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Remissyttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 


(diarienummer TRN 2016-0082) 


Sammanfattning 


Naturvårdsverket anser att det är angeläget att en klimatfärdplan för 


Stockholmsregionen tas fram. En sådan färdplan är värdefull för att skapa 


förutsättningar för en regional utvecklingsplanering som bidrar till en hållbar 


samhällsutveckling som innebär att nationella klimatmål kan nås. 


 


Storstadsregionen Stockholm har genom sin befolkningstäthet särskilt stor 


potential jämfört med glesare bebyggda områden att minska sin klimatpåverkan. 


Detta t ex genom en bebyggelse- och transportplanering som gör att efterfrågan 


på bil för resor och transporter kan minska. 


 


Färdplanen är avsedd att utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för 


kommunernas och statliga myndigheters planering avseende 


Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning 


i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja en 


omställning så att klimatmålen kan nås.  


 


Naturvårdsverket anser dock att den föreslagna klimatfärdplanen brister i 


konkretisering såväl när det gäller den regionala utvecklingsplaneringens roll för 


minskad klimatpåverkan som genomförande av färdplanen. Detta försvårar dess 


roll som vägledning för olika aktörers arbete med att inom ramen för den 


regionala utvecklingsplaneringen bidra till att minska Stockholmsregionens 


klimatpåverkan.  


 


Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretisera hur 


Stockholmsregionen genom en klimatsmart regional utvecklingsplanering kan 


utvecklas utifrån förutsättningen att omställning i linje med klimatmålen ska 


kunna åstadkommas. Framför allt avseende de delar som gäller biltrafikens, 


flygets och bebyggelsestrukturens utveckling i regionen men också när det 


handlar om näringslivs- och konsumtionsfrågor och regionens försörjning. 
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Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver kompletteras med underlag 


som visar hur och i vilken utsträckning som de åtgärder som pekas ut i 


klimatfärdplanen bidrar till att nå nämnda klimatmål, samt hur den regionala 


utvecklingsplaneringen kommer att bidra till att åtgärderna genomförs. 


Naturvårdsverkets ställningstagande  


Naturvårdsverket anser att den föreslagna klimatfärdplanen är diffus och brister i 


konkretisering såväl när det gäller den regionala utvecklingsplaneringens roll för 


minskad klimatpåverkan som genomförande av färdplanen. Detta försvårar dess 


roll som vägledning för olika aktörers arbete med att inom ramen för den 


regionala utvecklingsplaneringen bidra till att minska Stockholmsregionens 


klimatpåverkan.  


 


Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretiseras angående hur 


olika aktörer inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms 


län kan bidra till att nå regionens klimatmål enligt RUFS2050, med 


nettonollutsläpp år 2045, samt de nationella klimatmålen.  


 


Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver kompletteras med underlag 


som visar hur och i vilken utsträckning som de åtgärder som pekas ut i 


klimatfärdplanen bidrar till att nå nämnda klimatmål, samt hur den regionala 


utvecklingsplaneringen kommer att bidra till att åtgärderna genomförs. 


Skäl 


Färdplanen är avsedd att utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för 


kommunernas och statliga myndigheters planering avseende 


Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning 


i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja 


omställningen av regionen så att klimatmålen kan nås.  


 


En sådan färdplan är värdefull för att skapa förutsättningar för en regional 


utvecklingsplanering som bidrar till en hållbar samhällsutveckling som innebär 


att nationella klimatmål kan nås. Det är av central betydelse för att de nationella 


klimatmålen ska nås att Stockholmsregionen åstadkommer en utveckling som är 


inom ramen för dessa mål. En storstadsregion som Stockholm har genom sin 


befolkningstäthet särskilt stor potential jämfört med glesare bebyggda områden 


att minska sin klimatpåverkan. Detta genom en bebyggelse- och 


transportplanering som gör att efterfrågan på bil för resor och transporter 


minskar, och genom att minska trafikarbetet med bil, lastbil och flyg genom 


överflyttning av resor och transporter till kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 


samt sjöfart och järnväg. (Källa: Strategisk plan för omställning av 


transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten 2017:07). 


 


Planläggning på regional och kommunal nivå beskrivs (sid 8) som ”ett särskilt 


viktigt verktyg” för att påverka hur den fysiska planeringen bidrar till regionala 


och nationella klimatmål. I klimatfärdplanen anges att kommunerna och statliga 


myndigheter ska använda sig av klimatfärdplanen som underlag i sin fysiska 


planering. Naturvårdsverket finner att klimatfärdplanen är alltför vag för att 


kunna utgöra ett underlag för den fysiska planeringen. De vägval som pekas ut 







NATURVÅRDSVERKET  3(7) 


 


som viktiga i klimatfärdplanen för att regionens och nationella klimatmål ska nås 


har i många delar fokus på vad som kan åstadkommas i andra delar av samhället 


utanför vad som vanligen omfattas av regional utvecklingsplanering – dvs. 


åtgärder där den regionala utvecklingsplaneringen, kommuner och 


region/landsting inte har särskilt stor eller i många fall helt saknar rådighet.  


 


De vägval som lyfts fram i klimatfärdplanen och där det faktiskt kan finnas 


rådighet över åtgärder genom den regionala utvecklingsplaneringen (hos länets 


kommuner och på regional nivå genom landstinget) brister däremot i 


konkretiseringsnivå. Kopplingen mellan klimatfärdplanen och hur den regionala 


utvecklingsplaneringen kan åstadkomma minskad klimatpåverkan i linje med de 


regionala klimatmålen behöver genomgående förtydligas i klimatfärdplanen 


anser Naturvårdsverket. 


 


Bebyggelsesektorn 


Energieffektiviseringspotentialen pekas ut som stor i länets bebyggelsesektor 


(sid 18) och klimatfärdplanen föreslår åtgärder som t ex plattformar för 


erfarenhetsutbyte och att ta fram ökad kunskap om t ex nya affärs- och 


finansieringslösningar. Här anser Naturvårdsverket att klimatfärdplanen behöver 


konkretisera hur plattform, kunskapsgenerering etc ska komma till stånd genom 


att beskriva vem som föreslås ansvara, hur åtgärden ska genomföras och hur 


mycket åtgärden bedöms bidra till de regionala klimatmålen.  


 


Industrisektorn 


Klimatfärdplanen anger att en storskalig kolinfångst från länets stora punktkällor 


till koldioxidutsläpp, dvs. industrier och kraftverk, behövs och att den infångade 


koldioxiden helst ska användas i produkter som efterfrågas av samhället och 


industrin (sid 12). På sid 31 anges helt kort att detta ska åstadkommas genom 


demo- och fullskaleanläggningar samt utredningar om lagring. Naturvårdsverket 


anser att det behöver preciseras hur den regionala utvecklingsplaneringen kan 


bidra till att implementera denna åtgärd, som i klimatfärdplanen framstår som 


central för att nå regionens klimatmål, samt att klimatfärdplanen behöver ange 


hur stort bidrag detta kommer att ge till att nå regionens och nationella 


klimatmålen. 


