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En ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
En snabbt växande Stockholmsregion behöver bra regionplanering.
Den viktigaste utgångspunkten i vår planering är den regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010. Nu pågår
arbetet med att lägga pusslet för att ta fram nästa regionala utvecklingsplan, en vidareutveckling av den nuvarande planen. Den nya
planen ska peka ut Stockholmsregionens samlade vilja och vara en
tydlig vägledning för hur vi ska nå våra långsiktigt hållbara mål
och vara en attraktiv storstadsregion.
Arbetet med att ta fram nästa regional utvecklingsplan kräver ett
stort engagemang och deltagande från regionens aktörer, det leds av
Stockholms läns landsting (tillväxt- och regionplaneförvaltningen
samt trafikförvaltningen) och Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen genom regionplaneansvaret,
trafikförvaltningen genom det långsiktiga trafikplaneringsansvaret
och länsstyrelsen genom det regionala tillväxtansvaret.
Du kan följa arbetet på www.rufs.se

Peter Haglund
T.f. förvaltningschef
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Stockholms läns landsting
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Sammanfattning
Stockholms läns landsting, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen – TRF – har initierat arbetet
med att ta fram en klimatfärdplan för regionen.
Sweco har gjort en nulägesanalys som baseras på
hur långt arbetet har kommit sedan de tidigare
energistudierna gjordes, samt på statistiskt underlag från bland annat Statistiska centralbyrån, SCB.
Sweco har även genomfört workshops med projektets arbetsgrupp som deltagare. Det sammanställda
materialet presenteras i detta arbetsmaterial.
Analysen visar att en mer fördjupad analys skulle
behövas för de viktigaste sektorerna (bebyggelsesektorn och transportsektorn).
Det regionala delmålet i RUFS 2010 när det gäller
minskning av växthusgasutsläpp per capita från år
2006 till år 2020 är redan uppnått, utifrån den uppmätta utsläppsnivån för år 2012. Att delmålet är
uppnått beror delvis på att energianvändningen i
Stockholms län har minskat från år 2006 till år
2012, men till största delen beror det på att växthusgasutsläppen från elanvändning beräknas som en
nordisk medelelmix1 som innehåller betydligt mindre fossilbränsle år 2012 än 2006. För att uppnå
målet i RUFS 2010 till år 2050 kvarstår dock en lika
stor minskning.
Transportsektorn är den sektor som har minskat sin
energianvändning och klimatpåverkan i lägst grad.
Färdplansarbetet bör därför till stor del fokusera på
ett utvecklingsarbete som effektiviserar och minskar efterfrågan på transportarbete, samt främjar
förnybara fordonsbränslen.
De sektorsvisa utmaningar som beskrivs i Energistudien2 från 2009 kvarstår men behöver ses över,
skärpas till och omformuleras, samt att nya kan
behöva läggas till. Det finns en enighet om att
systemperspektivet bör vidgas så att växthusgas

utsläpp från annat än bara energianvändning tas
med i beräkningarna när nya mål sätts. Särskilt bör
växthusgasutsläpp som härrör från konsumtion av
varor och annat material som har importerats till
länet läggas till. Både utsläpp vid produktion och
transporter bör ingå. I samband med ett sådant pers
pektivskifte behöver nya utmaningar formuleras.
Detta arbetsmaterial arbetar under antagandet att
klimatf ärdplanens administrativa avgränsning bör
vara Stockholms län, men att länet behöver ses i en
större kontext. Klimatfärdplanen ska sträcka sig till
2050 men med kontrollstationer för 2020, 2030 och
2040. Övriga avgränsningar (systemperspektiv och
sakavgränsning) behöver tas fram i samverkan med
fler aktörer för att få en samsyn kring målformuleringen. Det finns anledning att fortsätta diskutera
om fler klimatpåverkande utsläpp än de som orsakas av energianvändningen ska räknas med i
klimatfärdplanen, det vill säga växthusgasutsläpp
från produktion och transport av importerade varor
och andra material. Metoder för detta behöver dock
utvecklas och förankras bland länets aktörer.
Det bör även beaktas att olika avgränsningar ger
olika goda möjligheter till uppföljning. Om de mål
som väljs inte är direkt mätbara bör de kompletteras
med mätbara indikatorer. För jämförbarhetens
skull kan det finnas fördelar med att använda systemavgränsningar som även används i internationella
sammanhang.
Vissa frågor behöver bearbetas vidare för att en
regional klimatfärdplan ska få så bred uppslutning
som möjligt: det övergripande målet, knäckfrågor
och utmaningar för regionen, styrverkan, samt
förankring hos både regionala aktörer och näringslivet.

1 I nordisk medelelmix ingår all elproduktion i de nordiska länder som har en gemensam elmarknad, det vill säga Danmark,
Norge, Finland och Sverige. Den nordiska medelelmixen har ett större inslag av fossila bränslen är den Svenska elmixen
separat.
2 Stockholmsregionens energiframtid 2010–2050 – Vägen till minskad klimatpåverkan. Regionplanekontorets slutrapport i
Energistudien för Stockholmsregionen, 2009.
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Inledning
Internationellt och nationellt klimatarbete

Frågan om de globala klimatförändringarna har
funnits på den politiska agendan sedan slutet av
1980-talet. FN har drivit frågan internationellt och
FN:s klimatpanel, IPCC3, bildades 1988. Kort därefter togs initiativ till internationella klimatförhandlingar som siktade på att nå en överenskommelse till
miljö- och utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro
1992. Klimatkonventionen antogs 1994 som en ramkonvention som kan justeras och byggas på efterhand med målet att stabilisera mängden växthus
gaser i atmosfären till en nivå som innebär att
farliga klimatförändringar förhindras. Men på
internationell nivå har det har visat sig vara svårt
att komma överens om minskade klimatutsläpp.
Kyotoprotokollet från 1997, där 38 industrialiserade
länder enades om att sänka sina utsläpp med 5,2
procent fram till 2012 (från 1990), blev det första
rättsligt bindande internationella avtalet. Men långt
ifrån alla medlemsländer har ratificerat avtalet och
det trädde inte i kraft förrän 2005. Under de senaste
årens klimatkonferenser har förhandlingarna
främst handlat om hur en ny överenskommelse ska
se ut när Kyotoprotokollets första åtagandeperiod
har löpt ut. Köpenhamnsmålet underströk i-länders
minskningar på 25–40 procent år 2020, i jämförelse
med 1990. Dessutom åtog sig alla i-länder att ta
fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga koldioxidutsläpp. Vid FN:s klimatkonferens i Cancún 2010 (COP 16) antogs en ny global
uppgörelse som bland annat manar till ”stora nedskärningar” av globala utsläpp för att nå tvågradersmålet. 4 På årets klimatkonferens (COP 21), i Paris i
november 2015, är målet att ta fram ett nytt internationellt avtal som ska gälla från 2020.

