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Inspel till Stockholmregionens utveckling

· Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen

· Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen



Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2017-06-27 mottagit rubricerat ärende för yttrande. 



Allmänna synpunkter om inspelet till Stockholmsregionens utveckling

SGU ser positivt på att länet tar ett samlat grepp om dessa frågor. SGU anser dock att det vore bra om man i en klimatfärdplan även behandlade klimatanpassning som är en del i det klimatomställningsarbete som behöver göras. 



Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen



Transportsektorn: nu måste omställningen börja på allvar



Elektrifiering av vägtransporter

En elektrifiering av vägtransporterna till 2020-talet kan vara fullt realistiskt för persontrafiken men kommer med all sannolikhet att ta längre tid för lastbilstransporter. Elektrifierade vägar kan vara ett svar för att skynda på detta. Elektrifierade vägar har ännu bara byggts på några enstaka platser i landet. Det kommer dock troligen att ta tid innan man har byggt ut elvägar i Stockholm för ballasttrafiken då denna inte följer återkommande, i förhand givna vägsträckor. Direktiv, inriktning och finansiering av elvägar måste tas i tid från staten för att målsättningen med elektrifieringen av vägtransporter ska realiseras.



Länslogistiken

Klimatfärdplan 2050 tar upp några nödvändiga insatser inom godssektorn såsom att det behöver utvecklas en ny masshantering av byggmaterial, inklusive logistik. Det är ett arbete som SGU stödjer och som är en viktig del i en regional materialförsörjningsplan. Flera varutransfordon åker idag tomhänt tillbaka vilket ger möjlighet för resurseffektivitet. Ballastprodukter produceras i Stockholms län i 32 täkter, med en totalproduktion på ca 10 miljoner ton per år. Dessa produktionsplatser blir något färre för varje år som går varför transporterna därmed ökar. Till detta uppskattas att det årligen produceras 5 - 15 miljoner ton entreprenadmassor från länets alla byggplatser. En del av de sistnämnda massorna används på plats som byggnadsmaterial medan stora andelar levereras vidare till närmsta täkt eller deponi vilket ibland är långt ifrån utvinningsplatsen. Skapande av stadsnära terminalplatser för ballastprodukter skulle med all sannolikhet minska de totala transporterna avsevärt. I Årsta finns exempel på en stadsnära terminalplats i Stockholm. Dessvärre är de platser som finns idag otillräckliga för alla de entreprenadbergsmassor som hanteras. Kombinerade transportslag är möjligt att använda sig av men fortfarande mycket ovanligt i Sverige. I och med att ballastmaterial är en lågprisprodukt leder omlastningar mellan olika transportslag fort till en kostnadsökning som försvårar konkurrensen för entreprenaberg jämfört med vanligt täktmaterial. Flera andra problem för alternativa transportslag finns; höga terminalavgifter för hamnar; otillräcklig banvallskapacitet; avsaknad av kustnära täkter m.m. Dessutom är givetvis returlaster även för båttrafiken avgörande för att reurseffektivisera transportkedjan.



Sjöfartens framtida utsläpp kan minska

Klimatfärdplan 2050 tar upp behovet av att fortsätta se över sjöfartens negativa effekter och att det finns potential för att arbeta med miljöförbättrande åtgärder här. Här önskar SGU understryka behovet av att se på den inverkan som fartyg gör på havsmiljön i form av exempelvis återföring av föroreningar till vattenkolumnen från förorenade sediment från bland annat hamnar. SGU vill även tillägga att vi har kunskap och data om föroreningar och havsbottnars beskaffenhet och expertis om maringeologi och marin miljö och planering. 



Industrisektorn har mycket att vinna på en klimatomställning



Förnybar och återvunnen energi

Färdplanen konstaterar att avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) är ett möjligt vägval för att uppnå utsläppsminskning. SGU vill informera om att myndigheten sedan 2014 är tillsynsmyndighet för avskiljning och lagring av koldioxid. I det arbetet bevakar SGU utvecklingen på CCS-området – såväl vad gäller lagstiftning som forskning och utveckling. Vi deltar i europeiska nätverk och forskningssamarbeten om CCS. 



Länets globala klimatavtryck behöver minska



Växthusgasavtryck
Allt fler råvaror blir internationella handelsvaror. Även ballast- och naturstensprodukter har blivit internationella handelsvaror. Uppskattningsvis mer än 75 procent av den totala naturstenskonsumtionen i Sverige utgörs av internationell sten, främst från Asien. De internationella naturstensprodukterna lämnar ett betydligt större växthusgasavtryck än de svenska produkterna. Ofta är det större privata företag eller offentliga organisationer som är beställare av den internationella naturstenen. Med hjälp av en ursprungsmärkning, ett beräknat växthusgasavtryck och en kravsatt upphandling av natursten kan man minska de globala koldioxidutsläppen.