 


Transportsektorn 


Naturvårdsverket delar slutsatsen att en stor omställning behövs i 


transportsektorn i regionen för att minska dess klimatpåverkan, och att en sådan 


omställning innefattar att effektivisera och minska trafik- och transportarbetet 


med bil, lastbil och flyg, samt att ”de förbättringar som görs inte äts upp av ett 


ökat resande och ökade transporter har en avgörande betydelse för resultatet” 


(sid 19). Storstadsregionerna är av central betydelse för att bidra till klimatmålen 


genom att utnyttja deras potential för effektivare transporter som kan leda till 


minskat trafikarbete, detta då de står för ca 50 % av landets totala trafikarbete 


med vägtrafik (Källa: RUS).  
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Naturvårdsverket finner dock att klimatfärdplanen är otydlig när det gäller i 


vilken utsträckning som den regionala utvecklingsplaneringen med sina egna 


verktyg, dvs. den fysiska planeringen, kan bidra till klimatmålen. De vägval som 


föreslås för att minska transportsektorns klimatpåverkan (sid 22-23) hänvisar 


istället i hög grad till vad andra aktörer behöver göra, inom åtgärdsområden där 


det är mindre tydligt hur den regionala utvecklingsplaneringen kan ha rådighet 


och inverkan: t ex hänvisas i klimatfärdplanen till styrning på nationell nivå för 


att ställa om till fossilfri fordonspark 2045, liksom till innovationer för 


utveckling av förnybara drivmedel. Naturvårdsverket anser att detta är ett 


förhållningssätt som inte utnyttjar potentialen i hur den regionala 


utvecklingsplaneringen med sina egna verktyg kan bidra till att nå regionala och 


nationella klimatmål.  


 


Vägtrafikarbetet behöver minska för att klimatmålen ska nås 


Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver redovisa explicit hur det 


totala vägtrafikarbetet behöver utvecklas för att Stockholmsregionens transporter 


ska utvecklas på ett sådant sätt att de bidrar till de regionala och nationella 


klimatmålen. Naturvårdsverket önskar understryka att det enligt Trafikverkets 


klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i Stockholmsregionen år 2030 


med i storleksordningen över 10 % (jämfört med år 2010) för att nå 


transportsektorns nationella klimatmål.  


 


För att åstadkomma ett sådant minskat vägtrafikarbete har den regionala 


utvecklingsplaneringen en viktig roll och inte minst rådighet genom att peka ut 


hur bebyggelsestruktur och transportinfrastruktur behöver utvecklas så att 


klimatmålen kan nås, såväl som att peka ut hur befintlig bebyggelse och 


transportinfrastruktur kan användas mer resurseffektivt för att bidra till minskad 


klimatpåverkan. Naturvårdsverket anser att vägval som borde ingå i 


klimatfärdplanen är att omfördela befintlig och planerad väg- och gatukapacitet 


från biltrafik till mer hållbara trafikslag - på gator och infartsleder osv. Detta är 


en åtgärd som inryms i den regionala utvecklingsplaneringens rådighet och med 


stor potential att effektivisera transportarbetet med vägtrafik så att trafikarbetet 


kan minska så mycket som krävs. Åtgärden är dessutom snabbt genomförbar 


samt, jämfört med nyinvesteringar i infrastruktur, synnerligen kostnadseffektiv 


för att snabbt öka andelen resande med cykel- och kollektivtrafik i förhållande 


till bil. Detta genom ökad kapacitet och minskade restider för kollektiv- och 


cykeltrafik jämfört med bil, vilket utgör en nyckelfaktor för att öka andelen 


kollektiv- och cykelresor. 


 


Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen, såväl som RUFS2050, behöver 


kompletteras med delmål till 2030 om att ”den ökade reseefterfrågan som 


befolkningsökningen medför ska helt tas om hand av kollektiv-, gång- och 


cykeltrafik” samt att ”den regionala planeringen ska leda till ett effektivare 


transportarbete så att trafikarbetet med bil och lastbil i fordonskilometer 


minskar”.  
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Vägtrafikarbete behöver minska mellan regionkärnorna 


I klimatfärdplanen anförs (sid 38) att en ”flerkärnig utveckling ger 


förutsättningar att skapa blandade stadsmiljöer där gång-, cykel- och 


kollektivtrafik i större utsträckning än idag kan vara invånarnas förstahandsval”. 


Naturvårdsverket menar att detta utfall inte är givet eftersom utglesningen och 


bilberoendet idag ökar mellan de regionala stadskärnorna (Naturvårdsverket 


rapport 6732, 2016). Kollektivtrafiken är idag konkurrenskraftig gentemot bilen 


endast i de radiella stråken in mot centrala regionkärnan och de centrala snitten. 


Däremot inte för resor på tvären mellan regionkärnorna. Naturvårdsverket vill 


påpeka att detta beror på att den nu gällande regionala utvecklingsplanen 


RUFS2030, såväl som tidigare regionplaner, prioriterar tillgänglighet med 


biltrafik på tvären i regionen. Vägar som Förbifart Stockholm, Norrortsleden och 


Tvärförbindelse Södertöm gynnar ett ökat bilberoende för resor på tvären mellan 


regionkärnorna. Genom dessa satsningar på bilens vägkapacitet blir 


kollektivtrafiken allt mindre konkurrenskraftig restidsmässigt på dessa sträckor. 


Det är en viktig förklaring till att alltfler väljer bilen för resor längre ut i 


regionen. Nu gällande regionplan kommer på grund av detta att innebära ett ökat 


vägtrafikarbete i länet med mellan 40-80 % fram till 2030 vilket inte är förenligt 


med klimatmålen eller en hållbar utveckling i stort (Naturvårdsverket rapport 


6732, 2016). 


 


Naturvårdsverket anser därför att klimatfärdplanen behöver kompletteras med ett 


uttalat vägval att tvärförbindelser i regionen och mellanlandet mellan de 


regionala stadskärnorna utvecklas så att alternativa färdsätt till bil också kommer 


att utgöra invånarnas förstahandsval vid resor mellan de regionala stadskärnorna. 


 


Markanvändning 


Naturvårdsverket anser att vägvalen för länets bebyggelseutveckling och 


markanvändning behöver kompletteras med att livsmedelshandel alltid ska 


samlokaliseras med bostäder och i väl kollektivtrafikförsörjda lägen samt att 


övrig handel (utom med skrymmande varor) alltid ska samlokaliseras med 


kollektivtrafik, i väl kollektivtrafikförsörjda lägen. Naturvårdsverket anser att 


klimatfärdplanen behöver förtydliga att sådana lokaliseringar fortsättningsvis, 


som en logisk konsekvens, uttalat inte ska ske i externa lägen.  


 


Naturvårdsverket anser att vägvalet att utveckla stationsnära lägen (sid 38) är 


viktigt och behöver kompletteras med ett uttalat vägval att 


parkeringstalen/parkeringsnormerna i dessa lokaliseringslägen ska vara nära noll 


eller lika med noll. Den regionala utvecklingsplaneringen kan vidare främja 


minskad klimatpåverkan genom att stödja en utveckling inriktad på 


tillgänglighetsnormer för bebyggelse istället för parkeringsnormer. Gröna 


parkeringsköp, där kommunen skiftar krav på att byggherren ska tillhandahålla 


ett visst antal parkeringsplatser mot att istället genomföra mobility management-


åtgärder som fokuserar på hållbar tillgänglighet, är ett verktyg som skulle kunna 


tillämpas mer generellt i bebyggelseutvecklingen.  