EU-kommissionen har presenterat ett meddelande
om en färdplan för EU med målet att nå en konkurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi till 2050.
Syftet är att uppfylla målet att minska EU:s utsläpp
med 80–95 procent till 2050.5
På nationell nivå aviserade klimatpropositionen6
mål för 2020 och en vision om att Sverige ska ha en
hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 2050.
Våren 2014 tillsattes en utredning om en klimatfärdplan till 2050. Den ska ge förslag på en strategi
för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år
2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären ska uppnås. Bland annat ska utredningen föreslå etappmål för hur Sveriges utsläpp av
växthusgaser ska minska mellan åren 2020 och
2050.7 Arbetet har påbörjats av bland annat Naturvårdsverket som på regeringens uppdrag har tagit
fram underlag för en svensk färdplan för ett Sverige
utan klimatutsläpp 2050.8 Uppdraget har nu flyttats
till miljömålsberedningen som har fått ett ökat uppdrag och även ska undersöka en eventuell klimatlag.
Värt att nämna är även det klimatscenario som
Trafikverket har tagit fram i samband med regeringsuppdraget om kapacitet samt regeringsupp
draget om en fossilfri fordonstrafik. I uppdragen
redovisas vad som bör genomföras för att nå klimatmålen inom transportsektorn.
Arbetet påverkar även det regionala utvecklings
arbetet och energi- och klimatstrategier finns framtagna på regional nivå. På uppdrag av regeringen
har länsstyrelserna tagit fram bidrag till den nationella färdplanen för hur Sverige ska nå en hållbar
och resurseffektiv energiförsörjning utan netto

3 The Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC.
4 http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.509151-klimatmotet-raddat.
5 http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.
6 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat, Prop. 2008/09:162.
7 http://www.regeringen.se/sb/d/15365.
8 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade- 2012/
Fardplan-2050/.
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utsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050.9
Många kommuner har också arbetat fram egna
klimatstrategier och klimatplaner och flera kommuner har tagit fram eller håller på att ta fram egna
klimatfärdplaner.

kunna ge stöd i arbetet för ökad andel kollektiv
trafikresande, för energieffektiviseringar och för
hur regionen klarar nödvändiga investeringar i
infrastruktur. Planen bör också koppla tydligare till
uppföljning och kontrollstationer, samt kan ses som
ett naturligt förberedelsearbete inför nästa RUFS.”

Arbete för minskad klimatpåverkan
i Stockholms län

Klimatfärdplanens avgränsningar

Inför framtagandet av den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010,
gjordes en stor energistudie som utmynnade i slutrapporten Stockholmsregionens energiframtid
2010–2050 – Vägen till minskad klimatpåverkan.10
Genom den kunde mål för regionens utsläppsminskningar till 2050 sättas i RUFS 2010. Som en
del av genomförandet av RUFS 2010 utarbetades ett
handlingsprogram för energi och klimat som
genomfördes i samverkan mellan Kommunför
bundet Stockholms län (KSL), Länsstyrelsen i
Stockholms län och Stockholms läns landsting
(SLL). På uppdrag av regeringen har länsstyrelsen
också tagit fram en klimat- och energistrategi för
Stockholms län. I dag har 22 av länets 26 kommuner
antagit denna strategi i respektive fullmäktige.

En viktig fråga är hur avgränsningar bör göras.
Det finns olika möjliga avgränsningar som kan
göras i såväl tid som rum och som beror på i vilket
system som utsläpp räknas inom. Avgränsningarna
som arbetet har fokuserat på gäller:

Sedan några år finns den regionala miljömålsdialogen i länet, där de regionala aktörerna samverkar
kring miljökvalitetsmålen. Begränsad klimatpåverkan är ett av länets sex prioriterade mål. Länsstyrelsen ansvarar för att samordna miljömålsdialogen
men länets kommuner, landstinget, Kommunförbundet Stockholms län samt Trafikverket Region
Stockholm deltar också. Det regionala miljörådet
styr den regionala miljömålsdialogen och tar strategiska beslut för arbetet.11
Klimatfärdplan för Stockholmsregionen

I samband med att Stockholms läns landsting
inleder arbetet med att ta fram en ny regional
utvecklingsplan för Stockholmsregionen har också
arbetet med en regional klimatfärdplan påbörjats i
samarbete med andra berörda aktörer i regionen.
Genom uppdrag i landstingets budget 2014 inleddes
ett arbete med en regional klimatfärdplan som visar
hur regionens klimatmål för 2030 ska nås, samt hur
Stockholmsregionen kan vara utan nettoutsläpp av
växthusgaser till 2050. ”Färdplanen kommer att

1. Administrativ avgränsning. Den regionala
utvecklingsplanens administrativa gräns är
Stockholms län, men med ett utvidgat perspektiv
med sin omgivning. Områden som behöver synkroniseras med andra aktörer och verksamheter
behöver identifieras även om alla frågor inte ryms
inom denna färdplan.
2. Systemavgränsning för utsläpp. I den nu
gällande regionala utvecklingsplanen för
Stockholmsregionen, RUFS 2010, har utsläpp
som produceras inom länet samt utsläpp från
energiframställning utanför länet som energi
användningen inom länet orsakar tagits med (ett
så kallat slutanvändarperspektiv). Däremot har
inte utsläpp som ”importeras” genom annan
konsumtion, produktion eller resor räknats med.
Det kan finnas anledning att vidga perspektivet
till att åtminstone diskutera utsläpp som offentlig
och individuell konsumtion orsakar genom
sådant som vi kan påverka inom länet. Det kan till
exempel gälla materialval, livsstilsfrågor och
påverkan på andra aktörer genom upphandling.
3. Tidsavgränsning. Klimatfärdplanen sträcker
sig till 2050 med eventuella kontrollstationer
för exempelvis 2020, 2030, 2040. Vad dessa kontrollår ska fokusera på och hur måluppfyllnaden
ska påverka åtgärdsförslagen bör specificeras i
klimatfärdplanen.
4. Sakavgränsning. Denna avgränsning handlar
om vilka utsläpp som klimatfärdplanen ska ställa

