HANDLINGSPROGRAM

ENERGI OCH KLIMAT
Så blir vi Europas mest
attraktiva storstadsregion

SLUTRAPPORT

Förord
Klimatfrågan är en av vår tids stora utmaningar och Stockholmsregionen måste
både fasa ut fossila bränslen och minska
resursförbrukningen, om de regionala,
nationella och internationella mål som har
ställts upp ska kunna nås.
Vintern 2009 beslutade dåvarande
Regionplanenämnden att starta ett handlingsprogram för energi och klimat som en
del i genomförandet av RUFS 2010. Syftet
var att skapa handlingskraft inom ett område som saknade utpekad aktör och där
många krafter behövde samspela för att nå
den största regionala nyttan. Handlings-
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program för energi och klimat har drivits i
samverkan mellan Stockholms läns landsting, Kommunförbundet Stockholms län
och Länsstyrelsen i Stockholms län med
en gemensam styrgrupp.
Tre års arbete har lett till en rad
positiva effekter; matavfallsinsamling har
blivit verklighet i snart alla länets kommuner samtidigt som biogasinfrastrukturen
så sakta byggs ut, energieffektivisering
i bebyggelsen har kommit högre upp på
agendan och drivs både i kommunala
och privata bolag, fjärrvärmen fortsätter att byggas ut och gå över till fossilfria
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bränslen. Viktigast har kanske varit att
klimatfrågan har fått ett starkare regionalt
fokus.
Landstingsstyrelsens tillväxt- och
regionplaneringsutskott beslutade vid sitt
möte den 4 juni 2013 att godkänna denna
slutrapport för handlingsprogram energi
och klimat. Regionens klimatarbete går nu
in i nästa fas. Trots framgångar med handlingsprogrammet finns det mycket kvar att
göra. Energianvändningen ökar fortfarande i länet, och inom transportsektorn
ökar koldioxidutsläppen. Om vi ska lyckas
nå klimatmålen får inte klimatfrågan
ställas mot andra mål utan vara självklar
för alla regionens aktörer och en förutsättning i alla beslut som fattas. Då kan

vi tillsammans göra Stockholmsregionen
till Europas mest attraktiva region utan
klimatutsläpp!
Stockholm i juni 2013

Charlotte Broberg
Ordförande Tillväxt- och regionplaneringsutskottet, Stockholms läns landsting

Gustav Hemming
Ordförande Miljö- och
skärgårdsberedningen, Stockholms läns landsting
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Inledning

Stora frågor
kräver samverkan
I RUFS 20101 finns angett hur mycket
utsläppsmängderna per invånare behöver
minska för att Sveriges och EU:s klimatmål ska nås. Fram till 2050 ska energiförbrukningen minska med minst 40 procent
och koldioxidutsläppen med minst 80
procent från basåret 2005.
Det är högt ställda mål, särskilt som
regionens befolkning kommer att öka
markant under samma tid. Så hur ska
ekvationen gå ihop?
Samverkan är en viktig del av svaret.
Stora utmaningar måste greppas stort,
brett och djupt. Många klimatfrågor kan
inte lösas enbart på lokal nivå i enskilda
kommuner. Stockholmsregionen har
stor potential och har kommit en bra bit
på väg. Utsläppen av växthusgaser per
invånare är relativt sett låga i Stockholmsregionen, och de sjunker. Men för att nå

hela vägen måste vi ta krafttag och det i
många sammanhang.
Klimatfrågan berör alla delar av den
regionala utvecklingsplaneringen, och ett
handlingsprogram för energi och klimat
har varit en del av RUFS 2010:s genomförandeprocess. Arbetet med handlingsprogrammet startade för tre år sedan i samverkan mellan Stockholms läns landsting,
Kommunförbundet Stockholms län och
Länsstyrelsen. Sedan dess har två rådslag
hållits, prioriterade områden pekats ut,
aktiviteter genomförts och en samsyn skapats för nödvändiga regionala insatser.
Denna slutrapport berättar kortfattat
om processen som varit och vilka resultat
som har uppnåtts. Arbetet går nu vidare
med att formulera åtgärder för klimatarbetet i länet. Nu finns en bra grund för
regionens klimatarbete.

Fredrik Meurman,
Stockholms läns landsting

Lars Nyberg, Länsstyrelsen
i Stockholms län
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Styrgruppen för Handlingsprogrammet energi och klimat har
bestått av representanter från de tre regionala aktörerna.

Said Ashrafi, Kommun
förbundet Stockholms län

1)

RUFS 2010 är den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen som antogs i maj 2010. RUFS 2010 är både en
regionplan enligt plan- och bygglagen (PBL 1987:10) och regionalt utvecklingsprogram (RUP) enligt förordningen om
regionalt tillväxtarbete.
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Handlingsprogram
– En strategi för att nå mål i RUFS
För att stötta genomförandet av vissa
åtaganden i RUFS 2010 behövs särskilda
insatser. Att organisera arbetet i handlingsprogram har varit och är ett sätt att skapa
handlingskraft i frågor där ingen självklar
aktör eller påbörjat program finns, eller
när samarbete mellan flera olika aktörer
krävs för att nå ett mål. Vad gäller åtaganden för klimat och energi krävs ofta just
samverkan mellan flera olika aktörer. Ett
handlingsprogram enligt RUFS 2010 ska
ha politiskt stöd och följa vissa ramar och
principer.
Handlingsprogrammens innehåll,
liksom finansieringen, kan skilja sig åt
beroende på vilka åtaganden i RUFS 2010
det gäller. Som regel innehåller de dock
en vision, analys av omvärld och nuläge,
handlingsområden, aktiviteter, organisation med ansvar och budget och kommunikationsinsatser.
Handlingsprogram för energi och klimat
initierades 2009 av Regionplanenämnden och har drivits i samverkan mellan
Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen
i Stockholms län och Kommunförbundet
Stockholms län, KSL. Landstingets funk-

tion för tillväxt, miljö och regionplanering
(TMR), har projektlett arbetet. Syftet med
handlingsprogrammet har varit att skapa
regional handlingskraft för att regionen
ska kunna nå de klimatmål som anges i
RUFS 2010.
Handlingsprogrammet inleddes med
ett rådslag i april 2010 där politiker och
tjänstemän från regionens samtliga kommuner enades om fyra viktiga områden
för samverkan – avfall, biogas, fjärrvärme
och energieffektiv samhällsplanering.
Sedan 2010 har arbetet resulterat i
en mängd aktiviteter och insatser och de
flesta mål som sattes upp har nåtts.
• Bättre sortering och återvinning eftersträvas för alla typer av avfall. Fokus
har legat på matavfall för produktion
av biogas. Kopplingen mellan avfall
och planeringsfrågor har lyfts, liksom
behovet av en regional handlingsplan
för avfallsfrågor i stort.
• Ett antal nya biogasanläggningar har
kommit till eller är planerade. Samtliga
kommuner i länet har börjat, eller är
på väg att börja, samla in matavfall,
vilket ökar tillgången på biogas. Även
landstingets interna miljöprogram,
Miljöutmaning 2016, har ett tydligt mål
om ökad matavfallsinsamling.
• Fjärrvärmen byggs ut kontinuerligt,
även om konkurrensen från bland
annat enskilda värmepumpar och
energieffektivisering gör att fjärr
värmeanvändningen inte ökar dramatiskt. Omställningen av produktionssystemet innebär att biobränsleeldade
kraftvärmeverk får en större roll i
fjärrvärmeproduktionen. Försörjningen
av de ökade mängderna biobränslen kan
klaras inom existerande logistiksystem.
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• Ett arbete med utbyte och spridning av
information och goda idéer har inletts
kring energieffektiv samhällsplanering.
Flera kunskapsutbyten kring energi
effektiviseringar inom storskaliga hyres
husområden har påbörjats, som även
är kopplade till mer genomgripande
hållbarhetsarbete.
Handlingsprogrammet genomförde ett
avslutande rådslag i oktober 2012, som

också var en början på det fortsatta regionala klimatarbetet. Som utgångspunkt för
det fortsatta arbetet finns den klimat- och
energistrategi för Stockholms län som
Länsstyrelsen tagit fram i samarbete med
regionens aktörer. Rådslaget identifierade
de högst prioriterade områdena och i
diskussionen under rådslaget lyftes viktiga
frågor kring dessa och de andra åtgärdsområdena.

