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Synpunkter RUFS 2050,
Gällande delmål för år 2030 

Mål 1 - En tillgänglig  region med god livsmiljö 

● Punkt 3 (s 33) säger att “Andelen  av länets  invånare som
upplever  besvär  av trafikbuller och dålig luftkvalitet  ska inte
öka.”

Min kommentar: 
Det är enligt  mig helt oacceptabelt att inte sträva efter mer än så i form 
av satta mål för framtiden. Ska vi fortsätta att utsätta våra barn och 
äldre invånare för lika höga halter luftföroreningar som vi idag ser i 
Stockholms innerstad? Mina barn går på Gröndalsskolan precis intill 
Essingleden. Det är ett ständigt buller och med 160 000 passager per 
dag så vet jag redan att deras små lungor  tar mycket stryk och att de 
förmodligen  kommer förlora något år i livslängd. Ska vi nöja  oss med 
detta? Nej! Självklart ska målet vara att både  buller och 
luftföroreningar ska MINSKA. “Business as usual is not an option”, 
som Ban Ki Moon uttryckte det. Dessutom visar ny forskning  från 
Spanien  att kväveoxider  är mkt mer skadligt  än man tidigare trott 
eftersom det påverkar barns hjärnor  (leder  till klart försämrad 
prestation)  mm. Denna  forskning ligger bakom Spaniens  senaste 
krafttag i form av dieselfria stadszoner  mm. Jag inväntar att liknande 
krafttag tas i Stockholmsregionen. 
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Mål 4 - En resurseffektiv resilient region utan klimatpåverkande utsläpp 
 

● Punkt 4 (s36) säger att “Kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter jämfört 
med idag.” 

 
Min kommentar:  
Hur förhåller sig detta mål till Trafikverkets rapport som nyligen visade 
att var tredje bil behöver bort ifrån Stockkholms innerstad för att vi ska 
klara klimatmålen? När regionen växer snabbt är det ett enormt 
ineffektivt att fortsätta viga så mycket utrymme åt bilism och bilar som 
vi nu gör. Ta bort fler körfält och bygg snabbt ut kapaciteten i 
kollektivtrafiken i stället! Det är dessutom mer förenligt med både 
målen för lokala miljöproblem (luft/buller) och globala (klimat). 
 

● Punkt 5 (s 36) säger att “Kollektivtrafikens andel av de 
motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter jämfört 
med idag.” 

 
Min kommentar:  
Utmärkt att regionen vågar visa vägen genom att lyfta 
konsumtionsperspektivet! Det här målet är dessutom helt i linje med 
vad vetenskapen säger om takten på omställningen mot Parismålen.  1

 
● Punkt 8 (s 36) säger att  “Hushållsavfallet ska ha minskat till 

högst 360 kilo per person och år och minst 65 procent, 
inklusive matavfallet, ska materialåtervinnas”. 

 
Min kommentar: Att varje invånare årligen skapar 360kg avfall är 
knappast i linje med den strävan som finns mot en cirkulär ekonomi, 
både nationellt och enligt EU-direktiv. Målet för mängden avfall borde 
därför vara betydligt lägre. Och givet det strängare målet för 
konsumtionsbaserade klimatutsläpp (se punkt 4 ovan) så finns 
dessutom marginal att minska detta målet, eftersom mängden avfall 
rimligtvis borde minska till följd av minskad konsumtion. Bättre kan ni 
Stockholm! 

 

1 Se “Carbon Law” utvecklat av forskarna på Stockholm Resilience Center: 
http://science.sciencemag.org/content/sci/355/6331/1269.full.pdf  
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