9 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/energi/Sv/klimat-och-energistrategier/fardplan-2050/Pages/default.aspx.
10 Slutrapport för Energistudien i Stockholmsregionen som genomfördes 2007–2009.
11 http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/miljomal/regional-miljomalsdialog/.
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krav på åtgärder för, till exempel fossila bränslen,
energianvändning för uppvärmning, energi
användning för tillverkning och byggnation.
Avgränsningen hänger ihop med punkt två eftersom valet av vad klimatfärdplanen ska ta fram för
åtgärder påverkar hur relevant det är att räkna
med utsläpp som ”importeras” till länet. Några
olika varianter på system- och sakavgränsning
beskrivs nedan i avsnittet Problemformulering.
Det skulle behövas en mer fördjupad analys, gärna
tillsammans med länets aktörer, för de viktigaste
sektorerna (bebyggelsesektorn och transportsektorn). Ett delunderlag till Naturvårdsverkets arbete
för att ta fram en svensk klimatfärdplan har exempelvis redan arbetats fram av Trafikverket när det
gäller transportsidan, samtidigt som ett arbete med
många olika scenarion pågår bland länets olika
energiaktörer.
Metod och tillvägagångssätt

Arbetet med en klimatfärdplan måste vara förankrat och ha hög legitimitet hos flera olika aktörer
vilket pekar på vikten av att färdplanen tas fram i
samverkan. Arbetet kommer att genomföras i flera
steg, denna nulägesanalys är det första.
Inläsning och sökning efter befintlig statistik
genomfördes för att skapa input till en nulägesbeskrivning. Det insamlade materialet analyserades
av uppdragsteamet för att bland annat se vilket
energibehov Stockholms län har och hur länets

energianvändning och energiproduktion ser ut nu.
En uppföljning av klimatmålen i RUFS 2010 samt
mål för energianvändning som formulerades i rapporten Stockholmsregionens energiframtid 2010–
2050, nedan kallad Energistudien, och en analys av
hur nuläget förhåller sig till målbilden har gjorts.
Med hjälp av GIS, geografiskt informationssystem,
har kartor över energianläggningar inom länet
tagits fram. Till stor del är det material som finns
tillgängligt hos landstinget och länsstyrelsen samt
det tidigare energiplanarbetet som ligger till grund
för kartorna, även om dessa också har uppdaterats
efter nytillkommen data.
Uppdraget har planerats och formulerats tillsammans med klimatfärdplanens arbetsgrupp. Diskussioner om vilka frågor som bör ingå i detta arbete,
inklusive avgränsningar för nulägesbeskrivningen,
har skett i workshopform. Utöver Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen (TRF) har även SLL
Miljö, Trafikförvaltningen (TF) Trafikverket Region
Stockholm (TrV) Kommunförbundet Stockholms
Län (KSL) Stockholms stad samt Länsstyrelsen i
Stockholms län ingått i arbetsgruppen. Workshopparna tjänade två syften: dels att samla relevanta
aktörer för att få ytterligare information om vad
som hittills har gjorts inom respektive område på
regional nivå, dels att lyfta frågor inför det framtida
färdplansarbetet.

9

Problemformulering
Nulägesanalysen ligger till grund för vilka vägval som är önskade
och bör göras framåt. Det är viktigt att länets aktörer har en samsyn
om hur nuläget ser ut. I problemformuleringen beskrivs utmaningar
och vägval när det gäller systemgränser, metodik, indikatorer som
behöver hanteras i det fortsatta arbetet.
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Utmaningar

Mycket har hänt sedan RUFS 2010 skrevs. Exempelvis har olja för uppvärmning i stort sett fasats ut i
dag, men samtidigt kan mycket av det som utgjorde
underlagsarbetet inför RUFS 2010 fortfarande
anses aktuellt. De övergripande utmaningarna som
energistudien pekade ut för Stockholmsregionens
energi- och klimatarbete 2010–2050 var:
•
•
•
•
•

Hållbar regional tillväxt
Minskad klimatpåverkan inom transportsektorn
Säkrad bränsletillförsel till rätt pris
Robusta system för energiförsörjning
Anpassning till omvärldsförutsättningar och
påverkan

Utifrån varje sektor lyftes dessutom särskilda utmaningar för energisektorn (sju utmaningar), industrisektorn (en utmaning), bebyggelsesektorn (fem
utmaningar), avfall (två utmaningar), transporter
(fyra utmaningar) samt jord- och skogsbruk (två
utmaningar). Utmaningarna i bland annat energisektorn och transportsektorn behöver ses över, det
gäller såväl formuleringar som inriktning. Det sätt
de uttrycks på i nuläget kan innebära att de rankas
som mindre relevanta, även om de med en omformulering kan vara högst relevanta och visa på god
effekt i en handlingsplan för färdplanen. Exempelvis bör driftfaserna inkluderas i både transport- och
bebyggelsesektorerna. Även utmaningarna inom
jord- och skogsbrukssektorn bör formuleras om för
att ge en större utmaning framöver.
För att lösa komplexa problem behövs en bred samverkan. Frågor som behöver adresseras inom färdplanen är bland annat: Hur görs det bäst? Hur skrivs
färdplanen för att den ska vara användbar över tid?
En klimatfärdplan som sträcker sig till 2050 behöver också ge signaler om ett långsiktigt tänkande
och den kommande färdplanen behöver peka tydligare på vem och hur, utöver vad som ska göras. Det
finns en kategori av aktörer som är betydelsefulla i
samverkan, oavsett sektor, och dit hör TRF, TrV,
KSL, länsstyrelsen, länets kommuner med flera som
bör inkluderas i arbetet med färdplanen. Men det

finns även fler aktörer, till exempel från näringslivet,
som behöver inkluderas. Beroende på sektor skiljer
sig aktörskartan något åt, men behovet av att samverka med näringslivet oavsett sektor är tydligare
identifierat i dag i jämförelse med år 2009 då energi
studien avslutades.
Vägval

