
Från: Linnea Edström
Till: TRF Funk Registrator
Ärende: TRN 2016-0082
Datum: den 31 oktober 2017 11:07:44
Bilagor: Klimatfärdplan 2050 Remissvar.docx

Svar på remiss - Klimatfärdplan 2050.pdf
Protokoll KS 2017-10-30 omj 91.pdf

Hej!

Bifogat hittar ni protokollsutdrag, tjänsteskrivelse samt bilagor från kommunstyrelsens
sammanträde 2017-10-30

KS § Svar på remiss - Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
Vänliga hälsningar

Linnea Edström
Sekreterare KF / KS registrator
Kanslienheten
Salems kommun
Direkt: 08-532 598 11
Mobil: 070-731 82 99

TRN 2016-0082-149

mailto:registrator.trf@sll.se



		

		

		TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-14

Dnr KS/2017xx

 av 2









		

		Kommunstyrelseförvaltningen

Jan Lorichs

Planeringsstrateg

		


Kommunstyrelsen









		

		Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen - remissvar 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-14 som sitt remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor:



· Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara? 



Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, verktyg för genomförande och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två sektorerna Transport och Byggd miljö och service som har absolut störst betydelse för klimatet. Sektorerna Energi, Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget liten betydelse för regionens klimat och skulle kunna utelämnas ur planen för att öka fokuseringen.



· Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 



Planen saknar en ekonomisk analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller statsbidrag. Belöningar istället för bestraffningar förordas eftersom de senare riskerar att göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med planen. 



Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Det påstås att länets hamn- och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som utredningar visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger påståendet.



· Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder föredras?



De utpekade insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. I annat fall bör insatsen utgå.



· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?



Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och

kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen.



1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter

2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel

3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen

4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten

5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen

6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Ärendet

Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men har beviljat att svar kommer senast den 3 november 2017. Planen är att kommunstyrelsen beslutar remissvaret vid sammanträdet den 30 oktober 2017.



Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Klimatfärdplan på remiss. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor samt verktyg för genomförande, såväl lokalt som regionalt.

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor:



· Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara? 



För att kunna bedöma om utsläppsbanorna är rimliga skulle man behöva se den historiska utvecklingen. Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, verktyg för genomförande och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två sektorerna Transport och Byggd miljö och service som har absolut störst betydelse för klimatet. Sektorerna Energi, Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget liten betydelse för regionens klimat och skulle kunna utelämnas ur planen.



· Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 



Planen saknar en ekonomisk analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller statsbidrag. Belöningar, t ex skattesänkningar, istället för bestraffningar, t ex skattehöjningar, trängselskatt och parkeringsavgifter, förordas eftersom de senare riskerar att göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med planen. 



Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Vidare saknas fakta om de övriga påverkningsområdena ex ökad sjöfart medför på det marina livet. Det påstås att länets hamn- och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som utredningar visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger påståendet.



Planen hade också vunnit på ett avsnitt som beskriver och jämför alternativen fossilfria självkörande bilar, fossilfria bussar och spårväg med avseende på klimatpåverkan och kostnadseffektivitet. En tabell önskas som beskriver vad varje 100 meter kostar per alternativ inklusive kringkostnader såsom stationer, bemanning o dyl. Här bör också beskrivas alternativens egenskaper när det gäller tidsvinst, bekvämlighet, flexibilitet och personlig frihet.

Sektorn Byggd miljö och service

Här tolkas att kapitlet om bebyggelsesektorn behandlar sektorn Byggd miljö och service. Under vägval anges Lokalt stöd för solceller med kommuner som aktör, men här saknas en ekonomisk analys.

Transportsektorn

Här sägs att omställningen måste börja på allvar vilket ter sig omotiverat då sektorn minskat sina direkta växthusgasutsläpp med cirka 14 procent mellan 2006 och 2014 samtidigt som transporterna ökat i takt med den kraftiga befolknings- och ekonomiska tillväxten. Det står också att bilen förblir nödvändig i de halvcentrala och yttre länsdelarna, men även centralt är den nödvändig för t ex färdtjänst eller vissa transporter. Se också nedan under Vägval Trängselskatt+. 



