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Jordens Vänner Stockholm/Alternativ Stad 2017-10-02


Remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
Jordens Vänner Stockholm/Alternativ stad välkomnar landstingets ansats att upprätta en 
sammanhållen strategisk handlingsplan för regionens klimatarbete. Av planen framgår att den 
bygger på den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2050. Vi beklagar denna 
ordning då vi menar att det snarare borde vara tvärtom: den regionala utvecklingsplanen borde 
bygga på klimatfärdplanen eftersom de planetära gränserna, som landstinget själva skriver, utgör 
ramarna för det mänskliga samhället och ekonomin.


Förslaget till klimatfärdplan innehåller flera positiva element. Ett exempel är att den erkänner vikten
av att räkna med de utsläpp som sker på andra platser till följd av konsumtion i Stockholmsregionen
och inte enbart tar hänsyn till de utsläpp som härrör från aktiviteter inom regionen. Tyvärr 
innehåller färdplanen på den här punkten färre konkreta förslag till hur utsläppen ska minskas än på 
andra områden, men får ändå sägas vara ett steg i rätt riktning. Jordens Vänner har länge framhållit 
vikten av att räkna på utsläpp baserat på konsumtion snarare än produktion och vi gläds åt att se att 
detta perspektiv äntligen börjar slå igenom även i offentliga planhandlingar.


Av färdplanen framgår att utsläppen från transportsektorn är den största utmaningen som regionen 
har att hantera på klimatområdet. Tyvärr nämns ingenstans att den i särklass viktigaste åtgärden för 
att förebygga framtida utsläpp från transportsektorn vore att inte bygga ut vägnätet i regionen. Det 
är ett välkänt faktum att nya vägar föder mer trafik och i en framtid där vägtrafiken av klimatskäl 
måste minska kommer de nya vägsatsningarna dessutom visa sig vara helt bortkastade. De enorma 
summor som satsas på vägbyggen såsom förbifart Stockholm hade kommit till bättre nytta i form av
investeringar i exempelvis kollektivtrafik. Utöver utsläppen från den ökade trafikmängden på 
vägarna tillkommer utsläppen i byggfasen, som ytterligare bidrar negativt till regionens klimatmål.


Ett annat nödvändigt steg på vägen mot ett fossilfritt samhälle som klimatfärdplanen inte behandlar 
är minskad konsumtion. Minskad konsumtion skulle leda till minskade utsläpp i produktionsledet 
såväl i som utanför regionen, samt till minskade utsläpp från transportsektorn. Speciellt viktigt ur 
klimatsynpunkt är en minskad konsumtion av animaliska livsmedel.


En annan viktig aspekt av konsumtionens klimatpåverkan som inte nämns i planen är att det är stor 
skillnad i fråga om klimatavtryck mellan olika inkomstgrupper i samhället, där höginkomsttagare 
(vanligtvis män) använder mycket mer fossila bränslen, har större hus, flyger oftare och allmänt 
konsumerar mer. Åtgärder som syftar till att begränsa konsumtionens klimatavtryck behöver därför 
i första hand riktas mot dessa gruppers överkonsumtion.


Jordens Vänner är kritiska till att utsläppsmålen formuleras i termer av netto-noll-utsläpp, eftersom 
det lämnar utrymme för att behålla vissa utsläpp i regionen i utbyte mot finansiering av 
utsläppsminskningar på andra platser eller koldioxidinfångning. Halten av växthusgaser i 
atmosfären är redan idag högre än vad som är långsiktigt hållbart, vilket betyder att alla utsläpp 
måste bort. Det finns idag ingen fungerande teknik för koldioxidinfångning i stor skala och det finns
även risker med de tekniker som föreslås. Att i det läget förlita sig på att sådana metoder ska vara 
tillgängliga och anses säkra inom en inte alltför avlägsen framtid är inte seriöst.


Målet att minska länets energianvändning från 49 TWh idag till 40 TWh 2030 är bra, men skulle 
kunna vara mer kraftfullt genom att förorda t ex mer satsning på kollektivtrafik, och 
energieffektivitet som viktigaste mål vid renoveringar och nybyggnation.
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