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Remiss av förslag till Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen 

Trafikverket har erhållit rubricerat förslag på remiss. Trafikverket ser positivt på att 
landstinget parallellt med arbetet med RUFS tar fram ett förslag till färdplan för 
klimatfrågan i syfte att tydliggöra hur de klimatrelaterade målen kan nås. 

Trafikverkets utgångspunkter 
Trafikverket yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga 
infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 
byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett 
trafikslagsövergripande perspektiv. Vi yttrar oss främst avseende de trafikrelaterade 
frågeställningarna inklusive kopplingen mellan trafik och markanvändning. 

Den av regering och riksdagen beslutade klimatramlagen samt delmålet om minska 
växthusutsläppen från inrikes transporter (minus inrikes flyg) med 70 % från 2010 till 
2030 är en viktig utgångspunkt för klimatfärdplanen. 

Andra viktiga utgångspunkter för Trafikverket är några aktuella rapporter som redovisats 
under 2017 avseende klimatomställning av transportsektorn. Däribland Trafikverkets 
rapport; "Åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser - PM till Nationell plan.för 
transportsystemet 2018-2029 och den av Energimyndigheten samordnade 6-
myndighetsrapporten; Strategisk plan.för omställning av transportsektorn till 
fossil.frihet ER 2017:07. 

Vi vill även lyfta fram den strukturanalys som utförts i arbetet med RUFS som viktig 
utgångspunkt för att förstå förutsättningarna till klimat omställning av 
transportsystemet i Stockholms län. 

Klimatfärdplanen som strategiskt styrdokument 
I förordet anges att Klimatfärdplanen är avsedd att fungera som en "vägledande, 
strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete som är kopplad till 
genomförandet av RUFS 2050". 

Remissförslaget har enligt vår uppfattning styrkor främst i beskrivningen av behovet av 
omställning och den breda beskrivningen av möjliga åtgärder. Trafikverket anser dock 
att Klimatfärdplanen kan och bör förstärkas på flera punkter för att kunna ha den 
funktionen fullt ut. 

Kopplingen till andra strategiska arbeten bör bli tydligare däribland Länsstyrelsen i 
Stockholms läns "Klimat- och energistrategi" men också till andra program t ex program 
som Stockholms stads "Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040". Klimatfärdplanen 
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bör enligt vår uppfattning kunna fungera som ett "paraply" för andra dokument samt 
visa pä behov av kompletterande initiativ, behov av samordning etc. 

Det finns en mängd skilda program och initiativ inom trafikområdet som har som syfte 
att effektivisera trafikarbetet, stödja övergång till andra bränslen mm. Några aktuella 
exempel är Stockholms stads framkomlighetstrategi, Trafikverkets framkomlighets
program, regionala cykelplanen, regional handlingsplan för MM-åtgärder, genomförande 
av Trafikförvaltningens stomnätsplan inklusive satsningen på förbättrad 
bussframkomlighet - "Grönt ljus stombuss", Stockholms stads arbete med citylogistik etc 
etc. Vi anser färdplanen får ökad relevans om dessa och andra existerande arbeten 
redovisas och sätts i sina sammanhang. Färdplanen bör även formulera nya och 
förstärkta initiativ men trovärdigheten för dessa ökar om de har en utgängpunkt i det 
redan pågående och beslutade. 

Färdplanen bör ange en tydlig tidsatt plan för genomförande av åtgärder. Med 
utgångspunkt i dagsläget kan pågående initiativ och beslutade åtgärder anges för att 
sedan för lämpliga tidsperioder kompletteras med vilka beslut och åtgärder som bör 
komma till stånd i syfte att hälla den ansatta kurvan pä väg mot nettonollutsläpp. Med 
stöd av en sådan tidslinje kan också kritiska vägvalsfrägor tydliggöras. 

Trafikverket önskar även en tydligare redovisning av vilka de potentiella effekterna av 
olika typer av åtgärder är. Stöd för ett sådant resonemang finns bland annat i 
Trafikverkets rapporter men också i Strukturanalysen som togs fram under RUFS
arbetet. 

I transportkapitlet finns många goda tankar och bra åtgärdsförslag men det saknas ett 
ramverk/paraply för genomförandet. Om planen ska få genomslag krävs en samverkan 
mellan myndigheter, kommunerna, övriga offentliga aktörer och kollektivtrafik
operatörer, näringsliv och organisationer. 

Genomförande och uppföljning 

Det är viktigt att planen är uppföljningsbar. Uppföljningen bör inte enbart omfatta 
utsläppsnivåer utan bör lämpligen även omfatta uppföljning av genomförande av 
genomförda åtgärder och vägval. 

Formerna för uppföljning bör diskuteras i samråd mellan parterna. Förankringen av 
själva planen är en väsentlig förutsättning för väl fungerande uppföljning. Med en 
förankrad Klimatfärdplanplan som utgångspunkt finns även förutsättningar att diskutera 
hur en lämplig form och arena för uppföljning kan utformas. 

Trafik och bebyggelsestrukturen 

Trafikverket önskar en starkare koppling till RUFS strategier och framförallt avseeende 
kopplingen mellan kollektivtrafik och bebyggelse. 