De klimatmål som finns i RUFS 2010 baseras på
växthusgasutsläpp från energianvändningen. Även
om ett slutanvändarperspektiv, som inkluderar
utsläpp från elproduktionsanläggningar utanför
länet (med hjälp av nordisk medelelmix12), har valts
är detta ett begränsat perspektiv. Växthusgasutsläpp som orsakas av annan konsumtion och andra
aktiviteter än el-, värme- och kylanvändning ingår
inte. Ett av vägvalen inför arbetet med en klimatfärdplan är att välja vilket perspektiv som ska
användas framöver.
I figur 1 skissas tre varianter på system- och sak
avgränsningar som används i olika sammanhang.
Ytterligare alternativ finns och diskuteras i arbetsmaterialet nedan.
Det råder enighet om att systemperspektivet bör
vidgas så att växthusgasutsläpp från annat än bara
energianvändning tas med i beräkningen när nya
mål sätts, i någon variant av alternativ tre som visas
i figur 1. Framför allt bör växthusgasutsläpp som
orsakas av konsumtion av varor och andra aktiviteter inom länet och som ger upphov till utsläpp utanför länet läggas till, till exempel från de transporter
som byggnation genererar. I samband med ett
sådant perspektivskifte behöver nya utmaningar
formuleras.
Det bör dock beaktas att olika avgränsningar ger
olika goda möjligheter till uppföljning. Metoder för
att följa upp utsläpp som är kopplade till energi
användning är väl utvecklade, medan utsläpp som
är kopplade till konsumtion av varor inte har
utvecklade metoder för uppföljning. Beräkningarna
blir mycket komplexa eftersom varje typ av vara har
en unik ”utsläppshistoria” som beror på vilket land

12 I nordisk medelelmix ingår all elproduktion i de nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige som har en
gemensam elmarknad. Den nordiska medelelmixen har ett större inslag av fossila bränslen är enbart den svenska elmixen.
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Figur 1. Tre olika alternativ för system- och sakavgränsningar när det gäller vilka utsläpp som ska ingå.
I alternativ 1 (produktionsperspektivet) inkluderas endast de direkta utsläpp som sker inom länets gränser, till exempel från
transporter inom länet, förbränning i värmepannor i länet samt från industriprocesser i länet. Detta är de utsläpp som återfinns
i Naturvårdverkets utsläppsdatabas.
I alternativ 2 (slutanvändarperspektivet) inkluderas direkta utsläpp från energianvändning inom länets alla sektorer,
på samma sätt som i produktionsperspektivet. Men också de indirekta utsläpp som orsakas av att el importeras till länet.
Detta perspektiv gäller enbart energi (el, värme, kyla och bränslen) och används i RUFS 2010.
I alternativ 3 (konsumtionsperspektivet) inkluderas direkta utsläpp från både energianvändning och andra aktiviteter.
Även indirekta utsläpp som ”importeras” till länet genom konsumtion av varor som är producerade någon annanstans i världen
tas med, medan utsläpp som ”exporteras” ut från länet genom export av varor med mera räknas bort. Metoden som används
för att beräkna utsläpp enligt detta perspektiv är myck-et komplex och fortfarande under utveckling.

den är producerad i, med vilken metod den har
producerats och hur den har transporterats. Indikatorer med god mätbarhet bör därför läggas till om de
mål som väljs inte är direkt mätbara i sig.
En ytterligare faktor att ta hänsyn till är att det kan
finnas fördelar med att välja en systemavgränsning
som används internationellt för jämförbarhetens
skull. Arbetet med en klimatfärdplan för regionen
behöver också förhålla sig till de processer som pågår
i den nationella och internationella kontexten, kopplat till hur Stockholms län bidrar till globala utsläpp.
Ett sätt att undvika att beräkningsproblematiken
för ”konsumentperspektivet” blir ett alltför stort
hinder, är att fokusera på de lokala och regionala
aktörer som påverkar de globala växthusgasutsläppen. Kvantifieringen kan tas in där det är möjligt
inom en rimlig arbetsinsats, men arbetet behöver
inte stanna upp i brist på data. Denna tankemodell
illustreras med några utvalda exempel i figur 2
nedan. Modellen kan utvidgas med djupdykningar
per utsläppskategori där fler aktörer identifieras.
Exempelvis kan medborgare och deras konsumtion
av varor läggas till, tillsammans med andra lokala
och regionala aktörer. Även aktörer med en indirekt
rådighet kan läggas till för att skapa en mer komplett bild.
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Fördelen med tankemodellen i figur 2 är att fokus
läggs på aktörer och vilka som har möjlighet att
påverka de aktiviteter som bidrar till de globala
utsläppen av växthusgaser. Detta kan ge ett värdefullt bidrag till arbetet med en klimatfärdplan. Inte
minst kan modellen utgöra en bas för diskussioner
med aktörer från olika sektorer där de får ge sina
synpunkter på sina egna möjligheter.
Det finns en mångfald med alternativa definitioner
som kan inkludera eller inte inkludera konsumtions
perspektivet i målformuleringen, exempelvis dessa:
• Fossilbränslefri region. Innebär att inga fossila bränslen används inom regionen. Dock finns
det svårigheter med hur besökare med fossilbränslen ska kunna hanteras och hur flyg och
sjöfart avgränsas.
• Region utan nettoutsläpp. Summan av utsläppen av växthusgasutsläpp inom Stockholms län,
utifrån att det handlar om länets direkta energianvändning och direkta utsläpp. Upptag av naturen och kompensationsåtgärder inom och utanför
regionen räknas ofta som minusposter i beräkningarna.

Klimatpåverkan
globalt

Funktion/
aktivitet i
Stockholms
län

Aktörer
med
rådighet

Skogsbruk

CO2-utsläpp
från
byggsektorn

Byggande

Landstinget
– beställare av
byggentreprenad

Metanutsläpp
från
köttproduktion

Matlagning
i hushåll

CO2-utsläpp
från
industrin

Offentlig
matlagning

Kommuner – mat i
skolor, förskolor och
på äldreboende

Landsting
– sjukhusmat

CO2-utsläpp
från
transporter

Godstransporter

Offentliga
aktörer
– beställare av
transporter

Persontransporter

Länstrafiken

CO2-utsläpp
från
energisektorn

Fjärrvärmeproduktion
från kol

Kommunala
fastighetbolag

Figur 2. Exempel på aktiviter och aktörer som påverkar klimatutsläpp genom konsumtion i Stockholms län.

