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Synpunkter på samrådsförslag avseende RUFS 2050 
 

Jag instämmer i de flesta av de bedömningar som redovisas i samrådsförslaget, men anser att man 
tagit för lätt på väl fungerande kollektivtrafik mellan de regionala stadskärnorna och, beträffande 
effekter av förändrat klimat, i stort sett bortsett från konsekvenserna av en stigande havsnivå. Ef-
tersom jag som forskare ägnat tid åt att analysera dessa frågor hoppas jag med nedanstående kom-
mentarer kunna bidra till att den slutliga planen förbättras i dessa avseenden. 

Behovet av snabba och gena tvärförbindelser med kollektivtrafik 
Samrådstexten betonar att transportsystemet behöver utformas så att det stödjer utvecklingen av de 
regionala stadskärnorna och noterar att andelen kollektivtrafikresor är låg på de tvärgående stråken. 
Men sen sägs inte mycket mer beträffande dessa stråk än att restiderna behöver kortas och fram-
komligheten förbättras, framför allt för stombussarna.  

En satsning på fler stadskärnor, till vilka man koncentrerar arbetsintensiva verksamheter, service och 
bostäder, leder till att en stor del av befolknings- och verksamhetstillväxten kommer att ske i ett 
halvcentralt band runt Stockholm. Därigenom uppkommer nya resemönster. I en sådan flerkärnig 
region blir det viktigt att komplettera spårtrafiken mellan periferin och city med snabba och kapaci-
tetstarka förbindelser mellan olika regionala tillväxtcentra. Utan dem kan man inte tillgodogöra sig 
de arbetsmarknadsmässiga fördelarna med att förlägga verksamheter till de nya stadsområdena.  

Samrådsförslaget förefaller förstå detta och en sådan satsning torde också vara en absolut förutsätt-
ning för att nå målet om att öka kollektivtrafikens andel av resandet i Stockholms län med 5 procent 
från nuvarande ca 37 procent.  

Målet för stomlinjerna är dock att uppnå en blygsam medelhastighet på 20 km/h (inklusive hållplats-
stopp). Det är för långsamt för att kunna konkurrera med bilismen. Utöver genare sträckningar och 
högre medelhastighet krävs hög turtäthet och möjlighet till snabba och bekväma byten med kor-
sande tunnelbane- och pendelstågslinjer.  

Trafikunderlaget på tvärförbindelserna är för litet för att motivera nya tunnelbane- eller pendeltågs-
tråk. Snabba elektrifierade busslinjer förefaller vara den mest kostnadseffektiva lösningen. Som ge-
nomsnitt bedömde WSP för några år sedan att BRT kostar ca 40 procent mindre än en motsvarande 
spårväg.  

Det är en allvarlig brist i trafikförvaltningens underlag att man inte genomfört någon närmare analys 
av hur frågan om snabba tvärförbindelser bäst kan lösas. Bara i ett avseende har trafikkontoret och 
politikerna hittills uttryckt en bestämd uppfattning. Det gäller Spårväg Syd som föreslås gå i båge från 
Älvsjö via Skärholmen till Flemingsberg. Trafikanalyser genomförda inom en förstudie visar dock att 
resandeunderlaget inte motsvarar den volym då spårväg bör övervägas. Kalkylen visade att BRT 
skulle ge en årskostnad som är mer än 370 miljoner kronor lägre än för spårvagnsalternativet. 
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Jag vill uppmärksamma att BRT ger högre trafikantnytta till lägre kostnad än Spårväg Syd och att an-
läggande av spårväg på en del av det som ibland betecknas som Stockholmsbågen tvingar fram onö-
diga trafikslagsbyten för längre tvärgående resor, i värsta fall i både Flemingsberg och Skärholmen. 
Eftersom Förbifart Stockholm till följd av stora gradienter både i huvudtunneln (under Mälaren) och 
på en del av ramperna inte kan användas för spårtrafik saknas förutsättningar för en framtida sam-
manhängande spårväg på hela bågen.  

I våras tog trafiknämnden ändå ställning för att fortsätta arbetet med Spårväg Syd trots att underla-
get visar att projektet kostar ca 5 miljarder kronor och är långt från samhällsekonomisk lönsamhet. 
Ett problem är att tjänstemännens förord för spårväg inte alls stämmer med deras egen bak-
grundstext om BRT som sammanfattas (jag citerar): 

• ”Ett BRT-system ska attrahera resenärer bland annat genom att erbjuda korta restider, hög 
turtäthet och god komfort. 

• Linjesträckningen är densamma som för Spårväg Syd och BRT-alternativet bedöms kunna er-
bjuda motsvarande restider. 

• En BRT-bana skiljer sig utformningsmässigt från spårvägen endast genom avsaknad av räls, 
kontaktledning och teknikbyggnader. 

• BRT-fordonens lägre kapacitet är ingen begränsning utan ger snarare möjlighet att köra tä-
tare turer och därmed förbättra kvaliteten på resandet. 

• Eftersom ett BRT-system är enklare och snabbare att få på plats än en spårväg kan effekterna 
på stadsutvecklingen uppnås snabbare och till en lägre kostnad.”  

