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Stockholm augusti 2017


Remiss på "Klimatfärdplan för Stockholmsregionen"


Jan Rydén, Färgfabriken


Vi ställer oss självklart positiva till Klimatfärdplanens inriktning och intentioner. En regional 
samordning mellan nationella och kommunala/lokala aktörer på detta område är efterlängtad och 
viktig, inte minst i Stockholmsområdet med sina 26 kommuner.


Några kommentarer och konstruktiv kritik som vi hoppas ska bidra till en ännu bättre 
Klimatfärdplan. Vi saknar främst följande viktiga vägval och verktyg: 


Bebyggelsesektorn
• Vägval: Livscykelperspektiv på nybyggnation. Sverige kommer det närmaste decenniet gå igenom
en kraftigt ökat bostadsbyggande, varav en stor del kommer att koncentreras till Stockholms län. En
väldigt iögonfallande brist är att färdplanens kapitel om bebyggelse fullständigt saknar mål, vägval 
och verktyg till klimatpåverkan under själva byggprocessen, allt fokus ligger på driftsfasen.
Det är förvånande inte minst med tanke på den livliga debatten de senaste åren t.ex. om skillnaden 
mellan att bygga flerbostadshus i trä och i betong. Klimatpåverkan under byggandet av ett hus i 
betong motsvarar cirka 50 års energiförbrukning. Denna inverkan är för en ny byggnad alltså större 
än hela den energiförbrukning som Klimatfärdplanen omfattar. Byggprocessens energiförbrukning 
motsvarar hela förbrukningen fram till 2050 – samt 17 år till. 
Ett annat sätt att formulera det är att 70–80 procent av en byggnads klimatpåverkan kan hänföras till
hela byggprocessen, förutsatt att energitillförseln i driftsskedet kommer från förnybara bränslen. 
Källa: SBUF (Byggbranschens utvecklingsfond).


Stockholms läns landsting bör upprätta regionala utsläppsbanor för klimatpåverkan från 
bebyggelsesektorn utifrån ett livscykelperspektiv utan att nödvändigtvis ta ställning i 
materialfrågan. 


Verktyg: Utsläppsmål/bana för en byggnads energianvändning under hela livscykeln, inklusive 
byggandets klimatpåverkan.


Transportsektorn
• Trots vällovliga intentioner och mål präglas framställningen fortfarande av ett kvardröjande 
synsätt präglat av bilsamhället. Vi saknar exempelvis ett ännu tydligare vägval där finansiella 
investeringar i gång, cykel och kollektivtrafik aktivt prioriteras framför investeringar i infrastruktur 
för biltrafik. Mellan raderna anas ännu en acceptans att biltrafikens personkilometrar får kosta 
betydligt mer än exempelvis cykelns - trots att bilens personkilometrar är resursineffektiva, skadliga
för folkhälsan, förstärker sociala skillnader och motverkar hela Klimatfärdplanens syfte.


Vägval: Stockholms läns landsting ska i samverkan med kommunerna planera och bygga så det går 
att invånarna 2030-2050 klarar sig med gång, cykel och kollektivtrafik i följande regionalt utpekade
prioriterade områdena för bebyggelse utveckling: 1) Den centrala regionkärnor och de regionala 
stadskärnorna, 2) i Strategiska utvecklingslägen. Ett bekvämt liv utan bil ska vara möjligt även i 
halvcentrala lägen.







I länets yttre och perifera dela kommer bilen vara fortsatt viktig.


Verktyg: 
• En samlad statistik om investeringar i olika trafikslag i länet samt hur de kopplas till målen. 
• Målstyrning. Investeringar ska göras för att uppnå klimatmål, ej för att möta prognos om ökad 
trafik. I Klimatfärdplanen saknas en nyckel för att kunna prioritera och vikta investeringar i de mest
resurseffektiva trafikslagen: gång, cykel och kollektivtrafik. 
• Det pågår idag en diskussion om att omprioritera vägutrymme från bil till gång och cykel. På 
samma sätt måste budgetutrymmet omprioriteras.


Om exempelvis cykelandelen av alla resor i länet ska vara 20 procent 2050 så bör denna 
målsättning kopplas direkt till investeringar i samma proportion. Dvs investeringarna i 
cykelinfrastruktur bör motsvara minst 20 % av de totala infrastrukturinvesteringarna för alla 
trafikslag i länet, inklusive Trafikverkets investeringar. Troligen bör de vara ännu högre, kanske 30 
% , eftersom det finns en underliggande investeringsskuld där investeringar i gång och cykel har 
varit kraftigt eftersatta i absoluta tal i förhållande till investeringar i vägar och motorleder både på 
kommunal, regional och nationell nivå. Både budgetar och vägutrymme bör omfördelas för att på 
ett gynna de mest resurseffektiva trafikslagen.


Många korta bilresor i Stockholm kan ersättas med cykel. En studie från 2017 (Impacts on air 
pollution and health by changing commuting from car to bicycle. Forsberg mfl) visar att mer än 110
000 bilpendlare skulle kunna nå sin arbetsplats på 30 min med cykel. Om de bytte från bil till cykel 
tack vare investeringar i cykelinfrastruktur skulle utsläppen i innerstaden minska med 20% vilket är 
mer än effekterna av trängselskattens införande.


De samhällsekonomiska vinsterna skulle också vara stora, genom att undvika ett 60-tal förtida 
dödsfall per år. Jämför med den stora ekonomiska vinst som Transport of London räknade fram i 
projektet "Healthy streets".


Mål: Stockholms läns landsting skulle aktivt kunna arbeta för att koordinera kommunernas arbete 
med att uppnå ett mål om 100 000 fler cyklister i Stockholm.  En annan målsättning bör vara att alla
skolbarn i tätbebyggda områden ska ha tillgång till cykelvägar eller cykelfartsgator i sådan 
utsträckning att de faktiskt väljer att cykla till skolan. Barnens rörlighet ska vara lika högt prioriterat
i cykelplanen som att främja cykelpendling.
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varit kraftigt eftersatta i absoluta tal i förhållande till investeringar i vägar och motorleder både på 
kommunal, regional och nationell nivå. Både budgetar och vägutrymme bör omfördelas för att på 
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