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Remissvar till Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
Diarienummer TRN 2016-0082


Sammanfattning


· Bra nulägesbeskrivning


· Vi borde planera vårt framtida samhälle efter mål och inte efter prognoser.


· De nya motorvägarna som planeras i länet borde prövas mot klimatlagen.


· Djurskyddet och antalet gör får inte minska till förmån för metanutsläppen. De betande djuren håller landskapet öppet och tillför ekosystemtjänster och ökar den biologiska mångfalden.


· Målkonflikterna bör tas upp än tydligare i det slutgiltiga dokumentet.


Bra nulägesbeskrivning av situationen


Klimatfärdplanen 2050 ger en bra nulägesbeskrivning av situationen. De områdena som räknas upp är också bra och omfattar de viktiga sektorerna och frågeställningarna som är kopplade till klimatfrågan.


Strukturen på dokumentet


Den första rubriken i dokumentet är ”Den regionala klimatfärdplanen 2050 – ett vägledande dokument”. Det som sen står i texten är mer en generell bakgrund till vad som har hänt med klimatfrågan de senaste åren. Det som står sist i dokumentet under rubriken ” Genomförande, uppföljning och utvärdering” är det som man kan förvänta sig att hitta under den första rubriken. Där står t ex ”Den regionala klimatfärdplanen 2050 är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete” samt att ”Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och de statliga myndigheterna ska använda sig av underlaget i sin planering”. Detta är mycket väsentliga punkter vad gäller vilken typ av dokument detta är. Detta borde lyftas fram i början istället för att läggas sist i dokumentet, för att ge det mer tyngd.


Klimatlagen är nu antagen och det bör avspeglas i dokumentets texter.


Tillväxt och klimatarbete


På sida 9 i färdplanen står att ” Utmaningarna för länet är att växa och samtidigt minska klimatpåverkan, vilken är en av de centrala utmaningar som framhävs i RUFS 2050. Stockholmsregionens klimatarbete hittills har visat att detta går att förena, främst genom stora utsläppsminskningar inom sektorerna bygd miljö och industri”. Det är en sanning med modifikation. Ja, inom de sektorerna har utsläppen minskat. Men den har inte minskat ur ett konsumtionsperspektiv där tillväxt betyder mer pengar till människor som köper produkter tillverkade utanför Sveriges gränser och därmed ökar klimatutsläppen.


Samhällsplanering – efter mål eller prognoser?


Mycket av det som byggs och planeras i samhället bygger på prognoser och inte på mål och visioner om vilket samhälle vi vill ha i framtiden. 


Ett exempel är motorvägen Östlig förbindelse. Vägen har planerats i omgångar ända sedan 60-talet. I september meddelade både Sverigeförhandlingen och Trafikverket att man inte kommer att prioritera Östlig förbindelse men vägen är inte död och begraven för det. Starka krafter i samhället vill fortfarande att den ska byggas. Vi har klimatmål, hälsomål, klimatlag, en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen tar mycket mark i anspråk för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 2040. Alla mål bygger på att biltrafiken måste minska. 


Ett annat exempel är bostadsbyggandet i hela Stockholms län. Byggandet bygger på prognoser om befolkningstillväxten.


Det vore bättre om samhällsplaneringen styrdes av visioner och mål. Då skulle det bland annat planeras mer kollektivtrafik, t ex mer busstrafik för tvärgående förbindelser och bättre cykelstråk – både lokalt och regionalt. Byggandet av bostäder skulle vara mer måttligt än vad det är idag. Stockholms stad upptar 3 % av länets yta och ändå planerar man att 47 % av alla nybyggen ska ske där.


Ett tredje exempel är flygresorna. På s 19 i dokumentet står att ”Flygtrafiken beräknas öka markant”. Om vi planerar ett samhälle där man inte satsar på flygtrafiken utan på tåg i första hand skulle denna utsaga inte behöva bli sann. 


Transportsektorn


Föreningen ser med oro på att utgångspunkten i planen är att flygtrafiken i regionen förväntas öka. Om flyget ökar betyder det att vi måste minska klimatutsläppen i andra sektorer i regionen. Var ska det ske?


I planen nämns att regionen ska verka för att mer biobränsle kan gå till flyget som en möjlig åtgärd. Det tycker föreningen är orimligt. Eftersom vi inte kommer kunna producera hur mycket biobränslen som helst måste man prioritera de åtgärder som ger störst klimatnytta.


