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Remissvar på Strategi för fossilbränslefritt Stockholm 2040, Dnr 134-175/2015 

 

Sammanfattning av synpunkter 

 Fossilfri stad 2030 istället för 2040 måste vara målet för strategin 

 Konsumtionens roll för att minska utsläppen kan inte negligeras, bör finnas i strategin 

 Stockholm bör ta ett större ansvar för en regional strategi som minskar utsläpp från fossildriven 

trafik i hela länet. 

 Avbryt bygge och planering av alla nya motorvägar inkl redan beslutade som Förbifart Stockholm 

 Kolanvändningen i Värtaverket måste avvecklas snarast möjligt, helst till 2018. 

 Det civila samhällets organisationer och medborgarna har en viktig roll att spela 

 Produktion av förnybar energi måste underlättas och stimuleras  

 Förbud mot fossilbränsleförsäljning är nödvändigt tidigare än 2040 

 Påverka och minska flygresorna 

 Engagera små och stora fastighetsägare i arbetet med resurseffektiva kretslopp 

 Politisk enighet nödvändig för långsiktig klimatpolitik 

 

Allmänt 

En genomläsning av klimatstrategin ger en tydlig bild av att Stockholm är oerhört sent ute när det gäller det 

klimatstrategiska arbetet. Väldigt mycket av det som föreslås i strategin handlar om att mål och åtgärder 

ska utredas ytterligare och där resultat ska presenteras under 2017. Vi drar slutsatsen att det ligger många 

år av politisk senfärdighet bakom det faktum att staden tydligen saknar underlag för att genomföra tydliga 

och kraftfulla åtgärder. 

 

Klimathotets allvar växer dock för i stort sett varje vetenskaplig rapport som kommer i frågan. Detta 

tillsammans med Parisavtalets ambition att begränsa den globala temperaturökningen till + 1,5 grader gör 

att staden behöver en klimatstrategi som tydligare pekar ut en ambitiös färdriktning även om vi ännu inte 

har helt klart med hur det ska genomföras.  

 

Det gäller den övergripande ambitionen att bli en fossilfri stad 2040. Klimathotet och ett klimaträttvist 

perspektiv kräver att vi siktar på att staden ska bli nära nog fossilfri 2030. Staden behöver mobilisera alla 

resurser och söka stöd i teknisk och vetenskaplig expertis som i andra sammanhang visat att i stort sett 

fossilfrihet kan uppnås 2030.  
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Strategin är för begränsad i sin karaktär. Den annonserar att det är tekniken som ska fixa 

utsläppsreduceringen. Det kan vara bra med konkretion, men man missar att det handlar om en kraftfull 

omställning till nya beteenden som måste involvera även människorna. Staden behöver visa företag och 

medborgare att färdriktningen är kompromisslös ifråga om att fasa ut fossil energi, energieffektivisering 

och resurssnålt tänkande i alla sammanhang. Staden behöver vara tydlig med att det kräver ett aktivt 

engagemang – inte bara från stadens organisation, utan från alla medborgare, företag och organisationer i 

staden. Vi behöver en allmän mobilisering för att nå ett mål, en fossilfri stad, snabbare än vi just nu tror är 

möjligt. Det kommer att leda till ett ökat förnyelsearbete i företag, bostadsrättsföreningar, enskilda hushåll, 

bostadsföretag, ideella organisationer och transportaktörer. Stadsdelsnämnderna liksom de projekt som 

pågår riktade till medborgarna och näringslivet bör ingå i strategin. Minst två stadsdelsnämnder har antagit 

ett medborgarförslag om att dessa ska engagera sig i klimatomställningsarbetet. Strategin bör ta med att 

stadsdelsnämnderna har en viktig roll i att bidra lokalt, där folk bor. 

 

En stor brist är att strategin saknar ambitionen att påverka invånarnas konsumtion och dess 

klimatkonsekvenser. Man säger bara att flyg, import mm ligger utanför stadens påverkansmöjligheter. Men 

det behövs beteendepåverkande åtgärder, särskilt riktade till den målgrupp som har störst klimatavtryck – 

människor/hushåll med höga inkomster och stora ekonomiska tillgångar. Denna målgrupp är stor i 

Stockholmsområdet, vilket gör att Stockholm sett ur ett konsumtionsperspektiv har mycket stor 

klimatpåverkan. 

Göteborgs klimatstrategi har ett helt avsnitt och ett mål för att begränsa klimatpåverkan av Göteborgarnas 

konsumtion. Stockholm bör ha en liknande målsättning. I Göteborgs program finns strategier bl a för att 

minska hushållens produktion av avfall, minska matens klimatpåverkan, minska flygandets klimatpåverkan, 

utvecklade program för klimatsmart livsstil, utbilda barn och ungdomar i klimatsmarta livsstilar mm.  

 

Det finns även ett skriande behov av en regional strategi och samarbete mellan länets kommuner för att få 

ned utsläppen från trafiken, särskilt biltrafiken. Här kan man inte stanna vid stadsgränserna. Stockholm är 

navet i ett vidsträckt regionalt trafiksystem, och man måste hitta metoder att tackla detta. 

