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Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" 





Sammanfattning

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en klimatfärdplan 2050 på remiss.



Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional klimatfärdplan och ambitionen att ange en långsiktig regional inriktning för klimatarbetet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet som beskrivs i flera av Solna stads befintliga styrdokument. Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i färdplanen.



Stadsledningen vill samtidigt framhålla vikten av att en omställning inte sker på bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen mäktar med samt att det finns andra möjliga lösningar än de som inkluderats i färdplanen för att nå målen. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska naturligtvis prioriteras. Stadsledningsförvaltningen anser vidare att färdplanen även bör redovisa utbyggnaden av infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte bara som nu till 2030. Det finns även behov att lägga mer fokus på att undanröja hinder för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Klimatfärdplanen bör även förtydliga hur de olika föreslagna insatserna förhåller sig till varandra och diskutera hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra, exempelvis vad gäller införandet av miljözoner. Övergripande bör klimatfärdplanen ses som en gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande i ärendet.

 



/Carolina Pettersson/	Kristin Andersson

/Avdelningschef Stadsledningsförvaltningen/	Förvaltningschef Miljö – och byggnadsförvaltningen	



Anja Karlsson

Miljöstrateg

Stadsledningsförvaltningen	



Beslutet ska expedieras till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting



Bakgrund

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en klimatfärdplan 2050 på remiss. Klimatfärdplanen är kopplad till genomförandet av RUFS 2050, där utmaningen att växa samtidigt som klimatpåverkan minskar lyfts fram som en av de mest centrala utmaningarna. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och visa hur länets mål om att bli en klimatneutral region år 2045 kan nås enligt RUFS 2050 samt vilka stora regionala insatser som behövs göras för att komma dit. Färdplanen kan skapa den nödvändiga inramning som krävs för att säkerställa långsiktighet, helhetsperspektiv och ett regionalt sammanhang för framtida nationella, regionala och lokala insatser. Färdplanen har status som planeringsunderlag enligt PBL (7 kap 5 §) och ska användas som vägledande dokument i det kommunala planeringsarbetet. 



Klimatfärdplanen lyfter fram ett antal viktiga regionala vägval, med tillhörande verktyg och utpekade drivande aktörer, för att klara en kraftfull omställning till klimatneutralitet. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Även länets indirekta globala klimatavtryck berörs. Sju klimatinsatser utpekas i förslaget som särskilt betydelsefulla för länets omställning: elektrifiering av vägtransporterna; utveckling av regionala stadskärnor med höga energi- och klimatambitioner; kollektivtrafiksatsningar; regionala cykelsatsningar; regionala logistikkoncept; vidareutveckling av länets fjärrvärmesystem; samt främjandet av regional och lokal energiproduktion. 



Stadsledningsförvaltningens kommentarer nedan omfattar de sektorer som berör Solna stad. Då staden inte har någon betydande industriell produktion eller jord- och skogsbruk ligger fokus på klimatfärdplanens förslag kring sektorerna byggd miljö (inklusive markanvändning) och transporter.



Stadsledningsförvaltningens kommentarer

Solnas långsiktiga målsättning är att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional klimatfärdplan som komplement till RUFS 2050 och ambitionen att ange en gemensam långsiktig regional inriktning och vision för klimatarbetet i länet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet som beskrivs i flera av stadens befintliga styrdokument, däribland den Miljöpolicy samt Miljöstrategi 2016-2019 som antogs 2015 (se https://www.solna.se/sv/boende-miljo/miljoutveckling/).  



En gemensam långsiktig regional inriktning ökar tydligenheten gentemot stadens och regionens privata aktörer, vilket stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv till. I Solna är privata aktörer en viktig drivkraft i miljö- och klimatarbetet, där företag i staden ligger i framkant vad gäller exempelvis satsningar på innovativa lösningar såsom gröna tak och egen elproduktion genom solceller och att ta initiativ till nya hållbara logistiklösningar. 



Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i färdplanen. Staden instämmer särskilt med de insatser som kopplar till satsningar inom kollektiv- och cykeltrafik samt vidareutveckling av länets fjärrvärmesystem. Solna har dessutom goda förutsättningar att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen inom flera av dessa områden. 



Solna stad har en nyligen antagen cykelplan som bidrar till färdplanens och RUFS 2050 målsättning om ökade cykelresor. Viktiga åtgärder är att förbättra förbindelserna till kollektivtrafiknoderna och att utöka antalet cykelparkeringsplatser vid tunnelbane- och pendeltågstationer. De korta avstånden i Solna ger utmärkta förutsättningar för kombiresande. För att öka cykelns attraktivitet som transportmedel är det också önskvärt att cykelstråk som passerar flera kommuner har likartad standard i framkomlighet. 



Vidare får idag omkring 90% av alla fastigheter i Solna sin värme och varmvatten från Norrenergis ABs miljömärkta fjärrvärme, baserat på förnyelsebara bränslen och spillvärme från Bromma reningsverk. Staden verkar för att den höga anslutningsgraden till miljövänlig fjärrvärme av byggnader i Solna ska bibehållas och är även positiv till att Norrenergis distributionsnät knyts samman med andra fjärrvärmeproducenters för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av produktionsanläggningarna. Staden arbetar också aktivt med att främja etablerandet av alternativa energikällor som solceller med många småskaliga lösningar inom befintlig och ny bebyggelse.