• Klimatneutral region. Definitionen ger
utrymme för kompensationsåtgärder men även
för inkludering av konsumtionsperspektivet.
Denna formulering kan uppfattas som något mer
diffus och mindre mätbar.
• Region utan bruttoutsläpp. Som region utan
nettoutsläpp, men inga minusposter tillåts.
• Klimatpositiv region. Som klimatneutral
region inklusive konsumtion, men utan kompensation utanför regionens gräns.
Fördelen med de två sistnämnda begreppen är att de
inte inkluderar minusposter och därmed kan de
uppfattas som tydligare ur ett bredare aktörsperspektiv. Beroende på förståelse och perspektiv
använder olika aktörer olika språk och definitioner
och därför är det viktigt att färdplanen beaktar frågorna: Hur förklaras målet? samt Hur förstås det av
involverade aktörer?
För att hantera knäckfrågor och kommande utmaningar behöver en mer djupgående analys göras.
Sett ur ett processperspektiv kan följande utmaningar vara intressanta att studera närmare:

För ett sektorsperspektiv kan det istället vara
intressant att studera följande utmaningar närmare:
•
•
•
•
•

Styrning
Konsumtion och varor
Godstransporter
Bränslen och energi
Fysisk planering (ökad kollektivtrafik, gång- och
cykelvägar, regional och kommunal struktur som
stöder levnadssätt)
• Byggsektorn (drift och byggande av bostäder samt
övrigt infrastrukturbyggande)
Oavsett vilka utmaningar som formuleras i framtiden så kommer de offentliga aktörernas vägval vara
att hitta sin roll i färdplanearbetet eftersom samtliga aktörer har en viktig roll att spela. Det långsiktiga målet måste vara i sikte samtidigt som det krävs
flexibilitet på vägen dit. Det kan vara bra att ha satt
ramarna för arbetet ur ett holistiskt perspektiv men
utan för mycket ramar på detaljnivå. För att färd
planearbetet ska hålla över tid och ”överleva” skiftningar inom politiken är det viktigt att hitta mål
formuleringar som är långsiktiga och pekar på rätt
beslutsnivåer.

•
•
•
•

Styrsystem (inklusive rådighet)
Samverkan (regional och nationell)
Förankring (politisk)
Flexibilitet (parallella spår för att lösa komplexa
problem)
• Internationell påverkan och samverkan
13

Nulägesanalys
Nulägesanalysen består dels av en nulägesbeskrivning med
insamling av fakta kring hur situationen ser ut i dag, dels av en
analys av vad detta innebär i regionen. I nulägesbeskrivningen
görs en uppföljning av klimatmålen i RUFS 2010, målen för energi
användning som formulerades i energistudien, samt en analys
av hur nuläget förhåller sig till målbilden.
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Analysen beskriver även vilket energibehov
Stockholms län har och hur länets energianvändning och energiproduktion ser ut. Följande delar
ingår:
• energianvändning per sektor i Stockholms län
• växthusgasutsläpp som är relaterade till energianvändningen i Stockholms län
• direkta växthusgasutsläpp från Stockholms län
• en diskussion om de utsläpp som sker utanför
länets gränser utifrån ett klimatavtrycksperspektiv, det vill säga de indirekta utsläpp som länets
invånare orsakar
• en sammanställning av Stockholms läns landstings egna utsläpp och klimatpåverkan
• en inventering av länets utsläppskällor av kol
dioxid, CO2 – typ och storlek
• en inventering av länets energiproduktion i dag
samt en analys av hur länets energiproduktion
förhåller sig till länets energianvändning.
Uppföljning av energi- och klimatmål

I RUFS 2010 formulerades mål för växthusgasutsläppen per capita fram till år 2050, med delmål för
år 2020 och 2030. Basåret som var utgångspunkt
var år 2005. I energistudien formulerades mål som
gällde energianvändning och absoluta växthusgasutsläpp som var kopplade till energianvändning.
Basåret i energistudien var 2006. I detta avsnitt
görs en uppföljning av både energi- och klimat
målen.
Den totala energianvändningen i Stockholms län13
minskade från år 2006 till år 2012 (figur 4). Nu har
länet börjat röra sig mot det mål för energianvändning som sattes upp för år 2020. Inom bebyggelsen
är energianvändningen oförändrad trots att fastighetsytan har ökat. Detta kan bero på ökad effekti
vitet, men det finns även en variation till följd av att
olika vintrar är olika kalla och att olika mängd

och typ av uppvärmning därmed behövs olika år.
Transporternas totala energianvändning har minskat något, vilket är ett trendbrott. Trafikverket skriver i sin rapport Trender i transportsystemet 2014
att en transporttrend är att bilberoendet minskar i
städerna. Detta anses delvis bero på en ökad för
tätning och på att kollektivtrafiken har byggts ut,
men också på att unga människor inte skaffar
körkort och bil i samma omfattning som tidigare.
Under 2011 hade endast 40 procent av de unga i
Stockholms län körkort. Dessutom har industri
sektorn ökat sin energianvändning något, vilket
kan antas ha en koppling till konjunkturen. Det är
intressant att notera att naturgasanvändningen har
ökat. Ett samband kan finnas med den nya LNGterminalen (Liquid Natural Gas) i Nynäshamn som
invigdes år 2011.
De växthusgasutsläpp som orsakas av energianvändning inom Stockholms län har kraftigt minskat
från år 2006 till år 2012 (figur 3). Detta beror till
största delen på att elproduktionen i Norden till
mindre del baseras på fossila bränslen, till skillnad
från år 200614 . Växthusgasutsläppen som orsakas
av elanvändningen i Stockholms län har beräknats
med nordisk medelelmix. Detta gör särskilt att
utsläppen från bebyggelsen minskar, och i detta fall
har halverats, eftersom den till stor del består av
elanvändning och fjärrvärme som redan till största
delen produceras med förnybara energislag. Transportsektorns växthusgasutsläpp har minskat en
aning under tidsperioden. Det är viktigt att notera
att även om 2012 års värde är lägre än målet för år
2020, är det inte säkert att detta består eftersom
den nordiska medelelmixens koldioxidutsläpp
varierar från år till år, samt att energianvändningen
är olika hög olika år. Den långsiktiga trenden är
dock att växthusgasutsläppen från nordisk medel
elmix minskar.

