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Remissvar Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082

Strukton Rail AB har inbjudits av Stockholms läns landsting att lämna inspel på följande
dokument;

• Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082
• Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127

Strukton Rail är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vårt huvudsakliga
verksamhetsområde är att bygga, driva och underhålla järnvägssystem i Skandinavien. Vi
kommer därför uteslutande att lämna inspel på det första dokumentet d v s Klimatfärdplan 2050
för Stockholmsregionen. Det andra dokumentet ligger, enligt vår bedömning, utanför vårt
primära verksamhetsområde.

Strukton Rails remissvaret finns i sin helhet i den bifogade Word-filen.

Med vänliga hälsningar

E.u.

Johan Sundqvist
Hållbarhetsstrateg

Tel +46 10 480 56 08
Mobil +46 76 115 26 08
johan.sundqvist@strukton.se

Strukton Rail AB
Västberga Allé 60
126 30 Hägersten
www.strukton.se
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Stockholms läns landsting

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

Box 22550, 104 22 Stockholm





Remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienr TRN 2016-0082)



Strukton Rail AB har inbjudits av Stockholms läns landsting att lämna inspel på följande dokument; 



• Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082

• Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127



Strukton Rail är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde är att bygga, driva och underhålla järnvägssystem i Skandinavien. Vi kommer därför uteslutande att lämna inspel på det första dokumentet d v s Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Det andra dokumentet ligger, enligt vår bedömning, utanför vårt primära verksamhetsområde.



Stockholms läns landsting önskar i första hand svar på följande frågeställningar:

1. Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och genomförbara?

2. Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

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

4. Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?



Strukton Rail vill inleda vårt remissvar med att ge huvudskribenterna till det aktuella dokumentet positiv kritik. Det är ett komplext område och en delikat balansgång utifrån vad som är kvalitetssäkrad fakta och vad som är bedömningar samt uppskattningar. Vi ser att hanteringen av detta har gjorts på ett mycket förtjänstfullt sätt i dokumentet. Med det sagt så lämnar Strukton Rail här sitt remissvar.



Som svar på Stockholms läns landstings frågor ovan;

1. Vi har utifrån vårt huvudsakliga verksamhetsområde ett flertal synpunkter på detta, vilka vi utvecklar nedan.

2. Ja, underhåll av den befintliga och tänkta spårbundna infrastrukturen behandlas överhuvudtaget inte. Detta är givetvis en stor och påtaglig brist som vi ser det.

3. Detta har vi inga synpunkter på.

4. Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential avseende Rail Assessment, vilket är ett underhållskoncept för spårbunden infrastruktur. Det innebär förenklat ett bedömningssystem av spårbunden infrastruktur som utgår ifrån en cykliskt planerings- och underhållsmetod. Arbetssättet börjar med insamling av indata om anläggningens status. Utmaningen är inte själva datainsamlingen, utan att välja ut rätt data för att få fram relevanta svar. När data samlats in bearbetas den och paketeras. Därefter analyseras mätningarna från komponenterna i anläggningen. Här bedöms hur sliten en komponent är och dess vidare tekniska livslängd under normal belastning. När bedömningen är klar planeras åtgärderna som behövs för att säkerställa funktionen i anläggningen. Sedan börjar underhållscykeln om igen. Målet med metoden är:

· Full kontroll på anläggningen.

· Hitta felen innan de orsakar störningar.

· Rätt åtgärder i rätt tid ger störst kostnadseffektivitet.

· Skapa långsiktig och hållbar samhällsnytta.

· Stärka säkerheten för järnvägsanställda.

I detta avseende ser vi att Strukton Rail kan vara en innovativ och bidragande regional aktör i Stockholms läns landstings ambitioner och genomförande av klimatfärdplan 2050.



Strukton Rail önskar utöver svaren ovan lyfta fram följande inspel utifrån de rubriksatta styckena i dokumentet;



· Rubrik - Vägen till en region med netto-noll-utsläpp 2045 



I det resonemang som förs i detta stycke så hänvisas det till kollektivtrafik. Eftersom kollektivtrafik består av olika transportslag blir det onekligen förvirrande utifrån ett klimat- och hållbarhetsperspektiv. Här borde de olika transportslagens klimatpåverkan redovisas och fördelas per transportslag. Det som ett komplement till Figur 3, sidan 10. Det är ett välkänt faktum att spårbunden infrastruktur är både energieffektiv och klimatsmart.



