t.ex. byggande av nya motorvägar. I stället måste en kraftig 
upprustning och utbyggnad av kollektiva transportmedel ske. I dag byggs trots detta en motorvägstunnel 
under Mälaren när man kunde byggt en pendeltågslinje och satsat på en bilpool norr om och en söder om 
Mälaren för dem som verkligen behöver en bil, sannolikt en bråkdel av de bilar som nu planeras dagligen 
pendla i tunneln. 
 



 
Tjänstebilar skapar ett frälse som är immunt mot trängselskatter och parkeringsavgifter och systemet måste 
avskaffas. 
 
Videokonferenser kan sannolikt ersätta många fysiska möten. För företag som inte har möjlighet att investera 
i en sådan anläggning borde bokningsbara videokonferensrum finnas lätt tillgängliga. 
 
Allt detta är inte Landstingets sak men planeringen måste vara förenlig med lösningarna på såna problem.  
RUFS 2050 som plan för Stockholmsregionens framtid kräver en kraftig omarbetning. Lösningarna skulle 
sannolikt inte göra Stockholmsregionen till Europas mest attraktiva storstadsregion mätt i 
befolkningstillväxt. 
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