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Remissvar

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082



Akademiska Hus har ombetts yttra sig över rubricerad vägledning ”Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen”. 



Tillsammans med våra kunder, Sveriges universitet och högskolor, utvecklar, bygger och förvaltar Akademiska Hus kunskapsmiljöer för att bidra till Sveriges framgång som kunskapsnation. Vi har högt ställda ambitioner inom hållbarhet och ser att färdplanen och dess delkomponenter ligger väl i linje med de strategiska områden och lösningar som identifierats som avgörande för vår verksamhet.

Sammanfattningsvis om färdplanen

Akademiska Hus kommenterar nedan innehållet inom områdena Bebyggelsesektorn och Transportsektorn, där lejonparten av vår påverkan ligger inom bebyggelsesektorn.

Länets bebyggelsesektor

Färdplanen identifierar energieffektiv fastighetsrenovering som en avgörande faktor och pekar på att vissa större renoveringar endast kommer att genomföras en gång innan 2050, varvid man så att säga bara har ”en chans att påverka”. Akademiska Hus är en fastighetsägare med långsiktiga intressen och har sedan länge denna bevekelsegrund i de investeringar som genomförs. Vi ser även att många effektiviseringsåtgärder kan genomföras på kommersiella och kostnadseffektiva grunder, men att affärsmodeller och incitament är viktiga styrmedel.



Akademiska Hus arbete med energieffektiviseringar följer en genomarbetad energistrategi som adresserar i princip samtliga komponenter bland de vägval som omnämns. En av de mer intressanta och innovativa komponenterna är att arbeta med är att reducera effekttoppar i systemen. Inom Akademiska Hus väl sammanhållna fastighetsbestånd/campusområden kan denna fråga utvecklas vidare, gärna i samarbete med andra aktörer.

Länets transportsektor

Som färdplanen pekar ut så behövs en stor omställning inom transportsektorn, både i länet men även nationellt. Akademiska Hus campusområden, med dess studenter, forskare och medarbetare, påverkas direkt och dagligen av den infrastruktur som staden erbjuder. Vår ambition är att utveckla campus som möjliggör ett resande som är hållbart för både individen och naturen. För att åstadkomma detta behöver både långväga och korta transportmöjligheter ses över och kopplas samman. 



När vi idag planerar och utvecklar våra campusområden ser vi en förändring i attityd kring resande, där en stor förhoppning ställs till ny teknik, nya mobilitetstjänster och smartare användningsformer. Att utveckla kollektivtrafiken ser vi som en stor möjliggörare, både till land och till vatten. Vattenburen kollektivtrafik är en faktor som vi tror har potential framgent och där vi saknar utvecklingstankar i den aviserade färdplanen.



Att utveckla väl funderande cykelnät är avgörande för att, på ett säkert och effektivt sätt kunna skifta till detta transportmedel. Cykelinfrastrukturen behöver dessutom understödjas med effektiva ”landningsplatser” för användaren där säker förvaring och exempelvis möjlighet till laddning och bagagehantering kan erbjudas. Detta är frågor som vi på Akademiska Hus stöter på inom ramen för våra campusutvecklingsplaner och där samarbete med andra är önskvärt för att fånga de breda perspektiven och framtidens lösningar.



Utvecklade mobilitetstjänster ser vi som en stor möjliggörare för att minska den del av alla transporter som idag går ”utan ärende”, ofta är returresor av personer eller varor. Detta innebär en ineffektiv och outnyttjad kapacitet i transportsystemet. Att arbeta med flexibla ytor, omlastningspunkter och att möjliggöra flexibilitet kring arbetstider och arbete på distans är alla områden som intresserar oss mycket.

Övrigt

Färdplanen tar avstamp i flertalet globala och internationella riktlinjer, direktiv och krav men vi ser det som en brist att färdplanen inte tydligt har kopplats samman med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Vår uppfattning är att det hade stärkt färdplanen och dess genomförande, då det är många aktörer som ska samarbeta för att nå de önskade resultaten.
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Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen, diarienummer TRN 2016-0082 
 
Akademiska Hus har ombetts yttra sig över rubricerad vägledning ”Klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen”.  
 