Bilismen belastas redan idag med skatter och andra pålagor som vida överstiger kostnaderna som trafikslaget för med sig, därför bör ytterligare pålagor undvikas.



Vägval 

Det saknas ett avsnitt om fossilfria självkörande bilar och dess klimat- och ekonomiska konsekvenser.



Under vägvalet Elektrifieringen av vägtransporterna sägs att dessa är ett väsentligt bidrag till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora miljö- och klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga eller högre CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens totala klimatfördelar, inklusive produktionsleden, för att säkerställa att elfordon är mest fördelaktiga klimatmässigt. 



Vägvalet Miljözoner skulle innebära förbud mot vissa bränsletyper vilket kan tvinga fram kostsamma fordonsbyten och inskränka medborgares rörelsefrihet. Bilfria stadsdelar skulle utestänga viktiga transporter som kräver bil såsom t ex färdtjänst och vissa varutransporter. Istället förordas att regionen verkar för en skattesänkning på fossilfria bränslen.



Vägvalet Mobilitetstjänster behöver förtydligas med exempel på vilka tjänster författarna menar och vilka dokumenterade fördelar de för med sig.



Vägvalet Kommunala trafikpaket innehåller bl a parkeringsåtgärder vilket troligen innebär parkeringsavgiftshöjningar, vilket bör undvikas till förmån för positiva åtgärder såsom t ex gratis cykelparkering. Framkomlighetsskadliga  och dyra åtgärder såsom vägbulor, chikaner o dyl bör inte användas. 



Vägvalet Trängselskatt+ bör undvikas eftersom det inte har någon påtaglig miljöeffekt om man studerar trafikbelastningen på Essingeleden. Istället bör utbyggnaden av Förbifart Stockholm intensifieras för att snarast avhjälpa de klimatskadliga köbildningarna på Essingeleden. Inkomsterna av trängselskatten bör bekosta utbyggnad av vägnätet.



Vägvalet Satsningar på kollektivtrafik, samt cykel- och gångtrafik är bra, ett exempel på positiva åtgärder. Men här efterlyses exempel på vilka massiva mjuka åtgärder som avses samt vem som ska bekosta dessa. Det är också viktigt att kollektivtrafik, cykel- och gångtrafik byggs ut på ett varsamt sätt så att inte bilismens framkomlighet försämras.



Vägvalet Förnybara drivmedel behöver kompletteras med en tabell som beskriver de olika drivmedlens för- och nackdelar beträffande klimatet och ekonomin så det blir tydligt vilket alternativ som det bör satsas på. Även här bör fokus ligga på positiva åtgärder, t ex att verka för skattesänkningar.



På sidan 28 sägs att sjöfartens utsläpp är lika omfattande som flygets, och ger stora och negativa miljöeffekter (svavelutsläpp, partiklar med mera). Detta talar emot vad som sägs i kapitlet om transportsektorn, där det sägs att mer järnväg och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken. På grund av sjöfartens stora klimatpåverkan föreslås ett helt annat fokus på detta trafikslag i planen.



· Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder föredras?



Följande är de utpekade insatserna.

1. Elektrifiering av vägtransporterna. Under vägvalet sägs att dessa är ett väsentligt bidrag till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora miljö- och klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga eller högre CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens totala klimatfördelar, inklusive produktionsleden. 

2. Utveckling av regionala stadskärnorna med höga energi- och klimatambitioner och internationella förebilder inom stadsutveckling.

3. Kollektivtrafiksatsningar

4. Regionala cykelsatsningar

5. Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial.

6. Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem med särskilt fokus på lågtemperatursystem som kombineras med spillvärme och lokala lösningar.

7. Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi.



De utpekade insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin.



· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?



Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och

kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen.



Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter

Salems kommun planerar och arbetar i linje med den regionala utvecklingsplaneringen. 2016 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för kommunal bostadsförsörjning som tydligt anger vikten ur klimat- och miljöhänseende att bygga i kommunikationsnära lägen. Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för bebyggelse som knyter ihop kommunens olika delar. 



Satsningar för att öka andelen resor med cykel

Den regionala cykelplanens och RUFS 2050s mål om att resor med cykel ska uppgå till 20 procent av alla resor är ambitiöst. Salems kommun arbetar för att bidra till måluppfyllelsen genom att verkställa kommunens gång- och cykelplan. I kommunen finns en stor potential för att öka resandet med cykel, inom kommunen och till grannkommuner. 



Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen

Sedan ett par år tillbaka samordnas distributionen av varor till kommunala verksamheter på Södertörn. Genom att samordningen minskar körsträckan och nyttjandet av resurser för distribution optimeras. Följaktligen minskar energianvändning och klimatgasutsläppen. Samordnad varudistribution är en del av Södertörnssamverkan och visar på hur mellankommunalt samarbete kan bidra till länets klimatmål.



Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten

Salems kommun skapar infartsparkeringar så att en så stor del av resan som möjligt ska kunna ske med kollektivtrafik.



Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen

Inom ramen för offentlig upphandling finns möjlighet att ställa klimatkrav för att styra mot klimatmålen. Krav ställs vid exempelvis upphandling av transporttjänster, men både kravställning och uppföljningen kan bli bättre. För att förbättra den egna fordonsflottan köps fler elbilar in och ersätter fossildrivna fordon. Salems kommun arbetar också för att minska klimatpåverkan från offentliga måltider bland annat genom att öka andelen

ekologiska varor.





Energieffektivisering och produktion av förnybar energi

Salems kommun arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen, både genom energieffektiviseringsåtgärder och genom driftsoptimering. 
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 Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen - remissvar  


Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-14 som sitt 
remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. 


Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor: 


● Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och 
genomförbara?  


Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, verktyg för genomförande 
och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två sektorerna Transport och Byggd 
miljö och service som har absolut störst betydelse för klimatet. Sektorerna Energi, 
Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget liten betydelse för regionens 
klimat och skulle kunna utelämnas ur planen för att öka fokuseringen. 


● Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?  


Planen saknar en ekonomisk analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. 
Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller 
statsbidrag. Belöningar istället för bestraffningar förordas eftersom de senare riskerar att 
göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med planen.  


Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika 
trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder 
mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg 
och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att 
det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Det påstås att länets hamn- 
och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som utredningar 
visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger påståendet. 


● Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra 
åtgärder föredras? 


De utpekade insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av 
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vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. I annat fall bör 
insatsen utgå. 


● Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 


Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och 
kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen. 


1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från 
transporter 


2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel 
3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen 
4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten 
5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen 
6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi 


Ärendet 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men har beviljat att svar 
kommer senast den 3 november 2017. Planen är att kommunstyrelsen beslutar 
remissvaret vid sammanträdet den 30 oktober 2017. 


Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Klimatfärdplan 
på remiss. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av 
länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Centrala delar av färdplanen 
är sektorsvisa utsläppsbanor samt verktyg för genomförande, såväl lokalt som regionalt. 


Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor: 


● Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och 
genomförbara?  


För att kunna bedöma om utsläppsbanorna är rimliga skulle man behöva se den 
historiska utvecklingen. Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, 
verktyg för genomförande och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två 
sektorerna Transport och Byggd miljö och service som har absolut störst betydelse för 
klimatet. Sektorerna Energi, Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget 
liten betydelse för regionens klimat och skulle kunna utelämnas ur planen. 


● Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?  


Planen saknar en ekonomisk analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. 
Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller 
statsbidrag. Belöningar, t ex skattesänkningar, istället för bestraffningar, t ex 
skattehöjningar, trängselskatt och parkeringsavgifter, förordas eftersom de senare 
riskerar att göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med 
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planen.  


Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika 
trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder 
mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg 
och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att 
det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Vidare saknas fakta om de 
övriga påverkningsområdena ex ökad sjöfart medför på det marina livet. Det påstås att 
länets hamn- och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som 
utredningar visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger 
påståendet. 


Planen hade också vunnit på ett avsnitt som beskriver och jämför alternativen fossilfria 
självkörande bilar, fossilfria bussar och spårväg med avseende på klimatpåverkan och 
kostnadseffektivitet. En tabell önskas som beskriver vad varje 100 meter kostar per 
alternativ inklusive kringkostnader såsom stationer, bemanning o dyl. Här bör också 
beskrivas alternativens egenskaper när det gäller tidsvinst, bekvämlighet, flexibilitet och 
personlig frihet. 


Sektorn Byggd miljö och service 
Här tolkas att kapitlet om bebyggelsesektorn behandlar sektorn Byggd miljö och service. 
Under vägval anges Lokalt stöd för solceller med kommuner som aktör, men här saknas 
en ekonomisk analys. 


Transportsektorn 
Här sägs att omställningen måste börja på allvar vilket ter sig omotiverat då sektorn 
minskat sina direkta växthusgasutsläpp med cirka 14 procent mellan 2006 och 2014 
samtidigt som transporterna ökat i takt med den kraftiga befolknings- och ekonomiska 
tillväxten. Det står också att bilen förblir nödvändig i de halvcentrala och yttre 
länsdelarna, men även centralt är den nödvändig för t ex färdtjänst eller vissa 
transporter. Se också nedan under Vägval Trängselskatt+.  


Bilismen belastas redan idag med skatter och andra pålagor som vida överstiger 
kostnaderna som trafikslaget för med sig, därför bör ytterligare pålagor undvikas. 


Vägval  
Det saknas ett avsnitt om fossilfria självkörande bilar och dess klimat- och ekonomiska 
konsekvenser. 


Under vägvalet Elektrifieringen av vägtransporterna sägs att dessa är ett väsentligt bidrag 
till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora miljö- och 
klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga eller högre 
CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens totala klimatfördelar, 
inklusive produktionsleden, för att säkerställa att elfordon är mest fördelaktiga 
klimatmässigt.  


Vägvalet Miljözoner skulle innebära förbud mot vissa bränsletyper vilket kan tvinga fram 
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kostsamma fordonsbyten och inskränka medborgares rörelsefrihet. Bilfria stadsdelar 
skulle utestänga viktiga transporter som kräver bil såsom t ex färdtjänst och vissa 
varutransporter. Istället förordas att regionen verkar för en skattesänkning på fossilfria 
bränslen. 


Vägvalet Mobilitetstjänster behöver förtydligas med exempel på vilka tjänster författarna 
menar och vilka dokumenterade fördelar de för med sig. 


Vägvalet Kommunala trafikpaket innehåller bl a parkeringsåtgärder vilket troligen 
innebär parkeringsavgiftshöjningar, vilket bör undvikas till förmån för positiva åtgärder 
såsom t ex gratis cykelparkering. Framkomlighetsskadliga  och dyra åtgärder såsom 
vägbulor, chikaner o dyl bör inte användas.  


Vägvalet Trängselskatt+ bör undvikas eftersom det inte har någon påtaglig miljöeffekt 
om man studerar trafikbelastningen på Essingeleden. Istället bör utbyggnaden av 
Förbifart Stockholm intensifieras för att snarast avhjälpa de klimatskadliga köbildningarna
på Essingeleden. Inkomsterna av trängselskatten bör bekosta utbyggnad av vägnätet. 


Vägvalet Satsningar på kollektivtrafik, samt cykel- och gångtrafik är bra, ett exempel på 
positiva åtgärder. Men här efterlyses exempel på vilka massiva mjuka åtgärder som avses 
samt vem som ska bekosta dessa. Det är också viktigt att kollektivtrafik, cykel- och 
gångtrafik byggs ut på ett varsamt sätt så att inte bilismens framkomlighet försämras. 