Handlingsprogrammet steg för steg
Fas 1 – Förberedelse:
avgränsningar och
inriktning
Regionplanenämnden gav 2009 Region
planekontoret i uppdrag att förbereda
regionala handlingsprogram kopplade till
den kommande RUFS 2010. Ett av dem
blev det regionala handlingsprogrammet
för energi och klimat. Under det första
året inleddes arbetet med att formulera
målsättningar och att lyfta fram de frågor
som var mest lämpade att driva i en regional kontext.
Den 29 april 2010 bjöds Stockholmsregionens kommuner till ett rådslag för
att diskutera inriktningen i handlingsprogrammet. Uppslutningen var stor – 65
politiker och sakkunniga tjänstemän från
regionens samtliga kommuner deltog.
– När vi väljer handlingsområden är
det viktigt att de bygger på RUFS, har hög
relevans för klimatpåverkan, är genomförbara, att de ska göras på det regionala planet, att det finns en vilja bland aktörerna
att genomföra insatserna och att vi har ett
fungerande uppföljningssystem, betonade
dåvarande regionplanedirektören Sven
Inge Nylund inledningsvis.

Utifrån svaren på den enkät som gått ut
till alla som inbjudits till rådslaget enades
rådslaget om fyra prioriterade handlingsområden och vad som skulle göras inom
dessa:
Avfall som resurs
Samordning av avfallsplaner och avfallshantering för att ”få bort kommungränser”, hitta storskaliga lösningar och
enhetliga regler för inlämning av avfall på
återvinningsanläggningar i regionen sågs
som viktigt. Därtill bland annat logistik för
att minimera transporter och omförhandlingar av reglerna med förpackningsindustrin för att öka producentansvaret.
Biogas
Här diskuterades bland annat insamling,
produktion och distribution. Vikten av
samordning på regional nivå betonades
– dels för att få bollen i rullning, dels för
att optimalt planera rötningsanläggningar
och distributionsställen.
Fjärrvärme
Här lyftes regionala sammankopplingar
fram, liksom utbyggnad av fjärrkyla och att
öppna näten för tredjepartstillträde. Bättre
bränslemix diskuterades också, liksom
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alternativa lösningar som bergvärme,
solpaneler och lågtemperaturlösningar i
glesare områden.

insamling och hantering av avfall i KSL:s
och STAR:s (Stockholmsregionens avfallsråd) regi.

Energieffektiv samhällsplanering
Det befintliga bostadsbeståndet borde åtgärdas och individuell mätning av vattenoch elförbrukning införas som incitament
för att spara. Krav på energisnålt byggande i exploateringsavtalen och förtätning
av befintlig bebyggelse förordades. Därtill
bland annat bra kollektivtrafik med ”omstigningsmöjligheter” från cykel och bil.

Biogas – produktion och distribution
Utmaningen för handlingsområdet Biogas
var att lösa organisationsproblemen med
insamling samt lokaliseringsfrågor kring
behandlingsanläggningar i länet. Arbetet
byggdes vidare på KSL:s utredningar och
Stockholms stads ”rundabordssamtal” om
biogas.
Handlingsområdets slutmål var en
kartläggning av regionens ramvillkor,
att substratfrågan, förutsättningar för
produktion och distribution samt avsättning av restprodukter och framtagning av
en plan för hantering av biomassa skulle
vara klara. Dessa åtaganden ansågs viktiga
underlag för att kunna fatta beslut om
framtida lokaliseringar och investeringar.
Dessutom skulle ett förslag till samordning mellan regionens aktörer vara klar
och berörda kommuner ha lagt in nödvändiga produktionsplatser.
Aktiviteter som genomfördes under
denna programfas har bland annat varit
en enkätundersökning hösten 2010 där
länets kommuner, avfallsbolag och
reningsverk tillfrågades om sina mål och
visioner när det gäller matavfall, slam och
biogasproduktion, konferensen ”Biogasproduktionen i Stockholmsregionen” i oktober 2010 och att ett närmare samarbete
knöts med BiogasÖst, som är en regional
plattform för biogas i Uppsala, Stockholms, Västmanlands, Södermanlands,
Örebro och Östergötlands län.

Fas 2 – Överenskommelse:
konkretisering och
mobilisering
Målet för denna fas i handlingsprogrammet var att gå vidare i arbetet utifrån
en bra förankring och hög delaktighet
bland regionens involverade aktörer. En
styrgrupp med representanter från KSL,
Länsstyrelsen och landstinget bildades,
liksom en projektgrupp med experter från
de tre organisationerna med samordning via projektledningen på dåvarande
Regionplanekontoret
Avfall som resurs
Utmaningen för detta handlingsområde
var att förbättra sortering och återvinning av de olika avfallsfraktionerna och
samordna avfallsplaner och avfallshantering mellan kommunerna för att minska
antalet transporter.
Handlingsområdets slutmål var att
samtliga inblandade aktörer i länet hade
enats om en gemensam målbild för en
effektiv hantering av avfallsflödena och
hur ett optimalt utnyttjande av avfall för
el-, värme- och biogasproduktion borde
utvecklas framöver.
Aktiviteter under programfasen har
bland annat varit KSL:s konferenser
om biogas och avfall i oktober 2010, en
utredning om förbättrad och samordnad
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Fjärrvärme – bränslen, nät och
anläggningar
Utmaningen för handlingsområdet Fjärrvärme ansågs vara att sammankopplingar
av nätverken saknades på några ställen i
länet. Lokaliseringsfrågorna för bränslehantering och nya kraftvärmeverk ansågs
inte helt lösta. Till utmaningarna hörde
också att framtida satsningar borde stämmas av mellan aktörerna.

Handlingsområdets slutmål var att
länets energibolag och kommunerna skulle
ha en gemensam bild av produktions- och
logistikvillkor för en nära framtid (2010–
2020), att en road map för länets fjärrvärme och kylsystem skulle vara framtagen,
och att en dialog om biobränslehantering
och nya kraftvärmeanläggningar skulle
vara genomförd. Berörda kommuner skulle
ha avsatt nödvändiga produktionsplatser.
Till de aktiviteter som genomfördes under perioden hör bland annat en hearing
med energibolag och kommuner om den
utredning som regeringen genomförde
2011 om tredjepartstillträde samt den
roadmap som tagits fram genom intervjuer med fjärrvärmeaktörer.
Energieffektiv samhällsplanering
Eftersom bebyggelsesektorn står för cirka
60 procent av länets energibehov och cirka
40 procent av koldioxidutsläppen var den
stora utmaningen i detta handlingsområde
att minska energianvändningen och att
ställa om än mer till förnyelsebar energi.
Stora investeringar behövs för en upprustning av det befintliga beståndet. Nya krav
ansågs nödvändiga för att nybebyggelse
ska bli mer energisnål och klimatanpassad.
Handlingsområdets slutmål: att ett
levande forum för erfarenhetsutbyte för
aktörerna i regionen har skapats, att samtliga kommuner tar hänsyn till energieffektivisering i sin fysiska planering och
att länets kommuner, fastighetsägare och
bolag har tillgång till ökad kunskap om
möjligheterna till energieffektivisering i
sina byggnader.
Aktiviteter genomfördes under 20102011 i KSL:s nätverk för energi- och
klimatstrateger, en öppen workshop
genomfördes då goda exempel från bland
annat kommuner i länet presenterades,
samt ett flertal möten i samverkan med
Tällberg Foundation kring frågan om
energieffektivisering i de storskaliga
hyresområdena byggda på 60- och 70-talet
med en uttalad ambition om att öppna
upp för nya sätt att angripa utmaningen.

Tällberg Foundation är en stiftelse som arbetar med att utveckla kunskap, förståelse
och insikter genom att organisera samtal,
till exempel Tällberg Forum, där beslutsfattare, intressenter och andra aktörer kan
mötas kring gemensamma utmaningar.

Fas 3 – Implementering
Inriktningen för fas 3 har varit att lyfta de
mål som hittills inte uppnåtts och att genomföra ett antal riktade mindre insatser.
Handlingsprogrammet är inte heltäckande; många fler insatser och åtgärder
behövs för att länet ska nå sina energioch klimatmål.
En utvärdering gjordes av de första två
faserna som visade att många av de initiala
målen som hade ställts upp i handlingsprogrammet redan hade uppnåtts. Under
arbetets gång blev det tydligt att frågor som
gäller matavfallsinsamling kan samordnas
med frågan om produktion av biogas. Även
inom fjärrvärmeområdet hade de flesta
frågor utretts. Fas 3 kunde därför huvudsakligen fokusera på Biogas, inklusive matavfallsfrågor, och Energieffektiv samhällsplanering som även omfattar byggande i
täta lägen med tillgång till fjärrvärme.
Mål för fas 3 för området Biogas var
bland annat att få igång matavfallsinsamling i hela länet med ett behandlingsmål
för organiskt avfall på 35 procent. Samt att
verka för att de planerade anläggningarna
för rötning och förbehandling ska komma
till stånd och främja en utökad och robust
distribution av fordonsgas.
Mål för Energieffektiv samhällsplanering var att skapa ytterligare kunskaper
om och förslag för energieffektivisering
av bostäder med särskilt fokus på de
storskaliga bostadsområdena från 1960och 1970-talen. Här gällde det också att
utvärdera hur långt länets kommuner
kommit i fråga om energieffektivisering
och resurseffektiv planering.