Stadsledningsförvaltningen instämmer med förslaget att en utbyggnad av de allmänna kommunikationerna är nödvändig för att möta resebehoven från ett ökat antal boende, besökare och arbetstagare i regionen och staden på ett hållbart och klimatsmart sätt. För att förbättra kommunikationerna mellan Solna och nordostkommunerna i Stockholm förordar staden en fortsatt utbyggnad av tunnelbanan och tvärbanan norrut. Det tar dock tid att bygga ut de spårbundna lösningarna och därför är det viktigt att busstrafik möjliggörs i avvaktan på färdigställandet av spårbunden kollektivtrafik. Busstrafik fungerar även som ett viktigt komplement när underlaget är för litet och i sträckningar där spårbunden trafik inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. 



Stadsledningsförvaltningen noterar att förslaget till klimatfärdplan i dagsläget endast redovisar de satsningar på fysisk utbyggnad av kollektivtrafiken som planeras till 2030, men anser att färdplanen även bör redovisa infrastruktur för hela perioden fram till 2050. 



Stadsledningsförvaltningen delar uppfattningen i färdplanen att en huvudinsats för att nå målet om en region utan klimatpåverkan är att planera och bygga i stationsnära och i kollektivtrafiknära lägen. Att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen gör det möjligt att värna grönområden och gör det enkelt för invånare att i första hand gå, cykla eller resa kollektivt. För att säkerställa fortsatt tillskott av bostäder i tunnelbanans influensområde samt övriga kollektivtrafiknära områden behöver mer fokus läggas på att undanröja hinder för bostadsbyggande. Klimatfärdplanen föreslår att det ska skapas en regional arena för ett samlat planerings- och klimatarbete. Stadsledningsförvaltningen är dock tveksam till om tillskapande av en sådan arena på landstinget kommer att bidra till att undanröja hinder för bostadsbyggande. 



Klimatfärdplanen bör vidare förtydliga hur de olika föreslagna vägvalen och insatserna förhåller sig till varandra och diskutera hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra. Ett sådant exempel är hur en elektrifiering av vägtransporterna och fortsatt satsning på förnybara bränslen förhåller sig till införandet av miljözoner. I en fallstudie som Transportstyrelsen genomfört för Stockholm inom ramen för deras utredning kring miljözoner för lätta fordon (2017) framhålls att införandet av miljözoner har minskad effekt redan 2025 på grund av fordonsflottans naturliga årliga förnyelse. Redan 2030 bedöms Miljözon 2 vara helt verkningslös i Stockholmsregionen, även utan effekten av miljözoner. Den slutsatsen baseras emellertid på ett antagande att det inte sker andra åtgärder som kommer att påverka fordonsflottans utveckling. Framgångsrik regionala insatser kring förnyelsebara bränslen och elfordon kan således komma att ”konkurrera ut” införandet av miljözoner i ett ännu tidigare skede än ovan beskrivet, vilket inte vore samhällsekonomiskt försvarbart. 



Stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv till att färdplanen lyfter upp behovet av en förbättrad evidensbaserad uppföljning av klimatarbetet, där metodutveckling av energi- och klimatstatistik och etablerandet av ett uppföljningssätt som samordnar den regionala och kommunala uppföljningen av klimatarbetet ligger i fokus. 



Stadsledningsförvaltningen instämmer i att en omställning är nödvändig för att nå regionens klimatmål men vill samtidigt framhålla vikten av att omställningen inte sker på bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska naturligtvis prioriteras. Det är också viktigt att komma ihåg att lösningarna för att nå målet kan vara flera eller andra än de som inkluderats i färdplanen och att många avgörande faktorer för omställningen ligger utanför regionens rådighet. Bland annat behövs en ökad tydlighet och långsiktighet på nationell nivå genom exempelvis långsiktiga skatteregler. Klimatfärdplanen bör ses som en övergripande gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.	
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§ 144

Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" (KS/2017:228) 



Sammanfattning

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en klimatfärdplan 2050 på remiss.



Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional klimatfärdplan och ambitionen att ange en långsiktig regional inriktning för klimatarbetet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet som beskrivs i flera av Solna stads befintliga styrdokument. Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i färdplanen.



Stadsledningen vill samtidigt framhålla vikten av att en omställning inte sker på bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen mäktar med samt att det finns andra möjliga lösningar än de som inkluderats i färdplanen för att nå målen. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska naturligtvis prioriteras. Stadsledningsförvaltningen anser vidare att färdplanen även bör redovisa utbyggnaden av infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte bara som nu till 2030. Det finns även behov att lägga mer fokus på att undanröja hinder för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Klimatfärdplanen bör även förtydliga hur de olika föreslagna insatserna förhåller sig till varandra och diskutera hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra, exempelvis vad gäller införandet av miljözoner. Övergripande bör klimatfärdplanen ses som en gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.



Yrkanden

Pehr Granfalk (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.



Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) yrkar bifall till

förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga bilaga 5 till protokollet.  



