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Remiss ”RUFS 2010- Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet” 
Yttrande från Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV

RUFS 2010: UPPFÖLJNING OCH AKTUALITETSBEDÖMNING DECEMBER 2013

Den regionala utvecklingsplanen för Stockholm är ett ambitiöst projekt. Det är uppenbart att många 
timmar och mycken tankemöda lagts ner i dess omkring 240 sidor. Dessvärre är planen behäftad 
med en allvarlig defekt: den utgår implicit från att allt väsentligen kommer att förbli vid det gamla 
och att det mest handlar om trendframskrivningar – således att vi kan och bör räkna med business-
as-usual. Verkligheten är emellertid – som så ofta – mer komplicerad. 

Redan i vårt yttrande över RUFS av den 30:e oktober 2009 framhöll vi behovet av att se över 
många av planeringsförutsättningarna. Detta behov är inte mindre idag, drygt fyra år senare. I stället 
för att skriva ett helt nytt yttrande har vi här valt att återge vår tidigare skrivelse, uppdaterad med 
information från de gångna fyra åren. Detta görs, för läsbarhetens skull, i form av Kommentarer i  
kursivstil i anslutning till varje punkt.

Utöver våra kommentarer ber vi få hänvisa till våra yttranden över Färdplan 2050. Se bilagor.

Claes Trygger
Tekn dr, v ordf Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Artillerigatan 78
115 30 STHLM

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SYNPUNKTER PÅ DEN REGIONALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR STOCKHOLM

RUFS 2010 innehåller många ambitiösa mål och många vackra ord – men tål planen 
konfrontationen med verkligheten? Låt oss betrakta dagens situation, aktuella trender och 
existerande planer:

UTMANING 1: Sjukvård, åldringsvård och skola försämras stadigt. Hälsofrämjande grönområden, 
stora som små, är under ständiga attacker. Så nog blir vi fler – men kommer vi verkligen att må 
bättre? 



Kommentar: Utvecklingen (eller bör vi säga avvecklingen?) har fortsatt och snarast förvärrats.  
Vårdskandalerna avlöser varandra. Skolan är – sedan minst två decennier – i fritt fall.  
Grönområden naggas oavbrutet i kanten. Livslängden ökar, allt färre dör i förtid och den fysiska  
hälsan förefaller förbättras, alltmedan befolkningens psykiska tillstånd blir allt sämre. Fler blir vi –  
men mår bättre gör vi nog inte.

UTMANING 2: Den under decennier nedrustade skolan, och lärarutbildningens låga kvalitet, har 
lett till stora problem inom den högre utbildningen: allt fler tas in, med allt sämre förkunskaper. 
Studietiderna förlängs, studieavbrotten ökar. Att åtgärda dessa problem kommer att ta många, 
många år.
Kommentar: Den senaste PISA-undersökningen har understrukit det katastrofala tillstånd skolan  
befinner sig i. Skolans oförmåga att förbereda för högre studier har medfört att problemen fort-
plantats till universitet och högskolor. Många universitetslärare har äntligen vågat ta bladet från  
munnen och berätta om studenternas i många fall undermåliga kunskaper i såväl svenska och  
engelska som i det aktuella ämnet. Lästips: SULF:s tidning Universitetsläraren.

UTMANING 3: Polisens resurser utnyttjas uppenbarligen ineffektivt. Uppklarningsprocenten är 
pinsamt låg. Vardagsbrott leder till en gäspning och utreds aldrig. Låt oss hoppas på en förbättring 
innan medborgargarden och lynchmobbar tar över rättsskipningen.

Kommentar: Inga förbättringar har synts till under de gångna fyra åren.

UTMANING 4: Planeringen för ”hållbar tillväxt” (en veritabel oxymoron!), ökade bilresor och 
ökade utsläpp av växthusgaser fortskrider oförtövat. Dagens lösen är Business-As-Usual, men med 
förhoppning om ”technofix”, d.v.s. att tekniska lösningar skall ta oss ur den knipa vi försatt oss i.