 


När det gäller markanvändning (sid 39) pekar klimatfärdplanen på behovet av en 


arena för samlat planerings- och klimatarbete på regional nivå. Naturvårdsverket 


saknar en konkretisering av hur den ska implementeras och drivas.  
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Ökat flygresande från regionen motverkar klimatmålen 


Naturvårdsverket finner att klimatfärdplanen i stora delar inte utgår ifrån en 


omställning till ett mer transporteffektivt samhälle, utan verkar förutsätta att 


dagens förutsättningar och beteenden kommer att råda också 2050.  Detta gäller 


inte minst utvecklingen av flygresandet från och till regionen. Naturvårdsverket 


anser att klimatfärdplanen, liksom RUFS2050, behöver adressera den uppenbara 


konflikten mellan klimatmålen och att förorda ett fortsatt kraftigt ökande 


flygresande från Arlanda med hänvisning till näringslivets tillgänglighet. En 


utbyggnad av Arlanda innebär en subvention av klimatpåverkan från transporter 


(Källa: Gössling et al, Subsidies in Aviation: Sustainability 2017, 9(8), 1295), 


eftersom omställningen till biobränslebaserat flygresande inte har potential att 


inom överskådlig tid lösa problemen med klimatpåverkan från luftfarten (sid 


28). Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen borde diskutera:  


 hur näringslivets tillgänglighet kan öka på alternativa sätt som inte 


innebär ökat utan minskat flygresande,  


 hur Stockholmsregionen kan stödja näringslivets utveckling av alternativ 


till ökat flygresande t ex genom satsningar på utveckling av digitala 


alternativa kommunikationsformer,  


 hur en ökad tillgänglighet till flygresande från Arlanda och regionen i 


stort kommer att påverka utvecklingen av invånarnas fritidsresande och 


därmed öka regionens klimatavtryck från konsumtion, och hur denna 


utveckling skulle kunna motverkas. 


 


Naturvårdsverket anser att det är särskilt problematiskt att, givet att regionen ska 


bidra till att nå sina egna klimatmål samtidigt som flygkapacitetet ska byggas ut 


så som förespeglas i RUFS2050, klimatfärdplanen inte redovisar vilka åtgärder 


som då istället borde genomföras inom ramen för den regionala 


utvecklingsplaneringen för att kompensera för den kraftigt ökade 


klimatpåverkan som denna utveckling av flygresandet från och till regionen 


beräknas föra med sig. 


 


Vidare saknar Naturvårdsverket en diskussion om markanvändning avseende 


Bromma flygplats, eftersom avtalet för flygtrafikering av Bromma har gått ut år 


2050. 


Länets globala klimatavtryck 


Naturvårdsverket ser positivt på att klimatfärdplanen tar upp behovet av att 


minska länets konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp (sid 42).  


Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretisera vägval för 


minskad klimatpåverkan från länets konsumtion och försörjning, där den 


regionala utvecklingsplaneringen har potential att påverka.  


 


En given ansats som klimatfärdplanen liksom RUFS2050 borde konkretisera är 


hur regionens näringsliv kan utveckla sin internationella konkurrenskraft givet 


förutsättningen att en omställning ska ske av exempelvis rese- och 


transportmönster så att regionens och nationella klimatmål kan nås.  
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En sådan utvecklad ansats skulle främja utveckling av samverkan och innovativa 


lösningar som hade kunnat gynna näringslivet ur internationell 


konkurrenssynpunkt. Här finns t ex i klimatfärdplanen en skisserad tanke om att 


sluta överenskommelser med regionens stora arbetsgivare om hur ett globalt 


företagande kan utvecklas utan att flygresandet ökar (sid 28). Naturvårdsverket 


anser att klimatfärdplanen behöver utveckla hur denna typ av förslag kan 


konkretiseras avseende ansvar för att initiera och driva överenskommelsen, hur 


överenskommelsen ska genomföras och följas upp, etc. 


 


Genomförande av klimatfärdplanen 


Färdplanen ska utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för kommunernas 


och statliga myndigheters planering avseende Stockholmsregionen. Det är därför 


viktigt att färdplanen ger konkret vägledning i hur den regionala 


utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja omställningen av regionen så 


att klimatmålen kan nås.  


 


Naturvårdsverket anser att avsnittet om genomförande av förslagen i 


klimatfärdplanen (sid 44-46) behöver konkretiseras betydligt avseende att 


beskriva vem som föreslås ansvara för att förslagen genomförs, en inriktning för 


hur de ska genomföras och hur mycket respektive åtgärd bedöms bidra till de 


regionala klimatmålen.  


 


_______ 
 


Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  


 


Beslut om detta yttrande har fattats av bitr avdelningschef Rikard Janson. 


  


Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Johan Bogren, 


föredragande, enhetschef Oskar Larsson och handläggare Joanna Dickinson. 


 
 


För Naturvårdsverket 


 


 


 
Rikard Janson  


 Johan Bogren 
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Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län  


Anna-Lena Lövkvist Andersén, Länsstyrelsen i Stockholms län 
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Remissyttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienummer TRN 2016-0082)

Sammanfattning

Naturvårdsverket anser att det är angeläget att en klimatfärdplan för Stockholmsregionen tas fram. En sådan färdplan är värdefull för att skapa förutsättningar för en regional utvecklingsplanering som bidrar till en hållbar samhällsutveckling som innebär att nationella klimatmål kan nås.



Storstadsregionen Stockholm har genom sin befolkningstäthet särskilt stor potential jämfört med glesare bebyggda områden att minska sin klimatpåverkan. Detta t ex genom en bebyggelse- och transportplanering som gör att efterfrågan på bil för resor och transporter kan minska.



Färdplanen är avsedd att utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för kommunernas och statliga myndigheters planering avseende Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja en omställning så att klimatmålen kan nås. 



Naturvårdsverket anser dock att den föreslagna klimatfärdplanen brister i konkretisering såväl när det gäller den regionala utvecklingsplaneringens roll för minskad klimatpåverkan som genomförande av färdplanen. Detta försvårar dess roll som vägledning för olika aktörers arbete med att inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen bidra till att minska Stockholmsregionens klimatpåverkan. 



Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretisera hur Stockholmsregionen genom en klimatsmart regional utvecklingsplanering kan utvecklas utifrån förutsättningen att omställning i linje med klimatmålen ska kunna åstadkommas. Framför allt avseende de delar som gäller biltrafikens, flygets och bebyggelsestrukturens utveckling i regionen men också när det handlar om näringslivs- och konsumtionsfrågor och regionens försörjning.



Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver kompletteras med underlag som visar hur och i vilken utsträckning som de åtgärder som pekas ut i klimatfärdplanen bidrar till att nå nämnda klimatmål, samt hur den regionala utvecklingsplaneringen kommer att bidra till att åtgärderna genomförs.