Vägvalet Förnybara drivmedel behöver kompletteras med en tabell som beskriver de 
olika drivmedlens för- och nackdelar beträffande klimatet och ekonomin så det blir 
tydligt vilket alternativ som det bör satsas på. Även här bör fokus ligga på positiva 
åtgärder, t ex att verka för skattesänkningar. 


På sidan 28 sägs att sjöfartens utsläpp är lika omfattande som flygets, och ger stora och 
negativa miljöeffekter (svavelutsläpp, partiklar med mera). Detta talar emot vad som sägs
i kapitlet om transportsektorn, där det sägs att mer järnväg och sjöfart är 
eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken. På grund av sjöfartens 
stora klimatpåverkan föreslås ett helt annat fokus på detta trafikslag i planen. 


● Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra 
åtgärder föredras? 


Följande är de utpekade insatserna. 
1. Elektrifiering av vägtransporterna. Under vägvalet sägs att dessa är ett väsentligt 


bidrag till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora 
miljö- och klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga 
eller högre CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens 
totala klimatfördelar, inklusive produktionsleden.  


2. Utveckling av regionala stadskärnorna med höga energi- och klimatambitioner 
och internationella förebilder inom stadsutveckling. 


3. Kollektivtrafiksatsningar 
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4. Regionala cykelsatsningar 
5. Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial. 
6. Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem med särskilt fokus på 


lågtemperatursystem som kombineras med spillvärme och lokala lösningar. 
7. Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi. 


De utpekade insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av 
vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. 


● Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 


Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och 
kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen. 


Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter 
Salems kommun planerar och arbetar i linje med den regionala utvecklingsplaneringen. 
2016 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för kommunal bostadsförsörjning som 
tydligt anger vikten ur klimat- och miljöhänseende att bygga i kommunikationsnära lägen.
Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för bebyggelse som 
knyter ihop kommunens olika delar.  


Satsningar för att öka andelen resor med cykel 
Den regionala cykelplanens och RUFS 2050s mål om att resor med cykel ska uppgå till 20 
procent av alla resor är ambitiöst. Salems kommun arbetar för att bidra till 
måluppfyllelsen genom att verkställa kommunens gång- och cykelplan. I kommunen finns 
en stor potential för att öka resandet med cykel, inom kommunen och till 
grannkommuner.  


Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen 
Sedan ett par år tillbaka samordnas distributionen av varor till kommunala verksamheter 
på Södertörn. Genom att samordningen minskar körsträckan och nyttjandet av resurser 
för distribution optimeras. Följaktligen minskar energianvändning och 
klimatgasutsläppen. Samordnad varudistribution är en del av Södertörnssamverkan och 
visar på hur mellankommunalt samarbete kan bidra till länets klimatmål. 


Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten 
Salems kommun skapar infartsparkeringar så att en så stor del av resan som möjligt ska 
kunna ske med kollektivtrafik. 


Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen 
Inom ramen för offentlig upphandling finns möjlighet att ställa klimatkrav för att styra 
mot klimatmålen. Krav ställs vid exempelvis upphandling av transporttjänster, men både 
kravställning och uppföljningen kan bli bättre. För att förbättra den egna fordonsflottan 
köps fler elbilar in och ersätter fossildrivna fordon. Salems kommun arbetar också för att 
minska klimatpåverkan från offentliga måltider bland annat genom att öka andelen 
ekologiska varor. 
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Energieffektivisering och produktion av förnybar energi 
Salems kommun arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen, både genom 
energieffektiviseringsåtgärder och genom driftsoptimering.  


 
 
 Per Almström 


Kommundirektör 


Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 


 
 Bilagor 


1. Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 


Delges 


Arkiv 
Södertörnskommunerna 
SLL: registrator.trf@sll.se i word- och pdf-format, märkt diarienr 2016-0082 


 


 



mailto:registrator.trf@sll.se












 

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-09-14 
Dnr KS/2017xx 

1 av 2 
 

 

 Kommunstyrelseförvaltningen 
Jan Lorichs 
Planeringsstrateg 

Kommunstyrelsen 
 

 
 Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen - remissvar  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta tjänsteskrivelsen daterad 2017-09-14 som sitt 
remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor: 

● Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och 
genomförbara?  

Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, verktyg för genomförande 
och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två sektorerna Transport och Byggd 
miljö och service som har absolut störst betydelse för klimatet. Sektorerna Energi, 
Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget liten betydelse för regionens 
klimat och skulle kunna utelämnas ur planen för att öka fokuseringen. 

● Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?  

Planen saknar en ekonomisk analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. 
Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller 
statsbidrag. Belöningar istället för bestraffningar förordas eftersom de senare riskerar att 
göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med planen.  

Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika 
trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder 
mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg 
och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att 
det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Det påstås att länets hamn- 
och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som utredningar 
visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger påståendet. 

● Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra 
åtgärder föredras? 

De utpekade insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av 
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vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. I annat fall bör 
insatsen utgå. 

● Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 

Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och 
kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen. 

1. Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från 
transporter 

2. Satsningar för att öka andelen resor med cykel 
3. Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen 
4. Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten 
5. Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen 
6. Energieffektivisering och produktion av förnybar energi 

Ärendet 
Landstingets tillväxt- och regionplanenämnd har sänt ut Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen på remiss fram till den 2 oktober 2017, men har beviljat att svar 
kommer senast den 3 november 2017. Planen är att kommunstyrelsen beslutar 
remissvaret vid sammanträdet den 30 oktober 2017. 

Parallellt med utställningen av RUFS 2050 skickar landstinget nu också ut Klimatfärdplan 
på remiss. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av 
länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045. Centrala delar av färdplanen 
är sektorsvisa utsläppsbanor samt verktyg för genomförande, såväl lokalt som regionalt. 

Kommunstyrelseförvaltningens synpunkter 
Kommunstyrelseförvaltningen lämnar följande svar på landstingets frågor: 

● Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och 
genomförbara?  

För att kunna bedöma om utsläppsbanorna är rimliga skulle man behöva se den 
historiska utvecklingen. Klimatfärdplanens principiella upplägg med sektorsvisa vägval, 
verktyg för genomförande och aktörer är bra. Men fokus borde läggas på de två 
sektorerna Transport och Byggd miljö och service som har absolut störst betydelse för 
klimatet. Sektorerna Energi, Industri och Jordbruk och skogsbruk har i sammanhanget 
liten betydelse för regionens klimat och skulle kunna utelämnas ur planen. 

● Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?  

Planen saknar en ekonomisk analys av de föreslagna åtgärder som anges under Vägval. 
Vidare saknas förslag på finansiering av åtgärden, t ex kommunalskatt, avgift eller 
statsbidrag. Belöningar, t ex skattesänkningar, istället för bestraffningar, t ex 
skattehöjningar, trängselskatt och parkeringsavgifter, förordas eftersom de senare 
riskerar att göra medborgarna negativt inställda och därmed motverka syftet med 
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planen.  

Det saknas en översikt över hur transportsektorns utsläpp fördelar sig mellan de olika 
trafikslagen väg, spår, flyg och båt vilket hade underlättat prioriteringen av åtgärder 
mellan trafikslagen. Nu ligger fokus helt på vägtrafiken och det uttalas att mer järnväg 
och sjöfart är eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken, utan att 
det underbyggs av fakta om respektive trafikslags utsläpp. Vidare saknas fakta om de 
övriga påverkningsområdena ex ökad sjöfart medför på det marina livet. Det påstås att 
länets hamn- och flygplatskapacitet är tillräcklig för en överskådlig framtid samtidigt som 
utredningar visar att Arlanda behöver byggas ut. Här behövs fakta som underbygger 
påståendet. 

Planen hade också vunnit på ett avsnitt som beskriver och jämför alternativen fossilfria 
självkörande bilar, fossilfria bussar och spårväg med avseende på klimatpåverkan och 
kostnadseffektivitet. En tabell önskas som beskriver vad varje 100 meter kostar per 
alternativ inklusive kringkostnader såsom stationer, bemanning o dyl. Här bör också 
beskrivas alternativens egenskaper när det gäller tidsvinst, bekvämlighet, flexibilitet och 
personlig frihet. 