SGU har en god kunskap om produktionen och försörjningen av ballastmaterialprodukter i Sverige. Vi driver egna och deltar i andras projekt om dagsaktuella frågor om den nationella materialförsörjningen, tolkning av miljöbalken, rekommendationer, underlag för föreskrifter, bedömningar av tillståndsärenden, bedömningar av materialkvaliteten, entreprenadberget m.m. SGU har bl.a. ingått i flera forsknings- och utvecklingsprojekt avseende energieffektivisering, t.ex. Energieffektivt logistiksystem för transport av jord- och bergmassor på Södertörn (Ecoloop), Optimass och även publicerat Förslag till system för insamling av produktionsuppgifter för entreprenadberg (Wåhlén & Baumgartner).



Landsbygds- och skärgårdsstrategi



Avgränsningar

Det är med viss skepsis som SGU ser att Landstinget väljer att i en landsbyggds och skärgårdsstrategi som ska beröra alla boende i länet utgår från en landsbygdsmodell som bygger på restid, med bil, till närmaste tätort med fler än 3000 invånare. Behovet av att dela upp områden är förstårligt dock hade SGU gärna sett att landstinget valt att utgå från en annan modell. Kanske en modell som inkluderar tillgänglighet med båttrafik då detta en skärgårdsstrategi med många öar.  



SGU har inget mer att tillägga till ärendet. 





Beslut i detta ärende har fattats av Lars-Inge Larsson.



I den slutliga handläggningen av ärendet har även Enhetschef Anna Hedenström och Stategeologerna Mattias Göransson och Minna Severin deltagit. Minna Severin har varit föredragande.







Lars-Inge Larsson

                                                               Minna Severin

			Organisationsnr  202100-2528

        



		

Huvudkontor / Head office:
Box 670
SW-751 28  Uppsala, Sweden
Besök / Visit: Villavägen 18
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 018 17 92 10 / +46 18 17 92 10
E-mail: sgu@sgu.se

		

Kontor / Regional Office:
Guldhedsgatan 5A
SE-413 81 Göteborg, Sweden
Tel: 031 708 26 50 / +46 31 708 26 50
Fax: 031 708 26 75 / +46 031 708 26 75
E-mail: gbg@sgu.se

		

Kontor / Regional office:
Kiliansgatan 10
SE-223 50 Lund, Sweden
Tel: 046 31 17 70 / +46 46 31 17 70
Fax: 046 31 17 99 / +46 46 31 17 99
E-mail: lund@sgu.se

		

Kontor / Regional Office:
Mineralinformationskontoret
Skolgatan 11
SE-930 70  Malå, Sweden
Tel: 0953  346 00 / +46 953  346 00
Fax: 0953 216 86 / +46 953 216 86
E-mail: minko@sgu.se

		

Kontor / Regional Office:
Box 17155
SE-104 62 Stockholm, Sweden
Besök / Visit: Rosenlundsgatan 60, plan 4
Tel: 018 17 90 00 / +46 18 17 90 00
Fax: 08 24 68 14 / +46 8 24 68 14
E-mail: stockholm@sgu.se







image1.png



image2.wmf






SGU 
Sveriges geologiska undersokning 
Geological Survey of Sweden 


YT I"RANDE 	 1(4) 


Vart datum/Our date 	Vir beteckning/Our reference 
2017-06-27 	33-1520/2017 
Err datum/Your date 	 Er beteckning/Your reference 
2017-09-28 	TRN 2016-0082 och 


TRN 2016-0127 


 


Tillvaxt- och regionplaneforvaltningen 
Stockholms Lans Landsting 


Inspel till Stockholmregionens utveckling 
- 	Klimatfdrdplan 2050 f6r Stockholmsregionen 
- 	Landsbygds- och skargardsstrategi f6r Stockholmsregionen 


Sveriges geologiska unders6kning (SGU) har den 2017-06-27 mottagit rubricerat 
arende f6r yttrande. 


Allmdnna synpunkter om inspelet till Stockholmsregionens utveckling 
SGU ser positivt pa att Janet tar ett samlat grepp om dessa fragor. SGU anser dock 
att det vore bra om man i en klimatfardplan aven behandlade klimatanpassning som 
ar en del i det klimatomstallningsarbete som beh6ver g6ras. 