Fossilfritt betyder inte nödvändigtvis klimatneutralt. Andra avvägningar måste också beaktas t ex biologisk mångfald. Vi kan inte producera virke på ett ohållbart sätt genom plantager eftersom vi behöver skogar med stor biologisk mångfald.


Föreningen tycker att det vore rimligt att Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn prövas gentemot klimatlagen. Förbifart Stockholm har förvisso redan börjat byggas men med politiska beslut kan den fortfarande stoppas. Det skulle bli billigare än att bygga klart den. Innan man sätter spaden i marken i de andra två projekten borde det prövas om de är förenliga med klimatlagen. 


Elektrifiering är inget som enbart Stockholmsregionen rår över och vi vet inte hur framgångsrik den teknikutvecklingen kommer att bli. Det är viktigt att elen produceras på ett bra sätt ur ett livscykelperspektiv. Viktigt att vi i regionen inte bara litar till ny teknik utan att vi får vår energi från flera olika källor. 

Samarbete mellan kommuner


För att Klimatfärdplanen ska lyckas måste flera kommuner och ibland hela regionen samarbeta och vara överens om vilka prioriteringar som ska göras.


Målkonflikter


Målkonflikter tas upp i dokumentet men borde vara än mer tydliga då detta är ett stort problem. En uppskattning om vad olika åtgärder skulle kosta skulle kunna vara ett underlag som skulle kunna ha betydelse när politiker och tjänstemän ska fatta sina beslut. 


Några exempel på målkonflikter:


· Kommunerna bygger trafikalstrande bostadsområden (gles villabebyggelse) utan kollektivtrafik trots att allt talar emot att bygga så, t ex vad som skrivs i Klimatfärdplanen och RUFS 2050.



· Planeringen av stora motorvägar i form av Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och Tvärförbindelse Södertörn. De är förvisso i olika stadier av planering och genomförande men alla tre går utmärkt att avbryta nu. 
Konflikten ligger i att de fortfarande planeras samtidigt som vi har klimatmål, hälsomål, klimatlag, en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen tar mycket mark i anspråk för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 2040.


Högre ambitioner


Föreningen tycker att ambitionerna i klimatarbetet borde vara högre. Särskilt ambitionen ”Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter jämfört med idag. Nuläge: 49 procent (2015)” borde vara högre. 
Problemet är att samhället inte planerar enligt detta idag och då blir det svårare att leva upp till det framöver. De största projekten som motverkar detta är Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn. Det gäller även Östlig förbindelse om den blir av. 


I planen saknas mål om att minska bilismen. Oavsett framtida drivmedelsmix, även om den skulle bli fossilfri, måste bilismen i storstadsregioner minskas eftersom drivmedelsmixen aldrig kommer att bli koldioxidneutral ur ett livscykelperspektiv, åtminstone inte inom överskådlig framtid.  Den begränsade mängden drivmedel som är och kommer att vara “ren” ur ett miljö-, klimat- och hälsomässigt perspektiv får i synnerhet i storstadsregioner inte förspillas på persontransporter som kan ersättas med kollektivtrafik, cykling och gång. Dessutom leder bilismen till stora klimatgasutsläpp vid produktion av fordon och vid byggnation, drift och underhåll av vägar.

Agrarsektorn


Kalhyggesbruket inte är optimalt ur klimatsynpunkt utan kontinuitetsskogsbruk bör eftersträvas. 
Marker där kalhyggesbruk har genomförts släpper ut mycket koldioxid under väldigt lång tid, eftersom det inte finns någon vegetation som kan ta upp koldioxiden. Utför man mer selektiv huggning av träd kommer fler träd att stå kvar och de kan då fortsätta att binda koldioxid, vilket gör dem utmärkta koldioxidsänkor.


Åtgärder mot metanutsläpp från djurhållning får inte gå ut över djurhälsa eller minska på antalet betesdjur. 
För att hålla landskapet öppet och få en fin biologisk mångfald kopplade till våra betesområden behöver vi betesdjur som är ute och inte inne i en lagård. 


