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Till Tillväxt och regionplaneförvaltningen 
Registrator 
registrator.trf@sll.se 

Remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 
Diarienummer TRN 2016 - 0082 

Sammanfattning av Klimataktions synpunkter 

• Vi vill se en Klimatfärdplan 2030

• Uppföljning och samarbeten över kommun- och sektorsgränser är avgörande

• Klimatfärdplanen ett bra steg på vägen, men undviker målkonflikter

• Beteenden och livsstilar som leder till hög klimatpåverkan kan och bör bromsas

• Produktion och konsumtion av fossilbränsleberoende transporter måste minska drastiskt

• Konsumtion av varor som produceras utanför landets gränser måste minska

• Bygget av Förbifart Stockholm bör stoppas och andra beslutade vägprojekt granskas kritiskt.

• Kollektivtrafikens andel bör öka betydligt genom utveckling och förbättring

Allmänna synpunkter 

Förslaget utgör en viktig faktasammanställning över läget i regionen, och i stort en bra 

nulägesbeskrivning, även om vissa frågor undviks. Vårt remissvar tar endast upp de synpunkter där vi 

är kritiska och vill se vassare mål och åtgärder.  

Klimatförändringarna är inte en sektorsfråga utan berör hela samhället och kommande generationer. 

Därför anser vi att det fjärde övergripande målet i RUFS, ”En resurseffektiv och resilient region utan 

klimatpåverkande utsläpp”, bör vara helt styrande. De åtgärder som anges där är både bra och 

dåliga. Ett exempel på otillräckligt delmål till 2030 är att kollektivtrafikens andel av de motoriserade 

resorna bara ska öka med 5 procentenheter till 2030, jämfört med idag.  

Det finns starka målkonflikter inbyggda i förslaget. Det är svårt att se att ökad tillväxt ska kunna 

kombineras med minskad klimatpåverkan. Konsumtionen kommer inte att minska av sig självt, utan 

styrmedel, påverkan på beteendet osv. Hoppet ställs i detta förslag mycket till tekniska lösningar, 

produktutveckling, och beteendeförändring. Sådant kommer troligtvis att ske och kan vara en del av 

lösningarna, men sker antagligen inte i tillräckligt snabb takt. Det löser inte problemet med för hårt 

tryck på naturresurserna som den höga konsumtionen orsakar. Omställningsarbetet måste komma 

igång på allvar, och det kommer inte att ske om man bortser från den privata konsumtionen. Det 

handlar framför allt om flygresor, bilresor och konsumtion av importerade produkter. Sveriges 

samlade ekologiska fotavtryck är mycket högt, och ökar över tiden, vilket gör att vi nu återfinns bland 

de 10 värsta i världen , trots höga och bra mål när det gäller utsläppen av växthusgaser.  
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Det korta tidsperspektivet, 10 år från nu, är enligt forskningen avgörande för att snabbt få ned 

koldioxiden i atmosfären. Därför är det delmålen till 2030 i RUFS och effektiviteten i tillhörande 

strategier som är avgörande för denna klimatfärdplans resultat. Vi förordar att man understryker det 

brådskande tidsperspektivet genom att göra en Klimatfärdplan 2030. Tidsperspektivet mot 2050 var 

aktuellt för några år sedan i myndighetsplaner, men blir missvisande i dagens ljus.  

Alla länets kommuner ska vara klimatkommuner 

Det är positivt att SLL väljer att ta fram ett styrdokument som involverar kommunernas egna 

klimatarbete. Många kommuner har redan mål för klimatneutralitet, vissa ambitiösare än andra, men 

det finns också en handfull kommuner i länet som halkar efter. En upptrappad klimatambition i hela 

länet kommer att kräva koordinering och samarbete över kommungränserna. Arbetet med RUFS kan 

vara ett sätt att jämföra och utbyta strategiska val. 

Det kommunala självstyret bör inte utgöra ett hinder för koordinering inom ramen för RUFS, i och 

med att riksdagen har antagit en klimatlag. Det finns också mycket goda exempel på kommuner och 

regioner som verkligen går före, både globalt och nationellt. Global Covenant of Mayors med nära 

8000 anslutna städer eller kommuner, där nu också regioner håller på att ansluta sig, brukar nämnas 

som spjutspets i det globala arbetet. I Sverige finns initiativet Klimatkommuner med 37 kommuner 

som medlemmar. Dess sju medlemskommuner i Stockholms län kunde ta en handledande roll när 

det gäller övriga 19 kommunerna i länet.  