Klimatfardplan 2050 for Stockholmsregionen 


Transportsektorn: nu mdste omstallningen borja pa allvar 


Elektrifiering av vagtransporter 
En elektrifiering av vagtransporterna till 2020-talet kan vara fullt realistiskt f6r 
persontrafiken men kommer med all sannolikhet att to hingre tid f6r 
lastbilstransporter. Elektrifierade vagar kan vara ett svar f6r att skynda pa detta. 
Elektrifierade vagar har annu bara byggts pa nagra enstaka platser i landet. Det 
kommer dock troligen art to tid innan man hat byggt ut elvagar i Stockholm for 
ballasttrafiken da denna inte Njer aterkommande, i f6rhand givna vagstrackor. 
Direktiv, inriktning och finansiering av elvagar maste tas i tid fran staten f6r att 
malsattningen med elektrifieringen av vagtransporter ska realiseras. 


Lanslogistiken  
Klimatfardplan 2050 tar upp nagra n6dvandiga insatser inom godssektorn sasom att 
det beh6ver utvecklas en ny masshantering av byggmaterial, inklusive logistik. Det ar 
ett arbete som SGU st6djer och som ar en viktig del i en regional 
materialf6rs6rjningsplan. Flera varutransfordon Aker idag tomhant tillbaka vilket ger 
m6jlighet f6r resurseffektivitet. Ballastprodukter produceras i Stockholms lam i 32 
takter, med en totalproduktion pa ca 10 miljoner ton per ar. Dessa 
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produktionsplatser blir nagot farre for varje ar som gar varfor transporterna darmed 
okar. Till detta uppskattas att det arligen produceras 5 - 15 miljoner ton 
entreprenadmassor fran lanets alla byggplatser. En del av de sistnamnda massorna 
anvands pa plats som byggnadsmaterial medan stora andelar levereras vidare till 
narmsta takt eller deponi vilket ibland ar langt ifran utvinningsplatsen. Skapande av 
stadsnara terminalplatser for ballastprodukter skulle med all sannolikhet minska de 
totala transporterna aysevart. 1Arsta finns exempel pa en stadsnara terminalplats i 
Stockholm. Dessvarre ar de platser som finns idag otillrackliga for alla de 
entreprenadbergsmassor som hanteras. Kombinerade transportslag ar mojligt att 
anvanda sig av men fortfarande mycket ovanligt i Sverige. I och med att 
ballastmaterial ar en lagprisprodukt leder omlastningar mellan olika transportslag 
fort till en kostnadsokning som forsvarar konkurrensen for entreprenaberg jamfort 
med vanligt taktmaterial. Flera andra problem for alternativa transportslag finns; 
hoga terminalavgifter for hamnar; otillracklig banvallskapacitet; aysaknad av 
kustnara takter m.m. Dessutom ax givetvis returlaster wen for battrafiken avgorande 
for att reurseffektivisera transportkedjan. 


Sjofartens framtida utslapp kan minska 
Klimatfardplan 2050 tar upp behovet av att fortsatta se over sjofartens negative 
effekter och att det finns potential for att arbeta med miljoforbattrande atgarder her. 
Har onskar SGU understryka behovet av att se pa den inverkan som fartyg gor pa 
haysmiljon i form av exempelvis aterf6ring av fororeningar till vattenkolumnen fran 
fbrorenade sediment fran bland annat hamnar. SGU vill aven tillagga att vi har 
kunskap och data om fororeningar och haysbottnars beskaffenhet och expertis om 
maringeologi och marin miljo och planering. 


Industrisektorn har mycket att vinna pd en klimatomstdllning 


Fornybar och atervunnen energi  
Fardplanen konstaterar att ayskiljning och lagring av koldioxid (CCS) ax ett mojligt 
vagval for att uppna utslappsminskning. SGU vill informera om att myndigheten 
sedan 2014 ar tillsynsmyndighet for ayskiljning och lagring av koldioxid. I det 
arbetet bevakar SGU utvecklingen pa CCS-omradet — saval vad galley lagstiftning 
som forskning och utveckling. Vi deltar i europeiska natverk och 
forskningssamarbeten om CCS. 