Vid ett möte den 19 augusti med Trafikverket med anledning av verkets uppdrag att till regeringen 
redovisa åtgärder som förbättrar förutsättningarna för kollektivtrafik på Förbifart Stockholm berät-
tade närvarande tjänstemän från trafikförvaltningen att man måste fortsätta driva trafik med stom-
bussar på Södertörnsleden, alltså parallellt med Spårväg Syd. För att undvika kostnaden för busskör-
fält på motorleden ansåg tjänstemännen att det vore naturligt att använda spårvägens banvall för 
både spårvagnar och bussar. Det innebär att busstrafiken kommer att resenärer från spårvägen och 
ytterligare försvaga dess ekonomi. 

Hittills har landstinget inte tagit BRT på allvar trots att det alternativet skulle ge väsentligt mer kollek-
tivtrafik och bättre klimateffekt per satsad miljard på sträckor som inte har tillräckligt trafikunderlag 
för att motivera tunnelbana eller pendeltåg. Ibland anförs att resenärerna föredrar spårtrafik, men 
en ny studie utförd vid Centrum för transportstudier (KTH) avseende Stockholms län visar att det är 
sant för tunnelbana och pendeltåg men att bussar uppskattas högre än spårvagnar.  

Som ett underlag för RUFS 2050 bör landstinget snarast genomföra en grundlig analys av hur man 
bäst löser de kollektiva tvärförbindelserna.  

Klimatanpassningar av bebyggelsen 
Avsikten med den regionala planeringen är att lämna förslag på prioriterade åtgärder under giltig-
hetstiden för RUFS 2050. Beträffande effekter av ett förändrat klimat handlar det om att identifiera 
och utföra nödvändiga anpassningar i bebyggelse, infrastruktur och viktiga samhällsfunktioner så de 
klarar förväntade klimatförändringar.  
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För Mälaren och Östersjön finns sedan 2015 rekommendationer för förläggning av olika typer av 
verksamheter utan att man behöver vidta särskilda åtgärder med tanke på översvämningsrisken.  
Lågpunktskartering kan användas för att identifiera vilka områden som behöver utredas mer i detalj, 
men samrådsunderlaget nämner i detta sammanhang bara översvämningsrisk till följd av kraftig ne-
derbörd eller skyfall. Inget sägs om effekter av en stigande havsnivå i kombination med de stora vat-
tenståndsvariationerna i Östersjön till följd av varierande lufttryck och vindförhållanden.  

Rekommendationer för byggande vid Mälaren och Östersjön i Stockholms län är att ny sammanhål-
len bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande vikt bör placeras ovan 2,7 meter (RH2000). 
Denna rekommendation får långtgående ekonomiska konsekvenser för berörda kommuner, byggher-
rar och markägare.   

Jag har länge intresserat mig för frågan om hur man bäst skyddar Mälaren och Stockholm mot havet 
och skrev för sju år sedan bifogade pm som en reaktion på att Regionplanekontoret vid den tidpunk-
ten bara såg två möjligheter att trygga regionens långsiktiga vattenförsörjning, nämligen att höja 
Mälarens medelvattennivå i takt med Saltsjöns höjning eller att byta vattentäkt. I promemorian visar 
jag att det skulle vara bättre att skärma Stockholm och Mälaren från havet genom fördämningar i 
några av innerskärgårdens sund och att vid behov pumpa ut vattnet från Mälaren. På grund av gynn-
samma geologiska förhållanden är det förhållandevis lätt att skydda huvudstaden och Mälardalen. 
  
Frågan har sedan dess tagits upp av länsstyrelsen i Stockholms län som dock delvis missförstod för-
slaget samt missbedömde möjligheterna att pumpa ut vattnet. Det föranledde mig att 2012 skriva till 
landshövdingen (det brevet bifogas också). Därefter har såvitt jag vet ingenting hänt i denna speciella 
fråga som dock ventilerades under en workshop som länsstyrelsen ordnade 2013. 
  
Det brådskar förstås inte med ett beslut om att faktiskt anlägga fördämningarna. De bör inte byggas 
förrän risken för backflöden av bräckt vatten in i Mälaren blir påtaglig i samband med lågtryck och 
pålandsvindar. Däremot vore det klokt och samhällsekonomiskt rationellt att utreda frågan och fatta 
beslut om var fördämningarna ska uppföras den dag då de behövs. Det finns flera alternativa geogra-
fiska placeringar och det torde underlätta för de berörda kommunernas långsiktiga planering att veta 
vilka havsnära områden som kommer att hamna innanför de planerade fördämningarna och därmed 
skyddas mot översvämning. Det vore också klokt att i kommunernas översiktsplaner markera var 
fördämningarna ska ligga så att mark och vatten kan reserveras för detta ändamål. Tidiga besked om 
var en fördämning ska placeras kan spara mångmiljardbelopp för berörda kommuner och byggherrar 
genom att medverka till att felinvesteringar kan undvikas. 
 
På sistone har frågan väckts internationellt om försäkringsbolag kan komma att vägra att försäkra 
fastigheter som ligger förhållandevis nära havsnivån eller om de, alternativt, kommer att kraftigt höja 
premierna för sådana objekt. Jag kan inte bedöma den saken men kan konstatera att om ett beslut 
tas av berörda myndigheter att vid behov säkra Stockholm och Mälaren genom en fördämning så 
underlättar det inte bara berörda kommuners långsiktiga planering utan minskar också risken för 
berörda fastighetsägare. Det vore konstigt om en regionplan som sträcker sig till 2050 skulle negli-
gera denna fråga.   
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