Naturvårdsverkets ställningstagande 

Naturvårdsverket anser att den föreslagna klimatfärdplanen är diffus och brister i konkretisering såväl när det gäller den regionala utvecklingsplaneringens roll för minskad klimatpåverkan som genomförande av färdplanen. Detta försvårar dess roll som vägledning för olika aktörers arbete med att inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen bidra till att minska Stockholmsregionens klimatpåverkan. 



Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretiseras angående hur olika aktörer inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms län kan bidra till att nå regionens klimatmål enligt RUFS2050, med nettonollutsläpp år 2045, samt de nationella klimatmålen. 



Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver kompletteras med underlag som visar hur och i vilken utsträckning som de åtgärder som pekas ut i klimatfärdplanen bidrar till att nå nämnda klimatmål, samt hur den regionala utvecklingsplaneringen kommer att bidra till att åtgärderna genomförs.

Skäl

Färdplanen är avsedd att utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för kommunernas och statliga myndigheters planering avseende Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja omställningen av regionen så att klimatmålen kan nås. 



En sådan färdplan är värdefull för att skapa förutsättningar för en regional utvecklingsplanering som bidrar till en hållbar samhällsutveckling som innebär att nationella klimatmål kan nås. Det är av central betydelse för att de nationella klimatmålen ska nås att Stockholmsregionen åstadkommer en utveckling som är inom ramen för dessa mål. En storstadsregion som Stockholm har genom sin befolkningstäthet särskilt stor potential jämfört med glesare bebyggda områden att minska sin klimatpåverkan. Detta genom en bebyggelse- och transportplanering som gör att efterfrågan på bil för resor och transporter minskar, och genom att minska trafikarbetet med bil, lastbil och flyg genom överflyttning av resor och transporter till kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik samt sjöfart och järnväg. (Källa: Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten 2017:07).



Planläggning på regional och kommunal nivå beskrivs (sid 8) som ”ett särskilt viktigt verktyg” för att påverka hur den fysiska planeringen bidrar till regionala och nationella klimatmål. I klimatfärdplanen anges att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av klimatfärdplanen som underlag i sin fysiska planering. Naturvårdsverket finner att klimatfärdplanen är alltför vag för att kunna utgöra ett underlag för den fysiska planeringen. De vägval som pekas ut som viktiga i klimatfärdplanen för att regionens och nationella klimatmål ska nås har i många delar fokus på vad som kan åstadkommas i andra delar av samhället utanför vad som vanligen omfattas av regional utvecklingsplanering – dvs. åtgärder där den regionala utvecklingsplaneringen, kommuner och region/landsting inte har särskilt stor eller i många fall helt saknar rådighet. 



De vägval som lyfts fram i klimatfärdplanen och där det faktiskt kan finnas rådighet över åtgärder genom den regionala utvecklingsplaneringen (hos länets kommuner och på regional nivå genom landstinget) brister däremot i konkretiseringsnivå. Kopplingen mellan klimatfärdplanen och hur den regionala utvecklingsplaneringen kan åstadkomma minskad klimatpåverkan i linje med de regionala klimatmålen behöver genomgående förtydligas i klimatfärdplanen anser Naturvårdsverket.



Bebyggelsesektorn

Energieffektiviseringspotentialen pekas ut som stor i länets bebyggelsesektor (sid 18) och klimatfärdplanen föreslår åtgärder som t ex plattformar för erfarenhetsutbyte och att ta fram ökad kunskap om t ex nya affärs- och finansieringslösningar. Här anser Naturvårdsverket att klimatfärdplanen behöver konkretisera hur plattform, kunskapsgenerering etc ska komma till stånd genom att beskriva vem som föreslås ansvara, hur åtgärden ska genomföras och hur mycket åtgärden bedöms bidra till de regionala klimatmålen. 



Industrisektorn

Klimatfärdplanen anger att en storskalig kolinfångst från länets stora punktkällor till koldioxidutsläpp, dvs. industrier och kraftverk, behövs och att den infångade koldioxiden helst ska användas i produkter som efterfrågas av samhället och industrin (sid 12). På sid 31 anges helt kort att detta ska åstadkommas genom demo- och fullskaleanläggningar samt utredningar om lagring. Naturvårdsverket anser att det behöver preciseras hur den regionala utvecklingsplaneringen kan bidra till att implementera denna åtgärd, som i klimatfärdplanen framstår som central för att nå regionens klimatmål, samt att klimatfärdplanen behöver ange hur stort bidrag detta kommer att ge till att nå regionens och nationella klimatmålen.



Transportsektorn

Naturvårdsverket delar slutsatsen att en stor omställning behövs i transportsektorn i regionen för att minska dess klimatpåverkan, och att en sådan omställning innefattar att effektivisera och minska trafik- och transportarbetet med bil, lastbil och flyg, samt att ”de förbättringar som görs inte äts upp av ett ökat resande och ökade transporter har en avgörande betydelse för resultatet” (sid 19). Storstadsregionerna är av central betydelse för att bidra till klimatmålen genom att utnyttja deras potential för effektivare transporter som kan leda till minskat trafikarbete, detta då de står för ca 50 % av landets totala trafikarbete med vägtrafik (Källa: RUS). 



Naturvårdsverket finner dock att klimatfärdplanen är otydlig när det gäller i vilken utsträckning som den regionala utvecklingsplaneringen med sina egna verktyg, dvs. den fysiska planeringen, kan bidra till klimatmålen. De vägval som föreslås för att minska transportsektorns klimatpåverkan (sid 22-23) hänvisar istället i hög grad till vad andra aktörer behöver göra, inom åtgärdsområden där det är mindre tydligt hur den regionala utvecklingsplaneringen kan ha rådighet och inverkan: t ex hänvisas i klimatfärdplanen till styrning på nationell nivå för att ställa om till fossilfri fordonspark 2045, liksom till innovationer för utveckling av förnybara drivmedel. Naturvårdsverket anser att detta är ett förhållningssätt som inte utnyttjar potentialen i hur den regionala utvecklingsplaneringen med sina egna verktyg kan bidra till att nå regionala och nationella klimatmål. 



Vägtrafikarbetet behöver minska för att klimatmålen ska nås

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver redovisa explicit hur det totala vägtrafikarbetet behöver utvecklas för att Stockholmsregionens transporter ska utvecklas på ett sådant sätt att de bidrar till de regionala och nationella klimatmålen. Naturvårdsverket önskar understryka att det enligt Trafikverkets klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i Stockholmsregionen år 2030 med i storleksordningen över 10 % (jämfört med år 2010) för att nå transportsektorns nationella klimatmål. 