Sektorn Byggd miljö och service 
Här tolkas att kapitlet om bebyggelsesektorn behandlar sektorn Byggd miljö och service. 
Under vägval anges Lokalt stöd för solceller med kommuner som aktör, men här saknas 
en ekonomisk analys. 

Transportsektorn 
Här sägs att omställningen måste börja på allvar vilket ter sig omotiverat då sektorn 
minskat sina direkta växthusgasutsläpp med cirka 14 procent mellan 2006 och 2014 
samtidigt som transporterna ökat i takt med den kraftiga befolknings- och ekonomiska 
tillväxten. Det står också att bilen förblir nödvändig i de halvcentrala och yttre 
länsdelarna, men även centralt är den nödvändig för t ex färdtjänst eller vissa 
transporter. Se också nedan under Vägval Trängselskatt+.  

Bilismen belastas redan idag med skatter och andra pålagor som vida överstiger 
kostnaderna som trafikslaget för med sig, därför bör ytterligare pålagor undvikas. 

Vägval  
Det saknas ett avsnitt om fossilfria självkörande bilar och dess klimat- och ekonomiska 
konsekvenser. 

Under vägvalet Elektrifieringen av vägtransporterna sägs att dessa är ett väsentligt bidrag 
till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora miljö- och 
klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga eller högre 
CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens totala klimatfördelar, 
inklusive produktionsleden, för att säkerställa att elfordon är mest fördelaktiga 
klimatmässigt.  

Vägvalet Miljözoner skulle innebära förbud mot vissa bränsletyper vilket kan tvinga fram 
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kostsamma fordonsbyten och inskränka medborgares rörelsefrihet. Bilfria stadsdelar 
skulle utestänga viktiga transporter som kräver bil såsom t ex färdtjänst och vissa 
varutransporter. Istället förordas att regionen verkar för en skattesänkning på fossilfria 
bränslen. 

Vägvalet Mobilitetstjänster behöver förtydligas med exempel på vilka tjänster författarna 
menar och vilka dokumenterade fördelar de för med sig. 

Vägvalet Kommunala trafikpaket innehåller bl a parkeringsåtgärder vilket troligen 
innebär parkeringsavgiftshöjningar, vilket bör undvikas till förmån för positiva åtgärder 
såsom t ex gratis cykelparkering. Framkomlighetsskadliga  och dyra åtgärder såsom 
vägbulor, chikaner o dyl bör inte användas.  

Vägvalet Trängselskatt+ bör undvikas eftersom det inte har någon påtaglig miljöeffekt 
om man studerar trafikbelastningen på Essingeleden. Istället bör utbyggnaden av 
Förbifart Stockholm intensifieras för att snarast avhjälpa de klimatskadliga köbildningarna
på Essingeleden. Inkomsterna av trängselskatten bör bekosta utbyggnad av vägnätet. 

Vägvalet Satsningar på kollektivtrafik, samt cykel- och gångtrafik är bra, ett exempel på 
positiva åtgärder. Men här efterlyses exempel på vilka massiva mjuka åtgärder som avses 
samt vem som ska bekosta dessa. Det är också viktigt att kollektivtrafik, cykel- och 
gångtrafik byggs ut på ett varsamt sätt så att inte bilismens framkomlighet försämras. 

Vägvalet Förnybara drivmedel behöver kompletteras med en tabell som beskriver de 
olika drivmedlens för- och nackdelar beträffande klimatet och ekonomin så det blir 
tydligt vilket alternativ som det bör satsas på. Även här bör fokus ligga på positiva 
åtgärder, t ex att verka för skattesänkningar. 