Biobränslen inte alltid bra ur klimatsynpunkt och får inte gå ut över biologisk mångfald.
Alla biobränslen har inte ett bra energivärde, därför är det viktigt att man vet att man faktiskt får ut mer energi än vad man stoppar in i processen. Avgörande är att man försäkrar sig om att de biobränslen som utvinns verkligen ur ett livscykelperspektiv minskar koldioxidutsläppen markant jämfört med fossila bränslen och jämfört med alternativ användning av markarealen.

Långsiktighet är en viktig komponent vad gäller framtidens energisektor och föreningen hoppas verkligen att staten och de lokala aktörerna i länet kan arbeta ihop för att vi ska få en lokal produktion av både mat, energi och även ekosystemtjänster som är kopplade till det öppna landskapet och en skog (inte en plantage).


Beatrice Sundberg


Ordförande
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Sammanfattning 


 


• Bra nulägesbeskrivning 


 


• Vi borde planera vårt framtida samhälle efter mål och inte efter prognoser. 


 


• De nya motorvägarna som planeras i länet borde prövas mot klimatlagen. 


 


• Djurskyddet och antalet gör får inte minska till förmån för metanutsläppen. De betande 


djuren håller landskapet öppet och tillför ekosystemtjänster och ökar den biologiska 


mångfalden. 


 


• Målkonflikterna bör tas upp än tydligare i det slutgiltiga dokumentet. 


 


 


 


 


Bra nulägesbeskrivning av situationen 


 


Klimatfärdplanen 2050 ger en bra nulägesbeskrivning av situationen. De områdena som 


räknas upp är också bra och omfattar de viktiga sektorerna och frågeställningarna som är 


kopplade till klimatfrågan. 


 


Strukturen på dokumentet 


 


Den första rubriken i dokumentet är ”Den regionala klimatfärdplanen 2050 – ett vägledande 


dokument”. Det som sen står i texten är mer en generell bakgrund till vad som har hänt med 


klimatfrågan de senaste åren. Det som står sist i dokumentet under rubriken ” Genomförande, 


uppföljning och utvärdering” är det som man kan förvänta sig att hitta under den första 


rubriken. Där står t ex ”Den regionala klimatfärdplanen 2050 är en vägledande, strategisk 
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handlingsplan för länets energi- och klimatarbete” samt att ”Färdplanen har status som ett 


planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och de 


statliga myndigheterna ska använda sig av underlaget i sin planering”. Detta är mycket 


väsentliga punkter vad gäller vilken typ av dokument detta är. Detta borde lyftas fram i början 


istället för att läggas sist i dokumentet, för att ge det mer tyngd. 


 


Klimatlagen är nu antagen och det bör avspeglas i dokumentets texter. 


 


 


Tillväxt och klimatarbete 


 


På sida 9 i färdplanen står att ” Utmaningarna för länet är att växa och samtidigt minska 


klimatpåverkan, vilken är en av de centrala utmaningar som framhävs i RUFS 2050. 


Stockholmsregionens klimatarbete hittills har visat att detta går att förena, främst genom stora 


utsläppsminskningar inom sektorerna bygd miljö och industri”. Det är en sanning med 


modifikation. Ja, inom de sektorerna har utsläppen minskat. Men den har inte minskat ur ett 


konsumtionsperspektiv där tillväxt betyder mer pengar till människor som köper produkter 


tillverkade utanför Sveriges gränser och därmed ökar klimatutsläppen. 


 


Samhällsplanering – efter mål eller prognoser? 


 


Mycket av det som byggs och planeras i samhället bygger på prognoser och inte på mål och 


visioner om vilket samhälle vi vill ha i framtiden.  


 


Ett exempel är motorvägen Östlig förbindelse. Vägen har planerats i omgångar ända sedan 60-


talet. I september meddelade både Sverigeförhandlingen och Trafikverket att man inte 


kommer att prioritera Östlig förbindelse men vägen är inte död och begraven för det. Starka 


krafter i samhället vill fortfarande att den ska byggas. Vi har klimatmål, hälsomål, klimatlag, 


en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen tar mycket mark i anspråk 


för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 2040. Alla mål bygger på att 


biltrafiken måste minska.  


 


Ett annat exempel är bostadsbyggandet i hela Stockholms län. Byggandet bygger på prognoser 


om befolkningstillväxten. 