För att åstadkomma ett sådant minskat vägtrafikarbete har den regionala utvecklingsplaneringen en viktig roll och inte minst rådighet genom att peka ut hur bebyggelsestruktur och transportinfrastruktur behöver utvecklas så att klimatmålen kan nås, såväl som att peka ut hur befintlig bebyggelse och transportinfrastruktur kan användas mer resurseffektivt för att bidra till minskad klimatpåverkan. Naturvårdsverket anser att vägval som borde ingå i klimatfärdplanen är att omfördela befintlig och planerad väg- och gatukapacitet från biltrafik till mer hållbara trafikslag - på gator och infartsleder osv. Detta är en åtgärd som inryms i den regionala utvecklingsplaneringens rådighet och med stor potential att effektivisera transportarbetet med vägtrafik så att trafikarbetet kan minska så mycket som krävs. Åtgärden är dessutom snabbt genomförbar samt, jämfört med nyinvesteringar i infrastruktur, synnerligen kostnadseffektiv för att snabbt öka andelen resande med cykel- och kollektivtrafik i förhållande till bil. Detta genom ökad kapacitet och minskade restider för kollektiv- och cykeltrafik jämfört med bil, vilket utgör en nyckelfaktor för att öka andelen kollektiv- och cykelresor.



Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen, såväl som RUFS2050, behöver kompletteras med delmål till 2030 om att ”den ökade reseefterfrågan som befolkningsökningen medför ska helt tas om hand av kollektiv-, gång- och cykeltrafik” samt att ”den regionala planeringen ska leda till ett effektivare transportarbete så att trafikarbetet med bil och lastbil i fordonskilometer minskar”. 



Vägtrafikarbete behöver minska mellan regionkärnorna

I klimatfärdplanen anförs (sid 38) att en ”flerkärnig utveckling ger förutsättningar att skapa blandade stadsmiljöer där gång-, cykel- och kollektivtrafik i större utsträckning än idag kan vara invånarnas förstahandsval”. Naturvårdsverket menar att detta utfall inte är givet eftersom utglesningen och bilberoendet idag ökar mellan de regionala stadskärnorna (Naturvårdsverket rapport 6732, 2016). Kollektivtrafiken är idag konkurrenskraftig gentemot bilen endast i de radiella stråken in mot centrala regionkärnan och de centrala snitten. Däremot inte för resor på tvären mellan regionkärnorna. Naturvårdsverket vill påpeka att detta beror på att den nu gällande regionala utvecklingsplanen RUFS2030, såväl som tidigare regionplaner, prioriterar tillgänglighet med biltrafik på tvären i regionen. Vägar som Förbifart Stockholm, Norrortsleden och Tvärförbindelse Södertöm gynnar ett ökat bilberoende för resor på tvären mellan regionkärnorna. Genom dessa satsningar på bilens vägkapacitet blir kollektivtrafiken allt mindre konkurrenskraftig restidsmässigt på dessa sträckor. Det är en viktig förklaring till att alltfler väljer bilen för resor längre ut i regionen. Nu gällande regionplan kommer på grund av detta att innebära ett ökat vägtrafikarbete i länet med mellan 40-80 % fram till 2030 vilket inte är förenligt med klimatmålen eller en hållbar utveckling i stort (Naturvårdsverket rapport 6732, 2016).



Naturvårdsverket anser därför att klimatfärdplanen behöver kompletteras med ett uttalat vägval att tvärförbindelser i regionen och mellanlandet mellan de regionala stadskärnorna utvecklas så att alternativa färdsätt till bil också kommer att utgöra invånarnas förstahandsval vid resor mellan de regionala stadskärnorna.



Markanvändning

Naturvårdsverket anser att vägvalen för länets bebyggelseutveckling och markanvändning behöver kompletteras med att livsmedelshandel alltid ska samlokaliseras med bostäder och i väl kollektivtrafikförsörjda lägen samt att övrig handel (utom med skrymmande varor) alltid ska samlokaliseras med kollektivtrafik, i väl kollektivtrafikförsörjda lägen. Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver förtydliga att sådana lokaliseringar fortsättningsvis, som en logisk konsekvens, uttalat inte ska ske i externa lägen. 



Naturvårdsverket anser att vägvalet att utveckla stationsnära lägen (sid 38) är viktigt och behöver kompletteras med ett uttalat vägval att parkeringstalen/parkeringsnormerna i dessa lokaliseringslägen ska vara nära noll eller lika med noll. Den regionala utvecklingsplaneringen kan vidare främja minskad klimatpåverkan genom att stödja en utveckling inriktad på tillgänglighetsnormer för bebyggelse istället för parkeringsnormer. Gröna parkeringsköp, där kommunen skiftar krav på att byggherren ska tillhandahålla ett visst antal parkeringsplatser mot att istället genomföra mobility management-åtgärder som fokuserar på hållbar tillgänglighet, är ett verktyg som skulle kunna tillämpas mer generellt i bebyggelseutvecklingen. 



När det gäller markanvändning (sid 39) pekar klimatfärdplanen på behovet av en arena för samlat planerings- och klimatarbete på regional nivå. Naturvårdsverket saknar en konkretisering av hur den ska implementeras och drivas. 



Ökat flygresande från regionen motverkar klimatmålen

Naturvårdsverket finner att klimatfärdplanen i stora delar inte utgår ifrån en omställning till ett mer transporteffektivt samhälle, utan verkar förutsätta att dagens förutsättningar och beteenden kommer att råda också 2050.  Detta gäller inte minst utvecklingen av flygresandet från och till regionen. Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen, liksom RUFS2050, behöver adressera den uppenbara konflikten mellan klimatmålen och att förorda ett fortsatt kraftigt ökande flygresande från Arlanda med hänvisning till näringslivets tillgänglighet. En utbyggnad av Arlanda innebär en subvention av klimatpåverkan från transporter (Källa: Gössling et al, Subsidies in Aviation: Sustainability 2017, 9(8), 1295), eftersom omställningen till biobränslebaserat flygresande inte har potential att inom överskådlig tid lösa problemen med klimatpåverkan från luftfarten (sid 28). Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen borde diskutera: 

		hur näringslivets tillgänglighet kan öka på alternativa sätt som inte innebär ökat utan minskat flygresande, 

		hur Stockholmsregionen kan stödja näringslivets utveckling av alternativ till ökat flygresande t ex genom satsningar på utveckling av digitala alternativa kommunikationsformer, 

		hur en ökad tillgänglighet till flygresande från Arlanda och regionen i stort kommer att påverka utvecklingen av invånarnas fritidsresande och därmed öka regionens klimatavtryck från konsumtion, och hur denna utveckling skulle kunna motverkas.





Naturvårdsverket anser att det är särskilt problematiskt att, givet att regionen ska bidra till att nå sina egna klimatmål samtidigt som flygkapacitetet ska byggas ut så som förespeglas i RUFS2050, klimatfärdplanen inte redovisar vilka åtgärder som då istället borde genomföras inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen för att kompensera för den kraftigt ökade klimatpåverkan som denna utveckling av flygresandet från och till regionen beräknas föra med sig.



Vidare saknar Naturvårdsverket en diskussion om markanvändning avseende Bromma flygplats, eftersom avtalet för flygtrafikering av Bromma har gått ut år 2050.

Länets globala klimatavtryck

Naturvårdsverket ser positivt på att klimatfärdplanen tar upp behovet av att minska länets konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp (sid 42). 

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretisera vägval för minskad klimatpåverkan från länets konsumtion och försörjning, där den regionala utvecklingsplaneringen har potential att påverka. 