Tillsammans med våra kunder, Sveriges universitet och högskolor, utvecklar, bygger och förvaltar 
Akademiska Hus kunskapsmiljöer för att bidra till Sveriges framgång som kunskapsnation. Vi har 
högt ställda ambitioner inom hållbarhet och ser att färdplanen och dess delkomponenter ligger väl 
i linje med de strategiska områden och lösningar som identifierats som avgörande för vår 
verksamhet. 


Sammanfattningsvis om färdplanen 
Akademiska Hus kommenterar nedan innehållet inom områdena Bebyggelsesektorn och 
Transportsektorn, där lejonparten av vår påverkan ligger inom bebyggelsesektorn. 


Länets bebyggelsesektor 
Färdplanen identifierar energieffektiv fastighetsrenovering som en avgörande faktor och pekar på 
att vissa större renoveringar endast kommer att genomföras en gång innan 2050, varvid man så 
att säga bara har ”en chans att påverka”. Akademiska Hus är en fastighetsägare med långsiktiga 
intressen och har sedan länge denna bevekelsegrund i de investeringar som genomförs. Vi ser 
även att många effektiviseringsåtgärder kan genomföras på kommersiella och kostnadseffektiva 
grunder, men att affärsmodeller och incitament är viktiga styrmedel. 
 
Akademiska Hus arbete med energieffektiviseringar följer en genomarbetad energistrategi som 
adresserar i princip samtliga komponenter bland de vägval som omnämns. En av de mer 
intressanta och innovativa komponenterna är att arbeta med är att reducera effekttoppar i 
systemen. Inom Akademiska Hus väl sammanhållna fastighetsbestånd/campusområden kan denna 
fråga utvecklas vidare, gärna i samarbete med andra aktörer. 


Länets transportsektor 
Som färdplanen pekar ut så behövs en stor omställning inom transportsektorn, både i länet men 
även nationellt. Akademiska Hus campusområden, med dess studenter, forskare och 
medarbetare, påverkas direkt och dagligen av den infrastruktur som staden erbjuder. Vår ambition 
är att utveckla campus som möjliggör ett resande som är hållbart för både individen och naturen. 
För att åstadkomma detta behöver både långväga och korta transportmöjligheter ses över och 
kopplas samman.  
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När vi idag planerar och utvecklar våra campusområden ser vi en förändring i attityd kring 
resande, där en stor förhoppning ställs till ny teknik, nya mobilitetstjänster och smartare 
användningsformer. Att utveckla kollektivtrafiken ser vi som en stor möjliggörare, både till land 
och till vatten. Vattenburen kollektivtrafik är en faktor som vi tror har potential framgent och där 
vi saknar utvecklingstankar i den aviserade färdplanen. 
 
Att utveckla väl funderande cykelnät är avgörande för att, på ett säkert och effektivt sätt kunna 
skifta till detta transportmedel. Cykelinfrastrukturen behöver dessutom understödjas med 
effektiva ”landningsplatser” för användaren där säker förvaring och exempelvis möjlighet till 
laddning och bagagehantering kan erbjudas. Detta är frågor som vi på Akademiska Hus stöter på 
inom ramen för våra campusutvecklingsplaner och där samarbete med andra är önskvärt för att 
fånga de breda perspektiven och framtidens lösningar. 
 
Utvecklade mobilitetstjänster ser vi som en stor möjliggörare för att minska den del av alla 
transporter som idag går ”utan ärende”, ofta är returresor av personer eller varor. Detta innebär 
en ineffektiv och outnyttjad kapacitet i transportsystemet. Att arbeta med flexibla ytor, 
omlastningspunkter och att möjliggöra flexibilitet kring arbetstider och arbete på distans är alla 
områden som intresserar oss mycket. 


Övrigt 
Färdplanen tar avstamp i flertalet globala och internationella riktlinjer, direktiv och krav men vi ser 
det som en brist att färdplanen inte tydligt har kopplats samman med FN:s globala hållbarhetsmål, 
Agenda 2030. Vår uppfattning är att det hade stärkt färdplanen och dess genomförande, då det är 
många aktörer som ska samarbeta för att nå de önskade resultaten. 
 
 
 
Mia Edofsson 
 
Hållbarhetschef 
Akademiska Hus 
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