Kommentar: Medborgarna matas oförtövat med missvisande uppgifter om såväl våra utsläpp som 
om kopplingen mellan utsläpp och tillväxt. Exempelvis hävdar Stockholm stad att den  
genomsnittlige stockholmaren släpper ut 3,5 ton CO2 per år. Enligt Stockholm Resilience Center,  
en betydligt tillförlitligare källa, ligger utsläppen på över 15 ton – om man räknar in resor med bil,  
flyg och fartyg över kommungränsen, liksom även utsläppen förknippade med importvaror.  
Korrekta uppgifter är en förutsättning för meningsfulla åtgärder.

UTMANING 5: Existerande planer och föreslagna lösningar för stadsutveckling och 
kommunikationer tar sin utgångspunkt i önsketänkande, med bortseende från geologiska och 
biologiska förhållanden och fysikens lagar. 

UTMANING 6: En tidigare välvillig, men missriktad, invandringspolitik har nu bytts mot en 
mindre välvillig men fortfarande missriktad politik. Att åtgärda verkningarna kommer troligen att ta 
ett par generationer.

”Stockholmsregionen behöver en vision som vägleder, förenar och utmanar alla de krafter som 
deltar i utvecklingsarbetet.” Jo, visst. Visioner är nödvändiga för utvecklingen, men de måste vara 
realistiska och grundade i fakta. Gäller det för RUFS 2010?

MÅL 1: Mångfald och lika möjligheter borde vara ett okontroversiellt mål; man kan hoppas att så 
är fallet. Men vad innebär egentligen det odefinierade men värdeladdade ordet tillgänglighet? Är 
hög tillgänglighet synonymt med kort restid? Med fungerande hissar i tunnelbana och till 
pendeltåg? Rullstolsanpassade bussar? Vi har lång väg att gå.



Kommentar: I Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie -Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö 
och Lidingö förekommer ordet tillgänglighet på många ställen, dock utan att ordentligt definieras.  
Till slut kryper det dock fram att verket sätter likhetstecken mellan hög tillgänglighet och kort  
restid. Detta är en alldeles för snäv definition!

MÅL 2: Detta låter, med förlov sagt, mest som snömos. (Men dock: välsmakande snömos.)

MÅL 3: Vackra mål, helt visst. Men som framgår av t.ex. Miljömålsrådets hemsida är tendenserna 
negativa då det gäller ren luft, rent vatten och – inte minst - anständiga bullernivåer. Någon vilja att 
komma till rätta med problemen kan inte heller förmärkas: planeringen syftar hela tiden till ökad 
trafik. Ty ökad trafik betraktas uppenbarligen som något i sig gott, oberoende av konsekvenserna.

Kommentar: För närvarande ser det ut som att endast ett av de sexton miljömålen kommer att  
kunna nås inom utsatt tid. Bullret avser man uppenbarligen att ”åtgärda” genom att sänka kraven  
– jämför Lillienaus utredning. (Detta påminner betänkligt om de kinesiska myndigheterna sätt att  
hantera luftföroreningarna: mätdonen ställs om, så att de blir mindre känsliga.) Och, som en grupp  
forskare nyligen konstaterade i den högt ansedda tidskriften Lancet: Luftföroreningar är betydligt  
farligare än vad man hittills trott. Människor dör - även långt under de gränsvärden som EU har  
satt upp. (Se t.ex. Ny Teknik 9 dec 2013.) Notan för bullrets och luftföroreningarnas  
skadeverkningar skickas utan betänkligheter till framtiden.

MÅL 4: Regeringen tillåter en planering – Exploateringsled Väst, ä.k.s. Förbifart Stockholm – 
vilken oundvikligen kommer att leda till en utglesad stad och därmed sjunkande resurseffektivitet 
och ökade utsläpp av växthusgaser, kväveoxider, VOC,  partiklar och buller.
Så även om målen i RUFS framstår som tilltalande, är det svårt att uppfatta dem som realistiska.

Kommentar: Att ”Förbifarten” allvarligt försvårar möjligheterna att nå klimat- och miljömålen  
har länge stått klart. Att tunnelluften – helt fri från kvalitetskrav – dessutom kommer att utgöra en  
allvarlig hälsorisk för många trafikanter intresserar uppenbarligen inte s.k. ”ansvariga” politiker  
och tjänstemän. Persontrafik i städer måste huvudsakligen – som i exempelvis Zürich - bygga på  
kollektivtrafik. Det handlar om såväl klimat som buller, avgaser och trängsel. T.o.m.Scanias förre  
vd, Leif Östling, propagerar för mer kollektivtrafik: ”Tillväxten har alltid ett pris. Miljön. Det finns  
inte plats för alla bilar”, säger han i Ny Teknik den 6 dec 2013. 