Vidare ser vi att det inte finns något i stycket kring behovet av utbyggnad och underhållet av den spårbundna infrastrukturen.



Vi ser med fördel att det i stycket skulle påpekas behovet av att använda ekonomiska incitament för att leda och styra utvecklingen i Stockholms läns landstings riktning. Här ser vi också att ett resonemang kring långsiktighet och förutsägbarhet är av avgörande vikt för det regionala näringslivet. 



Avslutningsvis skulle vi önska en skrivning kring Innovation och behovet av att just främja detta som en del i att möjliggöra Stockholms läns landstings ambitioner. Här finns exempelvis verktyg som innovationsupphandlingar, OPS-upphandlingar m.m. Vi ser även att innovation och utveckling med fördel främjas inom ramen för befintliga drift- och underhållskontrakt.



· Rubrik - Transportsektorn: nu måste omställningen börja på allvar



I ingressen lyfts inte spårbunden infrastruktur fram utan endast kollektivtrafik i bred bemärkelse. Dock är övriga transportslag specificerade. Det skapar en bild av att exempelvis spårbunden trafik och busstrafik är ett och samma transportslag. Ur klimat- och hållbarhetsperspektiv är detta långt ifrån verkligheten.



Vi ser att det är ett för stort fokus på de negativa emissionerna istället för alternativa färdsätt/drivmedel och deras positiva effekter i detta stycke. Här skulle vi önska att det vänds på resonemanget.



Givetvis är det positivt med gång- och cykelåtgärder men det är lätt att glömma bort att stora delar av året så är dessa alternativ mindre aktuella. För att vara tydlig i Sverige har vi fortfarande snö och kyla.



Varför fokus på elektrifiering av motorvägar när det finns befintlig teknik i form av spårbunden infrastruktur? Givetvis kan teknik som används för projektet Elväg i Gävle, vilket riktar in sig på tyngre trafik, användas men då snarare där det samhällsekonomiskt inte är lönsamt med spårbunden trafik.



Vi saknar att det inte finns något fokus på spårbunden trafik – varken underhåll av den befintliga strukturen eller den tänkta strukturen. Detta blir tydligt i Tabell 2, sid 23. Här finns inga åtgärder kopplade till underhåll av befintlig spårbunden trafik. Om nu Stockholms läns Landsting vill, ”Landstinget vill utveckla kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt resealternativ.” (sid 24) borde då inte drift och underhåll av den samma lyftas fram? Investeringar lyfts fram men inget kring drift och underhåll.



Elvägskonceptet avseende godstransporter är intressant men frågan är vilken typ av teknik. Här ser vi att den teknik som använts i projektet Elväg mellan Gävle-Sandviken är ett bra alternativ.



· Rubrik – Markanvändningen, framtida bebyggelsestrukturer är lika viktiga som energiomställningen



Vi ser att det vore önskvärt att det blir en balans mellan spårbunden trafik och vägbunden trafik i stycket. Som det nu är formulerat så är det ett uteslutande fokus på vägbunden trafik, vilket ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv rimligen inte är helt optimalt.



Även här lyfts kollektivtrafik fram som begrepp istället för att dela upp transportslagen.



· Rubrik - Länets globala klimatavtryck behöver minska



Vi delar den uppfattningen och gör vad vi kan för att bidra till detta. Strukton Rail är miljöcertifierat och arbetar aktivt med vårt hållbarhetsarbete.



· Rubrik - Genomförande, uppföljning och utvärdering



Vi ser med fördel att det skulle kunna inrättas ett regionalt klimat- och hållbarhetsråd där både näringsliv och offentliga representanter kan träffas och utbyta erfarenheter samt följa utvecklingen. Det skulle också ge möjligheten att samordna aktiviteter likväl som att söka gemensam finansiering via exempelvis EU-medel.





Detta är Strukton Rail AB:s inspel avseende det remitterade dokumentet Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082. Vi tackar för att vi fått möjligheten att utgöra remissinstans och ser fram emot en fortsatt dialog.