 


Det vore bättre om samhällsplaneringen styrdes av visioner och mål. Då skulle det bland annat 


planeras mer kollektivtrafik, t ex mer busstrafik för tvärgående förbindelser och bättre 


cykelstråk – både lokalt och regionalt. Byggandet av bostäder skulle vara mer måttligt än vad 


det är idag. Stockholms stad upptar 3 % av länets yta och ändå planerar man att 47 % av alla 


nybyggen ska ske där. 
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Ett tredje exempel är flygresorna. På s 19 i dokumentet står att ”Flygtrafiken beräknas öka 


markant”. Om vi planerar ett samhälle där man inte satsar på flygtrafiken utan på tåg i första 


hand skulle denna utsaga inte behöva bli sann.  


 


 


Transportsektorn 


 


Föreningen ser med oro på att utgångspunkten i planen är att flygtrafiken i regionen förväntas 


öka. Om flyget ökar betyder det att vi måste minska klimatutsläppen i andra sektorer i 


regionen. Var ska det ske? 


 


I planen nämns att regionen ska verka för att mer biobränsle kan gå till flyget som en möjlig 


åtgärd. Det tycker föreningen är orimligt. Eftersom vi inte kommer kunna producera hur 


mycket biobränslen som helst måste man prioritera de åtgärder som ger störst klimatnytta. 


 


Fossilfritt betyder inte nödvändigtvis klimatneutralt. Andra avvägningar måste också beaktas t 


ex biologisk mångfald. Vi kan inte producera virke på ett ohållbart sätt genom plantager 


eftersom vi behöver skogar med stor biologisk mångfald. 


 


Föreningen tycker att det vore rimligt att Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och 


Tvärförbindelse Södertörn prövas gentemot klimatlagen. Förbifart Stockholm har förvisso 


redan börjat byggas men med politiska beslut kan den fortfarande stoppas. Det skulle bli 


billigare än att bygga klart den. Innan man sätter spaden i marken i de andra två projekten 


borde det prövas om de är förenliga med klimatlagen.  


 


Elektrifiering är inget som enbart Stockholmsregionen rår över och vi vet inte hur 


framgångsrik den teknikutvecklingen kommer att bli. Det är viktigt att elen produceras på ett 


bra sätt ur ett livscykelperspektiv. Viktigt att vi i regionen inte bara litar till ny teknik utan att 


vi får vår energi från flera olika källor.  


 


Samarbete mellan kommuner 


 


För att Klimatfärdplanen ska lyckas måste flera kommuner och ibland hela regionen 


samarbeta och vara överens om vilka prioriteringar som ska göras. 


 


Målkonflikter 


 


Målkonflikter tas upp i dokumentet men borde vara än mer tydliga då detta är ett stort 


problem. En uppskattning om vad olika åtgärder skulle kosta skulle kunna vara ett underlag 


som skulle kunna ha betydelse när politiker och tjänstemän ska fatta sina beslut.  


 


Några exempel på målkonflikter: 
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• Kommunerna bygger trafikalstrande bostadsområden (gles villabebyggelse) utan 


kollektivtrafik trots att allt talar emot att bygga så, t ex vad som skrivs i 


Klimatfärdplanen och RUFS 2050. 


 


• Planeringen av stora motorvägar i form av Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och 


Tvärförbindelse Södertörn. De är förvisso i olika stadier av planering och 


genomförande men alla tre går utmärkt att avbryta nu.  


Konflikten ligger i att de fortfarande planeras samtidigt som vi har klimatmål, 


hälsomål, klimatlag, en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen 


tar mycket mark i anspråk för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 


2040. 


 


Högre ambitioner 


 


Föreningen tycker att ambitionerna i klimatarbetet borde vara högre. Särskilt ambitionen 


”Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter jämfört 


med idag. Nuläge: 49 procent (2015)” borde vara högre.  


Problemet är att samhället inte planerar enligt detta idag och då blir det svårare att leva upp till 


det framöver. De största projekten som motverkar detta är Förbifart Stockholm och 


Tvärförbindelse Södertörn. Det gäller även Östlig förbindelse om den blir av.  


 


I planen saknas mål om att minska bilismen. Oavsett framtida drivmedelsmix, även om den 


skulle bli fossilfri, måste bilismen i storstadsregioner minskas eftersom drivmedelsmixen 


aldrig kommer att bli koldioxidneutral ur ett livscykelperspektiv, åtminstone inte inom 


överskådlig framtid.  Den begränsade mängden drivmedel som är och kommer att vara “ren” 


ur ett miljö-, klimat- och hälsomässigt perspektiv får i synnerhet i storstadsregioner inte 


förspillas på persontransporter som kan ersättas med kollektivtrafik, cykling och gång. 