Både Österleden/Östlig förbindelse och Västerleden/”Förbifarten” måste lyftas ut ur nästa RUFS.  
I nuvarande version påstås ju, helt i strid med fakta,  att båda är förenliga med "långtgående"  
klimatmål. Från sid 220 i RUFS 2010:

Motiv för ökad vägkapacitet över Saltsjö – Mälarsnittet

De analyser som gjordes visade entydigt att behovet är stort av ökad vägkapacitet över Saltsjö–
Mälarsnittet samt att den ökande trängseln på Essingeleden inte enbart kan lösas med ekonomiska  
styrmedel utan att detta får till följd att regionen delas.
Genom att avlasta Essingeleden och Stockholms centrala delar bidrar både Förbifart Stockholm  
och Östlig förbindelse till att knyta samman de norra och södra länsdelarna. Som trafikleder i det  
samlade transportsystemet är de komplementära. Förbifarten bidrar till ökad tillgänglighet med  
koppling till de regionala kärnorna och regionens yttre delar. Östlig förbindelse bidrar framför allt  
till avlastning av innerstadens trafik samt till ökad tillgänglighet i ostsektorn. Analyserna visar att  
tillsammans med effektiva styrmedel och en utbyggd kollektivtrafik är dessa trafikleder förenliga  
med att långtgående klimatmål kan uppnås.

Helt bisarrt!

Vi vill här passa på att citera ”Förbifartens” projektchef Johan Brantmark, 13 nov. 2013:

Förbifart Stockholm är lite felbenämnd. 95% av trafiken kommer att köra inom regionen. 
Egentligen är det ingen förbifart. 

Men någonting positivt måste väl ändå gå att säga om det konkreta resultatet [d.v.s. om RUFS 
2010]? Jo, absolut:

Det är mycket positivt att RUFS denna gång anlägger breda perspektiv, både i tiden och rummet. 
Infrastruktur måste planeras på lång sikt och hela Mälardalen, inklusive angränsande områden, 
måste beaktas i planeringen. Helt rätt!

Vi kommer nu till de konkreta åtgärderna, d.v.s. de strategier som skall leda till målen:

STRATEGI 1: Tillgången till billig energi är av avgörande betydelse. Regeringens och stadens 
planering tar sin utgångspunkt i ett Business-As-Usual-scenario (med inslag av ”technofix”). I detta 
scenario fortsätter den billiga oljan (ett fat olja, 159 liter, innehåller lika mycket energi som vad fem 
slavar, vilka arbetar 12 timmar om dygnet, kan prestera under ett år; med ett oljepris på $ 80/bbl 
innebär detta ett slavpris på 30 öre om dagen. Oljan är således i stort sett gratis – ett i allmänhet 
förbisett faktum.) att flöda, möjligen kompletterad med litet biobränsle. Då kan man – åtminstone så 
länge man bortser från växthusgasutsläppen – kosta på sig ”urban sprawl”.

Kommentar #1: Oljan är fortfarande extremt billig i förhållande till sitt energiinnehåll, men priset  
har gått upp: WTI har länge legat runt USD 100/bbl och Brent runt USD 110/bbl. Endast en  
långvarig depression torde kunna pressa ner priset markant.

Om planeringen dessutom skall ta hänsyn till klimatet måste utsläppen givetvis sänkas, inte ökas. 
Enligt forskningens senaste rön måste koldioxidhalten i atmosfären t.o.m. minskas: från dagens 390 
ppm till högst 350 ppm. Då kan ingen teknikutveckling uppväga en utbyggnad av nya motorleder. 
Vad som i verkligheten krävs är rejält höjda bränsleskatter – ungefär en procent reellt per månad – 
och väl utformade (och höga) trängselavgifter, vars intäkter går till kollektivtrafikutbyggnad, inte 
vägbyggen. Med en sådan strategi kommer efterfrågan på nya vägar att bli blygsam och den 
samhällsekonomiska lönsamheten av exempelvis ”Förbifarten” försumbar (eller, troligare, negativ).