En given ansats som klimatfärdplanen liksom RUFS2050 borde konkretisera är hur regionens näringsliv kan utveckla sin internationella konkurrenskraft givet förutsättningen att en omställning ska ske av exempelvis rese- och transportmönster så att regionens och nationella klimatmål kan nås. 



En sådan utvecklad ansats skulle främja utveckling av samverkan och innovativa lösningar som hade kunnat gynna näringslivet ur internationell konkurrenssynpunkt. Här finns t ex i klimatfärdplanen en skisserad tanke om att sluta överenskommelser med regionens stora arbetsgivare om hur ett globalt företagande kan utvecklas utan att flygresandet ökar (sid 28). Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver utveckla hur denna typ av förslag kan konkretiseras avseende ansvar för att initiera och driva överenskommelsen, hur överenskommelsen ska genomföras och följas upp, etc.



Genomförande av klimatfärdplanen

Färdplanen ska utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för kommunernas och statliga myndigheters planering avseende Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja omställningen av regionen så att klimatmålen kan nås. 



Naturvårdsverket anser att avsnittet om genomförande av förslagen i klimatfärdplanen (sid 44-46) behöver konkretiseras betydligt avseende att beskriva vem som föreslås ansvara för att förslagen genomförs, en inriktning för hur de ska genomföras och hur mycket respektive åtgärd bedöms bidra till de regionala klimatmålen. 



_______



Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 



Beslut om detta yttrande har fattats av bitr avdelningschef Rikard Janson.

 

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschef Johan Bogren, föredragande, enhetschef Oskar Larsson och handläggare Joanna Dickinson.





För Naturvårdsverket







Rikard Janson





Johan Bogren





Kopia till:



Karin Willis, Länsstyrelsen i Stockholms län 

Anna-Lena Lövkvist Andersén, Länsstyrelsen i Stockholms län
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Remissyttrande över Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 

(diarienummer TRN 2016-0082) 

Sammanfattning 

Naturvårdsverket anser att det är angeläget att en klimatfärdplan för 

Stockholmsregionen tas fram. En sådan färdplan är värdefull för att skapa 

förutsättningar för en regional utvecklingsplanering som bidrar till en hållbar 

samhällsutveckling som innebär att nationella klimatmål kan nås. 

 

Storstadsregionen Stockholm har genom sin befolkningstäthet särskilt stor 

potential jämfört med glesare bebyggda områden att minska sin klimatpåverkan. 

Detta t ex genom en bebyggelse- och transportplanering som gör att efterfrågan 

på bil för resor och transporter kan minska. 

 

Färdplanen är avsedd att utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för 

kommunernas och statliga myndigheters planering avseende 

Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning 

i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja en 

omställning så att klimatmålen kan nås.  

 

Naturvårdsverket anser dock att den föreslagna klimatfärdplanen brister i 

konkretisering såväl när det gäller den regionala utvecklingsplaneringens roll för 

minskad klimatpåverkan som genomförande av färdplanen. Detta försvårar dess 

roll som vägledning för olika aktörers arbete med att inom ramen för den 

regionala utvecklingsplaneringen bidra till att minska Stockholmsregionens 

klimatpåverkan.  

 

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretisera hur 

Stockholmsregionen genom en klimatsmart regional utvecklingsplanering kan 

utvecklas utifrån förutsättningen att omställning i linje med klimatmålen ska 

kunna åstadkommas. Framför allt avseende de delar som gäller biltrafikens, 

flygets och bebyggelsestrukturens utveckling i regionen men också när det 

handlar om näringslivs- och konsumtionsfrågor och regionens försörjning. 
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Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver kompletteras med underlag 

som visar hur och i vilken utsträckning som de åtgärder som pekas ut i 

klimatfärdplanen bidrar till att nå nämnda klimatmål, samt hur den regionala 

utvecklingsplaneringen kommer att bidra till att åtgärderna genomförs. 

Naturvårdsverkets ställningstagande  

Naturvårdsverket anser att den föreslagna klimatfärdplanen är diffus och brister i 

konkretisering såväl när det gäller den regionala utvecklingsplaneringens roll för 

minskad klimatpåverkan som genomförande av färdplanen. Detta försvårar dess 

roll som vägledning för olika aktörers arbete med att inom ramen för den 

regionala utvecklingsplaneringen bidra till att minska Stockholmsregionens 

klimatpåverkan.  

 

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretiseras angående hur 

olika aktörer inom ramen för den regionala utvecklingsplaneringen i Stockholms 

län kan bidra till att nå regionens klimatmål enligt RUFS2050, med 

nettonollutsläpp år 2045, samt de nationella klimatmålen.  

 

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver kompletteras med underlag 

som visar hur och i vilken utsträckning som de åtgärder som pekas ut i 

klimatfärdplanen bidrar till att nå nämnda klimatmål, samt hur den regionala 

utvecklingsplaneringen kommer att bidra till att åtgärderna genomförs. 

Skäl 

Färdplanen är avsedd att utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för 

kommunernas och statliga myndigheters planering avseende 

Stockholmsregionen. Det är därför viktigt att färdplanen ger konkret vägledning 

i hur den regionala utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja 

omställningen av regionen så att klimatmålen kan nås.  

 

En sådan färdplan är värdefull för att skapa förutsättningar för en regional 

utvecklingsplanering som bidrar till en hållbar samhällsutveckling som innebär 

att nationella klimatmål kan nås. Det är av central betydelse för att de nationella 

klimatmålen ska nås att Stockholmsregionen åstadkommer en utveckling som är 

inom ramen för dessa mål. En storstadsregion som Stockholm har genom sin 

befolkningstäthet särskilt stor potential jämfört med glesare bebyggda områden 

att minska sin klimatpåverkan. Detta genom en bebyggelse- och 

transportplanering som gör att efterfrågan på bil för resor och transporter 

minskar, och genom att minska trafikarbetet med bil, lastbil och flyg genom 

överflyttning av resor och transporter till kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik 

samt sjöfart och järnväg. (Källa: Strategisk plan för omställning av 

transportsektorn till fossilfrihet. Energimyndigheten 2017:07). 

 

Planläggning på regional och kommunal nivå beskrivs (sid 8) som ”ett särskilt 

viktigt verktyg” för att påverka hur den fysiska planeringen bidrar till regionala 

och nationella klimatmål. I klimatfärdplanen anges att kommunerna och statliga 

myndigheter ska använda sig av klimatfärdplanen som underlag i sin fysiska 

planering. Naturvårdsverket finner att klimatfärdplanen är alltför vag för att 

kunna utgöra ett underlag för den fysiska planeringen. De vägval som pekas ut 
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som viktiga i klimatfärdplanen för att regionens och nationella klimatmål ska nås 

har i många delar fokus på vad som kan åstadkommas i andra delar av samhället 

utanför vad som vanligen omfattas av regional utvecklingsplanering – dvs. 

åtgärder där den regionala utvecklingsplaneringen, kommuner och 

region/landsting inte har särskilt stor eller i många fall helt saknar rådighet.  