Dessutom leder bilismen till stora klimatgasutsläpp vid produktion av fordon och vid 


byggnation, drift och underhåll av vägar. 


 


Agrarsektorn 


 


Kalhyggesbruket inte är optimalt ur klimatsynpunkt utan kontinuitetsskogsbruk bör 


eftersträvas.  


Marker där kalhyggesbruk har genomförts släpper ut mycket koldioxid under väldigt lång tid, 


eftersom det inte finns någon vegetation som kan ta upp koldioxiden. Utför man mer selektiv 


huggning av träd kommer fler träd att stå kvar och de kan då fortsätta att binda koldioxid, 


vilket gör dem utmärkta koldioxidsänkor. 


 


Åtgärder mot metanutsläpp från djurhållning får inte gå ut över djurhälsa eller minska på 


antalet betesdjur.  


För att hålla landskapet öppet och få en fin biologisk mångfald kopplade till våra 


betesområden behöver vi betesdjur som är ute och inte inne i en lagård.  
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Biobränslen inte alltid bra ur klimatsynpunkt och får inte gå ut över biologisk mångfald. 


Alla biobränslen har inte ett bra energivärde, därför är det viktigt att man vet att man faktiskt 


får ut mer energi än vad man stoppar in i processen. Avgörande är att man försäkrar sig om att 


de biobränslen som utvinns verkligen ur ett livscykelperspektiv minskar koldioxidutsläppen 


markant jämfört med fossila bränslen och jämfört med alternativ användning av markarealen. 


 


Långsiktighet är en viktig komponent vad gäller framtidens energisektor och föreningen 


hoppas verkligen att staten och de lokala aktörerna i länet kan arbeta ihop för att vi ska få en 


lokal produktion av både mat, energi och även ekosystemtjänster som är kopplade till det 


öppna landskapet och en skog (inte en plantage). 


 


 


Beatrice Sundberg 


Ordförande 
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Sammanfattning 

 

• Bra nulägesbeskrivning 

 

• Vi borde planera vårt framtida samhälle efter mål och inte efter prognoser. 

 

• De nya motorvägarna som planeras i länet borde prövas mot klimatlagen. 

 

• Djurskyddet och antalet gör får inte minska till förmån för metanutsläppen. De betande 

djuren håller landskapet öppet och tillför ekosystemtjänster och ökar den biologiska 

mångfalden. 

 

• Målkonflikterna bör tas upp än tydligare i det slutgiltiga dokumentet. 

 

 

 

 

Bra nulägesbeskrivning av situationen 

 

Klimatfärdplanen 2050 ger en bra nulägesbeskrivning av situationen. De områdena som 

räknas upp är också bra och omfattar de viktiga sektorerna och frågeställningarna som är 

kopplade till klimatfrågan. 

 

Strukturen på dokumentet 

 

Den första rubriken i dokumentet är ”Den regionala klimatfärdplanen 2050 – ett vägledande 

dokument”. Det som sen står i texten är mer en generell bakgrund till vad som har hänt med 

klimatfrågan de senaste åren. Det som står sist i dokumentet under rubriken ” Genomförande, 

uppföljning och utvärdering” är det som man kan förvänta sig att hitta under den första 

rubriken. Där står t ex ”Den regionala klimatfärdplanen 2050 är en vägledande, strategisk 
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handlingsplan för länets energi- och klimatarbete” samt att ”Färdplanen har status som ett 

planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och de 

statliga myndigheterna ska använda sig av underlaget i sin planering”. Detta är mycket 

väsentliga punkter vad gäller vilken typ av dokument detta är. Detta borde lyftas fram i början 

istället för att läggas sist i dokumentet, för att ge det mer tyngd. 

 

Klimatlagen är nu antagen och det bör avspeglas i dokumentets texter. 

 

 

Tillväxt och klimatarbete 

 

På sida 9 i färdplanen står att ” Utmaningarna för länet är att växa och samtidigt minska 

klimatpåverkan, vilken är en av de centrala utmaningar som framhävs i RUFS 2050. 