Kommentar #2: Utsläppen och forskningen fortskrider dock: halten koldioxid i atmosfären har nu 
passerat 400 ppm och växer med ner än 2 ppm per år. Mycket talar för att redan 350 ppm är mer  
än klimatet tål; exempelvis menar Malte Meinshausen att vi måste tillbaka till förindustriell nivå,  
d.v.s. 280 ppm  Enligt bl.a EU:s klimatförhandlare Yvo de Boer kommer vi inte att klara  
tvågradersmålet; f.n. är vi med god fart på väg mot tre grader. Kevin Anderson vid Tyndall Center  
menar att läget är ännu värre: minst fyra grader före sekelskiftet. James Hansen och hans  
medarbetare finner i en färsk rapport att  tvågradersmålet är alltför generöst; i själva verket måste  
vi inrikta oss på att hålla temperaturstegringen under 1o C. 

Etanolen har, som vi förutsagt, visat sig vara en kostsam återvändsgränd. Nu talas det om 
biodrivmedel av trädråvara (se t.ex, Brännpunktsartikeln Inför prisgaranti på biodrivmedel; SvD 
dec 2013) och om elbilar, men träden är efterfrågade av många aktörer och konkurrensen kommer  
att bli hård. Elbilarnas problem är välkända och försäljningssiffrorna talar sitt tydliga språk:  
elbilar kommer aldrig att ersätta dagens fordonsflotta. 

Det hittills kanske bästa förslaget kommer från CCL – Citizens' Climate Lobby: inför en stadigt  
växande skatt på fossila bränslen och dela oavkortat ut intäkterna till medborgarna. Se t.ex.  
Brännpunktsartikeln Fossila bränslen måste bli dyrare  av prof David van der Spoel; SvD 17/12 
2013 eller http://citizensclimatelobby.org/ alternativt dess svenska dotterorganisation.

Det mest sannolika scenariot är dock Energibrist: utvinningen av konventionell olja (”light, sweet 
crude”) har sedan flera år stagnerat; utbudsökningen kommer nu från tjärsand, tungolja och 
djupvattenolja. Prognoserna för utvinningen räknas successivt ner; allt fler aktörer börjar nu tala om 
att den aldrig kommer att överstiga ungefär 90 mbbl/d (idag ligger den strax under 85 mbbl/d). 
Eftersom efterfrågan, särskilt från Indien och Kina, förväntas fortsätta under överskådlig tid, 
innebär detta att priset kommer att stiga kraftigt: Goldman-Sachs talar om $ 110 under nästa år, 
Matt Simmons tror på $ 200 i slutet av 2010 och på längre sikt $ 500-700 per fat. Som jämförelse 
kan nämnas att priset i förra veckan var uppe i $ 82; Vägverket och Åsa Torstensson räknar med ett 
pris på $ 76 då ”Förbifarten” öppnas (c:a 2022).

Kommentar #3: Dåliga tider i kombination med s.k. fracking (hydraulic fracturing) har dämpat  
prisutvecklingen på olja under de senaste ungefär tre åren. Fracking har förvisso givit en rejäl  
skjuts åt USA:s vikande oljeutvinning, men mycket talar för att lyckan blir kortvarig: källorna töms  
i en rasande takt. Till detta kommer problemen med vattenkonsumtionen, förgiftat grundvatten,  
metanutsläpp och jordskalv. Allt detta har gjort att fracking möter ett växande motstånd. Sansade  
bedömare menar att utvinningen medelst fracking kommer att nå maximum omkring 2017. För ett  
stort antal artiklar, vilka belyser frågan ur olika aspekter, vill vi hänvisa till www.resilience.org.

Att ersätta oljan med biobränsle är inte att tänka på: tillgängliga arealer räcker inte på långa vägar. 
Dessutom har det visat sig att odlingen av biobränsle friställer så stora mängder växthusgaser 
(främst den kraftfulla växthusgasen dikväveoxid, ”lustgas”, men även koldioxid) att det faktiskt är 
klimatmässigt bättre att fortsätta med fossilförbränning. På senare tid har det talats en hel del om 
elbilar, men en storskalig introduktion av dylika kommer av många skäl att ta flera decennier (och 
kräva åtskillig teknikutveckling m.m.).  

