Länsstyrelsen i Uppsala län

Remissvar från Gröna Bilister: Klimat- och energistrategi för
Uppsala län
Inledning
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi gärna med förslag till hur en klimatoch energistrategi för Uppsala län bör utformas för att kostnadseffektivt leda till en minskad
miljöbelastning från personbilstrafiken, kombinerat med nya konkurrensfördelar för länet.
Gröna Bilister har tidigare lämnat synpunkter på bl.a. ”Åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Uppsala innerstad” samt ett flertal remissvar
som berör andra kommuners och regioners miljöprogram. Därutöver har vi åtskilliga gånger
lämnat synpunkter på kommuner i Uppsala läns beteende avseende grön bilism, exempelvis
gällande införande av kommunal bilpool i Uppsala, marknadsförandet av motorvägsburna
transorter i Tierp och gynnande av miljöbilar medelst fri parkering i Enköping. Samtliga dessa
yttranden finns på vår hemsida.
I detta remissvar utgår vi ifrån de förslag som länsstyrelsen avger i remissupplagan, och fokuserar enbart på de som rör bilism (övriga delar, t.ex. avseende sjöfart och fjärrvärme, berör inte
vår verksamhet).
Upplägget på vårt remissvar följer remissupplagans, i de för remissvaret tillämpliga delarna.

Övergripande synpunkter
Länets klimat- och energistrategi är en angelägen produkt, men i föreliggande skick är den klart
bristfällig. De allvarligaste bristerna bedömer vi vara:
•

Ett långsiktigt klimatmål för regionen saknas helt. I rapporten anges endast att ”De
regionala målsättningarna kommer dock att vidareutvecklas och förtydligas i det
fortsatta arbetet”. Eftersom målet är helt avgörande för vilka åtgärder som föreslås,
leder avsaknaden av mål också till att åtgärderna är otydliga och bristfälliga.

•

Ett storregionalt perspektiv saknas. Strategin framtogs parallellt med att regeringen
förelades förslag om att slå samman flera län till storregioner. Mot bakgrund av att en
sådan process av allt att döma är nära förestående, är det helt otillfredsställande att det
inte med ett ord relateras till klimatarbetet i angränsande län som kommer att ingå i en
gemensam framtida region.

•

Kommunernas klimatstrategier ingår inte. Samtliga kommuner som under senare år
ansökt om nationellt stöd från Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) måste ha en
klimatstrategi, innebärande att alla kommuner i Uppsala län har någon form av
klimatstrategi. Därutöver har flertalet kommuner energiplaner, miljöprogram och
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liknande. Förslaget till klimat- och energistrategi borde utgått från dessa planer, men de
finns knappast alls med. Strategin påstår tvärtom att flera kommuner ”[…] har inga
antagna miljömål”.
• Länets komparativa fördelar utnyttjas inte. I strategin nämns några unika
utgångspunkter som länets bedöms ha, såsom särskild kompetens inom biogas- och
solcellsteknik, men inga slutsatser i form av rekommendationer eller särskilda
fokuseringar görs.
• Förslag till ändrad lagstiftning saknas. Länsstyrelsen är regeringens representant i
länet och förslag till ändrad lagstiftning för att uppnå klimatmålen har därmed särskild
relevans, vilket också gör det särskilt besvärande att sådana förslag närmast helt lyser
med sin frånvaro. Strategin är därmed väsentligt svagare än exempelvis
handlingprogrammen för bättre luftkvalitet som länsstyrelsen i Stockholms län
respektive Västra Götaland försett regeringen med.
•

Biobränslens klimatpåverkan förenklas och underskattas. Också biobränslen har en
viss klimatpåverkan, till och med större än för fossila bränslen om biobränslena
framställs på fel sätt, men endast ett par procent av de fossila bränslenas om de
framställs optimalt. Därför är det otillfredsställande att länsstyrelsen i rapporten
jämställer förnybara bränslen med nollutsläpp av klimatpåverkande gaser.