Stockholmsregionens klimatarbete hittills har visat att detta går att förena, främst genom stora 

utsläppsminskningar inom sektorerna bygd miljö och industri”. Det är en sanning med 

modifikation. Ja, inom de sektorerna har utsläppen minskat. Men den har inte minskat ur ett 

konsumtionsperspektiv där tillväxt betyder mer pengar till människor som köper produkter 

tillverkade utanför Sveriges gränser och därmed ökar klimatutsläppen. 

 

Samhällsplanering – efter mål eller prognoser? 

 

Mycket av det som byggs och planeras i samhället bygger på prognoser och inte på mål och 

visioner om vilket samhälle vi vill ha i framtiden.  

 

Ett exempel är motorvägen Östlig förbindelse. Vägen har planerats i omgångar ända sedan 60-

talet. I september meddelade både Sverigeförhandlingen och Trafikverket att man inte 

kommer att prioritera Östlig förbindelse men vägen är inte död och begraven för det. Starka 

krafter i samhället vill fortfarande att den ska byggas. Vi har klimatmål, hälsomål, klimatlag, 

en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen tar mycket mark i anspråk 

för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 2040. Alla mål bygger på att 

biltrafiken måste minska.  

 

Ett annat exempel är bostadsbyggandet i hela Stockholms län. Byggandet bygger på prognoser 

om befolkningstillväxten. 

 

Det vore bättre om samhällsplaneringen styrdes av visioner och mål. Då skulle det bland annat 

planeras mer kollektivtrafik, t ex mer busstrafik för tvärgående förbindelser och bättre 

cykelstråk – både lokalt och regionalt. Byggandet av bostäder skulle vara mer måttligt än vad 

det är idag. Stockholms stad upptar 3 % av länets yta och ändå planerar man att 47 % av alla 

nybyggen ska ske där. 
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Ett tredje exempel är flygresorna. På s 19 i dokumentet står att ”Flygtrafiken beräknas öka 

markant”. Om vi planerar ett samhälle där man inte satsar på flygtrafiken utan på tåg i första 

hand skulle denna utsaga inte behöva bli sann.  

 

 

Transportsektorn 

 

Föreningen ser med oro på att utgångspunkten i planen är att flygtrafiken i regionen förväntas 

öka. Om flyget ökar betyder det att vi måste minska klimatutsläppen i andra sektorer i 

regionen. Var ska det ske? 

 

I planen nämns att regionen ska verka för att mer biobränsle kan gå till flyget som en möjlig 

åtgärd. Det tycker föreningen är orimligt. Eftersom vi inte kommer kunna producera hur 

mycket biobränslen som helst måste man prioritera de åtgärder som ger störst klimatnytta. 

 

Fossilfritt betyder inte nödvändigtvis klimatneutralt. Andra avvägningar måste också beaktas t 

ex biologisk mångfald. Vi kan inte producera virke på ett ohållbart sätt genom plantager 

eftersom vi behöver skogar med stor biologisk mångfald. 

 

Föreningen tycker att det vore rimligt att Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och 

Tvärförbindelse Södertörn prövas gentemot klimatlagen. Förbifart Stockholm har förvisso 

redan börjat byggas men med politiska beslut kan den fortfarande stoppas. Det skulle bli 

billigare än att bygga klart den. Innan man sätter spaden i marken i de andra två projekten 

borde det prövas om de är förenliga med klimatlagen.  

 

Elektrifiering är inget som enbart Stockholmsregionen rår över och vi vet inte hur 

framgångsrik den teknikutvecklingen kommer att bli. Det är viktigt att elen produceras på ett 

bra sätt ur ett livscykelperspektiv. Viktigt att vi i regionen inte bara litar till ny teknik utan att 

vi får vår energi från flera olika källor.  

 

Samarbete mellan kommuner 

 

För att Klimatfärdplanen ska lyckas måste flera kommuner och ibland hela regionen 

samarbeta och vara överens om vilka prioriteringar som ska göras. 

 

Målkonflikter 

 

Målkonflikter tas upp i dokumentet men borde vara än mer tydliga då detta är ett stort 

problem. En uppskattning om vad olika åtgärder skulle kosta skulle kunna vara ett underlag 

som skulle kunna ha betydelse när politiker och tjänstemän ska fatta sina beslut.  