Med vänliga hälsningar





Kristian Hammarberg

Regionchef Stockholm

Strukton Rail AB		E.u. 	Johan Sundqvist

				Hållbarhetsstrateg

				Strukton Rail AB
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Strukton Rail AB    Datum 
Västberga allé 60 
126 30 Hägersten    2017-09-26 
 
 
Stockholms läns landsting 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 
Box 22550, 104 22 Stockholm 
 
 

Remissvar på Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienr 
TRN 2016-0082) 
 
Strukton Rail AB har inbjudits av Stockholms läns landsting att lämna inspel på följande dokument;  
 
• Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082 
• Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0127 
 
Strukton Rail är Sveriges största privata järnvägsentreprenör. Vårt huvudsakliga verksamhetsområde 
är att bygga, driva och underhålla järnvägssystem i Skandinavien. Vi kommer därför uteslutande att 
lämna inspel på det första dokumentet d v s Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen. Det andra 
dokumentet ligger, enligt vår bedömning, utanför vårt primära verksamhetsområde. 
 
Stockholms läns landsting önskar i första hand svar på följande frågeställningar: 

1. Är utsläppsbanorna och de tillhörande förslagen till regionala vägval rimliga och 
genomförbara? 

2. Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer? 
3. Är de sju utpekade regionala omställningsinsatserna lämpliga eller bör andra åtgärder 

föredras? 
4. Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet? 

 
Strukton Rail vill inleda vårt remissvar med att ge huvudskribenterna till det aktuella dokumentet 
positiv kritik. Det är ett komplext område och en delikat balansgång utifrån vad som är 
kvalitetssäkrad fakta och vad som är bedömningar samt uppskattningar. Vi ser att hanteringen av 
detta har gjorts på ett mycket förtjänstfullt sätt i dokumentet. Med det sagt så lämnar Strukton Rail 
här sitt remissvar. 
 
Som svar på Stockholms läns landstings frågor ovan; 

1. Vi har utifrån vårt huvudsakliga verksamhetsområde ett flertal synpunkter på detta, vilka vi 
utvecklar nedan. 

2. Ja, underhåll av den befintliga och tänkta spårbundna infrastrukturen behandlas 
överhuvudtaget inte. Detta är givetvis en stor och påtaglig brist som vi ser det. 

3. Detta har vi inga synpunkter på. 
4. Vi ser att det finns en stor utvecklingspotential avseende Rail Assessment, vilket är ett 

underhållskoncept för spårbunden infrastruktur. Det innebär förenklat ett 
bedömningssystem av spårbunden infrastruktur som utgår ifrån en cykliskt planerings- och 
underhållsmetod. Arbetssättet börjar med insamling av indata om anläggningens status. 
Utmaningen är inte själva datainsamlingen, utan att välja ut rätt data för att få fram 
relevanta svar. När data samlats in bearbetas den och paketeras. Därefter analyseras 
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mätningarna från komponenterna i anläggningen. Här bedöms hur sliten en komponent är 
och dess vidare tekniska livslängd under normal belastning. När bedömningen är klar 
planeras åtgärderna som behövs för att säkerställa funktionen i anläggningen. Sedan börjar 
underhållscykeln om igen. Målet med metoden är: 

o Full kontroll på anläggningen. 
o Hitta felen innan de orsakar störningar. 
o Rätt åtgärder i rätt tid ger störst kostnadseffektivitet. 
o Skapa långsiktig och hållbar samhällsnytta. 
o Stärka säkerheten för järnvägsanställda. 

I detta avseende ser vi att Strukton Rail kan vara en innovativ och bidragande regional aktör i 
Stockholms läns landstings ambitioner och genomförande av klimatfärdplan 2050. 

 
Strukton Rail önskar utöver svaren ovan lyfta fram följande inspel utifrån de rubriksatta styckena i 
dokumentet; 
 

• Rubrik - Vägen till en region med netto-noll-utsläpp 2045  
 
I det resonemang som förs i detta stycke så hänvisas det till kollektivtrafik. Eftersom 
kollektivtrafik består av olika transportslag blir det onekligen förvirrande utifrån ett klimat- 
och hållbarhetsperspektiv. Här borde de olika transportslagens klimatpåverkan redovisas 
och fördelas per transportslag. Det som ett komplement till Figur 3, sidan 10. Det är ett 
välkänt faktum att spårbunden infrastruktur är både energieffektiv och klimatsmart. 
 
Vidare ser vi att det inte finns något i stycket kring behovet av utbyggnad och underhållet av 
den spårbundna infrastrukturen. 
 