På sidan 28 sägs att sjöfartens utsläpp är lika omfattande som flygets, och ger stora och 
negativa miljöeffekter (svavelutsläpp, partiklar med mera). Detta talar emot vad som sägs
i kapitlet om transportsektorn, där det sägs att mer järnväg och sjöfart är 
eftersträvansvärt på bekostnad av flyg-, bil- och lastbilstrafiken. På grund av sjöfartens 
stora klimatpåverkan föreslås ett helt annat fokus på detta trafikslag i planen. 

● Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra 
åtgärder föredras? 

Följande är de utpekade insatserna. 
1. Elektrifiering av vägtransporterna. Under vägvalet sägs att dessa är ett väsentligt 

bidrag till utsläppsminskningen. “Med en fossilfri elmix har elfordonen stora 
miljö- och klimatfördelar (i produktionsleden föranleder elbilar dock lika höga 
eller högre CO2-utsläpp än vanliga bilar)”. Här saknas en analys av elfordonens 
totala klimatfördelar, inklusive produktionsleden.  

2. Utveckling av regionala stadskärnorna med höga energi- och klimatambitioner 
och internationella förebilder inom stadsutveckling. 

3. Kollektivtrafiksatsningar 
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4. Regionala cykelsatsningar 
5. Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial. 
6. Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem med särskilt fokus på 

lågtemperatursystem som kombineras med spillvärme och lokala lösningar. 
7. Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi. 

De utpekade insatserna är lämpliga förutsatt en komplettering under Elektrifiering av 
vägtransporterna som visar att dessa är bäst för klimatet och ekonomin. 

● Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 

Nedan redogörs för några av de åtgärder som Salems kommun vidtar och 
kan utveckla för att bidra till genomförandet av klimatfärdplanen. 

Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen för att minska utsläppen från transporter 
Salems kommun planerar och arbetar i linje med den regionala utvecklingsplaneringen. 
2016 antog kommunfullmäktige nya riktlinjer för kommunal bostadsförsörjning som 
tydligt anger vikten ur klimat- och miljöhänseende att bygga i kommunikationsnära lägen.
Ambitionen är att i så hög grad som möjligt skapa förutsättningar för bebyggelse som 
knyter ihop kommunens olika delar.  

Satsningar för att öka andelen resor med cykel 
Den regionala cykelplanens och RUFS 2050s mål om att resor med cykel ska uppgå till 20 
procent av alla resor är ambitiöst. Salems kommun arbetar för att bidra till 
måluppfyllelsen genom att verkställa kommunens gång- och cykelplan. I kommunen finns 
en stor potential för att öka resandet med cykel, inom kommunen och till 
grannkommuner.  

Samordnad varudistribution för att minska klimatgasutsläppen 
Sedan ett par år tillbaka samordnas distributionen av varor till kommunala verksamheter 
på Södertörn. Genom att samordningen minskar körsträckan och nyttjandet av resurser 
för distribution optimeras. Följaktligen minskar energianvändning och 
klimatgasutsläppen. Samordnad varudistribution är en del av Södertörnssamverkan och 
visar på hur mellankommunalt samarbete kan bidra till länets klimatmål. 

Infartsparkeringar för att minska bilåkandet och bibehålla mobiliteten 
Salems kommun skapar infartsparkeringar så att en så stor del av resan som möjligt ska 
kunna ske med kollektivtrafik. 

Upphandling och inköp – ett sätt att styra mot klimatmålen 
Inom ramen för offentlig upphandling finns möjlighet att ställa klimatkrav för att styra 
mot klimatmålen. Krav ställs vid exempelvis upphandling av transporttjänster, men både 
kravställning och uppföljningen kan bli bättre. För att förbättra den egna fordonsflottan 
köps fler elbilar in och ersätter fossildrivna fordon. Salems kommun arbetar också för att 
minska klimatpåverkan från offentliga måltider bland annat genom att öka andelen 
ekologiska varor. 
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Energieffektivisering och produktion av förnybar energi 
Salems kommun arbetar kontinuerligt för att minska energianvändningen, både genom 
energieffektiviseringsåtgärder och genom driftsoptimering.  
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