Handlingsprogram för energi och klimat SLUTRAPPORT 11

På god väg …

Avslutande rådslag

Inom handlingsområdena Biogas och
Avfall som resurs har arbetet gått över
förväntan, de flesta målen har uppfyllts.
Alla kommuner i länet har kommit igång
med matavfallsinsamling, eller fattat
beslut om att sätta igång. Det återstår att
de inblandade aktörerna i länet ska enas
om en gemensam målbild för en effektiv
hantering av avfallsflödena. Och under
2013 ska en gemensam biogasstrategi för
regionen utformas.
På fjärrvärmeområdet visade det sig att
energibolagen inte såg några större olösta
frågor i länet även om inte alla föreslagna
produktionsplatser tagits med i berörda
kommuners översikts- och detaljplaner.
Ett stort fokus har legat på frågan om
tredjepartstillträde av fjärrvärmenäten, så
kallad TPA (Third Party Access). Utredningen Fjärrvärme i konkurrens, SOU
2011:44, presenterades i april 2011 och
föreslog att fjärrvärmenäten ska öppnas
upp för fler aktörer. De regionala aktörerna lade stort fokus på att diskutera frågan
och att i samverkan svara på remissen.
Någon arbetsgrupp för anläggningar och
för sammankopplingar etablerades inte på
grund av svagt intresse från aktörerna.
Energieffektiv samhällsplanering är
det handlingsområde som har haft de
mest långsiktiga målen. Vägen dit har
påbörjats på det sätt handlingsprogrammet avsåg men arbetet är långt ifrån
avslutat. KSL:s nätverk för kommunala
klimat- och energistrateger har utvecklats
till nätverket för miljöstrateger med en
direkt koppling till det regionala miljömålsrådet. Dessutom har flera andra nätverk
byggts upp i regionen, kring bland annat
energieffektivisering. Ett öppet forum i
december 2010 lyfte många viktiga frågor
och goda exempel. Under 2010–2011 genomfördes en rad aktiviteter med särskilt
fokus på energieffektivisering av flerbostadshus byggda 1965–1975.

Den 24 oktober 2012 hölls ett rådslag
för att återigen diskutera de regionala
klimat- och energifrågorna. I och med
detta rådslag avslutades arbetet i handlingsprogrammet men det regionala
klimat- och energiarbetet kommer att fortsätta. Klimatmålet är ett av länets högst
prioriterade miljömål och ett underlag för
länets fortsatta arbete är den klimat- och
energistrategi som Länsstyrelsen har tagit
fram och utarbetat i samråd med länets
aktörer, och som omfattar sex åtgärdsområden. Strategin ska omsättas i ett
åtgärdsprogram, vilket blir en naturlig
fortsättning på handlingsprogrammet för
energi och klimat. Under rådslaget diskuterades de åtgärdsområden som strategin
valt ut. De områden som ansågs högst
prioriterade var:
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• Transporter och resande.
• Samhällsplanering, regionala strukturer
och markanvändning.
Diskussionen som följde lyfte följande
viktiga utmaningar:
• Länet växer men måste växa hållbart
– både vad gäller byggande och transporter.
• Kopplingar mellan olika sektorer
behövs i planeringen, särskilt mellan
stadsbyggnad och transporter.
• Infrastrukturfrågorna är avgörande för
att nå minskad klimatpåverkan, särskilt
kollektivtrafik och cykel, exempelvis
genom regionala cykelstråk, bättre tvärförbindelser och bättre tillgänglighet till
de regionala stadskärnorna.
• Klimatfrågan behöver kopplas samman tydligare med andra prioriterade
områden som miljö, hälsa och attraktiv
stadsmiljö.

Rådslag inbjuder till att
hitta en gemensam syn
Processen i Handlingsprogram för energi
och klimat inleddes och avslutades med
rådslag. Flera som deltog menade att det
var en utmärkt mötesform för dialog och

erfarenhetsutbyte när beslutsfattare ska
enas om en strategi för att nå gemensamma mål. Här följer några citat:

”Rådslag är ett sätt att få med politiker och beslutsfattare och deras
engagemang tidigt i processen. Alla
får vara med och påverka från början i stället för att ett färdigt förslag
presenteras som man ska fatta beslut
om. Den enkät som skickades ut till
alla inbjudna gjorde att vi kunde
utgå från områden som de berörda
redan enats om och diskutera hur
man skulle gå vidare med dem.”

bara korvstoppning utan här ska vi
diskutera, överlägga och komma
fram till bra lösningar. Ett namn som
lockar är en bra början att nå målgruppen.”

Ulrika Palm, handläggare på TMR,
projektledare för handlingsprogrammet

”Ska man få resultat som går att
mäta på regional nivå, som gör att vi
kan minska vår klimatpåverkan enligt de mål vi har enats om, då måste
alla bidra. För att få med alla på banan, och hitta en gemensam syn, är
det jätteviktigt att skapa bra former
för dialog och erfarenhetsutbyte.
Det inspirerar att höra hur andra gör.
Man säkrar en godtagbar lägsta nivå
så att alla gör det som kan förväntas
av dem, och det kan sporra till att
man höjer ambitionsnivån över lägsta godtagbara. Här är rådslag en bra
mötesform.”
Gustav Hemming, ordförande i landstingets
miljö- och skärgårdsberedning

”Jag tycker att bara namnet rådslag
inspirerar. Just när politiker är målgrupp är namnet fyndigt. Det visar
att det ska vara lite verkstad, inte

Beatrice Torgnyson, strateg på BiogasÖst

”Poängen med rådslag är för mig
ett öppet meningsutbyte som ska
leda fram till ett ställningstagande.
De rådslag med politisk medverkan
som genomförts i detta arbete har
varit värdefulla sätt att fånga åsikter och uppnå delaktighet i viktiga
samhällsfrågor. I projekt som detta
är de ett gott alternativ till gedigna
men tungrodda formella beredningsprocesser, ett effektivt sätt att ge
demokratisk förankring och status åt
styrsignaler för arbetet.”
Lars Nyberg, miljödirektör/strateg i staben
på Länsstyrelsen

”Jag har blivit alltmer positiv till den
informella mötesform som rådslag
är. Men även rådslag behöver struktur. Genom svaren på den enkät som
gick ut till alla före första rådslaget
hade vi fyra målområden att diskutera kring. Utan det här sättet att
jobba tror jag inte att vi hade fått
igång den process vi fick igång.”
Anders Ekegren, ordförande i KSL:s miljö- och samhällsbyggnadsberedning
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Avfall

Avfall som resurs
kan utnyttjas bättre

”Tydligt är att matavfallet i Stockholm är en viktig resurs! Kartläggningen
av läget i Stockholms län visar att förutsättningarna för att samla in
matavfall för biogasproduktion har förbättrats markant de senaste åren.
De hinder och osäkerheter som tidigare fanns gällande möjligheterna
att behandla insamlat matavfall såsom brist på behandlingsanläggning
ar är i huvudsak undanröjda. Förutsättningarna för att åstadkomma en
ökad matavfallsinsamling för biogasproduktion i länet har aldrig tidigare
varit så goda.”
Said Ashrafi, Senior handläggare, Miljö- och samhällsutveckling, KSL

