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Sammanfattning
Klimat färdplanen ären vägledande, strategisk handlingsplan förlänets energioch kUmatarbete som är kopplad till genonifötandet av RUFS 2050. Syftet med
klimatfäfdplanen äratt vägleda och stärka genomförandet av länets samlade
klimatarbete mot netto-noll-uEslapp år2045. Sektorer som ingåri färdplanen är
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byggd miljö,transporter, industri samt jord- och skogsbruk. Förslagetärute på
remiss 27 Juni-2 oktober.
Klimat färdplanen är ett fristående dokument men följer processen naed att ta
fram en ny regional utvecklingsplan förStockholmsregionen, RUFS 2050.
Planen sänds på remiss paralleUt med RUFS 2050 och Landsbygds- och
skärgårdsstrategln.
Tyresö kommun stödjerförslagett stort. Det finns dock några punkter som kan
förtydligas kring prioriteringar av vägvalen, ökningav kollektivtrafikens
attraktivitet samt energi- och kUmatkrav. Tyresö kommun sammanfattar även
ett antal åtgärdersom kan bidra dll genomförandet av klimatfärdplanen.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kornmun ärinbjuden av Stockholms läns landsting att
komma med synpunkter på förslagtill kllmatfärdplan 2050 för
StockhohrLS regionen. Detta yttrande ärTyresökommuns svar på samrådet, om
2 oktober 2017.
den nya Klimatfärdplanen, som pågårunder perioden 27 Juni —

Yttrande
Tyresökommuns synpunkter på förslaget dll klimat färdplan 2050 sammanfattas
nedan.

Viktiga vägval, verktyg och aktörer
Förslaget presenterar ett stort antal vägval, verktyg och aktörer. Tyresö
kommun anser dock att vägvalsprioriteringar saknas och det ärotydligt vilka
aktörerhar ansvar förde vägvalen. Planen börange tydligt vilka vägval som är
avgörande föratt nå klimatmålen.

Regionala omställningsinsatser
Tyresö komniun anser att de sju utpekade oniställningsinsatsefna är lämpUga
men att det vore posldvt om det tydliggöras hur insatserna hängerihop med
vägvalen.
KoUektivttafikinsatser
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Tyresö kommun hållermed om att kollektivtrafiken är av särskild vikt i
klimatomställningen. Det är positivt att landstinget vill utveckla
kollekdvtra fl ksys temet dll ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt
resealternativ. Kommunen Önskardock att planen utvecklas med tydligare
åtgärderom hur aktörerkan öka kollektivtrafikens attraktivitet och framförallt
busstrafik och kollektivtrafik på landsbygd och mindre befolkade områden.
Energi- och klitnatkrav
Det är posidvt att landsdngen lyfter den offentliga sektorns möjlighetminska
kUmatpåverkan genom egna inköpoch resor. Energi- och klimatkrav i
upphandling kan vara ett bra verktyg föratt nå kllmatmålen klimat färdplanen
kan vara vägledande i detta.
Energi- och klitnatrådgivningen nämndes inte i förslagetoch börtas upp i
klimat färdplanen.
Transportsektorn
Biogas ären vtkdg del av klimatmålen och börtas upp mer i klimat färdplanen.
Samordnad varutransport kan prioriteras i kluna t färdplanen. Kvävedioxid bör
lyftas upp som en hälsosfrågaoch inte bara miljöaspekterna.

Genomförande
Tyresökommun bidra gärna tiU genomförandet av ktunat färdplanen. Nedan
sammanfattas några av Tyresökommuns åtgärdersom kan bidrar till att nå
klimatmålcn.
Ny bebyggelse i kollektivttafiknära lagen
Tyresö kommuns nya översiktsplan pekar ut strategier förframdda
markanvändning och bebyggelse. Ny bebyggelse ska tillkomma längst
förtätningsstråki koUektivtrafiknära lägen. Ävenfokus på centrum- och
platsbUdning ska minska antal vardagsresor som behövs göras.
Masshanteting och byggmaterial
Tyresökormnun har en strategi förctablcring, schaktuppkg och masshantering
från 2012 (som uppdateras under 2017). Kommunen äräven förstakommun i
Sverige att anställa en projektledare förmasshantering. Tyresöarbetar med att
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hantera massor lokalt där kommunen själv står förentreprenaden. På längre sikt
vill vi möjliggöraförhantering av massor lokalt även vid externa entreprenader.
Samordnad varudisttibution föratt tninska klitnatgas ätsläppen
Sedan ett par årtillbaka samordnas distribudonen av varor till kommunala
verksamheter på Södertörn.Genom att samordningen minskar körsträckan
används resurser fördistribution optimalt. Följaktligenminskar
energianvändning och klimatgas utsläppen. Samordnad varudistribution ären del
av Södertörnssamverkan och visar på hur mellankommunalt saniarbete kan
bidra till länets klimatmål.

Bilagor
l.

Förslagtill Klimat färdplan 2050 förStockholmsregionen finns att
hämta på http://\vw\v.rufs.se/pubUkadoner/2017/forslag-tillklimatfardplan-2050/

2.

RUFS 2050 utställningsförslagoch ytterligare underlag finns att hämta
på http://rufs.se/rufs-2050/utstaUningsforslag/
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