Förslaget till RUFS har en enligt vår uppfattning en stor styrka i målet att 95 % av ny 
bebyggelse ska tillkomma i utpekade primära bebyggelselägen, det vill säga de mest 
kollektivtrafiktillgängliga platserna i länet. Vi önskar att detta tydligare följs upp i 
klimatfärd planen. De viktiga vägvalen för länets bebyggelseutveckling bör formuleras 
med samma struktur som i förslaget till RUFS. Det är särskilt viktigt att framhålla att det 
inte är tillräckligt att bygga "kollektivtrafiknära" eller att utveckla "stationsnära miljöer" . 
En sådan inriktning kan om den feltolkas leda till en utspridning av bebyggelsen vilket 
leder till ett ökat trafikarbete. Klimatfärd planen bör också använda samma 
avständsrelationer mellan station och bebyggelse som RUFS. 
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I missivet angivna frågor 

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

I planen redovisas ett delmål gällande utsläppen på 1,5 ton per capita år 2030. Det är 
tveksamt om detta delmål är tillräckligt för att nä målen och om detta är en tillräckligt 
snabb minskning. Så mycket som möjligt av minskningen bör ske så tidigt som möjligt. 
För transportsektorn bör ambitionen vara att nä målet 70 % minskning av 
transportsektorns utsläpp till 2030 respektive nollutsläpp 2045. I figur 9 anges istället en 
minskning frän 3 milj. ton år 2014 till 2 miljoner ton år 2030. Bakgrunden till föreslagna 
målnivåer bör redovisas och ambitionsnivån bör vara tillräckligt hög för att regionen ska 
kunna bidra till att nå målen. 

Trafikverket delar till stora delar den allmänna bilden av åtgärdsbehov som anges på sid 
19-21 men de utpekade regionala vägvalen bör utvecklas och kopplas tydligare till
tidsperspektiv, aktörernas initiativ, beslut och åtgärder samt bedömda effekter. De vägval
som anges är på för generell nivå för att tydligt visa på vilka de kritiska åtgärderna är i
syfte att nå målen. Trafikverket önskar en tydligare inriktning på de mest väsentliga
åtgärderna. De bör kunna bli mer konkreta särskilt i närtid och ha en tydligare koppling
till effekt. De vägval som redovisas är inte heller formulerade som vägval. Det behöver
tydliggöras vad som behöver tillkomma för att få önskad effekt och man behöver även
tydliggöra och lyfta de svårigheter som kräver fokusering.

Det vore även positivt om vägval där lokal och regional nivå har stor påverkan lyftes 
tydligare. En sådan fråga som vi önskar tydligare belyst är uppbyggnaden av 
laddinfrastruktur för elfordon. I planen saknas också diskussioner om andra former av 
styrmedel än trängselskatt t ex parkeringsåtgärder, ändrade regler för förmånsbilar mm. 

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

De utpekade insatserna riktade mot transportsystemet (elektrifiering, 
kollektivtrafiksatsningar, cykelsatsningar, regionala logistikkoncept) är för generellt 
uttryckta för att kunna sägas leda till en omställning. Insatserna skulle också behöva 
utökas, bl.a. skulle regionen behöva verka för åtgärder för att successivt ersätta fossila 
fordon och införa och utveckla miljözoner. Både el och biobränslen är nödvändiga i en 
omställning. 

Centralt är också att regionen verkar för en transporteffektiv samhällsbyggnad, 
transportsnål bebyggelselokalisering, utvecklad kollektivtrafik mm. Likaså behöver 
regionen verka för gemensamma regionala och lokala logistikkoncept. En samordnad 
nationell, regional och lokal styrning behövs också gällande teknikutveckling, övergång 
till fossilfria bränslen och hållbara resvanor. I planen skulle en tydlighet gällande lämplig 
etablering av trafikalstrande verksamhet behöva lyftas fram tydligare. 
Resvaneundersökningar och målgruppsanalyser kan vara värdefulla underlag. 

I avsnittet om länets indirekta utsläpp behöver regionens ansvar bli tydligare. Vilka 
åtgärder behöver och kan vidtas av regionen och vilka vägval behöver regionen göra? 

I flera av de underlag som Trafikverket utarbetat framgår att även byggande, drift och 
underhåll genererar utsläpp och att det är viktiga insatsområden . 

En överflyttning från flyg till järnväg är önskvärd för att klara målen. I planen bör därför 
även järnvägens betydelse som komplement och konkurrent till flyget lyftas fram. Här 
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bör även samordning ske med huvuddokumentet RUFS för att ge en samordnad regional 
uppfattning om flygets roll och utveckling. 

Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet 

Trafikverket region Stockholm samverkar gärna utifrån våra roller som 
infrastrukturhållare, utifrån vårt ansvar för regional transportplanering och med den 
kompetens vi har kopplat till skilda delar av transportsystemet. Trafikverket anser att det 
är väsentligt att effektiva gemensamma arbetssätt byggs upp i regionen. En fortsatt 
diskussion om detta liksom en gemensam handlingsplan med utpekat ansvar och en 
gemensam uppföljning krävs för att få drivkraft i genomförandet av åtgärder i regionen. 

Med vänlig hälsning! 

etschef Samhällsplanering 
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