Att ta hand om avfall
är en energifråga
Inom handlingsområdet ”Avfall som
resurs” har insamlingen av matavfall för biogasproduktion tagit alltmer utrymme i diskussionerna. Utvecklingen sedan handlingsprogrammet startade har visat på en positiv effekt
av det. Nu är alla länets 26 kommuner på
banan när det gäller insamling av matavfall.
Avfallsområdet är dock mycket större
än bara organiskt avfall. Med en ökande
befolkning ökar alla avfallsströmmar, och en
utmaning inom avfallssektorn är att förbättra
sortering och återvinning av alla avfallsfraktioner. Hittills har FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen), som har producent
ansvaret, haft hand om återvinningsstationerna och kommunerna om återvinnings
centralerna.
Återvinningsstationerna har fungerat
med varierande framgång, vilket föranledde
regeringen att tillsätta utredningen ”Mot det
hållbara samhället – resurseffektiv avfalls
hantering” förra året. I augusti 2012 kom
betänkandet som bland annat föreslår att ansvaret för återvinningsstationerna ska återgå
till kommunerna.
En fråga som togs upp under handlingsprogrammets process var önskemål om

förbättrad och samordnad avfallsinsamling
i Stockholms län. I Stockholmsregionens
Avfallsråds (STAR), verksamhetsplan för
2011 betonades också en utökad regional
samverkan, enhetliga regler för inlämning av
avfall på anläggningarna för återvinning och
logistikutveckling både för bättre sortering
och för att minska antalet transporter. Även
innehållet i STAR:s verksamhetsplan för 2012
påverkades och viktiga aspekter som lyfts
fram under handlingsprogrammet togs med.
Eftersom inget avfall längre läggs på
deponi kommer allt avfall till användning.
Det är dock en definitionsfråga om avfallet
används rätt. Merparten, cirka 95 procent,
går till förbränning och är därmed en råvara
för produktion av el i kraftverk och värme i
fjärrvärmeverk. Men en ökad återvinning av
material är viktig för att minska både energiförbrukning och materialåtgång – förutsatt att
hanteringen i sig inte kräver mer resurser än
den sparar i form av exempelvis energi.
Viktigt framöver är att utveckla en koppling mellan avfall och planeringsfrågor i
kommunerna, liksom att ta fram en regional
handlingsplan för avfallsfrågor i stort.

»
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Avfall

”Avfallsfrågor måste
in tidigt i planeringen”
Ingela Lidén, handläggare, KSL

När det gäller avfall som resurs ser Ingela
Lidén två frågor som särskilt viktiga.
– Den ena är att vi behöver en regional
avfallsplan. Det är viktigt med strategier
för hur regionen ska hantera avfallsfrågor
på längre sikt. Den andra är att vi behöver
få in avfallsfrågor tidigt i planeringen, lika
tidigt som vatten och avlopp.
KSL har startat ett projekt som ska ge
förslag på hur frågorna bör hanteras. En
förstudie är påbörjad.
– Vi är det till befolkningen största
länet i landet och vi måste ha en väldigt
god framförhållning när det gäller vilka
avfallsslag vi ska satsa på, säger Ingela
Lidén. Var ska vi ha de större anläggningarna och finns det någon back-up? Allt är
inte solklart, och det saknas ännu en bra
samordning. Några stora bolag har hand
om flera kommuner och har bra koll, men
det saknas en regional plan. Troligtvis
kommer arbetet med en sådan att starta
under 2013.
Sedan ett tjugotal år har FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen,
ansvar för återvinningsstationerna och att
främja återvinning av metall, glas, papper
och plast. I enkätsvaren inför det första
rådslaget påpekades brister i hanteringen
på återvinningsstationerna. Man önskade
omförhandlingar av reglerna med förpackningsindustrin för att öka producentansvaret.
– På uppdrag av politikerna har vi tagit
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fram en modell för avtal med FTI som
skickats till kommunerna. I brist på avtal
har inte alla kommuner haft en förhandlingsbar relation till FTI. Ändå är det kommunerna som får klagomål när systemet
inte fungerar.
Regeringen har föreslagit att ansvaret
för insamling av förpackningsavfall och
tidningar ska övergå till kommunerna.
– Hur det blir vet vi inte i dagsläget,
säger Ingela Lidén. Men det vi vet är att
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– Vi förbränner fortfarande största delen av
avfallet, cirka 95 procent. Av matavfallet i
regionen samlade vi in 11 procent 2010 och
13–14 procent 2011, så här finns mycket att
göra, säger Ingela Lidén.

Avfall som resurs
Med Stockholmsregionens ökande befolkning ökar
också mängden avfall. Samtidigt som det är nödvändigt att minska mängden avfall är det viktigt att
det avfall som ändå finns kommer till största möjliga
nytta.
Sortering av avfall gör att:
* Råvaror kan återvinnas och utvinning av
material minskas.
* El, värme och biogas kan produceras.
För att sorteringsgraden ska öka krävs:
* Information om betydelsen av återvinning till alla
som producerar avfall.
* Återvinningsanläggningar och återvinningscentraler
som sköts effektivt.
* Tydliga tecken på att sorterat avfall kommer till
användning.
För att avfallet ska minska krävs:
* Färre engångsartiklar.
* Färre förpackningar.
* Ökat återbruk vid ”källan”.
* Information som motverkar slöseri.

det finns mycket att samarbeta kring för
att avfall ska bli en resurs fullt ut.
Utvecklingen inom EU går mot ökad
grad av sortering, men man diskuterar
också vad som är vettigt ur miljösynpunkt.
Vissa ämnen behöver återföras till naturen, exempelvis fosfor som är en ändlig
resurs. Annat avfall kan i stället ersätta en
ändlig resurs – som bränsle och drivmedel
i stället för olja exempelvis.

För bättre regional avfallshantering krävs:
* En regional avfallsplan.
* Att avfallsfrågor kommer in tidigt i planprocesser.
* Att ett samlande grepp tas för att minska
mängden avfall.
* Gemensamma utsorteringsrekommendationer
för länet.
* Sammanställning och information till branschens
aktörer om prognosticerade mängder tillgängligt
matavfall över tid. Denna information kan utgöra
beslutsunderlag för anläggningsägare som idag
planerar uppföra anläggningar i länet.
* Tätare uppföljning av miljömålen för matavfall.
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Biogas

Fordonsbränslet som
sluter kretsloppet

”Det som har varit extra roligt just på matavfallsområdet är att Stock
holmsregionen gått från att vara nästan sämst i landet på insamling till
att vara om inte bäst, så inte långt ifrån. Utan det informella arbete och
de gemensamma diskussioner som vi haft i handlingsprogrammet tror
jag inte att vi hade fått igång den här processen.”
Anders Ekegren, ordförande i KSL:s Miljö- och samhällsbyggnadsberedning

Insamlingstakten måste
öka – liksom produktionen
av biogas
Handlingsprogrammet för energi och
klimat har helt klart fått ”bollen i rullning” när
det gäller insamling av matavfall i länets kommuner. Från några få engagerade har nu alla
regionens kommuner beslutat att, eller börjat,
samla in matavfall.
Landstingets miljöpolitiska program för
perioden 2012–2016 anger också som ett av
målen att landstingets matavfall ska samlas in
för att möjliggöra produktion av biogas. Här
har bland annat Danderyds sjukhus föregått
med gott exempel.
Utvecklingen går åt rätt håll, men mängden insamlat matavfall måste öka. Det krävs
fortsatt samarbete för att hitta vägar att nå
upp till den strategi som finns på riksplanet.
Inget län i landet är ens i närheten av det
nationella behandlingsmålet ännu. I Sveriges nationella avfallsplan 2012–2017 ”Från
avfallshantering till resurshushållning” anges
att senast år 2018 ska minst 50 procent av
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och
restauranger sorteras ut och behandlas så att
energi tas tillvara.
Avgörande för att insamlingstakten ska öka
är att fler biogasanläggningar för både förbehandling och produktion kommer igång. An-

läggningar för rötning planeras i Skarpnäck,
Brista och Högbytorp, och för förbehandling
i Sofielund. Råvaran finns, liksom efterfrågan
på biogasen.
Handlingsområde Biogas har drivits av
KSL, som har ingångar till viktiga aktörer via
VAS-rådet (Vatten- och avloppssamverkan
i Stockholms län) och STAR (Stockholmsregionens avfallsråd), i nära samarbete med
landstinget och Länsstyrelsen.
En betydelsefull samarbetspartner har också BiogasÖst varit, som i sin roll som regional
plattform verkar för att påverka och förbättra
förutsättningarna för biogas. Den biogas som
produceras i Stockholmsregionen, med visst
tillskott från Mälardalsregionen, räcker i
nuläget endast till bussar i kommersiell drift
och sopbilar. Det är köer till mackarna, och
möjligheten att klara leverans även till privata
bilar är ett mål som återstår att uppfylla.
Huvudaktörer för att Stockholmsregionen
ska leva upp till regionala och nationella mål
för matavfallsinsamling och biogasproduktion
är kommunerna, VA-bolagen, avfallsbolagen
och biogasbolagen. Därtill i viss omfattning
energibolagen, liksom STAR och VAS-rådet.