Vi ser med fördel att det i stycket skulle påpekas behovet av att använda ekonomiska 
incitament för att leda och styra utvecklingen i Stockholms läns landstings riktning. Här ser vi 
också att ett resonemang kring långsiktighet och förutsägbarhet är av avgörande vikt för det 
regionala näringslivet.  

 
Avslutningsvis skulle vi önska en skrivning kring Innovation och behovet av att just främja 
detta som en del i att möjliggöra Stockholms läns landstings ambitioner. Här finns 
exempelvis verktyg som innovationsupphandlingar, OPS-upphandlingar m.m. Vi ser även att 
innovation och utveckling med fördel främjas inom ramen för befintliga drift- och 
underhållskontrakt. 

 
• Rubrik - Transportsektorn: nu måste omställningen börja på allvar 

 
I ingressen lyfts inte spårbunden infrastruktur fram utan endast kollektivtrafik i bred 
bemärkelse. Dock är övriga transportslag specificerade. Det skapar en bild av att exempelvis 
spårbunden trafik och busstrafik är ett och samma transportslag. Ur klimat- och 
hållbarhetsperspektiv är detta långt ifrån verkligheten. 
 
Vi ser att det är ett för stort fokus på de negativa emissionerna istället för alternativa 
färdsätt/drivmedel och deras positiva effekter i detta stycke. Här skulle vi önska att det 
vänds på resonemanget. 
 
Givetvis är det positivt med gång- och cykelåtgärder men det är lätt att glömma bort att 
stora delar av året så är dessa alternativ mindre aktuella. För att vara tydlig i Sverige har vi 
fortfarande snö och kyla. 
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Varför fokus på elektrifiering av motorvägar när det finns befintlig teknik i form av 
spårbunden infrastruktur? Givetvis kan teknik som används för projektet Elväg i Gävle, vilket 
riktar in sig på tyngre trafik, användas men då snarare där det samhällsekonomiskt inte är 
lönsamt med spårbunden trafik. 
 
Vi saknar att det inte finns något fokus på spårbunden trafik – varken underhåll av den 
befintliga strukturen eller den tänkta strukturen. Detta blir tydligt i Tabell 2, sid 23. Här finns 
inga åtgärder kopplade till underhåll av befintlig spårbunden trafik. Om nu Stockholms läns 
Landsting vill, ”Landstinget vill utveckla kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer 
attraktivt och pålitligt resealternativ.” (sid 24) borde då inte drift och underhåll av den 
samma lyftas fram? Investeringar lyfts fram men inget kring drift och underhåll. 
 
Elvägskonceptet avseende godstransporter är intressant men frågan är vilken typ av teknik. 
Här ser vi att den teknik som använts i projektet Elväg mellan Gävle-Sandviken är ett bra 
alternativ. 

 
• Rubrik – Markanvändningen, framtida bebyggelsestrukturer är lika viktiga som 

energiomställningen 
 
Vi ser att det vore önskvärt att det blir en balans mellan spårbunden trafik och vägbunden 
trafik i stycket. Som det nu är formulerat så är det ett uteslutande fokus på vägbunden 
trafik, vilket ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv rimligen inte är helt optimalt. 
 
Även här lyfts kollektivtrafik fram som begrepp istället för att dela upp transportslagen. 

 
• Rubrik - Länets globala klimatavtryck behöver minska 

 
Vi delar den uppfattningen och gör vad vi kan för att bidra till detta. Strukton Rail är 
miljöcertifierat och arbetar aktivt med vårt hållbarhetsarbete. 

 
• Rubrik - Genomförande, uppföljning och utvärdering 

 
Vi ser med fördel att det skulle kunna inrättas ett regionalt klimat- och hållbarhetsråd där 
både näringsliv och offentliga representanter kan träffas och utbyta erfarenheter samt följa 
utvecklingen. Det skulle också ge möjligheten att samordna aktiviteter likväl som att söka 
gemensam finansiering via exempelvis EU-medel. 

 
 
Detta är Strukton Rail AB:s inspel avseende det remitterade dokumentet Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082. Vi tackar för att vi fått möjligheten att utgöra 
remissinstans och ser fram emot en fortsatt dialog. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Kristian Hammarberg 
Regionchef Stockholm 
Strukton Rail AB  E.u.  Johan Sundqvist 
    Hållbarhetsstrateg 
    Strukton Rail AB 
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