Proposition

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag och dels förvaltningens förslag med ändring enligt dels Bernhard Hubers (MP), Arne Öbergs (S) och Thomas Magnussons (V) yrkande.



Ordförande ställer proposition på förslagen var för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.



Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande i ärendet.



Reservationer

Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för gemensamt yrkande.












 
  


 
 


Kommunstyrelsen 2017-09-11 
Ärende 12, KS/2017:228 


Yttrande över ”Klimatfärdplan 2050  
för Stockholmsregionen” 


 
Yrkande 
 
att  stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse omarbetas i enlighet med nedanstående   
 yttrande. 
 
 
Det är bråttom att visa på konkret handling i klimatfrågan. Därför välkomnar vi 
framtagandet av en regional klimatfärdplan. En långsiktig inriktning i klimatarbetet för de 
regionala aktörerna är nödvändig och det är avgörande för klimatarbetet att det slutliga 
dokumentet uppfattas som ett gemensamt åtagande. En kommun eller annan aktör skulle 
annars kunna välja att betrakta klimatfärdplanen bara som en övergripande gemensam 
vision snarare än en konkret åtgärdslista med kontrollstationer där resultatet följs upp. 
 
Det behöver också tydligare framgå av klimatfärdplanen hur bråttom det är med 
klimatomställningen i samhällets alla delar och att det inte finns något utrymme att 
prioritera åtgärder som har negativ klimatpåverkan eller på annat sätt begränsa takten i 
genomförandet. Klimatomställningen i sig ger dessutom möjlighet till tillväxt och utveckling 
av positivt slag. Men tillväxten får aldrig ske på bekostnad av klimatet utan måste vara 
förenlig med en omställning till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Ett exempel på 
det är att låta såväl miljö- och klimat- som sociala hänsynstaganden väga tyngre än jakten på 
lägsta kostnad i offentlig upphandling.  
   
Särskilt viktigt är att planen utvecklas så det blir tydliga åtaganden vad gäller klimatpåverkan 
från trafiken, inklusive flyget. Mer omsorg kunde också ägnas åt åtaganden när det gäller 
genomförandet av målsättningen i RUFS om ökade cykelresor.  
 
 
 
 
 
     
 
Bernhard Huber            Arne Öberg             Thomas Magnusson 
Miljöpartiet de gröna  Socialdemokraterna          Vänsterpartiet
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KS/2017:228 
 


Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" 


Sammanfattning
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en 
klimatfärdplan 2050 på remiss.


Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional 
klimatfärdplan och ambitionen att ange en långsiktig regional inriktning för 
klimatarbetet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet 
som beskrivs i flera av Solna stads befintliga styrdokument. 
Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som 
prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i 
färdplanen.


Stadsledningen vill samtidigt framhålla vikten av att en omställning inte sker på 
bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen 
mäktar med samt att det finns andra möjliga lösningar än de som inkluderats i 
färdplanen för att nå målen. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska 
naturligtvis prioriteras. Stadsledningsförvaltningen anser vidare att färdplanen även 
bör redovisa utbyggnaden av infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte 
bara som nu till 2030. Det finns även behov att lägga mer fokus på att undanröja 
hinder för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Klimatfärdplanen bör även 
förtydliga hur de olika föreslagna insatserna förhåller sig till varandra och diskutera 
hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra, exempelvis vad 
gäller införandet av miljözoner. Övergripande bör klimatfärdplanen ses som en 
gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.


Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
yttrande i ärendet.
 


/Carolina Pettersson/ Kristin Andersson
/Avdelningschef Stadsledningsförvaltningen/ Förvaltningschef Miljö – och 


byggnadsförvaltningen


Anja Karlsson
Miljöstrateg
Stadsledningsförvaltningen


Beslutet ska expedieras till:
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
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Bakgrund
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en 
klimatfärdplan 2050 på remiss. Klimatfärdplanen är kopplad till genomförandet av 
RUFS 2050, där utmaningen att växa samtidigt som klimatpåverkan minskar lyfts 
fram som en av de mest centrala utmaningarna. Syftet med klimatfärdplanen är att 
vägleda och visa hur länets mål om att bli en klimatneutral region år 2045 kan nås 
enligt RUFS 2050 samt vilka stora regionala insatser som behövs göras för att 
komma dit. Färdplanen kan skapa den nödvändiga inramning som krävs för att 
säkerställa långsiktighet, helhetsperspektiv och ett regionalt sammanhang för 
framtida nationella, regionala och lokala insatser. Färdplanen har status som 
planeringsunderlag enligt PBL (7 kap 5 §) och ska användas som vägledande 
dokument i det kommunala planeringsarbetet. 


Klimatfärdplanen lyfter fram ett antal viktiga regionala vägval, med tillhörande 
verktyg och utpekade drivande aktörer, för att klara en kraftfull omställning till 
klimatneutralitet. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, 
industri samt jord- och skogsbruk. Även länets indirekta globala klimatavtryck 
berörs. Sju klimatinsatser utpekas i förslaget som särskilt betydelsefulla för länets 
omställning: elektrifiering av vägtransporterna; utveckling av regionala stadskärnor 
med höga energi- och klimatambitioner; kollektivtrafiksatsningar; regionala 
cykelsatsningar; regionala logistikkoncept; vidareutveckling av länets 
fjärrvärmesystem; samt främjandet av regional och lokal energiproduktion. 