Uppföljningen är avgörande 

Genomförande och uppföljning är det viktigaste momentet i klimatarbetet. Ändå verkar ingenting 

specifikt ha planerats eller föreslagits inför detta långtgående målprojekt. Likt arbetet med 

Parisavtalet bör initiativ tas för att följa upp utvecklingen av detta arbete. Förslagsvis kan en årlig 

RUFS-rapport med jämförande statistik lanseras under en konferens för kommunstyrelserna på två 

dagar. Vid detta tillfälle kan man utbyta idéer och lösningar samt planera framtida utveckling. Detta 

kan resultera i ett ”parisavtal” eller ”covenant of mayors” för stockholmsregionens aktörer, framför 

allt landstinget själva, de 26 kommunerna men även näringslivsaktörer regional och lokalt, samt 

civilsamhällesaktörer. Medborgarna måste involveras för att t ex konsumtionstrycket av flyg- och 

bilresor ska kunna minska. Uppföljning av åtaganden bör ske gemensamt varje eller vartannat år. 

Attraktiv region 

Klimatfärdplanen liksom RUFS har som mål att Stockholmsregionen ska sträva efter att vara "Europas 
mest attraktiva storstadsregion". Varför då? Vi ifrågasätter starkt detta onödiga och orealistiska mål. 
Om vi väger in det högre prioriterade Generationsmålet så bör regionen satsa på hållbarhet och 
långsiktighet för dem som bor eller bosätter sig här. 

Brist på bromsar 

Förslaget till regional klimatfärdplan lutar sig explicit på "morötter" snarare än ”piskor”. Detta är ett 

psykologiskt grepp på omställningen och brukar anses önskvärt ur ett kommunikationsperspektiv, 

och helst när det gäller konsumenter. Men resultatet blir att det saknas uppmaningar att bromsa de 

utsläpp som i dagsläget fortfarande ökar, t.ex. från privatbilism och flygresor. Ska vi minska våra 

utsläpp borde vi rimligen också se över de lösningar som avser att ta bort befintliga utsläpp. 

Förslagsvis kan man uppmana att som i Paris införa bilfria dagar eller låta privatbilister växelvis 
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använda bilen varannan dag. En annan uppmaning skulle kunna vara att se över trafik- och 

bebyggelseplaner som redan finns och se om justeringar kan göras t.ex. bygga enfilig väg med stor 

plats för cykelbana istället för tvåfilig bilväg. Se även våra synpunkter under Trafiken. 

”Förbifart” Stockholm är elefanten i rummet 

Det är svårt att förstå hur man i förslaget till RUFS (sid 122) kan skriva följande, utan att i förslaget till 

Klimatfärdplan ens nämna den flagranta målkonflikten med ”Förbifart” Stockholm: 

”Till dess att det klargjorts att regionen kan klara klimatåtagandet kan sådana utbyggnadsåtgärder 

av vägnätet som påtagligt ökar trafikarbetet behöva skjutas på till dess att förutsättningarna för 

biltrafikens roll för den regionala tillgängligheten har klarnat”.  

Bygget av den nya stadsmotorvägen ”Förbifarten” har nyss påbörjats. När den är klar kommer den 

att ”påtagligt öka trafikarbetet” och därmed utsläppen av koldioxid i Stockholmsregionen. Dessutom 

innebära hälsorisker på grund av luftpartiklar i den två mil långa tunneln, och utsätta boende i 

Skärholmen, Vällingby/Vinsta, Lovön, Hjulsta, Akalla och Häggvik för buller och avgaser. Den lämpar 

sig mycket dåligt för busstrafik, trots planeringsförsök av SLL. En samlad miljörörelse och många 

samhällsdebattörer och sakkunniga forskare har under lång tid motsatt sig projektet. Tar man en 

klimatfärdplan på allvar kan inte nya stadsmotorvägar negligeras. SLL vill också ha Östlig förbindelse, 

vilket är lika ologiskt ur klimatsynpunkt, även om det inte längre utgör ett akut hot mot miljö och 

klimat då den för närvarande saknar finansiering. Även andra beslutade men ännu inte påbörjade 

vägprojekt bör granskas kritiskt.  

Transportsektorn 

Vägval inom transportsektorn (sid 23) utgör en god sammanställning över olika åtgärder som på olika 

sätt kan bidra till klimatmålen. Uppräkningen av åtgärder, verktyg och aktörer saknar dock sådana 

som tydligt kan påverka bilåkandet, dvs individens livsstil och företagens transportprioriteringar. 

Regionen måste ändå som ansvarig både för kollektivtrafiken och sjukvården kunna uttala sig, ställa 

upp mål, samt föreslå åtgärder i dessa frågor.  