I scenariot Energibrist kommer därför ”Förbifarten” inte att behövas. Tiotals miljarder (ingen med 
ens ett uns realism och historiskt perspektiv torde tro att det kommer att stanna vid 27.5 miljarder), 
vilka skulle behövts för utbyggnad av kollektivtrafiken, kommer att vara bortkastade.

http://citizensclimatelobby.org/


Inom bostadssektorn är det nödvändigt med energieffektiviserande åtgärder som t.ex. värme-
återvinning ur frånluft och avloppsvatten. Nybyggen måste i största möjliga utsträckning utföras i 
passivhusteknik. Medborgarinflytandet får inte försvagas genom ”effektivisering” av PBL och 
bygglovsprocessen.

Kommentar #4: Även vad gäller bostadssektorn går den förda politiken på tvärs mot vad som 
krävs. Regeringen motarbetar de kommuner och företag som vill ställa hårda energikrav vid  
nybyggnation. Någon satsning på passiv- eller plushus kan inte skönjas. PBL har urholkats,  
medborgarinflytandet avskaffas successivt.

Problemen inom den högre utbildningen har berörts ovan. Betydande resursförstärkningar är av 
nöden; det duger inte att öka antalet platser samtidigt som resurstilldelningen ligger stilla eller 
t.o.m. krymper.

Kommentar #5: Nedmonteringen av skolan och den högre utbildningen har pågått i minst två  
decennier. Att åter bygga upp den kommer att ta minst lika lång tid.

STRATEGI 2: Står utrikes födda verkligen i stor utsträckning utanför forskningsvärlden? Mitt 
intryck, från Matematiska institutionen vid KTH, är ett helt annat. En grov uppskattning ger vid 
handen att minst 20 procent av de anställda är av utländsk härkomst.

STRATEGI 3: Här finns inte mycket att invända. Problemet är bara: hur förfara? Den 
internationella sjöfarten – en stor källa till utsläpp av koldioxid, svavel och kväve, är i stort sett 
opåverkbar. Stockholms hamnar, inklusive den blivande hamnen i Norvik, är s.k. allmänna hamnar 
och är därför skyldiga att ta emot alla fartyg. Den enda tillgängliga påtryckningsmetoden utgörs av 
miljörabatter; några sanktioner förekommer inte. Flyget lyder under Chicagokonventionen av år 
1947 och får därför inte belastas med några bränsleskatter. Biobränsleeldade fjärrvärmeverk är 
utmärkta – förutsatt att de inte läggs i tätbebyggt område (som Värtaverket) och förutsatt att 
askåterföring sker till skogen. Drömmen om förnyelsebara drivmedel inom transportsektorn 
kommer med stor sannolikhet att i stort sett förbli en dröm, bl.a. (men inte endast) av areella skäl.

Kommentar #1: Mot bättre vetande och i strid med bl.a. riktlinjer för Sevesoanläggningar byggs 
Värtaverket ut rejält, trots den olämpliga placeringen i innerstaden. (Att bygget dessutom utförs i  
strid med gällande miljödom - ”Entreprenören klarar inte att bygga i enlighet med domen” - gör  
inte saken bättre.)

Den pågående globala uppvärmningen får allvarliga konsekvenser för isen på Grönland, i Antarktis 
och världens glaciärer. Bland annat leder avsmältningen till högre havsnivåer, enligt de senaste 
rönen betydligt högre än uppskattningarna i IPCC:s fjärde rapport, AR4. En hittills alltför lite 
beaktad aspekt är möjligheten av saltvatteninträngning i Mälaren, Stockholms största vattentäkt. 
Planeringen för den kommande ombyggnaden av Slussen måste ta denna fråga på största allvar. 
Även planeringen av nya, vattennära bostadsområden måste beakta havsnivåhöjningen.

Kommentar #2: Staden väljer att bortse från forskningen. Den rådande inställningen tycks vara att  
barn och barnbarn får ta hand om dessa frågor; nuvarande ombyggnadsplaner för Slussen utgår  
från föråldrade prognoser för havsnivåhöjningen.

STRATEGI 4: Har är RUFS på helt rätt spår.

STRATEGI 5: Förmodligen rätt – inte riktigt mitt område.



STRATEGI 6: Som föregående. (Men kan inte strategierna 5 och 6 med fördel slås ihop? De 
handlar ju om ungefär samma saker.)

Claes Trygger
Artillerigatan 78
115 30 STHLM
08-664 05 66
claes@trygger.nu