»
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Biogas

”Samarbete över länsgränserna nödvändigt”
Beatrice Torgnyson Klemme, VD, BiogasÖst

Fördelarna med biogas är tydliga.
– Biogas löser avfallsproblem, sluter
kretsloppet, bemöter ”peak fosfor”-frågan
och återför näringsämnen. Vi skapar
förnybara drivmedel och kan göra el,
värme och fordonsbränsle, säger Beatrice
Torgnyson Klemme.
Det är inte ofta det går att med en enda
satsning komma åt flera miljöproblem,
konstaterar hon. Och även om biogasen
inte är den enda lösningen så är den en
oerhört viktig sådan.
BiogasÖst kom in tidigt som samarbetspartner i handlingsprogrammet.
– För biogasens fortsatta utveckling är
samarbete över länsgränserna avgörande.
Länen runt omkring är beroende av Stockholm för att få en större marknad för sin
biogasproduktion. Och Stockholms län är
beroende av import för överskådlig framtid.
Det finns viktiga synergieffekter mellan
alla län som ingår i BiogasÖst – Stockholm, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro och Östergötlands län – och
det var orsaken till att samarbetsorganet
bildades 2008.
– Nu är den stora utmaningen att få
igång en ökad biogasproduktion, säger
Beatrice Torgnyson Klemme. Utan en
sådan är det svårt att erbjuda många fler
tankställen. Och även om det är imponerande hur matavfallsinsamlingen ökar i
Stockholmsregionen så finns det mycket
kvar att göra.
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Biogasproduktionen är också helt beroende av politiska beslut, betonar hon. Det
gäller att få långsiktiga politiska spelregler
och rimliga ekonomiska förutsättningar
för att våga satsa på förnybara alternativ.
Potentialen är stor, flera aktörer är intresserade. Men branschen behöver någon
form av incitament för biogasproduktion
eller produktionsmål. Nu har eller går
snart alla stöd ut som hittills har gynnat
biogasen – Klimp-stödet, skattebefrielsen,
landsbygdsprogrammet och det reduce-
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– Ser man på den teoretiska potentialen så finns
det goda möjligheter att producera mer biogas.
Men vi skulle behöva få in allt matavfall – från
hushåll, restauranger och storkök, säger Beatrice
Torgnyson Klemme.

Biogas
Det långsiktiga målet för Stockholmsregionen är att
minst 10 procent av drivmedlen (3 TWh) är biogas år
2020. Utvecklingen går åt rätt håll, men såväl råvaran
som produktionen är fortfarande otillräcklig om målet ska kunna nås. Stockholmsregionen är långt ifrån
det nya nationella målet att 50 procent av matavfallet ska behandlas organiskt.

rade förmånsvärdet för tjänstebilar som
drivs med biogas.
– Det har i alla fall helt klart hänt en
hel del inom biogasområdet de senaste
åren. Marknaden växer och matavfallsinsamlingen ökar i Stockholmsregionen.
Men det behöver hända mycket mer! Nu
hänger det på politiska beslut som gynnar
utvecklingen.

För att mängden matavfall ska öka krävs:
* Att fler hushåll ansluter sig till kommunens mat
avfallsinsamling. Här behövs ökad information om
att varje bidrag spelar roll.
* Att matavfall från storkök, restauranger och
butiker samlas in. Utan bidrag från de verksam
heter som producerar mest matavfall kommer inte
tillräcklig volym att uppnås.
För att produktionen av biogas ska öka krävs:
* Politiskt stöd som gynnar satsning på förbehandling och produktion.
* Långsiktiga styrmedel och spelregler för att aktörerna ska våga satsa.
* Någon form av ”morot”. Diskussioner förs om
bland annat biogascertifikat, alternativt klimat
certifikat som skulle gynna alla förnybara bränslen i
förhållande till deras klimatnytta.
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Fjärrvärme oslagbart i
tätbebyggda områden
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Fjärrvärme

”Fjärrvärme är något som skapar effektivitet i systemet. Här kommer
avfall in som resurs, liksom när det gäller produktion av biogas. När vi
jämför oss internationellt brukar vi säga att vi är världsbäst på fjärrvärme.
Men vi kan också se behov av utveckling; att koppla ihop fjärrvärmenät
till exempel.”
Erik Langby, ordförande i KSL:s styrelse

Road map för
framtida investeringar
Länets fjärrvärmesystem består av fyra
stora mellankommunala system och några
mindre, lokalt begränsade system. Ett uttalat
mål i RUFS 2010 är att fjärrvärmenätet ska
kopplas samman i ökad utsträckning. Genom
detta går det att samköra anläggningar, undvika spetsproduktion, höja effektiviteten och
leveranssäkerheten och uppnå miljövinster genom en storskalig användning av biobränslen.
Frågan om tredjepartstillträde, TPA, tog
stort fokus under handlingsprogrammets fas 2.
Det berodde på en pågående statlig utredning
”Fjärrvärme i konkurrens” som diskuterade
möjligheten att öppna fjärrvärmenäten för
tillträde och tillåta kunderna att välja fritt
bland olika leverantörer av fjärrvärme. I slutet
av april 2011 kom betänkandet med förslag
på ett nytt regelverk som ger förutsättningar
för konkurrens på fjärrvärmemarknaden. Det
finns delade meningar om förslaget, beroende
på hur olika parter gynnas eller missgynnas.
Inom handlingsprogrammet genomfördes en
hearing för att diskutera utredningen och ha en
regional samsyn i remissvaren till regeringen.
De regionala parterna var överens om att det är
viktigt att omregleringen av marknaden värnar
kundens intressen samtidigt som fjärrvärmens
bidrag till ett hållbart samhälle säkerställs.
I nuläget har inte några beslut fattats om
hur fjärrvärmen ska utvecklas i framtiden.
En ytterligare orsak till att inte fler frågor
har drivits var att en utredning visade att
energibolagen inte såg några större olösta
frågor i länet. Länets energibolag har en klar

bild av produktions- och logistikvillkor för
en nära framtid. Det visade den road map för
fjärrvärme och kylsystem som togs fram inom
handlingsprogrammet i nära samarbete med
energibolagen.
En sammanställning av fjärrvärmerapport
er och aktörsplaner visade att samtliga fjärr
värmeaktörer förväntar sig en stabiliserad
eller något minskad konsumtion av fjärrvärme. Även om regionens tillväxt leder till
potentiella nya fjärrvärmekunder kan fortsatt
energieffektivisering, klimatförändringar
och konkurrens från enskilda värmepumpar
komma att leda till att fjärrvärmeanvändningen stagnerar.
Omställningen av produktionssystemet
innebär att fjärrvärmeverk som eldas med biobränslen och avfall kommer att få en allt större
roll i kraftvärmeproduktionen. Den förväntade
samlade effekten av nya biobränsleeldade
anläggningar är dock oklar.
Den samlade bedömningen är att försörjningen av de ökade mängderna biobränslen
kan klaras inom befintliga logistiksystem. Men
flera aktörer betonade vikten av att försörjningsmöjligheterna säkerställs genom bland
annat tillgång till hamnlägen och omlastningsplatser. Det är också viktigt att berörda
kommuner inkluderar nödvändiga produktionsplatser liksom mark för upplag i sina
översiktsplaner. Biobränslen är mycket skrymmande i jämförelse med fossila bränslen.
Ansvariga för att driva fjärrvärmefrågan
har varit TMR i samverkan med KSL.

»
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Fjärrvärme

”Fjärrvärmesystemet
skapar samhällsnytta”
Adam Lindroth, ansvarig för
omvärldsfrågor på Fortum Värme

Vår förre statsminister Göran Persson
sa på sin tid att fjärrvärme är klimatets
hjälte. En som är benägen att hålla med är
Adam Lindroth. Men inte bara för att han
representerar den största leverantören av
fjärrvärme i Sverige.
– När den stora utbyggnaden av fjärrvärme började under 1970-talet i vårt land
så var det som ersättning för oljeeldning.
Den samhällsomställningen är nära nog
unik. Det finns fjärrvärme på andra håll
i världen, men den svenska torde ha bäst
prestanda. Det stora miljöbidraget är att
det går att bygga stora effektiva produktionsanläggningar – kraftvärmeverk –
som gör både värme och el, och som drivs
på förnybara och återvunna bränslen.
Det finurliga, fortsätter han, är alltså
att det också går att producera el i anläggningarna, vilket ger mycket större verkningsgrad. Det går att elda både ”grönare”
och med större utbyte.
– El är en väldigt exklusiv resurs, och
svår att få fram på ett bra sätt, säger Adam
Lindroth. Tills vi hittar bättre alternativ än
kondenskraft, och tills dess kraft från sol,
vind och vatten kan utvecklas så att el blir
en ren och billig vara, är kraftvärme och
fjärrvärme bäst i tätbebyggda områden.
När planer tas fram för tätbebyggda
områden och energiförsörjningen disku
teras är det ur två perspektiv, konstaterar han.
– Det är resursperspektivet – hur får vi
ut en viss mängd värme till så få resur-
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ser som möjligt? Och hur gör vi det med
minimal påverkan på klimatet? Svaren
på båda frågorna är fjärrvärmens stora
konkurrensfördel.
Ur ett systemperspektiv – när man inte
bara tittar på sin egen skorsten, utan på
effekter utanför huset eller staden – så
vinner kraftvärmebaserad fjärrvärme.
Men den stora risken med de planer och
styrsystem som finns, som Adam Lindroth ser det, är att kommuner tar på sig
en alldeles för liten hatt. Det gäller både i
Stockholmsregionen och i övriga landet.
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– Fjärrvärmens stora fördelar är att den är
resurseffektiv och ger minimal klimatpåverkan,
säger Adam Lindroth.