När det gäller klimatfärdplanens mål för kollektivtrafikens utveckling, från 49% idag till 54% år 2030, 

så förvånas vi över att ökningen målsätts endast till 5 procentenheter. Det handlar ändå om 

kommande 13 år framåt med stora krav på omställningar i samhället, och stora behov av 

förbättringar i kollektivtrafiken vilka troligtvis kommer att genomföras, och därmed ökar dess 

attraktivitet. Många storstadsregioner i världen har genomfört kraftfull utveckling av 

kollektivtrafiken, så det måste gå även i Stockholmsregionen.  

Flyget 

Flyget utgör en betydande klimatbelastning, svenskarnas flygresor ger lika stor klimatpåverkan som 

deras bilresor. Hälften på grund av koldioxid, hälften på grund av höghöjdseffekten. Flyget har en 

enorm potential att öka, en eller ett par långa flygresor ger mycket stor klimatpåverkan. Flyget på 

Arlanda och Bromma släpper ut 240 000 ton koldioxid per år. I klimatfärdplanen verkar det som om 

man ger upp möjligheten att påverka denna sektor. Men flygresandet är också en fråga om livsstil. 

Att tro på att det faktiskt går att ändra människors beteende bör vara en stark strategi i 

klimatfärdplanen över huvud taget. Högre flygskatter är en sådan åtgärd där SLL möjligtvis genom att 

regionen härbärgerar Arlanda kan påverka rikspolitiken. 
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Att tanka biobränslen i flygplanen är inte heller någon lösning utan kan i stället vara greenwashing av 

flygandet. Viktigt att påminna om att biobränsle inte är fossilfritt, utan innehåller bara en mindre 

mängd kol än traditionella bränslen. Den förordas av flygindustrin, Handelskammaren m.fl. men det 

är bara en fördröjningsåtgärd. De begränsade mängder biobränslen som finns skall användas där de 

gör mest nytta och det är knappast i flyget. Utöver det är de biobränslen som duger i flygplanen så 

dyra att om man lagstiftade att hälften av bränslet där skulle vara biobränsle skulle det antagligen bli 

högre biljettpriser än med den föreslagna flygskatten. Av det som ändå föreslås (sid 28) gillar vi 

”överflyttning till andra transportslag, virtuella resor samt minskat resande”. 

Godstransporter 

Till de åtgärder som föreslås (sid 27) vill vi lägga till vikten av att understödja den cirkulära ekonomin 

och bytesekonomin. Att underlätta köp av varor på försäljningsställen långt hemifrån kanske kan ske 

via nya, kollektiva och fossilfria logistiklösningar.  

Att över huvud taget genom påverkan på livsstilen försöka minska konsumtionen av varor som 

produceras långt utanför Sveriges gränser skulle förhoppningsvis minska godstransporternas stora 

andel av transportsektorns totala utsläpp.  

Sjöfarten 

Vi understödjer starkt förslaget (sid. 28) att hela sjöfartssektorn blir ett regionalt utvecklingsområde. 

Det är förskräckande att dess utsläpp är lika omfattande som flygets och ger andra stora negativa 

miljöeffekter, samtidigt som det inte finns tillförlitliga data. Vi saknar i detta förslag eller i RUFS en 

beskrivning av utsläppen från den båtburna kollektivtrafiken under SLLs ansvar, något som vore 

intressant för regionens alla pendlare, då nu övrig kollektivtrafik lyckats bli fossilfria. 

Energi 

All förbränning/energianvändning som direkt eller indirekt leder till utsläpp av koldioxid och andra 

klimatpåverkande gaser måste räknas med. Det gäller såväl el, biodrivmedel som fossila drivmedel. 

Ett energisnålt samhälle står i direkt motsats till det nuvarande bilberoende samhället. Användning 

av den relativt sett begränsade mängd biobränslen som kan uppbringas i världen utan 

miljöförstöring, matbrist och ökade klimatgasutsläpp bör inte i Stockholmsregionen användas till 

bilresor som kan ersättas med kollektivtrafik. Om det blir ett tryck för att använda mer biobränslen 

som en slutlösning så kommer den hållbara framtidsvisionen ytterligare fördröjas. Det kommer leda 

till ett intensivare skogsbruk, med växthusgasutsläpp och förlust av biodiversitet som följd. 

Bebyggelsesektorn 

I färdplanen saknas stycken om val av byggmaterial vid nyproduktion. Även om tekniker och 

materialutveckling förändras så bör det finnas en skrivelse om att det mest miljövänliga alternativet 

bör premieras. 

Stockholm 2017-10-02 

Jonas Bane och Pia Björstrand, talespersoner Klimataktion  
Karin Wahlgren, Klimataktion Stockholm 