13 Detta baseras på SCB:s regionala statistik, med en komplettering som baseras på tidigare års värden eftersom det fanns
luckor i materialet. För år 2012 fanns luckor för: flytande (förnybara) inom sektorn transporter där 2011 års värde användes;
fast (förnybara) inom sektorn industri och byggverksamhet där samma andel av den totala energianvändningen i sektorn
som år 2011 användes; fast (icke förnybara) i sektorn industri och byggverksamhet som antas vara försumbart.
14 Enligt uppgift från Svensk energi var den nordiska medelelmixens koldioxidutsläpp 38 gram per kWh år 2012. År 2010 var
värdet 100 gram per kWh och år 2006 var värdet 123 gram per kWh.
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Figur 3. Energianvändningen inom Stockholms län, alla sektorer för åren 2006, 2010 och 2012,
samt mål för energianvändningen åren 2020, 2030 och 2050.
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Figur 4. Växthusgasutsläpp till följd av energianvändningen i Stockholms län, alla sektorer för åren 2006, 2010 och 2012,
samt mål för åren 2020, 2030 och 2050. Växthusgasutsläpp från elanvändningen är beräknade som nordisk medelelmix.
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En annan notering som bör göras är att även om
elanvändningen bidrar allt mindre till växthusgasutsläppen finns det all anledning att fortsätta effektivisera elanvändningen. Ett av skälen till detta är
att elproduktionskapaciteten är begränsad. Om
transportsektorn på sikt ska få ett större inslag av el
för att minska användningen av fossila bränslen,
behöver elen användas effektivt i övriga sektorer för
att produktionskapaciteten ska räcka till. Ett annat
skäl är att det europeiska elnätet byggs samman
alltmer. På sikt kommer det därför bli mer relevant
att räkna med en europeisk medelelmix även för
Stockholms län och denna kan förväntas fortsätta
ha större växthusgasutsläpp än den nordiska.
För att förstå trenderna fullt ut behövs det en fördjupad studie av delsektorerna, särskilt inom de två
största sektorerna bebyggelse och transporter.
Småhus, flerbostadshus och lokaler har mycket
olika förutsättningar när det till exempel gäller
ägarskap, vilket påverkar förutsättningarna för
energieffektivisering. Även inom flerbostadshussektorn skiljer sig förutsättningarna om det är
bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bolag eller
privata bolag som förvaltar fastigheterna. Möjlig
heten att ha egen kompetens i energifrågor och de
finansiella förutsättningarna för investeringar i
energieffektiviseringsåtgärder varierar stort inom
sektorn. Inom lokalsektorn finns en skillnad i energieffektivitet mellan fastigheter som byggs av företag som själva ska förvalta dem och företag som ska

sälja fastigheten. En påverkande faktor inom lokalsektorn är även det senaste decenniets trend med
glasfasader i kombination med ökade komfortkrav
som har gjort att kylningen av nya lokaler blivit allt
mer omfattande.
För transportsektorn behövs en fördjupning som
visar delsektorer som persontransporter och godstransporter. Även inom godstransporter är det
skillnad på korta och långa transporter. En betydande del av energianvändningen inom gods
transporter går till exempel till byggtransporter.
Där används i regel mindre effektiva fordon än för
de långa transporterna och det finns en effektiviseringspotential i samordning av transporter.
Växthusgasutsläppen per capita till följd av energianvändning i Stockholms län har minskat ännu lite
till från år 2006 till år 2012, vilket förklaras av att
det har varit en inflyttning till länet under perioden
utan att kapaciteten i bostäder och transporter har
ökat i samma omfattning (figur 5). Inflyttningen har
delvis skett genom förtätning i meningen att
bostadsytan per person blivit mindre. Med detta
följer att bland annat uppvärmningsenergin per
person blir mindre. Målet för år 2020 är redan uppnått men det bör noteras att även här är variationerna stora mellan olika år och det kan se annorlunda ut vid nästa uppföljningstidpunkt. Dock är
indikationen tydlig: de direkta växthusgasutsläppen per capita minskar.
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Figur 5. Växthusgasutsläpp i Stockholms län i ton koldioxidekvivalenter per invånare och år. Diagrammet anger utsläpps
mängderna per invånare för 1990, 2006, 2010 och 2012 – samt hur mycket dessa utsläpp behöver ha minskat fram till 2020,
2030 och 2050 för att de övergripande klimatmålen i RUFS 2010 ska nås.
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Direkta och importerade växthusgasutsläpp
till Stockholms län

Nedan visas de direkta utsläppen av växthusgaser
som sker i Stockholms län. Detta motsvarar ”produktionsperspektivet” i figur 1. Utsläpp som aktiviteter i länet orsakar på andra platser finns inte med,
till skillnad från i figur 3 där även utsläppen från
elanvändningen i länet, som produceras utanför
länet genom den nordiska medelelmixen, bidrar till
växthusgasutsläpp i länet. Däremot är utsläppen
från fler aktiviteter medräknade i figur 6 än i figur 3
eftersom endast energianvändningens utsläpp är
medräknade där. I figur 6 ingår till exempel metanutsläpp från boskap och fluorerade gaser från
industriell produktion. En minskande trend kan ses
över tid även när det gäller de direkta utsläppen.
Särskilt energiförsörjningens utsläpp har minskat.
I jämförelse med de totala växthusgasutsläppen i
Sverige skiljer sig Stockholm genom att ha mindre
utsläpp från jordbruk och industrier. Transporternas utsläpp är relativt sett större än bebyggelsens
utsläpp i Stockholm i jämförelse med Sverige totalt.
Utöver den statistik som nu har redovisats finns det
uppskattningar av de växthusgasutsläpp som orsa-

kas av annan konsumtion än energianvändning, till
exempel konsumtion av varor som har importerats
och under sin livscykel har gett upphov till växthusgasutsläpp på en annan plats, exempelvis vid produktion och transport. Naturvårdsverket har i ett
antal studier gjort uppskattningar15 som dock är
osäkra och baseras på schablonantaganden när det
gäller olika varors växthusgasutsläpp. Hänsyn har
till exempel inte tagits till att samma produkttyp
har olika ”växthusgashistoria” beroende på vilket
land den har producerats i. Till exempel kan produktionsmetoder och transportmedel variera även
om själva produkten i slutändan är densamma.
Beräkningar för Stockholms län saknas i dagsläget
även om arbetet pågår inom vissa sektorer. Inom
Trafikverket görs exempelvis ett arbete med
livscykelanalyser för att beräkna utsläpp och energianvändning från bygg- och driftskedet, vilket bland
annat inkluderar materialförbrukning och transporter.
Den uppskattning som Naturvårdsverket har gjort
visar att utsläppen från importerade varor till
Sverige utgör cirka hälften av de konsumtionsrelaterade utsläppen16, figur 7. En del utsläpp ”exporteras”
också när produkter som har producerats i Sverige
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Figur 6. Direkta växthusgasutsläpp från Stockholms län (produktionsperspektivet).
Källa: Naturvårdsverket.