Stadsledningsförvaltningens kommentarer nedan omfattar de sektorer som berör 
Solna stad. Då staden inte har någon betydande industriell produktion eller jord- och 
skogsbruk ligger fokus på klimatfärdplanens förslag kring sektorerna byggd miljö 
(inklusive markanvändning) och transporter.


Stadsledningsförvaltningens kommentarer
Solnas långsiktiga målsättning är att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional 
klimatfärdplan som komplement till RUFS 2050 och ambitionen att ange en 
gemensam långsiktig regional inriktning och vision för klimatarbetet i länet. 
Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet som beskrivs i 
flera av stadens befintliga styrdokument, däribland den Miljöpolicy samt 
Miljöstrategi 2016-2019 som antogs 2015 (se https://www.solna.se/sv/boende-
miljo/miljoutveckling/).  


En gemensam långsiktig regional inriktning ökar tydligenheten gentemot stadens 
och regionens privata aktörer, vilket stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv 
till. I Solna är privata aktörer en viktig drivkraft i miljö- och klimatarbetet, där 
företag i staden ligger i framkant vad gäller exempelvis satsningar på innovativa 
lösningar såsom gröna tak och egen elproduktion genom solceller och att ta initiativ 
till nya hållbara logistiklösningar. 


Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som 
prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i 
färdplanen. Staden instämmer särskilt med de insatser som kopplar till satsningar 
inom kollektiv- och cykeltrafik samt vidareutveckling av länets fjärrvärmesystem. 
Solna har dessutom goda förutsättningar att bidra till genomförandet av 
klimatfärdplanen inom flera av dessa områden. 



https://www.solna.se/sv/boende-miljo/miljoutveckling/

https://www.solna.se/sv/boende-miljo/miljoutveckling/
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Solna stad har en nyligen antagen cykelplan som bidrar till färdplanens och RUFS 
2050 målsättning om ökade cykelresor. Viktiga åtgärder är att förbättra 
förbindelserna till kollektivtrafiknoderna och att utöka antalet cykelparkeringsplatser 
vid tunnelbane- och pendeltågstationer. De korta avstånden i Solna ger utmärkta 
förutsättningar för kombiresande. För att öka cykelns attraktivitet som 
transportmedel är det också önskvärt att cykelstråk som passerar flera kommuner har 
likartad standard i framkomlighet. 


Vidare får idag omkring 90% av alla fastigheter i Solna sin värme och varmvatten 
från Norrenergis ABs miljömärkta fjärrvärme, baserat på förnyelsebara bränslen och 
spillvärme från Bromma reningsverk. Staden verkar för att den höga 
anslutningsgraden till miljövänlig fjärrvärme av byggnader i Solna ska bibehållas 
och är även positiv till att Norrenergis distributionsnät knyts samman med andra 
fjärrvärmeproducenters för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
produktionsanläggningarna. Staden arbetar också aktivt med att främja etablerandet 
av alternativa energikällor som solceller med många småskaliga lösningar inom 
befintlig och ny bebyggelse.


Stadsledningsförvaltningen instämmer med förslaget att en utbyggnad av de 
allmänna kommunikationerna är nödvändig för att möta resebehoven från ett ökat 
antal boende, besökare och arbetstagare i regionen och staden på ett hållbart och 
klimatsmart sätt. För att förbättra kommunikationerna mellan Solna och 
nordostkommunerna i Stockholm förordar staden en fortsatt utbyggnad av 
tunnelbanan och tvärbanan norrut. Det tar dock tid att bygga ut de spårbundna 
lösningarna och därför är det viktigt att busstrafik möjliggörs i avvaktan på 
färdigställandet av spårbunden kollektivtrafik. Busstrafik fungerar även som ett 
viktigt komplement när underlaget är för litet och i sträckningar där spårbunden 
trafik inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. 


Stadsledningsförvaltningen noterar att förslaget till klimatfärdplan i dagsläget endast 
redovisar de satsningar på fysisk utbyggnad av kollektivtrafiken som planeras till 
2030, men anser att färdplanen även bör redovisa infrastruktur för hela perioden 
fram till 2050. 


Stadsledningsförvaltningen delar uppfattningen i färdplanen att en huvudinsats för 
att nå målet om en region utan klimatpåverkan är att planera och bygga i 
stationsnära och i kollektivtrafiknära lägen. Att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen 
gör det möjligt att värna grönområden och gör det enkelt för invånare att i första 
hand gå, cykla eller resa kollektivt. För att säkerställa fortsatt tillskott av bostäder i 
tunnelbanans influensområde samt övriga kollektivtrafiknära områden behöver mer 
fokus läggas på att undanröja hinder för bostadsbyggande. Klimatfärdplanen föreslår 
att det ska skapas en regional arena för ett samlat planerings- och klimatarbete. 
Stadsledningsförvaltningen är dock tveksam till om tillskapande av en sådan arena 
på landstinget kommer att bidra till att undanröja hinder för bostadsbyggande. 