 
Hållbar energianvändning 

 

Kolkraftverket i Värtan 

Den enskilt största insatsen gäller kolanvändningen i Värtaverket. Stadens ambition sägs vara att den ska 

vara avvecklad till år 2020, och att en plan för avveckling av KKV 6 ska redovisas senast 2017, men verkar 

lämna öppet för att Fortum Värme ska kunna ha till år 2030 på sig. Vi menar, liksom flera andra 

miljöorganisationer som i maj uppvaktade de politiska partierna i Stadshuset, att Stockholms stad och 

Fortum Värme måste visa ett klimatpolitiskt ledarskap och komma överens med de finska ägarna i Fortum 

om en snabb avveckling. Förutsättningarna är goda i och med starten av det biobränsleeldade KKV8. 

Stockholm måste leva upp till sitt goda rykte när det gäller fjärrvärmen och bör kunna rikta in sig på att 

avveckla kolet tidigare än 2020.  

 

Samverkan med berörda aktörer kring användning av fossila oljor för spetslast hos energibolag mm 

Det bör finnas en tydlig plan, inte bara samverkan, med dessa aktörer. Målet böra vara total utfasning av 

fossilbränsle i spetslast/reservkraft senast 2030. 
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Möjligheter att öka mängden förnybar el som produceras i staden 

Egenproduktion av solenergi bör kunna vara betydligt mer än 10% som anges i förslaget, snarare 15-20% år 

2030. Man säger heller inte något om att staden skulle kunna bygga egna vindkraftverk. 

 

Här finns också stora möjligheter att involvera fastighetsägare och byggherrar i att producera egen 

solenergi. Kunskapen har ökat mycket de senaste åren, och priserna minskat. De privata fastighetsägarna, 

villaägarna, bostadsrättsföreningarna behöver säkerligen stöd som kommunen kan erbjuda genom en tydlig 

viljeinriktning i strategin, och med resurser för rådgivning. Krav kan ställas vid markanvisningar och förslag 

och rådgivning ges vid ansökan om bygglov. De kommunala bostadsbolagen bör gå i spetsen för produktion 

av förnybar energi. Sätt tydliga mål för hur många Gwh solenergi, vindenergi, bioenergi som ska produceras 

inom stadens gränser 2020, 2025, 2030, och följa upp dessa. Stockholm bör inte vara sämre rustat att nå 

samma nivåer som Göteborg. I sitt klimatprogram vill man där öka den förnybara elproduktionen med 

400% (500 GWh) och biogasproduktionen med 1000% (1200 GWh) fram till 2030.  

 

Energieffektiviseringar 

Energieffektiviseringar på 10% till 2020 jämfört med 2015 anges som mål för stadens verksamheter och att 

effektiviseringen ska ske i samma takt fram till 2040. Detta är otillfredsställande då satsningar bör göras för 

att öka takten, målet bör vara 2030. Det måste också finnas stora energieffektiviseringsmöjligheter hos 

andra fastighetsägare än staden. En sådan kampanj kan gå hand i hand med ökning av egen förnybar el, se 

ovan.  

 

När det gäller energianvändningen i nyproducerade byggnader på av staden anvisad mark är stadens 

målsättning för lågt ställd. Nollenergihus fr o m 2020 bör vara kravet. 

 

Klimatstrategiförslaget förutsätter att det inte behövs särskilda åtgärder för att fasa ut oljepannor i enskilda 

hem eller industrianläggningar eftersom de vid uttjänande byts mot värmepumpslösningar och förnybara 

alternativ. Man bör söka åtgärder för att påskynda denna utfasning eftersom de 2012 stod för 110 000 ton 

CO2 i utsläpp. Det kan handla om förbud, konverteringsstöd, aktiv information, stöd för samupphandling av 

bergvärme och liknande i villaområden. 

 

Miljöeffektiva transporter 

 

Bil- och godstrafik 

Det är ett lovvärt initiativ att förbjuda fossilbränsleförsäljning, men alldeles för sent att sätta gränsen vid 

2040. Målet måste vara 2030, men möjligtvis med dispensförfarande för särskilda ändamål.  

 

Staden bör sätta sitt utsläppsmål för transporter minst i nivå med den statliga fossilfri fordonsflotta-

utredningen, dvs minskning med 80 procent nationellt till 2030. 

 

Nödvändigt är också stopp för motorvägssatsningar då fler vägar alltid generar mer biltrafik. Det duger inte 

att säga att redan beslutade vägsatsningar ingår i strategin – de motverkar ju klimatmålen! Gökungen 

Förbifart Stockholm finns kvar i boet även om den försvunnit från den politiska agendan pga statens, 

kommunernas och landstingets politiska oförmåga att stoppa ett föråldrat infrastrukturprojekt. Det är helt 

nödvändigt att staden påverkar staten att stoppa den påbörjade byggnationen av Förbifart Stockholm och 
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styr om investeringarna till kollektivtrafik. Stockholms stad bör också driva ett skrinläggande av planerna på 

Österleden då dess genomförande inte bidrar till klimatmålen utan tvärtom hindrar dess uppfyllande.  