15 Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, De Facto, 2010.
16 Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, De Facto, 2010.
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slutkonsumeras i andra länder. En motsvarande
beräkning för Stockholms län kan antas resultera i
att posten export av varor minskar eftersom industrisektorn är liten i länet.

center och distributörer, inte syns. Det är därför
viktigt att även ha med sig en aktörsanalys som
identifierar roller och rådighet.
Stockholms läns landstings interna mål

Växthusgasutsläppen som orsakas av den privata
konsumtionen har även fördelats på aktiviteterna
resa, bo, äta och övrigt (figur 8). Den offentliga konsumtionen har inte delats upp på det sättet men den
skulle kunna se ut på ett liknande sätt. Med detta
sätt att räkna läggs alla utsläpp på slutkonsumenten. Utsläpp från fjärrvärmeproduktion hamnar till
exempel under privata och offentliga konsumenters
uppvärmning av bostäder och lokaler. En nackdel
med detta är att andra aktörer, till exempel produ-

Landstingets mål är att minska den totala energi
användningen för värme, el och transporter i landstingsfinansierad verksamhet med tio procent från år
2011 till år 2016. Energiprestandan i landstingets
lokaler (kWh/m2) har förbättrats i viss utsträckning
de senaste tre åren och har minskat med cirka fyra
procent från år 2011 till år 201317. Bedömningen är
att det fortfarande finns en stor effektviserings
potential eftersom nivån är fortsatt hög: 206 kWh/
m2 år 2013.
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Figur 7. Uppskattning av växthusgasutsläpp som orsakas av svensk konsumtion,
miljoner ton koldioxidekvivalenter (systemperspektiv 3 i figur 1).
Källa: Naturvårdsverket
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Figur 8. Svensk konsumtions påverkan på växthusgasutsläppen, bearbetning av data från Naturvårdsverket Bearbetning av
data från Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, De Facto, 2010

17 SLL:s miljöredovisningar för åren 2011, 2012 och 2013.
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Växthusgasutsläppen sjönk dock kraftigt under
åren 2011 till 2013.18 Orsaken är främst att SL:s bussar har ställt om till fossilfria bränslen och att fossil
diesel har bytts ut till miljödiesel (RME).19
Energianläggningar

Det finns en outnyttjad potential för elproduktion i
länet och värmeunderlaget i Stockholms län skulle
kunna utnyttjas i större omfattning för elproduktion än vad som görs i dag. Det finns planer på att
bygga fler kraftvärmeverk inom länet, även om planerna i nuläget har kommit olika långt när det gäller
att bli realiserade. Fjärrvärmebolagens potential
och eventuella planer20 på att bygga ihop näten alltmer skulle möjliggöra en förbättrad miljöprestanda
med minskade koldioxidutsläpp för länet (se figur 10
som visar den planerade utbyggnaden av kraftvärmeverk, värmeverk samt biogasanläggningar för
länet). Framtida sammankopplingar inom fjärr
värmenäten är dock väldigt beroende av den framtida politiska inriktningen och viljan inom länet,
exempelvis hänger de mycket ihop med hur större
bostadsområden planeras samt hur affärsområden
och bostadsområden samplaneras inom länet under

de kommande åren. Tredjepartstillträde på fjärrvärmemarknaden, det vill säga att kunderna får tillgång till fjärrvärmenätet på icke-diskriminerande
villkor och på ett eller annat sätt får avsättning för
sin värme, samt nationella beslut och lagar påverkar
självklart också i hur stor utsträckning dessa sammankopplingar blir realiserade eller inte.
En viss trend kan samtidigt skönjas under de
senaste åren genom att kontor och flerbostadshus
kopplar bort sig från fjärrvärmenäten och istället
använder sig av fristående lösningar, bland annat
bergvärme och luft-luft värmepump. Detta gynnas
av Boverkets byggregler för nybyggnation och
ombyggnation, BBR, som endast ställer krav på köpt
energi, utan någon koppling till primärenergi.
Energi som ”gratis” tas upp från mark, luft eller berg
räknas inte med. Hade ett primärenergiperspektiv
använts istället för köpt energi, hade detta delvis
vägts upp av att förlusterna vid elproduktion hade
räknats med. För flerbostadshus är dock fjärrvärme
alltjämt den dominerande uppvärmningsformen
och kan antas fortsätta vara det i hög grad, även
om fjärrvärmen kan behöva utvecklas för att bli ett
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Figur 9. Växthusgasutsläpp från verksamhet som finansieras av Stockholms läns landsting.

18 Miljömålen – svensk konsumtion och global miljöpåverkan, De Facto, 2010.
19 SLL:s miljöredovisning år 2013.
20 För arbetet framåt skulle det vara bra att än mer dela in arbetet i det som faktiskt planeras och skilja detta mot potentialen
för vad som är möjligt (vilket visas i dag). Kartbilderna i denna nulägesanalys visar i dagsläget potentialen för möjliga
sammankopplingar, men för det framtida RUFS-arbetet vore det värdefullt att utreda vad som faktiskt planeras inom länet
och om möjligt koppla detta till i vilken utsträckning potentialen för sammankopplingar kommer att realiseras.
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attraktivt alternativ även för framtidens lågenergibyggnader.
Sedan RUFS 2010 togs fram har det även blivit
möjligt att vara en producent och bidragare till
fjärrvärmenätet i takt med att Öppen fjärrvärme21
har tillkommit. Detta bör visa sig än mer i framtiden
när fler konsumenter än i dag kommer att vilja mata
in på nätet.
Förnybar energi

Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential
för förnybar energi. Vindkraften har byggts ut i relativt liten utsträckning i länet men med vindkraftsetableringen i Varsvik i Norrtälje har länet fått sin
första vindkraftspark. Ytterligare planer på fler
lokaliseringar samt för större vindkraftsparker
finns, både land- och havsbaserad.22 Den tekniska
vindkraftspotentialen för länet bedöms uppgå till 12
TWh, varav 1,5 TWh är ute till havs23. När det gäller
vindkraft finns det i dag ett fåtal vindkraftverk i
regionen och en större vindkraftpark invigdes
under 2014 i den norra delen (se figur 11). Det finns
även planer på att bygga vindkraft på ett flertal plat-

ser till i länet, exempelvis planeras och handläggs en
större vindkraftpark i havet utanför Svenska Björn
(se figur 11). För vindkraftverk som byggs till havs
samplaneras detta i viss utsträckning med Havsoch vattenmyndigheten (HaV) i form av gemensamma samråd och HaV har även möjlighet att yttra
sig i tillståndsprocessen. Fler vindkraftsparker kan
bidra till en ökad vindkraftsturism samt fler arbetstillfällen inom länet.
Det saknas underlag om installerade solenergi
anläggningar. Ett flertal kommuner inom länet har
börjat arbeta för att ta fram solkartor för respektive
kommun. Solkartorna visar på potentialen för solenergi. Även en solpotentialkarta som täcker hela
länet håller på att tas fram. För att få kunskap om
hur stor solenergipotentialen är behöver det göras
en utredning som visar på den faktiska potentialen
för förnybar energi inom länet eftersom sådan kunskap saknas i dagsläget. Att även fundera på hur statistik för installerad solenergi bäst kan samlas in
kan vara en svår uppgift men väl värd att ta med i
resonemanget i det kommande arbetet för färd
planen.

