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Yttrande aktualitetsprövning av RUFS 2010. 
 
Stockholm växer. Kollektivtrafikens kapacitet bör fördubblas före 2030. Bra och tillgänglig 
kollektivtrafik borde vara en rättighet för alla. Möjligt för alla att resa även om man inte kan eller vill 
köra bil. Det är ett viktigt samhällsintresse att alla kan komma till sina arbetsplatser och 
fritidsintressen. Välfärd, jobb och bättre miljö. 
 
Låt oss bygga ett resurshushållande kretsloppssamhälle nu.  Med förnybar energi. Väntar vi så är det 
bara förlorad tid medan problemen växer. 
Katastrofer skall förebyggas – icke förorsakas. 
 
Bilberoende kan ofta ses som ett missbruksbeteende - en föråldrad pojkdröm. 
Det är nog bra om vi är teknikoptimister – men vi bör undvika tekniknaivitet. 
 
Hållbar utveckling, meningsfulla arbeten och mer välfärd åt alla är en samhällsbyggnadsfråga – inte 
bara en trafikfråga. 
 
Med spårburen trafik spar vi 90 % av CO2-utsläppet jämfört med att åka bil. 
Stålhjul mot räls av stål ger mycket liten friktion. Bromsenergin går via generatorer till elnätet. 
Förluster vid laddning och urladdning av batterier undviks. Luftmotståndet per resande blir mindre 
med ett stort fordon jämfört med flera mindre. En enda stor buss med 100 resenärer ersätter 100 
bilar och spar då mycket gatumark. Med tre sekunder per bil är det en onödig bilkö på fem minuter. 
 
Minska behovet av långa resor. Prioritera plats för gång- och cykel. 
Prioritera därefter kollektivtrafik och sist för biltrafik som kräver mycket mark. Det räcker inte med 
kommunal planering. Det behövs mer av regional planering. Skarpare EU-direktiv för miljön bör 
eftersträvas. Så att samma och rättvisa konkurrensmöjligheter för företag skapas i hela EU. 
 
Andelen resor med cykel  i regionen är ca 5 %.  I riket ca 10 %.  Målet kan vara 25 %. En kraftfull 
utbyggnad behövs av vägnät för cykel och extra snabba vägar för elcykel, som då ger en extra lång 
rimlig körsträcka. Också med tanke på en ökande ström av turister. En kraftfull regional planering 
behövs. Och låt det kosta några miljarder. Det är mycket väl använda pengar. För miljön och hälsan. 
 
Vi väljer ofta energismart teknik om vi tjänar pengar på det. Den fasta delen av bilkostnaden kan 
helst vara noll och den rörliga delen desto högre. Bilpooler, hyrbilar, trängselskatter i storstäder, 
höjda bensinskatter, och lägre taxor i kollektivtrafiken är goda exempel. Vi kan då åka bil men väljer 
oftast att åka kollektivt. 
 
Godstrafik kan ofta samordnas med datorhjälp. Kollektivtrafik för gods. 
Stadsmiljön blir bättre med färre lastbilar. Bilköerna minskar – bra också för dem som ändå måste 
åka bil. 
 
Att bygga för hållbarhet är mycket lättare än många tror. Det ger massor av meningsfulla jobb, bättre 
välfärd och miljö. Och är lönsammare än hög arbetslöshet som vi har nu. 
 
Polluter pays principle, den som förorenar bör betala, är en internationellt godtagen etik och moral. 
Vi bör försöka leva efter den. Den generation som har nytta av trafiken bör ta hela kostnaden för den 
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– även för miljö och olyckor.  Hänsynslöshet och springnotor till framtiden och mot andra länder är 
inte OK. Vi kan hellre utveckla och exportera bra, hållbar teknik. En kraftig oljeprishöjning vore bra. 
 
Planeringen av Förbifart Stockholm kan och bör avbrytas. Det är en tjugo kilometer lång onödig 
motorväg i västra Stockholm. Så spar vi minst 40 000 miljoner kronor. 
 