Fjärrvärme
Den avreglerade energisektorn minskar kommunernas möjlighet att påverka utvecklingen. Det som därmed styr investeringar i fjärrvärmesektorn är främst
företagsekonomiska kalkyler, inte samhällsekonomiska. Detta till trots finns exempel på kommuner i
regionen som kunnat påverka, genom verksamhet i
egen regi eller genom samarbete med energibolag.

– Man har glömt bort den fullständigt
centrala tankemodellen i klimatsammanhang: tänk globalt, handla lokalt. Man
tänker lokalt och handlar lokalt och riskerar därmed suboptimering. Det är samma
principiella problem som när vi inte räknar in koldioxidutsläpp från den produktion som sker för import till Sverige i våra
nationella utsläpp. Bryr vi oss inte om vad
som händer utanför landets, regionens,
kommunens eller en specifik fastighets
gränser blir det direkt kontraproduktivt
eftersom klimatet är en global fråga.

För den fortsatta utvecklingen:
* Är det viktigt att ha ett forum på regional nivå där
nätverk mellan flera aktörer knyts. Då öppnas för
dialog; de regionala sambanden blir tydliga och
möjligheten ökar att se regionala behov före de
rent ekonomiska.
* Behöver kommunerna skapa förutsättningar för
sammanhängande nät i översiktsplaner och detaljplaner. Även om regionen kommit långt i övergången till biobränslen återstår några viktiga konverteringar. Här har ett fortsatt regionalt samarbete stor
betydelse för att hjälpa varandra i såväl produktion
som leverans.
* Är det bra att tänka på att vad som görs i Stockholmsregionen spelar roll som förebild för andra. Vi
har ögonen på oss!
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Energieffektiv
samhällsplanering
Ett brett område med
många inblandade aktörer

”Vad vi gör i kommuner, landsting och regioner i hela världen är jätte
viktigt för klimatet. Till viss del tävlar vi med varandra och det kan bidra
till att höja någon slags moralisk standard så att mindre engagerade
kommuner dras med. Och om vi i Stockholmsregionen är duktiga på att
ställa miljö- och energikrav i exempelvis nybyggnation, leder det också till
att ny teknik utvecklas. Teknik som underlättar för andra att följa efter.”
Gustav Hemming, ordförande i landstingets miljö- och skärgårdsberedning

Mycket energi kan
sparas genom kloka val
Bebyggelsesektorn står för cirka 60
procent av länets energibehov och cirka 40
procent av koldioxidutsläppen. Här finns en
stor potential för att spara energi och minska
utsläppen. Men också tuffa utmaningar för
att nå målen genom energieffektivisering och
bättre byggande.
Boven i dramat är framför allt äldre byggnader med gamla system. Stora investeringar
behövs för en upprustning och modernisering,
inte minst av de storskaliga bostadsområden
som byggdes på 1960- och 1970-talen.
Men även i nyproduktion krävs en ökad
satsning på energibesparande material,
byggteknik och boende. Nya högre krav är
nödvändiga för att ny bebyggelse ska bli mer
energisnål, har konstaterats under handlingsprogrammets gång. Tekniken finns tillgänglig,
liksom en vilja att bli bättre, men det behövs
tydliga incitament och styrmedel som gör att
det lönar sig att tänka långsiktigt i en konjunkturkänslig bransch.
Länets kommuner arbetar med energieffek
tivisering och är medvetna om vikten av att
tänka på klimatfrågan i sin fysiska planering.
Men även om kunskapen om klimatsmarta lösningar har ökat hos kommuner, fastighetsägare
och byggbolag de senaste åren är det svårt att
se om kunskapen omvandlas till konkreta krav
och projekt för energieffektiva stadsdelar. Hittills är det mest i enskilda projekt. Kraven på
kommunerna att inkludera energi- och klimatfrågor i exempelvis fysisk planering har dock
skärpts något i den nya plan- och bygglagen.

Ett stort problem är det kortsiktiga ekonomiska tänkandet. Många energibesparande
satsningar är dyra initialt, men kan räknas
hem efter några år och ge avsevärt lägre kostnader i framtiden. Det kan också finnas en
konflikt mellan uppmaningar om lägre krav
för att möjliggöra ett ökat bostadsbyggande i
Stockholmsregionen och bästa möjliga byggande ur energisynpunkt. Att bygga snabbt
och billigt har ofta visat sig ge större kostnader på lång sikt, något som vi lätt glömmer
bort när frågor drivs ur enbart ett perspektiv.
Samhällsplaneringen inbegriper många
frågor med bäring på energi och klimat och
ofta behöver frågorna lyftas över kommungränserna. Detta gäller inte minst trafiklösningar eftersom regionens invånare ofta inte
bor och arbetar i samma kommun. Människor
vill ha nära till kollektivtrafik, helst spårbunden sådan, och kunna nå sin arbetsplats inom
rimlig tid. Att bygga nära befintlig kollektivtrafik och i täta strukturer hänger ihop med
planeringsmålen i RUFS 2010 och minskar
antalet resor med egen bil, underlättar samordning av varuleveranser och ökar möjligheten till fjärrvärmeförsörjning.
För att Stockholmsregionen, trots en ökande befolkning, ska klara uppställda klimatmål
måste samverkan ske mellan många aktörer. Staten, kommunerna, Länsstyrelsen,
landstinget, energibolagen, trafikaktörerna,
fastighetsbolagen och de stora byggbolagen
är alla viktiga pusselbitar i den komplexa samhällsplaneringen.

»
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Energieffektiv samhällsplanering

”Vi behöver utnyttja
ny teknik bättre”
Ulrika Palm, projektledare för
Handlingsprogram för energi och klimat

Ulrika Palm arbetar på Tillväxt, miljö och
regionplanering (TMR) inom Stockholms
läns landsting. Hon har varit projektledare
för handlingsprogrammet i drygt ett år.
– Det är viktigt att koppla energifrågorna till samhällsplaneringen. Hur vi
planerar och bygger i dag påverkar energiförbrukningen långt fram i tiden. Bostäder
och arbetsplatser som är energieffektiva
och ligger nära väl utbyggd kollektivtrafik
minskar både behovet av energi för uppvärmning och bilresandet.
Samtidigt är det viktigt att tänka på
att nybyggnationen bara är ungefär en
procent per år av det totala byggnads
beståndet, konstaterar hon. Därför är det
avgörande att energieffektivisera i det befintliga beståndet om energiförbrukningen
ska minska ordentligt. Ett viktigt arbete är
upprustningen av bostäder i det så kallade
miljonprogrammet. Här måste också fler
aspekter vägas in som är viktiga för områdenas framtid, något som en studie som
pågår på TMR nu försöker belysa.
I ett samarbete som TMR har haft med
Tällberg Foundation har flera nya idéer
lyfts fram.
– De har samlat många olika aktörer
för att ta ett helhetsgrepp i frågan, med
målet att på lång sikt visa att det går att
skapa lönsamhet i något som på kort sikt
bara ser ut som en kostnad.
Just detta är ofta ett problem, menar
Ulrika Palm.
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– Det kanske inte går att räkna hem
energibesparingen inom en mandatperiod
eller inom gängse avskrivningstid vilket
motverkar något som på lång sikt egentligen är lönsamt. Ibland är det olika ”penningpåsar” inom en och samma verksamhet som gynnas respektive drabbas av en
energisparande investering. Och resultatet
blir att satsningen inte görs. Så är det även
på individnivå – sparar du el men inte ser
det på räkningen är det lätt att motivationen försvinner. Ibland är det svårt att få
till kopplingarna som är nödvändiga för

FOTO: ULF LODIN

– Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp och
tänka långsiktigt när det gäller samhällsplanering. Finansieringen är ofta ett problem när en
investering kan räknas hem först efter många år,
säger Ulrika Palm.