Klimatfärdplanen bör vidare förtydliga hur de olika föreslagna vägvalen och 
insatserna förhåller sig till varandra och diskutera hur de eventuellt kompletterar 
eller konkurrerar med varandra. Ett sådant exempel är hur en elektrifiering av 
vägtransporterna och fortsatt satsning på förnybara bränslen förhåller sig till 
införandet av miljözoner. I en fallstudie som Transportstyrelsen genomfört för 
Stockholm inom ramen för deras utredning kring miljözoner för lätta fordon (2017) 
framhålls att införandet av miljözoner har minskad effekt redan 2025 på grund av 
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fordonsflottans naturliga årliga förnyelse. Redan 2030 bedöms Miljözon 2 vara helt 
verkningslös i Stockholmsregionen, även utan effekten av miljözoner. Den 
slutsatsen baseras emellertid på ett antagande att det inte sker andra åtgärder som 
kommer att påverka fordonsflottans utveckling. Framgångsrik regionala insatser 
kring förnyelsebara bränslen och elfordon kan således komma att ”konkurrera ut” 
införandet av miljözoner i ett ännu tidigare skede än ovan beskrivet, vilket inte vore 
samhällsekonomiskt försvarbart. 


Stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv till att färdplanen lyfter upp behovet av 
en förbättrad evidensbaserad uppföljning av klimatarbetet, där metodutveckling av 
energi- och klimatstatistik och etablerandet av ett uppföljningssätt som samordnar 
den regionala och kommunala uppföljningen av klimatarbetet ligger i fokus. 


Stadsledningsförvaltningen instämmer i att en omställning är nödvändig för att nå 
regionens klimatmål men vill samtidigt framhålla vikten av att omställningen inte 
sker på bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och 
regionen mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska naturligtvis prioriteras. Det är också 
viktigt att komma ihåg att lösningarna för att nå målet kan vara flera eller andra än 
de som inkluderats i färdplanen och att många avgörande faktorer för omställningen 
ligger utanför regionens rådighet. Bland annat behövs en ökad tydlighet och 
långsiktighet på nationell nivå genom exempelvis långsiktiga skatteregler. 
Klimatfärdplanen bör ses som en övergripande gemensam vision snarare än en 
konkret åtgärdslista.







PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2)SOLNA STAD
Kommunstyrelsen 2017-09-11  


Signatur 


§ 144
Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" 
(KS/2017:228) 


Sammanfattning
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en 
klimatfärdplan 2050 på remiss.


Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional 
klimatfärdplan och ambitionen att ange en långsiktig regional inriktning för 
klimatarbetet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet 
som beskrivs i flera av Solna stads befintliga styrdokument. 
Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som 
prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i 
färdplanen.


Stadsledningen vill samtidigt framhålla vikten av att en omställning inte sker på 
bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen 
mäktar med samt att det finns andra möjliga lösningar än de som inkluderats i 
färdplanen för att nå målen. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska 
naturligtvis prioriteras. Stadsledningsförvaltningen anser vidare att färdplanen även 
bör redovisa utbyggnaden av infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte 
bara som nu till 2030. Det finns även behov att lägga mer fokus på att undanröja 
hinder för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Klimatfärdplanen bör även 
förtydliga hur de olika föreslagna insatserna förhåller sig till varandra och diskutera 
hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra, exempelvis vad 
gäller införandet av miljözoner. Övergripande bör klimatfärdplanen ses som en 
gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.


Yrkanden
Pehr Granfalk (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.


Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga bilaga 5 till protokollet.  


Proposition
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels förvaltningens förslag med ändring enligt dels Bernhard Hubers (MP), Arne 
Öbergs (S) och Thomas Magnussons (V) yrkande.







PROTOKOLLSUTDRAG SID 2 (2)SOLNA STAD
Kommunstyrelsen  2017-09-11


 Signatur 


Ordförande ställer proposition på förslagen var för sig och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.


Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
yttrande i ärendet.


Reservationer
Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för gemensamt yrkande.







 
  


 
 


Kommunstyrelsen 2017-09-11 
Ärende 12, KS/2017:228 


Yttrande över ”Klimatfärdplan 2050  
för Stockholmsregionen” 


 
Yrkande 
 
att  stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse omarbetas i enlighet med nedanstående   
 yttrande. 
 
 
Det är bråttom att visa på konkret handling i klimatfrågan. Därför välkomnar vi 
framtagandet av en regional klimatfärdplan. En långsiktig inriktning i klimatarbetet för de 
regionala aktörerna är nödvändig och det är avgörande för klimatarbetet att det slutliga 
dokumentet uppfattas som ett gemensamt åtagande. En kommun eller annan aktör skulle 
annars kunna välja att betrakta klimatfärdplanen bara som en övergripande gemensam 
vision snarare än en konkret åtgärdslista med kontrollstationer där resultatet följs upp. 
 
Det behöver också tydligare framgå av klimatfärdplanen hur bråttom det är med 
klimatomställningen i samhällets alla delar och att det inte finns något utrymme att 
prioritera åtgärder som har negativ klimatpåverkan eller på annat sätt begränsa takten i 
genomförandet. Klimatomställningen i sig ger dessutom möjlighet till tillväxt och utveckling 
av positivt slag. Men tillväxten får aldrig ske på bekostnad av klimatet utan måste vara 
förenlig med en omställning till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Ett exempel på 
det är att låta såväl miljö- och klimat- som sociala hänsynstaganden väga tyngre än jakten på 
lägsta kostnad i offentlig upphandling.  
   