Trafikens klimatpåverkan
Strategin slår fast att transporternas andel av länets klimatpåverkan har ökat på senare år, och
att utsläppen från personbilstrafiken och den tunga godstrafiken fortsatt ökar. Det bör därmed
vara självklart att fokusera klimatarbetet i länet på denna sektor. Strategin anger emellertid att
”Möjligheterna att från regionens sida minska utsläppen inom denna sektor ligger på kort sikt
främst i en förbättrad kollektivtrafik”. Det är en analys som vi med emfas avvisar, som strider
mot länsstyrelsens egen analys att det främst är personbilarnas och den tunga godstrafikens
utsläpp som behöver minskas, och som länsstyrelsen inte heller på något sätt försöker hämta
hem riktigheten i. Vidare hänvisar länsstyrelsen till mycket allmänt hållna uppskattningar: inga
egentliga beräkningar har gjorts.
”Dessutom kan givetvis bilåkandet reduceras”, står att läsa i strategin, men inte ett enda förslag
läggs kring hur detta skulle kunna ske trots att det är helt centralt för att länets klimatpåverkan
ska kunna minska i linje med eller bortom de nationella klimatmålen. Bland de åtgärder som
bör finnas med i den slutliga strategin finns:
• Fordonsupphandling. En samlad upphandling av bränsleeffektiva fordon på förnybara
drivmedel påskyndar omställningen till hållbar bilism.
• Drivmedelsupphandling. En samlad upphandling av såväl fossila som förnybara
drivmedel ger ökade möjligheter att ställa långtgående klimatkrav.
• Distansarbete. Länet bör gynna och underlätta distansarbete, för att minska behovet av
transporter.
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• Ekonomiska styrmedel. Länsstyrelsen bör, liksom bl.a. klimatberedningen, föreslå
regeringen ett transportslagsneutralt resebidrag och en översikt av ekonomiska styrmedel så att de uppmuntrar till ett transporteffektivt samhälle.
• Infrastruktur. Länsstyrelsen bör söka och ta ett regionalt ansvar för utbyggnad av
miljödriven infrastruktur. Det gäller bl.a. en påskyndad utbyggnad av infrastruktur för
laddhybrider (plug-in-hybrider), en regional helhetssyn på var det är lämpligt att ha
externa köpcentra, och hur tillgången till tankställen för förnybara drivmedel i
glesbygden ska säkerställas.
Strategin bör slå fast ett sektorsmål för trafikens klimatpåverkan; 30 procents reduktion till år
2020 jämfört med år 1990. I förslaget anges att ”På kort sikt bör utsläppen från trafiksektorn
kunna minska genom regionala åtgärder med uppskattningsvis 5-10 %”. Det är helt oacceptabelt med ett så vagt och svagt mål – det behöver preciseras med årtal, en konkret målsättning
och en ambitionsnivå som inte väsentligt understiger vad exempelvis en helt enig klimatberedning föreslår. På annan plats anges som mål att ”Direkt och indirekt klimatpåverkan
orsakad av aktiviteter i Uppsala län har till år 2030 med god marginal minskat till vad som på
regional nivå behövs för att Sverige ska klara sin andel av internationella överenskommelser”.
Detta bör preciserad, med mål för årtalen 2020 och 2050 snarare än 2030 eftersom det inte är
ett årtal som frekvent används i diskussionerna om framtida internationella klimatåtaganden.
Vidare bör länsstyrelsen föreslå ett sektorsmål för trafiken inom ramen för den nationella
klimatpolitiken och hur det ska uppnås, att ”det kräver kraftfulla nationella och internationella
åtgärder” är på ett närmast pinsamt sätt befriat från ambitioner och målsättning.

Trafikens övriga negativa påverkan
I strategin (sid 22) anges som hastigast att trafiken har en lång rad andra negativa effekter förutom dess klimatpåverkan. Inga slutsatser dras dock från detta, trots att länsstyrelsen bl.a. har
ett övergripande ansvar för att säkerställa att kommunerna uppfyller EU:s bindande miljökvalitetsnormer, och rapporterar till regeringen avseende hur trafiksäkerheten utvecklas. I en
slutlig strategi bör det säkerställas att klimatmål och –åtgärder för trafiken inte inverkar menligt
på övriga mål, vilket innebär ett förstärkt fokus på att minska det totala transportarbetet snarare
än att t.ex. effektivisera personbils- och lastbilstrafiken.