Energieffektiv
samhällsplanering
Merparten av Stockholmsregionens energiförbrukning går till byggnader. På lång sikt kan stora besparingar göras genom energieffektiviserande åtgärder
i det redan byggda beståndet och genom bästa
möjliga val av material och utrustning i nybyggnation
och byggprocess.

att det ska bli lägre energiförbrukning i
slutändan. Vi behöver bättre incitament
på alla plan.
– Framåt behöver vi också komma
igång med småskalig förnybar energiproduktion, till exempel i form av vindkraft
och solceller. Vi har en stor andel glesbygd
också i Stockholmsregionen, bland annat i
skärgården, där det finns stor potential för
småskaliga system. Tekniken finns, men
har inte riktigt varit lättillgänglig. Det tror
och hoppas jag kommer att vända nu.

Viktigt för utvecklingen är att:
*Långsiktig vinst premieras framför kortsiktiga
lösningar vid renovering av det äldre byggnads
beståndet.
*Energieffektiviseringen av den storskaliga 1960- och
1970-talsbebyggelsen måste kopplas till andra frågor
av betydelse i områdena och i regionen.
*Högre miljökrav ställs vid nyproduktion än de
nuvarande och att de krav som ställs följs upp.
*Nya bostäder byggs genom förtätning och nära
kollektivtrafik för att minska det privata bil
resandet.
*Ny teknik tas till vara, bland annat för att öka
den småskaliga energiproduktionen och för att
effektivisera i befintliga energisystem.
*Nya typer av finansiella modeller utvecklas.
*Samarbetet mellan regionala aktörer och
kommunerna i regionen fortsätter och fördjupas
för att nå målen i RUFS 2010 och länets klimatoch energistrategi.
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Klimat- och energistrategi
för Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län har på
regeringens uppdrag utarbetat en klimatoch energistrategi för Stockholms län.
Strategin utgår från fem regionala mål
som fångar klimatutmaningen utifrån
olika perspektiv med minskade utsläpp,
minskad energianvändning och förnybara
källor i fokus. För att nå målen har sex
åtgärdsområden valts ut, utifrån att de är
områden där det behövs regional kraftsamling, att stora vinster kan göras och att
trenderna idag pekar åt fel håll. Ett viktigt
led i genomförandet av klimat- och energistrategin är uppföljning, som behöver
vara effektiv och återkommande.

Mål 2: Regionens energianvändning är 20
procent effektivare år 2020 jämfört med
år 2008, mätt i energiintensitet (tillförd
energi per BNP-enhet i fasta priser).

Regionala mål
Mål 1: Länets utsläpp av växthusgaser utanför handeln med utsläppsrätter minskar
med 19 procent till år 2020 jämfört med
2005. Verksamheter som regleras av handel med utsläppsrätter minskar samtidigt
sina utsläpp med 30 procent till år 2020.

Mål 5: Energiproduktionen i länet sker år
2020 till 90 procent med förnybara bränslen, spetslastproduktion oräknad. År 2030
sker den till 100 procent med förnybara
bränslen.

Mål 3: De klimatpåverkande utsläpp
som energianvändningen ger upphov till
minskar med 30 procent per invånare
till år 2020 (i ton koldioxidekvivalenter)
jämfört med år 2005 och med 40 procent
till år 2030.
Mål 4: År 2020 är 16 procent av energi
användningen inom transportsektorn
förnybar.

Åtgärdsområden
1. Transporter och resande
2. Energianvändning i bebyggelse
3. Energiproduktion – nya och gamla
system
4. Samhällsplanering, regionala strukturer
och markanvändning
5. Långsiktigt bärkraftig konsumtion av
varor och tjänster
6. Kunskapsuppbyggnad och utvecklingsarbete
Rådslaget i oktober 2012 pekade ut
åtgärdsområde 1 och 4 som de högst
prioriterade områdena att sätta igång att
arbeta med.
Den fortsatta processen
Länsstyrelsen har inlett en regional miljömålsdialog med kommuner, organisationer och företag. Begränsad klimatpåverkan är ett av sex prioriterade miljömål i
den dialog där Länsstyrelsen och aktö-
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rerna i länet ställer sig bakom åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Länets klimatoch energistrategi ligger till grund för hur
regionen ska arbeta att ta fram åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan.
Som styrgrupp för detta arbete verkar
det regionala miljömålsrådet där Läns
styrelsen samverkar med offentliga aktörer. Rådet träffas cirka två gånger varje
vår och två gånger varje höst för avstämningar om de prioriterade miljömålen.
Rådets medlemmar ansvarar för att åter-

koppla till sina respektive organisationer.
Således återkopplar de kommundirektörer
som ingår i rådet till sina kollegor i övriga
kommuner, vilket ger en mycket värdefull
länk till den samlade verksamheten i alla
länets kommuner.
Ett arbete för att omsätta strategin i
åtgärder för att nå de regionala målen har
inletts under 2013 och kommer också att
samverkas med de andra prioriterade miljömålen eftersom många åtgärder kopplar
till varandra i de olika miljömålen.

Regionala miljömålsrådet består av representanter för de offentliga aktörerna i
den regionala miljömålsdialogen.
- Trafikverket
- Länsstyrelsen
- Stockholms läns landsting
- Länets kommuner genom KSL och några kommunrepresentanter
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Energi- och klimatfakta
Växthusgasutsläppen minskar men energianvändningen ökar i Stockholmsregionen
De utsläpp av växthusgaser som orsakas
av slutanvändning av energi i Stockholmsregionen har sjunkit från 2006 till 2010,
från totalt 9,5 till 8,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter1 (CO2e). Detta trots att
befolkningsökningen har varit högre än
beräknat under perioden. Per invånare var
utsläppen 4,2 ton CO2e år 2010, jämfört
med 4,9 ton år 2006. Nedgången sker i
princip i den takt som krävs för att nå de
mål som satts upp för regionen i RUFS
2010, till 2020, 2030 och 2050. Samtidigt
har energianvändningen ökat totalt sett
vilket inte ligger linje med målbilden i
RUFS 2010. En förutsättning för att vi ska
nå de långsiktiga klimatmålen är att vi
både klarar av att sänka den totala energianvändningen och att vi kan fasa ut de
fossila bränslena och därmed på lång sikt
blir fossilbränslefria.
En viktig förklaring till minskningen
av utsläpp av växthusgaser, trots ökad
energianvändning, är att den mix av
bränslen som används för elproduktion2
och fjärrvärmeproduktion innehåller
mindre andel fossila bränslen. Därför har
utsläppen minskat i bebyggelsesektorn
trots att energianvändningen samtidigt
har ökat där. Även industrisektorn har

minskat användningen av fossila bränslen,
och även minskat sin energianvändning.
Inom transportsektorn har däremot inte
koldioxidutsläppen minskat, utan snarare
ökat, och samtidigt ökar energianvändningen.
Energisektorn utgörs av de kraft- och
värmeproducerande bolagen. Bebyggelsesektorn (Byggd miljö och service) är
bred och inkluderar dels bostäder i form
av småhus, flerbostadshus och fritidsbostäder, dels offentlig verksamhet såsom
förvaltning, utbildning, gatubelysning och
avfallshantering. Även handel, kontor och
övriga tjänstesektorn ingår i denna kategori. I kategorin Industri ingår tillverkningsindustrin och utvinning av mineral
samt byggindustrin. I kategorin Transporter ingår kollektivtrafikverksamhet, tankställen, det vill säga bränsleförbrukningen
för vägtrafiken, järnvägstransporter etc.
Kategorin Jord- och skogsbruk utgörs av
de delar som förbrukar energi inom dessa
verksamheter.
Energianvändningen och koldioxidutsläppen för respektive sektor har jämförts
med 2006 års värden som utgjorde basår i
RUFS 2010 och i Energistudien för Stockholmsregionen.

En måttenhet som används för att beräkna den sammanlagda effekten av olika växthusgasutsläpp, genom att andra
växthusgaser räknas om så att de motsvarar koldioxid som är den mest förekommande växthusgasen.
2)
För elproduktionens koldioxidutsläpp har Nordisk medelmix använts. År 2010 var utsläppen 100 g CO2/kWh el.
1)

Fastställandet av koldioxidutsläpp följer samma metodik som
används i RUFS 2010 och i Stockholmsregionens energiframtid
2010-2050. Det innebär att utsläppen beräknas ur ett slutanvändarperspektiv; direkta utsläpp från förbränning av fossila
bränslen ingår, men även indirekta utsläpp från användning
av energi. På så sätt inkluderas också energi som används
i Stockholm, men som har omvandlats någon annanstans,
till exempel el från vattenkraftverk i norra Sverige eller från
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kolkraftverk i Danmark. I den nationella emissionsdatabasen
används istället så kallad RUS-statistik (RUS står för regional
utveckling och samverkan i miljömålssystemet). Den fördelar
istället utsläppen där de uppstår, det vill säga där de fossila
bränslena förbränns.
Faktaunderlag till diagrammen på sidorna 32-35 har tagits fram av Sweco Energuide med hjälp av statistik från SCB och Energimyndigheten. Diagrammen på
sidorna 36-37 bygger på statistik från STAR, Stockholmsregionens avfallsråd.