 

Några exempel på målkonflikter: 

 

http://stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se/
mailto:kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se


 
   

 

Naturskyddsföreningen i Stockholms län 
stockholms-lan.naturskyddsforeningen.se  

 

Kansli  Telefon & e-post Bankgiro & org.nr 
Besöksadress: Norrtullsgatan 12 N Tel: 08-644 52 70 5650-1844  
Postadress: Box 6361, 102 35 Stockholm kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se  802016 – 3138  

• Kommunerna bygger trafikalstrande bostadsområden (gles villabebyggelse) utan 

kollektivtrafik trots att allt talar emot att bygga så, t ex vad som skrivs i 

Klimatfärdplanen och RUFS 2050. 

 

• Planeringen av stora motorvägar i form av Förbifart Stockholm, Östlig förbindelse och 

Tvärförbindelse Södertörn. De är förvisso i olika stadier av planering och 

genomförande men alla tre går utmärkt att avbryta nu.  

Konflikten ligger i att de fortfarande planeras samtidigt som vi har klimatmål, 

hälsomål, klimatlag, en medvetenhet om att vi måste spara på naturresurserna, att bilen 

tar mycket mark i anspråk för vägar och parkeringar och att vi ska vara fossilfria till år 

2040. 

 

Högre ambitioner 

 

Föreningen tycker att ambitionerna i klimatarbetet borde vara högre. Särskilt ambitionen 

”Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter jämfört 

med idag. Nuläge: 49 procent (2015)” borde vara högre.  

Problemet är att samhället inte planerar enligt detta idag och då blir det svårare att leva upp till 

det framöver. De största projekten som motverkar detta är Förbifart Stockholm och 

Tvärförbindelse Södertörn. Det gäller även Östlig förbindelse om den blir av.  

 

I planen saknas mål om att minska bilismen. Oavsett framtida drivmedelsmix, även om den 

skulle bli fossilfri, måste bilismen i storstadsregioner minskas eftersom drivmedelsmixen 

aldrig kommer att bli koldioxidneutral ur ett livscykelperspektiv, åtminstone inte inom 

överskådlig framtid.  Den begränsade mängden drivmedel som är och kommer att vara “ren” 

ur ett miljö-, klimat- och hälsomässigt perspektiv får i synnerhet i storstadsregioner inte 

förspillas på persontransporter som kan ersättas med kollektivtrafik, cykling och gång. 

Dessutom leder bilismen till stora klimatgasutsläpp vid produktion av fordon och vid 

byggnation, drift och underhåll av vägar. 

 

Agrarsektorn 

 

Kalhyggesbruket inte är optimalt ur klimatsynpunkt utan kontinuitetsskogsbruk bör 

eftersträvas.  

Marker där kalhyggesbruk har genomförts släpper ut mycket koldioxid under väldigt lång tid, 

eftersom det inte finns någon vegetation som kan ta upp koldioxiden. Utför man mer selektiv 

huggning av träd kommer fler träd att stå kvar och de kan då fortsätta att binda koldioxid, 

vilket gör dem utmärkta koldioxidsänkor. 

 

Åtgärder mot metanutsläpp från djurhållning får inte gå ut över djurhälsa eller minska på 

antalet betesdjur.  

För att hålla landskapet öppet och få en fin biologisk mångfald kopplade till våra 

betesområden behöver vi betesdjur som är ute och inte inne i en lagård.  
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Biobränslen inte alltid bra ur klimatsynpunkt och får inte gå ut över biologisk mångfald. 

Alla biobränslen har inte ett bra energivärde, därför är det viktigt att man vet att man faktiskt 

får ut mer energi än vad man stoppar in i processen. Avgörande är att man försäkrar sig om att 

de biobränslen som utvinns verkligen ur ett livscykelperspektiv minskar koldioxidutsläppen 

markant jämfört med fossila bränslen och jämfört med alternativ användning av markarealen. 

 

Långsiktighet är en viktig komponent vad gäller framtidens energisektor och föreningen 

hoppas verkligen att staten och de lokala aktörerna i länet kan arbeta ihop för att vi ska få en 

lokal produktion av både mat, energi och även ekosystemtjänster som är kopplade till det 

öppna landskapet och en skog (inte en plantage). 

 

 

Beatrice Sundberg 

Ordförande 
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