Ldnets globala klimatavtryck behover minska 
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Vaxthusgasavtryck  
Allt fler ravaror blir internationella handelsvaror. Aven ballast- och 
naturstensprodukter har blivit internationella handelsvaror. Uppskattningsvis mer an 
75 procent av den totala naturstenskonsumtionen i Sverige utgors av internationell 
sten, framst fran Asien. De internationella naturstensprodukterna lamnar ett 
betydligt storre vaxthusgasavtryck an de svenska produkterna. Ofta ar det storre 
privata foretag eller offendiga organisationer som ar bestallare av den internationella 
naturstenen. Med hjalp av en ursprungsmarkning, ett beraknat vaxthusgasavtryck 
och en kraysatt upphandling av natursten kan man minska de globala 
koldioxidutslappen. 


SGU har en god kunskap om produktionen och forsorjningen av 
ballastmaterialprodukter i Sverige. Vi driver egna och deltar i andras projekt om 
dagsaktuella fragor om den nationella materialforsorjningen, tolkning av 
miljobalken, rekommendationer, underlag for foreskrifter, bedomningar av 
tillstandsarenden, bedbmningar av materialkvaliteten, entreprenadberget m.m. SGU 
har bl.a. ingatt i flera forsknings- och utvecklingsprojekt ayseende 
energieffektivisering, t.ex. Energieffektivt logistiksystem for transport av jord- och 
bergmassor pa Sodertbrn (Ecoloop), Optimass och aven publicerat Forslag till 
system for insamling av produktionsuppgifter for entreprenadberg (Wahlen & 
Baumgartner). 


Landsbygds- och skdrgdrdsstrategi 


Avgransningar  
Det ar med viss skepsis som SGU ser att Landstinget valjer art i en landsbyggds och 
skargardsstrategi som ska berora alla boende i Janet utgar fran en landsbygdsmodell 
som bygger pa restid, med bil, till narmaste tatort med fler an 3000 invanare. 
Behovet av att dela upp omraden ar f6rstarligt dock hade SGU garna sett art 
landstinget valt att utga fran en annan modell. Kanske en modell som inkluderar 
tillganglighet med battrafik da detta en skargardsstrategi med m$nga oar. 


SGU har inget mer art tillagga till arendet. 


Beslut i detta arende har fattats av Lars-Inge Larsson. 
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I den slutliga handlaggningen av arendet har Wen Enhetschef Anna Hedenstrom och 
Stategeologerna Mattias Goransson och Minna Severin deltagit. Minna Severin har 
varit foredragande. 
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naturstensprodukter har blivit internationella handelsvaror. Uppskattningsvis mer an 
75 procent av den totala naturstenskonsumtionen i Sverige utgors av internationell 
sten, framst fran Asien. De internationella naturstensprodukterna lamnar ett 
betydligt storre vaxthusgasavtryck an de svenska produkterna. Ofta ar det storre 
privata foretag eller offendiga organisationer som ar bestallare av den internationella 
naturstenen. Med hjalp av en ursprungsmarkning, ett beraknat vaxthusgasavtryck 
och en kraysatt upphandling av natursten kan man minska de globala 
koldioxidutslappen. 

SGU har en god kunskap om produktionen och forsorjningen av 
ballastmaterialprodukter i Sverige. Vi driver egna och deltar i andras projekt om 
dagsaktuella fragor om den nationella materialforsorjningen, tolkning av 
miljobalken, rekommendationer, underlag for foreskrifter, bedomningar av 
tillstandsarenden, bedbmningar av materialkvaliteten, entreprenadberget m.m. SGU 
har bl.a. ingatt i flera forsknings- och utvecklingsprojekt ayseende 
energieffektivisering, t.ex. Energieffektivt logistiksystem for transport av jord- och 
bergmassor pa Sodertbrn (Ecoloop), Optimass och aven publicerat Forslag till 
system for insamling av produktionsuppgifter for entreprenadberg (Wahlen & 
Baumgartner). 

Landsbygds- och skdrgdrdsstrategi 

Avgransningar  
Det ar med viss skepsis som SGU ser att Landstinget valjer art i en landsbyggds och 
skargardsstrategi som ska berora alla boende i Janet utgar fran en landsbygdsmodell 
som bygger pa restid, med bil, till narmaste tatort med fler an 3000 invanare. 
Behovet av att dela upp omraden ar f6rstarligt dock hade SGU garna sett art 
landstinget valt att utga fran en annan modell. Kanske en modell som inkluderar 
tillganglighet med battrafik da detta en skargardsstrategi med m$nga oar. 

SGU har inget mer art tillagga till arendet. 

Beslut i detta arende har fattats av Lars-Inge Larsson. 
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I den slutliga handlaggningen av arendet har Wen Enhetschef Anna Hedenstrom och 
Stategeologerna Mattias Goransson och Minna Severin deltagit. Minna Severin har 
varit foredragande. 
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