Trafikplanering
Staten ”[…] borde få ett förstärkt nationellt inflytande i den fysiska planeringen”, anger
strategin (s 23), utan att förtydliga vad detta innebär. Det är korrekt och mycket angeläget, och
exemplen avseende PBL och handelsetableringar är mycket relevanta. ”Eventuellt krävs det
också kompletterande lagstiftning som koldioxidskatt och transportskatt”, anges också (sid 24),
utan att begreppen närmare preciseras – en koldioxidskatt finns sedan länge, medan en
transportskatt som innefattar kollektivtrafik troligen vore klimatmässigt negativ.
Vi förutsätter att länsstyrelsens slutliga strategi landar i konkreta åtgärdsförslag på detta område, inklusive förslag på regionalt ansvar för etablering av externa köpcentra, en översyn av
regionala pendlingsstrukturer (över kommun- och länsgränser), förslag på kilometerskatt för
tunga fordon och förslag på trängselskatt för länets huvudort.
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Strategi för persontransporter
Efter åtskilliga sidors diskussion presenteras (sid 33) en textruta kallad ”Strategi för persontransporter”. Den är inte en sammanfattning av tidigare förslag utan innehåller en rad nya
förslag som inte motiveras, kommenteras eller utvecklas. Flera av dem är utmärkta och beprövade på andra håll i landet, såsom förslag om att endast upphandla miljöbilar i offentlig
upphandling, ge förtur för miljötaxi vid stationer och flygplatser och utveckla bilpooler. Här
bör analysen fokusera på vilka hinder det varit som gjort att Uppsala län ligger så jämförelsevis
dåligt till på dessa områden. Vidare bör länsstyrelsens eget ansvar klargöras.
Andra förslag synes dock svagt motiverade. Det gäller exempelvis förslagen avseende
kollektivtrafik som troligen framför allt innebär en överflyttning från gång och cykel snarare än
från personbil. Förslag som ”ha en attraktiv prissättning” är också alltför allmänt hållna för att
ha någon verkan alls.
Förslag för att minska det totala behovet av persontransporter, t.ex. genom ökat distansarbete
och videokonferenser, saknas helt.

Förnybara drivmedel
Som angetts ovan, förmår strategin inte skilja på klimatbättre och klimatmässigt mer tveksamma förnybara drivmedel. Därutöver har strategin inte alls utrönt potentialen för biodrivmedel, utan enbart för biogas, ”i ett senare skede kommer potentialerna för samtliga förnybara
drivmedel i länet att studeras” (sid 34). Att inte ha gjort en sådan studie innan strategin tas fram
är en allvarlig svaghet, särskilt som inte ens potentialen för biogas är särskilt väl uträknad.
Länsstyrelsens uppdrag från regeringen är att ”[…] minska klimatförändringarna, främja
energiomställningen, öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och
effektivare transportsystem”. Avsnittet om förnybara drivmedel uppfyller inte detta uppdrag,
eftersom man ensidigt fokuserar på vilka biobränslen som man bedömer bäst framställs inom
länet, medan uppdraget inte alls avser någon bedömning av vilken produktion som bör ske
inom länet utan av hur konsumtionen bör utformas.

Kommunikation
Under faktarutan ”Strategi för klimatsmart livsstil” (sid 60), anges fem punkter för ökad
kommunikation varav två berör transporter. Vi ställer oss bakom dessa förslag, men noterar att
länsstyrelsens roll i detta är oklar och behöver preciseras.

Förslag till regeringen
Såsom flera gånger påpekats, brister förslaget till strategi när det gäller vad riksdag och regering bör besluta och genomföra. Avsnittet ”Förslag till regeringen” (sid 64) är djupt otillfredsställande.
Inte ens alla förslag som finns i strategin finns med här (bl.a. saknas flera förslag som finns
under rubriken ”Se över regler som motverkar klimatsmart livsstil” – sid 61). Nästan inga av de
förslag som återfinns under denna rubrik avser transportsektorn, trots att strategin identifierar
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denna som särskilt viktig och slår fast att det huvudsakligen är nationella och överstatliga åtgärder som kan minska dess klimatpåverkan.
Flera förslag på området är alltför oprecisa för att kunna leda till någon åtgärd från riksdag eller
regering. Det gäller t.ex. ”Transportinfrastrukturen […] behöver av klimat- och energiskäl stärkas så snabbt som möjligt”. Vilka delar av infrastrukturen som avses, hur förstärkningen bör
ske, etc., preciseras inte alls, vilket omöjliggör att strategin förverkligas.
Strategin saknar helt förslag till ekonomisk stimulans till kommunerna och landstingen, trots att
det står klart att det tidigare Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) varit kostnadseffektivt och
stimulerat en omställning som till stora delar inte skulle ha skett annars. I skrivande stund är
det fortsatt oklart vad stödet inom budgetposten ”Hållbara städer” får för effekt, men det står
klart att fortsatt kostnadseffektiv stimulans för omställning behövs.

Slutord
Gröna Bilister välkomnar klimat- och energistrategin för Uppsala län, men har en lång rad
invändningar, kompletteringar och förslag till förändringar för att stärka strategin. De har
presenterats i detta remissvar.
Vi står till riksdagens, regeringens, länsstyrelsens, berörda kommuners och övriga intressenters
förfogande såväl när det gäller att fördjupa och konkretisera ovanstående förslag, som för
övriga frågor inom området grönare bilism.

Mattias Goldmann
För Gröna Bilister den 25 januari 2009
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