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Diarienummer TRN 2016-0082 


 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Stockholms läns landsting 
E-post: registrator.trf@sll.se 


 
 


Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att 
lämna synpunkter på Klimatfärdplan 2050 för 
Storstockholmsregionen  


Sundbybergs stad ställer sig positiv till klimatfärdplanen. Omställningsinsatserna 
utgör en tydlig prioritering för regionens klimatarbete och kan tjäna som ett bra 
stöd för regionens samlade klimatarbete. Genom vägval, verktyg och aktörer 
konkretiseras vad som behöver göras, hur det ska göras och vem som ska göra det. 


Sundbybergs stad anser att gångtrafik ska lyftas fram tydligare i planen, så väl i text 
och tabeller som i figurer. Även cykling kan lyftas fram mer. Beträffande 
elektrifiering av vägtransporterna kan cykling vara elektrifierad och locka fler 
människor till cykling, varför elcyklar bör omnämnas i text och tabeller. Lastcyklar 
kan vara ett bra transportmedel vilket också kan lyftas fram tydligare. 


För att klimatfärdplanen ska bli ännu tydligare ser Sundbybergs stad gärna att 
betydelsen av vissa begrepp definieras, såsom kollektivtrafik med en god 
försörjningsstandard, god trygghet och bekvämlighet. 


Med Sundbybergs struktur och läge i regionen finns förhållandevis goda 
förutsättningar för att arbeta i linje med klimatfärdplanen, varför Sundbyberg finner 
klimatfärdplanens förslag rimliga.  


Till de verktyg som presenteras i klimatfärdplanen kan utbildning för att ändra 
beteenden lyftas fram liksom informationsspridning mellan olika aktörer 
beträffande utveckling och användande av nya hållbara lösningar inom byggnation, 
godslogistik, transporter mm. Sundbybergs stad ser gärna att regionen främjar 
utredningar och ny teknik som kan bidra till att skapa nya hållbara lösningar samt 
satsar än mer på steg 1-2-åtgärder enligt 4-stegsprincipen.  


Kommunerna är en nyckelaktör i klimatarbetet och det är nödvändigt att 
kommunerna får ett tydligt stöd i genomförandet av klimatfärdplanen. Som framgår 
av klimatfärdplanen är vägen till en fossilfri, effektiv och smart transportsektor 
fortfarande lång samtidigt som ett antal väsentliga faktorer ligger utanför regionens 
rådighet. Sundbyberg förutsätter att Stockholms läns landsting på lämpligt sätt 
verkar för förändringar i regelverk mm. för att underlätta för kommunerna att 
genomföra klimatfärdplanens åtgärder. 


I Sundbyberg pågår ett omfattande arbete för att successivt bidra till och sträva mot 
fossilfrihet. Ett förslag till mobilitetsprogram finns framtaget, ett cykelråd finns 
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inrättat och en ny översiktsplan är ute på samråd – med inriktningen att bygga i 
kollektivtrafiknära lägen samt främja gång och cykel framför bil.  


Av stadens budget för 2018 framgår att staden fortsätter sitt klimat- och miljöarbete 
bland annat genom att prioritera miljövänliga material vid nybyggnation. Staden 
fortsätter även sitt arbete med att successivt byta ut sin fordonsflotta till utsläppsfria 
fordon, med målet att alla stadens fordon ska vara utsläppsfria år 2020. Staden har 
också en viktig roll att, i dialog med fastighetsägare och näringsliv, bygga ut 
infrastrukturen för utsläppsfria fordon. Stadens tjänstepersoner har sedan länge 
tillgång till cyklar, elcyklar, kollektivtrafik och bilpool för resor i tjänsten. För att 
kunna bygga en tät och klimatsmart stad prioriteras tillgänglighet och säker 
mobilitet för gående, personer med funktionsnedsättning, cyklister och 
kollektivtrafikresande. För koncernen Sundbybergs stadshus AB är installation av 
solceller på flertalet av bolagens fastigheter ett viktigt steg i koncernens 
klimatarbete. 


 
 
 
På Sundbybergs stads vägnar 
 
 
 
Mikael T Eriksson (M) 
kommunstyrelsens ordförande 
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