ENERGIANVÄNDNING (TWh), STOCKHOLMS LÄN
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Totalt sett har energianvändningen ökat.
Från cirka 54 TWh år 2006 till knappt 56
TWh år 2010. Målbilden som ska nås för
2020 innebär att vi måste energieffektivisera så att energianvändningen sjunker
till 47 TWh totalt för hela Stockholmsregionen. Energieffektiviseringen är viktig
eftersom den förnybara energin finns i
begränsad mängd. De sektorer som har
ökat sin energianvändning är bebyggelsesektorn och transportsektorn.

Energianvändningens utveckling sedd i relation till målen för
2020, 2030 och 2050.

Växthusgasutsläppen
minskar

VÄXTHUSGASUTSLÄPP, STOCKHOLMS LÄN
10

De totala växthusgasutsläppen har minskat i alla sektorer utom transportsektorn.
År 2010 var det totala utsläppet av koldioxid 8,6 ton jämfört med 9,5 ton år 2006.
År 2020 ska vi komma ner till 6,6 ton
CO2e, vilket innebär att vi måste minska
utsläppen kraftigt i både transportsektorn
och bebyggelsesektorn.
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Utvecklingen av växthusgasutsläpp, miljoner ton CO2-ekvivalenter,
sedd i relation till målen för 2020, 2030 och 2050.

Växthusgasutsläppen har minskat sedan
2006 från 4,9 ton till 4,2 ton per capita.
Delvis beror detta på att Stockholms
befolkning har ökat vilket leder till att
energianvändningen kan fördelas på fler
när vi utnyttjar byggnader och kollektivtrafik intensivare, men även på att koldioxidutsläppen i den nordiska elproduktionen har minskat.
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Utvecklingen av växthusgasutsläpp per invånare, sedd i relation
till målen för 2020, 2030 och 2050.
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Utvecklingen i respektive sektor
CO2e-UTSLÄPP, MILJONER TON PER SEKTOR I
STOCKHOLMSREGIONEN 2010
Jordbruk och skogsbruk 0,07

Energisektor (förluster) 0,43

Transport 3,49

Byggd miljö
och service 4,41

Industri 1,09

ENERGIANVÄNDNING INOM BYGGD MILJÖ OCH SERVICE
Flytande ej förnybart 4%

Fjärrvärme 42%
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Fast förnybart 2%

El 50%

Energisektorn
Koldioxidutsläppen från energisektorn
har minskat något, anledningen till detta
är delvis av statistikredovisningskaraktär.
Förluster i överföring och distribution bokförs numera som användning i användarledet. Det är alltså endast förlusterna inom
produktionsanläggningarna som räknas in.
Produktionen av el och fjärrvärme har ökat
något. Koldioxidutsläppsminskningen förklaras av att användningen av fasta fossila
bränslen har minskat, medan användningen av fasta förnybara bränslen ökat kraftigt.
Användningen av både förnybara och icke
förnybara flytande bränslen har ökat.

Bebyggelse
I sektorn byggd miljö och service har
CO2e-utsläppen minskat kraftigt, från 4,4
till 3,8 miljoner ton CO2e. Främsta anledningen till detta är den kraftigt minskade
användningen av icke förnybara flytande
bränslen av olika slag, främst eldningsolja.
Dessutom har koldioxidintensiteten i den
nordiska elmixen minskat. Som helhet
har däremot energianvändningen i denna
sektor ökat. Denna ökning har varit högre
än befolkningsökningen.

LJÖ OCH SERVICE

RTER

Transporter

ENERGIANVÄNDNING INOM TRANSPORTER
Flytande förnybart 6%

Såväl energianvändningen som koldioxidutsläppen har ökat inom transportsektorn.
Både användningen av förnybara som
icke förnybara flytande bränslen har ökat.
Elanvändningen minskar däremot något.
El används för järnvägstransporter och
kollektivtrafikverksamhet.

El 4%

Gas ej förnybart 0%

Flytande ej förnybart 90%

Industri

ENERGIANVÄNDNING INOM INDUSTRI
Flytande ej förnybart 13%

Gas ej förnybart 2%

Fjärrvärme 68%

El 17%

ENERGIANVÄNDNING INOM JORD-OCH SKOGSBRUK

Energianvändningen i industrin har minskat under den studerade perioden, likaså
koldioxidutsläppen. Användningen av icke
förnybara flytande bränslen har minskat
kraftigt. Eftersom sekretessen har ökat
kring vissa bränsleslag är det inte möjligt
att visa fördelningen av bränslen.

Jord- och skogsbruk
Energianvändningen för jord- och skogsbrukssektorn är i princip oförändrad
mellan 2006 och 2010, medan koldioxid
utsläppen har minskat något. Minskningen beror på den lägre koldioxidintensiteten i elanvändningen.

El 39%

Flytande ej förnybart 61%
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Matavfallsinsamling i Stockholmsregionen

JORD-OCH SKOGSBRUK

2009

2010

2011

2012

Antal kommuner
i länet som samlar
in matavfall från
hushåll

7

11

14

21

Total mängd
insamlat matavfall till biogasanl. (ton)

3 063

10 851

23 226

Statistik
ej klar

Andel insamlat
matavfall till
biogasanl.

8 procent

11 procent

14 procent

Statistik
ej klar

ANDEL AV HUSHÅLLSAVFALLET SOM GICK TILL FÖRBRÄNNING RESPEKTIVE BIOGASPRODUKTION ÅR 2011
Matavfall 2%

Övrigt 3%

Avfall till
förbränning 95%
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Under de senaste åren har det skett en
stor omsvängning vad gäller insamling av
matavfall i Stockholmsregionen. År 2009
var det endast ett fåtal kommuner i länet
som samlade in matavfall separat, bland
annat Södertälje, Sollentuna, Sigtuna och
Järfälla. Under 2010-2011 genomfördes en
rad aktiviteter och seminarier genom handlingsprogrammet för energi och klimat
som har bidragit till att allt fler kommuner
har fattat beslut om att samla in matavfall.
Stort fokus ligger på att med matavfallet
som råvara producera biogas för att kunna
svara på den brist som råder idag och den
ökande efterfrågan. Därmed skapas också
förutsättningar för att kunna sluta kretsloppen och återföra restprodukten biogödsel
till växtodling.

Inom Stockholms län samlades det 2011 in
521 958 ton hushållsavfall (kärl- och säckavfall). Det mesta gick till förbränning och
en liten del användes till produktion av
biogas och biogödsel. Idag (år 2013) har
25 av 26 kommuner i länet fattat beslut
om att samla in matavfall och 24 kommuner kommer under året ha satt igång
matavfallsinsamling. Det finns förbehandlingsanläggningar i länet som kan ta emot
matavfallet och efterfrågan på biogas är så
stor att allt matavfall som kan samlas in
får avsättning.

ET SOM GICK TILL FÖRASPRODUKTION ÅR 2011

HUSHÅLLSAVFALLETS FÖRDELNING ENLIGT
PLOCKANALYSER

Övrigt 20%

Förpackningar 40%

Matavfall 40%

Inför framtagandet av RUFS 2010 gjordes
Energistudien för Stockholmsregionen.
Studien som genomfördes i samverkan

Det nationella målet är att 50 procent av
den totala mängden matavfall ska samlas
in och behandlas biologiskt senast 2018.
Det gäller alltså matavfall från hushåll,
men även från storkök, butiker och restauranger. Enligt gjorda beräkningar uppgår
den totala potentiella mängden matavfall
i länet till ca 230 000 ton vilket skulle
innebära att mer än 100 000 ton matavfall
skulle kunna samlas in när regionen har
nått det nationella målet. Stockholmsregionen har långt kvar till att nå detta mål,
men går i rätt riktning.

mellan både privata och offentliga aktörer
tog bland annat fram en målbild för hur
Stockholmsregionen måste ställa om från
fossilt till förnybart och hur det påverkar
alla samhällssektorer. Studien sammanfattades i rapporten Stockholmsregionens
energiframtid 2010-2050 som går igenom
de olika sektorernas potential för att
minska energianvändning och koldioxid
utsläpp. Målbilden för regionen och för
sektorerna är samma som redovisas även i
denna skrift, men med nya data.
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