 

De vägval som lyfts fram i klimatfärdplanen och där det faktiskt kan finnas 

rådighet över åtgärder genom den regionala utvecklingsplaneringen (hos länets 

kommuner och på regional nivå genom landstinget) brister däremot i 

konkretiseringsnivå. Kopplingen mellan klimatfärdplanen och hur den regionala 

utvecklingsplaneringen kan åstadkomma minskad klimatpåverkan i linje med de 

regionala klimatmålen behöver genomgående förtydligas i klimatfärdplanen 

anser Naturvårdsverket. 

 

Bebyggelsesektorn 

Energieffektiviseringspotentialen pekas ut som stor i länets bebyggelsesektor 

(sid 18) och klimatfärdplanen föreslår åtgärder som t ex plattformar för 

erfarenhetsutbyte och att ta fram ökad kunskap om t ex nya affärs- och 

finansieringslösningar. Här anser Naturvårdsverket att klimatfärdplanen behöver 

konkretisera hur plattform, kunskapsgenerering etc ska komma till stånd genom 

att beskriva vem som föreslås ansvara, hur åtgärden ska genomföras och hur 

mycket åtgärden bedöms bidra till de regionala klimatmålen.  

 

Industrisektorn 

Klimatfärdplanen anger att en storskalig kolinfångst från länets stora punktkällor 

till koldioxidutsläpp, dvs. industrier och kraftverk, behövs och att den infångade 

koldioxiden helst ska användas i produkter som efterfrågas av samhället och 

industrin (sid 12). På sid 31 anges helt kort att detta ska åstadkommas genom 

demo- och fullskaleanläggningar samt utredningar om lagring. Naturvårdsverket 

anser att det behöver preciseras hur den regionala utvecklingsplaneringen kan 

bidra till att implementera denna åtgärd, som i klimatfärdplanen framstår som 

central för att nå regionens klimatmål, samt att klimatfärdplanen behöver ange 

hur stort bidrag detta kommer att ge till att nå regionens och nationella 

klimatmålen. 

 

Transportsektorn 

Naturvårdsverket delar slutsatsen att en stor omställning behövs i 

transportsektorn i regionen för att minska dess klimatpåverkan, och att en sådan 

omställning innefattar att effektivisera och minska trafik- och transportarbetet 

med bil, lastbil och flyg, samt att ”de förbättringar som görs inte äts upp av ett 

ökat resande och ökade transporter har en avgörande betydelse för resultatet” 

(sid 19). Storstadsregionerna är av central betydelse för att bidra till klimatmålen 

genom att utnyttja deras potential för effektivare transporter som kan leda till 

minskat trafikarbete, detta då de står för ca 50 % av landets totala trafikarbete 

med vägtrafik (Källa: RUS).  
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Naturvårdsverket finner dock att klimatfärdplanen är otydlig när det gäller i 

vilken utsträckning som den regionala utvecklingsplaneringen med sina egna 

verktyg, dvs. den fysiska planeringen, kan bidra till klimatmålen. De vägval som 

föreslås för att minska transportsektorns klimatpåverkan (sid 22-23) hänvisar 

istället i hög grad till vad andra aktörer behöver göra, inom åtgärdsområden där 

det är mindre tydligt hur den regionala utvecklingsplaneringen kan ha rådighet 

och inverkan: t ex hänvisas i klimatfärdplanen till styrning på nationell nivå för 

att ställa om till fossilfri fordonspark 2045, liksom till innovationer för 

utveckling av förnybara drivmedel. Naturvårdsverket anser att detta är ett 

förhållningssätt som inte utnyttjar potentialen i hur den regionala 

utvecklingsplaneringen med sina egna verktyg kan bidra till att nå regionala och 

nationella klimatmål.  

 

Vägtrafikarbetet behöver minska för att klimatmålen ska nås 

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver redovisa explicit hur det 

totala vägtrafikarbetet behöver utvecklas för att Stockholmsregionens transporter 

ska utvecklas på ett sådant sätt att de bidrar till de regionala och nationella 

klimatmålen. Naturvårdsverket önskar understryka att det enligt Trafikverkets 

klimatunderlag krävs ett minskat vägtrafikarbete i Stockholmsregionen år 2030 

med i storleksordningen över 10 % (jämfört med år 2010) för att nå 

transportsektorns nationella klimatmål.  

 

För att åstadkomma ett sådant minskat vägtrafikarbete har den regionala 

utvecklingsplaneringen en viktig roll och inte minst rådighet genom att peka ut 

hur bebyggelsestruktur och transportinfrastruktur behöver utvecklas så att 

klimatmålen kan nås, såväl som att peka ut hur befintlig bebyggelse och 

transportinfrastruktur kan användas mer resurseffektivt för att bidra till minskad 

klimatpåverkan. Naturvårdsverket anser att vägval som borde ingå i 

klimatfärdplanen är att omfördela befintlig och planerad väg- och gatukapacitet 

från biltrafik till mer hållbara trafikslag - på gator och infartsleder osv. Detta är 

en åtgärd som inryms i den regionala utvecklingsplaneringens rådighet och med 

stor potential att effektivisera transportarbetet med vägtrafik så att trafikarbetet 

kan minska så mycket som krävs. Åtgärden är dessutom snabbt genomförbar 

samt, jämfört med nyinvesteringar i infrastruktur, synnerligen kostnadseffektiv 

för att snabbt öka andelen resande med cykel- och kollektivtrafik i förhållande 

till bil. Detta genom ökad kapacitet och minskade restider för kollektiv- och 

cykeltrafik jämfört med bil, vilket utgör en nyckelfaktor för att öka andelen 

kollektiv- och cykelresor. 

 

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen, såväl som RUFS2050, behöver 

kompletteras med delmål till 2030 om att ”den ökade reseefterfrågan som 

befolkningsökningen medför ska helt tas om hand av kollektiv-, gång- och 

cykeltrafik” samt att ”den regionala planeringen ska leda till ett effektivare 

transportarbete så att trafikarbetet med bil och lastbil i fordonskilometer 

minskar”.  
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Vägtrafikarbete behöver minska mellan regionkärnorna 

I klimatfärdplanen anförs (sid 38) att en ”flerkärnig utveckling ger 

förutsättningar att skapa blandade stadsmiljöer där gång-, cykel- och 

kollektivtrafik i större utsträckning än idag kan vara invånarnas förstahandsval”. 

Naturvårdsverket menar att detta utfall inte är givet eftersom utglesningen och 

bilberoendet idag ökar mellan de regionala stadskärnorna (Naturvårdsverket 

rapport 6732, 2016). Kollektivtrafiken är idag konkurrenskraftig gentemot bilen 

endast i de radiella stråken in mot centrala regionkärnan och de centrala snitten. 

Däremot inte för resor på tvären mellan regionkärnorna. Naturvårdsverket vill 

påpeka att detta beror på att den nu gällande regionala utvecklingsplanen 

RUFS2030, såväl som tidigare regionplaner, prioriterar tillgänglighet med 

biltrafik på tvären i regionen. Vägar som Förbifart Stockholm, Norrortsleden och 

Tvärförbindelse Södertöm gynnar ett ökat bilberoende för resor på tvären mellan 

regionkärnorna. Genom dessa satsningar på bilens vägkapacitet blir 

kollektivtrafiken allt mindre konkurrenskraftig restidsmässigt på dessa sträckor. 