21 Öppen fjärrvärme är en modell för att fjärrvärmekunder och -leverantörer tillsammans ska ta vara på överskottsvärme från
exempelvis livsmedelsbutiker och datahallar i Stockholm. Kunderna blir också leverantörer och bidrar till en mer hållbar
uppvärmning i staden, samtidigt som handel mellan storskalig produktion i kraftvärmeverk och småskalig produktion i
fastigheter möjliggörs.
22 Bland annat finns planer på ett större vindkraftsområde utanför Svenska Björn i skärgården, samt några mindre enstaka
vindkraftverk på några platser i länet.
23 Data från Vattenfall Power Consultants kartläggning av vindkraftpotential.
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Slutsatser
Stockholms län rör sig med god fart mot de mål för energi och
klimat som antogs i RUFS 2010. Delmålet för år 2020 är redan
passerat, även om det ännu är svårt att se hur den verkliga
minskningstrenden utvecklar sig fram till 2020.
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Den sektor som har minskat sin klimatpåverkan
mest är bebyggelsen, mycket tack vare att den nordiska medelelmixen har blivit mindre fossilberoende.
Den sektor som har minskat sin klimatpåverkan
minst är transportsektorn. För att nå RUFS-målen,
liksom mål om en region utan växthusgasutsläpp
2050, bör därför störst fokus läggas på denna sektor. Insatser bör göras för att minska efterfrågan på
transporter genom god fysisk planering, satsningar
på kollektivtrafik och åtgärder för att främja förnybara fordonsbränslen.
Perspektivet har utifrån samtiden och kunskaps
utvecklingen förändrats och vidgats. I dag är exempelvis konsumtionsperspektivet i allra högsta grad
närvarande, till skillnad från under föregående
planeringsperiod.
En utmaning framöver blir att relatera de slutsatser
och iakttagelser som detta klimatfärdplanearbete
har visat till den storregionala bilden. Det blir särskilt viktigt att tydliggöra var insatserna behöver
göras för att nå de mål som sätts, både delmål och
huvudmål, men även att tydligt visa var de prioriterade åtgärderna behöver läggas. Det är viktigt att
visa att klimatfärdplanen tas fram inom ramen för
en ny RUFS, men också inom den regionala miljö
målsdialogen. För att få den samsyn som behövs
för att kunna göra detta är det viktigt att gå igenom
det fortsatta arbetet systematiskt, steg för steg, och
förankra varje steg.
Vilken vision eller vilket övergripande mål som väljs
blir styrande för vilka knäckfrågor och vägval och
därmed aktiviteter som blir relevanta. För att klimat
arbetet ska framskrida i önskvärd riktning är det
därmed också viktigt att skapa en samsyn kring
definitionen av mål och vision och kommunicera
detta i de egna organisationerna. Detta blir särskilt
viktigt då aktörerna själva till stor del utformar sina
insatser och aktiviteter. I det framtida klimatfärdplanearbetet bör ett första steg vara att skapa en
samsyn och diskussionen kring mål och vision bör
få ta utrymme, både för att skapa samsyn och förankring samt beslut kring en användbar vision.
Arbetet med knäckfrågor och utmaningar har
påbörjats på både process- och sektorsnivå. Det som
framkom under de genomförda workshoparna är ett

embryo att skicka med in i det fortsatta färdplane
arbetet. De embryon som har uppkommit i detta
steg bör kunna användas för att gå djupare i arbetet.
Vikten av att samla och brett förankra klimatfärdplanen och dess mål kan inte nog poängteras. För att
nå framgång är klimatarbetet helt beroende av samsyn och samverkan mellan ett stort antal aktörer.
Det vanligast förekommande tillvägagångssättet är
att inkludera andra aktörer i ett remissförfarande
där en framtagen text kommenteras. För att skapa
samsyn krävs dock mer än så. Ett grundligt förankringsarbete där olika perspektiv och aspekter tillåts
komma upp till ytan tar tid och resurser, men ger
just den grundade samsyn som möjliggör insatser
som får verkan på målen och som kan ge styrverkan
i det framtida klimatarbetet. Investeringar i denna
fas i färdplanearbetet återbetalas i genomförandet
och måluppfyllnaden längre fram.
Mot bakgrund av ovanstående har följande slutsatser dragits:
• Omsorg bör ägnas valet av vision och övergripande
mål. Om färdplanen ska bli användbar behöver uppmärksamhet och tid ges detta första steg i arbetet.
• Målet och visionen bör ha en politiskt neutral
formulering. För att bli hållbart över tid behöver
omsorg läggas vid ordval.
• Arbeta systematiskt. Visionen och de övergripande målen styr vilka knäckfrågor och utmaningar som kan identifieras och blir relevanta.
Utgångspunkten i nästa steg för att lyfta fram
knäckfrågor och utmaningar bör därför vara valet
av vision och övergripande mål.
• Bädda för att insatser och aktiviteter leder i önskvärd riktning. Även om offentliga aktörer inte kan
styra genomförandet behöver aktiviteter och
insatser leda i önskvärd riktning, det vill säga:
det är viktigt att bädda för en styrverkan så långt
det är möjligt. Det kan göras genom en bred förankring och samsyn bland många olika aktörer.
• Arbeta grundligt med förankring. Att ge förankringsarbetet tid och utrymme är en investering
för måluppfyllelse längre fram.
• Förankring med näringslivet. Utöver en förankring med offentliga aktörer behöver särskilt fokus
läggas på förankring med näringslivet för att
färdplanen ska få genomslag hos fler aktörer med
direkt rådighet i genomförandet.
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