Särskilt viktigt är att planen utvecklas så det blir tydliga åtaganden vad gäller klimatpåverkan 
från trafiken, inklusive flyget. Mer omsorg kunde också ägnas åt åtaganden när det gäller 
genomförandet av målsättningen i RUFS om ökade cykelresor.  
 
 
 
 
 
     
 
Bernhard Huber            Arne Öberg             Thomas Magnusson 
Miljöpartiet de gröna  Socialdemokraterna          Vänsterpartiet
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KS/2017:228 
 

Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" 

Sammanfattning
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en 
klimatfärdplan 2050 på remiss.

Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional 
klimatfärdplan och ambitionen att ange en långsiktig regional inriktning för 
klimatarbetet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet 
som beskrivs i flera av Solna stads befintliga styrdokument. 
Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som 
prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i 
färdplanen.

Stadsledningen vill samtidigt framhålla vikten av att en omställning inte sker på 
bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen 
mäktar med samt att det finns andra möjliga lösningar än de som inkluderats i 
färdplanen för att nå målen. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska 
naturligtvis prioriteras. Stadsledningsförvaltningen anser vidare att färdplanen även 
bör redovisa utbyggnaden av infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte 
bara som nu till 2030. Det finns även behov att lägga mer fokus på att undanröja 
hinder för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Klimatfärdplanen bör även 
förtydliga hur de olika föreslagna insatserna förhåller sig till varandra och diskutera 
hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra, exempelvis vad 
gäller införandet av miljözoner. Övergripande bör klimatfärdplanen ses som en 
gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
yttrande i ärendet.
 

/Carolina Pettersson/ Kristin Andersson
/Avdelningschef Stadsledningsförvaltningen/ Förvaltningschef Miljö – och 

byggnadsförvaltningen

Anja Karlsson
Miljöstrateg
Stadsledningsförvaltningen

Beslutet ska expedieras till:
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholms Läns Landsting
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Bakgrund
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en 
klimatfärdplan 2050 på remiss. Klimatfärdplanen är kopplad till genomförandet av 
RUFS 2050, där utmaningen att växa samtidigt som klimatpåverkan minskar lyfts 
fram som en av de mest centrala utmaningarna. Syftet med klimatfärdplanen är att 
vägleda och visa hur länets mål om att bli en klimatneutral region år 2045 kan nås 
enligt RUFS 2050 samt vilka stora regionala insatser som behövs göras för att 
komma dit. Färdplanen kan skapa den nödvändiga inramning som krävs för att 
säkerställa långsiktighet, helhetsperspektiv och ett regionalt sammanhang för 
framtida nationella, regionala och lokala insatser. Färdplanen har status som 
planeringsunderlag enligt PBL (7 kap 5 §) och ska användas som vägledande 
dokument i det kommunala planeringsarbetet. 

Klimatfärdplanen lyfter fram ett antal viktiga regionala vägval, med tillhörande 
verktyg och utpekade drivande aktörer, för att klara en kraftfull omställning till 
klimatneutralitet. Sektorer som ingår i färdplanen är byggd miljö, transporter, 
industri samt jord- och skogsbruk. Även länets indirekta globala klimatavtryck 
berörs. Sju klimatinsatser utpekas i förslaget som särskilt betydelsefulla för länets 
omställning: elektrifiering av vägtransporterna; utveckling av regionala stadskärnor 
med höga energi- och klimatambitioner; kollektivtrafiksatsningar; regionala 
cykelsatsningar; regionala logistikkoncept; vidareutveckling av länets 
fjärrvärmesystem; samt främjandet av regional och lokal energiproduktion. 

Stadsledningsförvaltningens kommentarer nedan omfattar de sektorer som berör 
Solna stad. Då staden inte har någon betydande industriell produktion eller jord- och 
skogsbruk ligger fokus på klimatfärdplanens förslag kring sektorerna byggd miljö 
(inklusive markanvändning) och transporter.

Stadsledningsförvaltningens kommentarer
Solnas långsiktiga målsättning är att växa och utvecklas på ett hållbart sätt. 
Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional 
klimatfärdplan som komplement till RUFS 2050 och ambitionen att ange en 
gemensam långsiktig regional inriktning och vision för klimatarbetet i länet. 
Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet som beskrivs i 
flera av stadens befintliga styrdokument, däribland den Miljöpolicy samt 
Miljöstrategi 2016-2019 som antogs 2015 (se https://www.solna.se/sv/boende-
miljo/miljoutveckling/).  

En gemensam långsiktig regional inriktning ökar tydligenheten gentemot stadens 
och regionens privata aktörer, vilket stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv 
till. I Solna är privata aktörer en viktig drivkraft i miljö- och klimatarbetet, där 
företag i staden ligger i framkant vad gäller exempelvis satsningar på innovativa 
lösningar såsom gröna tak och egen elproduktion genom solceller och att ta initiativ 
till nya hållbara logistiklösningar. 

Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som 
prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i 
färdplanen. Staden instämmer särskilt med de insatser som kopplar till satsningar 
inom kollektiv- och cykeltrafik samt vidareutveckling av länets fjärrvärmesystem. 
Solna har dessutom goda förutsättningar att bidra till genomförandet av 
klimatfärdplanen inom flera av dessa områden. 

https://www.solna.se/sv/boende-miljo/miljoutveckling/
https://www.solna.se/sv/boende-miljo/miljoutveckling/
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Solna stad har en nyligen antagen cykelplan som bidrar till färdplanens och RUFS 
2050 målsättning om ökade cykelresor. Viktiga åtgärder är att förbättra 
förbindelserna till kollektivtrafiknoderna och att utöka antalet cykelparkeringsplatser 
vid tunnelbane- och pendeltågstationer. De korta avstånden i Solna ger utmärkta 
förutsättningar för kombiresande. För att öka cykelns attraktivitet som 
transportmedel är det också önskvärt att cykelstråk som passerar flera kommuner har 
likartad standard i framkomlighet. 

Vidare får idag omkring 90% av alla fastigheter i Solna sin värme och varmvatten 
från Norrenergis ABs miljömärkta fjärrvärme, baserat på förnyelsebara bränslen och 
spillvärme från Bromma reningsverk. Staden verkar för att den höga 
anslutningsgraden till miljövänlig fjärrvärme av byggnader i Solna ska bibehållas 
och är även positiv till att Norrenergis distributionsnät knyts samman med andra 
fjärrvärmeproducenters för att säkerställa ett effektivt utnyttjande av 
produktionsanläggningarna. Staden arbetar också aktivt med att främja etablerandet 
av alternativa energikällor som solceller med många småskaliga lösningar inom 
befintlig och ny bebyggelse.

Stadsledningsförvaltningen instämmer med förslaget att en utbyggnad av de 
allmänna kommunikationerna är nödvändig för att möta resebehoven från ett ökat 
antal boende, besökare och arbetstagare i regionen och staden på ett hållbart och 
klimatsmart sätt. För att förbättra kommunikationerna mellan Solna och 
nordostkommunerna i Stockholm förordar staden en fortsatt utbyggnad av 
tunnelbanan och tvärbanan norrut. Det tar dock tid att bygga ut de spårbundna 
lösningarna och därför är det viktigt att busstrafik möjliggörs i avvaktan på 
färdigställandet av spårbunden kollektivtrafik. Busstrafik fungerar även som ett 
viktigt komplement när underlaget är för litet och i sträckningar där spårbunden 
trafik inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt. 

Stadsledningsförvaltningen noterar att förslaget till klimatfärdplan i dagsläget endast 
redovisar de satsningar på fysisk utbyggnad av kollektivtrafiken som planeras till 
2030, men anser att färdplanen även bör redovisa infrastruktur för hela perioden 
fram till 2050. 

Stadsledningsförvaltningen delar uppfattningen i färdplanen att en huvudinsats för 
att nå målet om en region utan klimatpåverkan är att planera och bygga i 
stationsnära och i kollektivtrafiknära lägen. Att bygga tätt i kollektivtrafiknära lägen 
gör det möjligt att värna grönområden och gör det enkelt för invånare att i första 
hand gå, cykla eller resa kollektivt. För att säkerställa fortsatt tillskott av bostäder i 
tunnelbanans influensområde samt övriga kollektivtrafiknära områden behöver mer 
fokus läggas på att undanröja hinder för bostadsbyggande. Klimatfärdplanen föreslår 
att det ska skapas en regional arena för ett samlat planerings- och klimatarbete. 
Stadsledningsförvaltningen är dock tveksam till om tillskapande av en sådan arena 
på landstinget kommer att bidra till att undanröja hinder för bostadsbyggande. 

Klimatfärdplanen bör vidare förtydliga hur de olika föreslagna vägvalen och 
insatserna förhåller sig till varandra och diskutera hur de eventuellt kompletterar 
eller konkurrerar med varandra. Ett sådant exempel är hur en elektrifiering av 
vägtransporterna och fortsatt satsning på förnybara bränslen förhåller sig till 
införandet av miljözoner. I en fallstudie som Transportstyrelsen genomfört för 
Stockholm inom ramen för deras utredning kring miljözoner för lätta fordon (2017) 
framhålls att införandet av miljözoner har minskad effekt redan 2025 på grund av 
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fordonsflottans naturliga årliga förnyelse. Redan 2030 bedöms Miljözon 2 vara helt 
verkningslös i Stockholmsregionen, även utan effekten av miljözoner. Den 
slutsatsen baseras emellertid på ett antagande att det inte sker andra åtgärder som 
kommer att påverka fordonsflottans utveckling. Framgångsrik regionala insatser 
kring förnyelsebara bränslen och elfordon kan således komma att ”konkurrera ut” 
införandet av miljözoner i ett ännu tidigare skede än ovan beskrivet, vilket inte vore 
samhällsekonomiskt försvarbart. 

Stadsledningsförvaltningen ställer sig positiv till att färdplanen lyfter upp behovet av 
en förbättrad evidensbaserad uppföljning av klimatarbetet, där metodutveckling av 
energi- och klimatstatistik och etablerandet av ett uppföljningssätt som samordnar 
den regionala och kommunala uppföljningen av klimatarbetet ligger i fokus. 