Det är en viktig förklaring till att alltfler väljer bilen för resor längre ut i 

regionen. Nu gällande regionplan kommer på grund av detta att innebära ett ökat 

vägtrafikarbete i länet med mellan 40-80 % fram till 2030 vilket inte är förenligt 

med klimatmålen eller en hållbar utveckling i stort (Naturvårdsverket rapport 

6732, 2016). 

 

Naturvårdsverket anser därför att klimatfärdplanen behöver kompletteras med ett 

uttalat vägval att tvärförbindelser i regionen och mellanlandet mellan de 

regionala stadskärnorna utvecklas så att alternativa färdsätt till bil också kommer 

att utgöra invånarnas förstahandsval vid resor mellan de regionala stadskärnorna. 

 

Markanvändning 

Naturvårdsverket anser att vägvalen för länets bebyggelseutveckling och 

markanvändning behöver kompletteras med att livsmedelshandel alltid ska 

samlokaliseras med bostäder och i väl kollektivtrafikförsörjda lägen samt att 

övrig handel (utom med skrymmande varor) alltid ska samlokaliseras med 

kollektivtrafik, i väl kollektivtrafikförsörjda lägen. Naturvårdsverket anser att 

klimatfärdplanen behöver förtydliga att sådana lokaliseringar fortsättningsvis, 

som en logisk konsekvens, uttalat inte ska ske i externa lägen.  

 

Naturvårdsverket anser att vägvalet att utveckla stationsnära lägen (sid 38) är 

viktigt och behöver kompletteras med ett uttalat vägval att 

parkeringstalen/parkeringsnormerna i dessa lokaliseringslägen ska vara nära noll 

eller lika med noll. Den regionala utvecklingsplaneringen kan vidare främja 

minskad klimatpåverkan genom att stödja en utveckling inriktad på 

tillgänglighetsnormer för bebyggelse istället för parkeringsnormer. Gröna 

parkeringsköp, där kommunen skiftar krav på att byggherren ska tillhandahålla 

ett visst antal parkeringsplatser mot att istället genomföra mobility management-

åtgärder som fokuserar på hållbar tillgänglighet, är ett verktyg som skulle kunna 

tillämpas mer generellt i bebyggelseutvecklingen.  

 

När det gäller markanvändning (sid 39) pekar klimatfärdplanen på behovet av en 

arena för samlat planerings- och klimatarbete på regional nivå. Naturvårdsverket 

saknar en konkretisering av hur den ska implementeras och drivas.  
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Ökat flygresande från regionen motverkar klimatmålen 

Naturvårdsverket finner att klimatfärdplanen i stora delar inte utgår ifrån en 

omställning till ett mer transporteffektivt samhälle, utan verkar förutsätta att 

dagens förutsättningar och beteenden kommer att råda också 2050.  Detta gäller 

inte minst utvecklingen av flygresandet från och till regionen. Naturvårdsverket 

anser att klimatfärdplanen, liksom RUFS2050, behöver adressera den uppenbara 

konflikten mellan klimatmålen och att förorda ett fortsatt kraftigt ökande 

flygresande från Arlanda med hänvisning till näringslivets tillgänglighet. En 

utbyggnad av Arlanda innebär en subvention av klimatpåverkan från transporter 

(Källa: Gössling et al, Subsidies in Aviation: Sustainability 2017, 9(8), 1295), 

eftersom omställningen till biobränslebaserat flygresande inte har potential att 

inom överskådlig tid lösa problemen med klimatpåverkan från luftfarten (sid 

28). Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen borde diskutera:  

 hur näringslivets tillgänglighet kan öka på alternativa sätt som inte 

innebär ökat utan minskat flygresande,  

 hur Stockholmsregionen kan stödja näringslivets utveckling av alternativ 

till ökat flygresande t ex genom satsningar på utveckling av digitala 

alternativa kommunikationsformer,  

 hur en ökad tillgänglighet till flygresande från Arlanda och regionen i 

stort kommer att påverka utvecklingen av invånarnas fritidsresande och 

därmed öka regionens klimatavtryck från konsumtion, och hur denna 

utveckling skulle kunna motverkas. 

 

Naturvårdsverket anser att det är särskilt problematiskt att, givet att regionen ska 

bidra till att nå sina egna klimatmål samtidigt som flygkapacitetet ska byggas ut 

så som förespeglas i RUFS2050, klimatfärdplanen inte redovisar vilka åtgärder 

som då istället borde genomföras inom ramen för den regionala 

utvecklingsplaneringen för att kompensera för den kraftigt ökade 

klimatpåverkan som denna utveckling av flygresandet från och till regionen 

beräknas föra med sig. 

 

Vidare saknar Naturvårdsverket en diskussion om markanvändning avseende 

Bromma flygplats, eftersom avtalet för flygtrafikering av Bromma har gått ut år 

2050. 

Länets globala klimatavtryck 

Naturvårdsverket ser positivt på att klimatfärdplanen tar upp behovet av att 

minska länets konsumtionsbaserade klimatpåverkande utsläpp (sid 42).  

Naturvårdsverket anser att klimatfärdplanen behöver konkretisera vägval för 

minskad klimatpåverkan från länets konsumtion och försörjning, där den 

regionala utvecklingsplaneringen har potential att påverka.  

 

En given ansats som klimatfärdplanen liksom RUFS2050 borde konkretisera är 

hur regionens näringsliv kan utveckla sin internationella konkurrenskraft givet 

förutsättningen att en omställning ska ske av exempelvis rese- och 

transportmönster så att regionens och nationella klimatmål kan nås.  
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En sådan utvecklad ansats skulle främja utveckling av samverkan och innovativa 

lösningar som hade kunnat gynna näringslivet ur internationell 

konkurrenssynpunkt. Här finns t ex i klimatfärdplanen en skisserad tanke om att 

sluta överenskommelser med regionens stora arbetsgivare om hur ett globalt 

företagande kan utvecklas utan att flygresandet ökar (sid 28). Naturvårdsverket 

anser att klimatfärdplanen behöver utveckla hur denna typ av förslag kan 

konkretiseras avseende ansvar för att initiera och driva överenskommelsen, hur 

överenskommelsen ska genomföras och följas upp, etc. 

 

Genomförande av klimatfärdplanen 

Färdplanen ska utgöra en handlingsplan (sid 5) som underlag för kommunernas 

och statliga myndigheters planering avseende Stockholmsregionen. Det är därför 

viktigt att färdplanen ger konkret vägledning i hur den regionala 

utvecklingsplaneringen behöver ske för att stödja omställningen av regionen så 

att klimatmålen kan nås.  

 

Naturvårdsverket anser att avsnittet om genomförande av förslagen i 

klimatfärdplanen (sid 44-46) behöver konkretiseras betydligt avseende att 

beskriva vem som föreslås ansvara för att förslagen genomförs, en inriktning för 

hur de ska genomföras och hur mycket respektive åtgärd bedöms bidra till de 

regionala klimatmålen.  

 

_______ 
 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

 

Beslut om detta yttrande har fattats av bitr avdelningschef Rikard Janson. 
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