 

Transportbehoven måste lösas på andra sätt än att sälja in ett spår i en motorvägstunnel eller liknande. 

Tillgänglighetsbehov hos befolkningen måste styra trafikplaneringen, inte privatbilismens behov av ständigt 

nya vägar. Tydliga riktlinjer för stadsplanering där gång- och cykeltrafik gynnas, tillsammans med 

kollektivtrafik. Gynna även närhetscentra för handel och service istället för köpcentra som kräver 

personbilstransporter. Staden behöver återta makten över alla stadsdelscentra. 

 

Flyget och sjöfarten 

Klimatstrategin har en verklighetsfrämmande text om flygsektorn som underskattar svårigheterna att göra 

flyget hållbart samt effekterna av ökad efterfrågan på flyg. Nuvarande trender inom flyget pekar mot att 

ökat flygande kommer att äta upp den energieffektivisering som kan ske tekniskt. En fördubbling av 

flygandet sker vart femtonde år och den trenden måste brytas. Det är väldigt osäkert i vilken mån 

biobränslen kan införas inom flyget. I alla händelser kommer inte tillgänglig biomassa att räcka till för den 

ökande flygverksamhet som branschen räknar med. Slutsatsen är att flygandet måste minska.  

 

Det är därför otillfredsställande att klimatstrategin inte uppvisar några ambitioner när det gäller att påverka 

stockholmarnas konsumtion av flygresor. Ett konsumtionsperspektiv på flygets utsläpp är nödvändigt. Det 

går att vidta åtgärder för att påverka flygandets omfattning genom information, beteendeförändringar mm. 

Jämför med Göteborgsstrategin där man sätter ett mål på att göteborgarnas flygresor ska minska med 

minst 20% till år 2030 jämfört med 2012.  

 

Staden kan också bidra genom att aktivt verka för en snabbare avveckling av Brommaflyget, och för att det 

återinförs utsläppstak för Arlanda flygplats. Staden kan tillsammans med andra aktörer i regionen kräva att 

staten inför bromsande styrmedel som bränsleskatt, passagerarskatt, avskaffande av subventioner mm, 

samt att ingen ny bana byggs på Arlanda.  

 

Det är förstås hög tid att göra något även åt utsläppen inom sjöfarten. Förbud för fossildrivna 

kryssningsfartyg till Stockholms hamnar fr o m 2025 och för fossildrivna handelsfartyg fr o m 2030 bör 

utredas. Den sjöburna kollektivtrafiken bör byggas ut och ha kortare tid för att nå fossilfrihet och kunna 

ställas om snabbare.  

 

Resurseffektiva kretslopp 

 

Här måste medborgarna engageras! Stockholm har varit anmärkningsvärt senfärdig när det gäller att ta itu 

med kompostering av matavfall. Det har varit självklart i många av Sveriges kommuner sedan 10 – 15 år 

tillbaka. Inte ens alla de kommunala bolagens hyresgäster har fått sådana möjligheter. Man har mycket att 

ta igen i Stockholm.  

 

Staden har som mål att minst 70 procent av Stockholms matavfall ska samlas in för produktion av biogas 

senast 2020. Detta mål borde sättas högre vilket kanske är orealistiskt med tanke på den tröga starten. Mål 

för insamling, kompostering och rötning av matavfall borde kunna vara 85-90 % 2020. Men då måste 

medborgarna och fastighetsägarna engageras, det finns antagligen ett uppdämt behov hos stockholmarna 

ett få göra konkreta saker som att kompostera matavfall och hantera plasten på ett vettigt sätt i 
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återvinningen. Där talas nu i strategin om fossilplast – men hur många stockholmare vet vad som är fossilt 

och inte i alla förpackningar? Det finns mycket oro hos konsumenter kring plasten, både vad gäller 

återvinning, gifter som påverkar och skräp som sprids i naturen och haven. 

 

Kompensation 

 

Strategin nämner som möjliga kompensationsåtgärder för att skapa nya kolsänkor CCS (Carbon Capture and 

Storage) och biokol i marken. Vi har uppfattningen att utvecklingen av CCS inte visat sig framgångsrik och 

har många osäkerhetsfaktorer. Många forskare avråder från det. Skapandet av naturliga och ofarliga 

kolsänkor måste vara regeln. Staden bör vid beviljande av bygglov föra in krav på trähusbebyggelse där det 

är lämpligt/möjligt. Ett gott exempel är Växjö kommun. Det är ett utmärkt sätt att skapa kolsänkor i 

stadsmiljön, och dessutom finns fler fördelar. Staden bör ha ett mål på att en viss procentandel av 

nyproduktionen ska vara trähus år 2030. 

 

Slutligen vill Klimataktion understryka behovet av långsiktighet i klimatpolitiken. Det krävs politisk enighet 

mellan fullmäktiges partier för att strategin inte ska rivas upp vid majoritetsskiften. Det borde vara möjligt 

med tanke på att riksdagspartierna nått enighet inom ramen för Miljövårdsberedningens förslag. 

 

För Klimataktion Stockholm 2016-09-23 
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