Stadsledningsförvaltningen instämmer i att en omställning är nödvändig för att nå 
regionens klimatmål men vill samtidigt framhålla vikten av att omställningen inte 
sker på bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och 
regionen mäktar med utifrån ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. 
Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska naturligtvis prioriteras. Det är också 
viktigt att komma ihåg att lösningarna för att nå målet kan vara flera eller andra än 
de som inkluderats i färdplanen och att många avgörande faktorer för omställningen 
ligger utanför regionens rådighet. Bland annat behövs en ökad tydlighet och 
långsiktighet på nationell nivå genom exempelvis långsiktiga skatteregler. 
Klimatfärdplanen bör ses som en övergripande gemensam vision snarare än en 
konkret åtgärdslista.



PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2)SOLNA STAD
Kommunstyrelsen 2017-09-11  

Signatur 

§ 144
Yttrande över "Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen" 
(KS/2017:228) 

Sammanfattning
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har skickat förslaget till en 
klimatfärdplan 2050 på remiss.

Stadsledningsförvaltningen välkomnar landstingets förslag till en regional 
klimatfärdplan och ambitionen att ange en långsiktig regional inriktning för 
klimatarbetet. Inriktningen ligger väl i linje med de ambitioner inom miljöområdet 
som beskrivs i flera av Solna stads befintliga styrdokument. 
Stadsledningsförvaltningen är positiv till att ett antal klimatinsatser pekas ut som 
prioriterade i genomförandet och anser att dessa bör lyftas tidigare och tydligare i 
färdplanen.

Stadsledningen vill samtidigt framhålla vikten av att en omställning inte sker på 
bekostnad av tillväxt och utveckling utan sker i en takt som staden och regionen 
mäktar med samt att det finns andra möjliga lösningar än de som inkluderats i 
färdplanen för att nå målen. Projekt som främjar både tillväxt och miljö ska 
naturligtvis prioriteras. Stadsledningsförvaltningen anser vidare att färdplanen även 
bör redovisa utbyggnaden av infrastruktur för hela perioden fram till 2050 och inte 
bara som nu till 2030. Det finns även behov att lägga mer fokus på att undanröja 
hinder för bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen. Klimatfärdplanen bör även 
förtydliga hur de olika föreslagna insatserna förhåller sig till varandra och diskutera 
hur de eventuellt kompletterar eller konkurrerar med varandra, exempelvis vad 
gäller införandet av miljözoner. Övergripande bör klimatfärdplanen ses som en 
gemensam vision snarare än en konkret åtgärdslista.

Yrkanden
Pehr Granfalk (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) yrkar bifall till
förvaltningens förslag med ändring enligt bilaga bilaga 5 till protokollet.  

Proposition
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens förslag 
och dels förvaltningens förslag med ändring enligt dels Bernhard Hubers (MP), Arne 
Öbergs (S) och Thomas Magnussons (V) yrkande.
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 Signatur 

Ordförande ställer proposition på förslagen var för sig och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag.

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
yttrande i ärendet.

Reservationer
Bernhard Huber (MP), Arne Öberg (S) och Thomas Magnusson (V) reserverar sig 
mot beslutet till förmån för gemensamt yrkande.
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Yttrande över ”Klimatfärdplan 2050  
för Stockholmsregionen” 

 
Yrkande 
 
att  stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse omarbetas i enlighet med nedanstående   
 yttrande. 
 
 
Det är bråttom att visa på konkret handling i klimatfrågan. Därför välkomnar vi 
framtagandet av en regional klimatfärdplan. En långsiktig inriktning i klimatarbetet för de 
regionala aktörerna är nödvändig och det är avgörande för klimatarbetet att det slutliga 
dokumentet uppfattas som ett gemensamt åtagande. En kommun eller annan aktör skulle 
annars kunna välja att betrakta klimatfärdplanen bara som en övergripande gemensam 
vision snarare än en konkret åtgärdslista med kontrollstationer där resultatet följs upp. 
 
Det behöver också tydligare framgå av klimatfärdplanen hur bråttom det är med 
klimatomställningen i samhällets alla delar och att det inte finns något utrymme att 
prioritera åtgärder som har negativ klimatpåverkan eller på annat sätt begränsa takten i 
genomförandet. Klimatomställningen i sig ger dessutom möjlighet till tillväxt och utveckling 
av positivt slag. Men tillväxten får aldrig ske på bekostnad av klimatet utan måste vara 
förenlig med en omställning till ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Ett exempel på 
det är att låta såväl miljö- och klimat- som sociala hänsynstaganden väga tyngre än jakten på 
lägsta kostnad i offentlig upphandling.  
   
Särskilt viktigt är att planen utvecklas så det blir tydliga åtaganden vad gäller klimatpåverkan 
från trafiken, inklusive flyget. Mer omsorg kunde också ägnas åt åtaganden när det gäller 
genomförandet av målsättningen i RUFS om ökade cykelresor.  
 
 
 
 
 
     
 
Bernhard Huber            Arne Öberg             Thomas Magnusson 
Miljöpartiet de gröna  Socialdemokraterna          Vänsterpartiet
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