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PRESSMEDDELANDE 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län 

 

Utmaning att fixa hållbar utveckling med ökad befolkning 

 
De nya prognoserna för befolkningsökningen i Stockholms län ställer ytterligare krav på 
beslutsfattare i arbetet för en hållbar utveckling i länet. Kollektivtrafiken och värdefulla 
grönområden måste få utvecklas på ett positivt sätt för att säkerställa en framtida 
välmående region. 
 

- Det är utan tvekan så att när befolkningen i Stockholmsregionen nu väntas öka 
så pass mycket så är det viktigare än någonsin att värdefulla grönområden, inte 
minst i form av våra tio stora gröna kilar, med dess ekosystemtjänster vårdas på 
ett ansvarsfullt sätt. Det säger Mårten Wallberg, ordförande i 
Naturskyddsföreningen i Stockholms län, med anledning av Stockholms läns 
landstings nya befolkningsprognoser som presenterades under torsdagen och 
som säger att ökningen kommer att vara i genomsnitt 38 400 personer per år. 
 

Även kollektivtrafiken måste utvecklas radikalt mycket mer än vad som är fallet idag om 
vi ska klara trycket och samtidigt undvika klimatkaos. Det måste finnas pengar till alla 
de kollektivtrafiksatsningar som nu planeras, något som i dagsläget är ytterst osäkert.  
 

- Politikerna måste så fort som möjligt visa att pengarna finns och var de ska tas 
ifrån och Naturskyddsföreningen har under många år tryckt på att dessa ska tas 
från trängselskatten istället för att som nu lägga en majoritet av intäkterna från 
dessa på vägprojekt som Förbifart Stockholm. Som det ser ut nu måste faktiskt 
politikerna helt enkelt välja. Jag är övertygad om att det med klok politik och 
lagstiftning går att trygga såväl bostadsförsörjning och transporter som den 
grönstruktur som är nödvändig för människors hälsa, biologisk mångfald; ja kort 
sagt en hållbar stadsutveckling, säger Mårten Wallberg. 
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