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Yttrande över samrådsförslag för Regional utvecklingsplan 
för Stockholmsregionen, RUFS 2050 
Energimyndigheten har fått en förfrågan från länsstyrelsen Stockholm att lämna 
synpunkter på" Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050". 
Samrådsförslaget utgörs av: 

• RUFS 2050, samrådsförlag 
• Samlad konsekvensbedömning 
• Samverkan och planering i östra Mellansverige, ÖMS 2050, 

samrådsförslag. 

Energimyndigheten har främst granskat de delar som har koppling till 
myndighetens verksamhetsområden. 

Generella synpunkter 

RUFS 2050 består av väl genomarbetade förslag som ger en tydlig riktning för det 
regionala utvecklingsarbetet mot 2050. Dokumenten har en tydlig struktur och 
koppling till varandra som är lätt att förstå. 

Målavsnittet är bra upplagt med en tydlig koppling mellan mål och delmål. De 
övergripande målen är mer av visionär karaktär medan delmålen är precisa och 
ska följas upp. För att ytterligare tydliggöra viljeriktningen mot 2050 skulle även 
de övergripande målen behöva kompletteras med uppföljningsbara mål även till 
2050. 

Energieffektivisering skulle kunna lyftas upp ytterligare som en viktig faktor i 
RUFS 2050 för att nå en hållbar utveckling. Energimyndigheten anser att 
energieffektivisering är en central del för att skapa en god samhällsutveckling 
med fokus på ett effektivt resursutnyttjande till gagn för både individen, företagen 
och samhället. Det finns en stor outnyttjad potential för energieffektivisering och 
denna potential måste utnyttjas om Parisavtalets klimatmål ska uppnås med 
bibehållen global välfärdsutveckling. Energimyndigheten anser att 
energieffektivisering bör lyftas upp mer generellt i dokumenten och särskilt att det 
bör lyftas upp som en prioriterad åtgärd. 
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RUFS 2050 behöver kopplas samman och förhålla sig till Klimat- och 
energistrategin för Stockholms län. Energimyndigheten anser att dessa dokument 
bör harmonisera med varandra. Detta gäller inte minst de olika målen för energi 
och klimatområdet. 

På flera håll i RUFS 2050 framkommer ambitionen att stärka den internationella 
tillgängligheten och att verka för att Stockholmsregionen får fler internationella 
flygförbindelser till strategiskt viktiga destinationer. Energimyndigheten noterar 
att planerna för ökad internationell flygtrafik är svåra att förena med regionens 
ambitioner om minskad klimatpåverkan, särskilt ur ett konsumtionsperspektiv. De 
problem som flygtrafiken orsakar ur ett klimatperspektiv löses inte enbart genom 
att byta till biodrivmedel, då flygets klimatpåverkande höghöjdseffekter inte 
upphör genom bränslebyte. Tillgången till hållbart producerad biomassa är 
dessutom begränsad och konkurrensen om denna kommer sannolikt att öka 
framöver. Om regionen i stället planerar för att hejda eller vända ökningen av 
utrikesflyg får detta naturligtvis konskevenser för det framtida behovet av 
flygkapacitet i regionen. 

Specifika synpunkter 

RUFS 2050  
Kapitel 2.4 En region utan klimatpåverkande utsläpp 

• Det framgår i detta stycke att det inom Stockholms läns landsting finns ett 
uppdrag om att ta fram en regional klimatfärdplan för hur 
Stockholmsregionen kan vara utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. 
Om milj ömålsberedningens förslag att Sverige ska vara utan nettoutsläpp 
av växthusgaser 2045 går igenom så behöver även Stockholmsregionens 
klimatmål anpassas till detta. Det gäller även delmålen för direkta 
respektive konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser till 2030 som då 
kan behöva skärpas. 

Kapitel 4.3 Stockholmsregionens särskilda förutsättningar och utmaningar 

• Utmaning 4: Vi vill tipsa om vår rapport ET 2016:05, Vägval och 
utmaningar för energisystemet som kan komplettera utmaningar på 
energiområdet. 

Kapitel 5.1 Övergripande mål och delmål. 

• Delmålen för mål 4: Målen för klimat- och energi bör synkroniseras med 
målen i Klimat- och energistrategin för Stockholms län, både gällande 
formuleringar och beräkningsmetoder. 

• Delmålen för mål 4: Målet för energianvändningen bör kompletteras med 
ett relativt delmål för energianvändning, t.ex. kWh/m2. 
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• Delmålen för mål 4, punkt 4: Energimyndigheten anser att det är mer 
relevant att jämföra med hur stor andel förnybar energi det finns i länet 
idag än andelen förnybart i hela landet. 

Kapitel 6.2 Säkra värden genom att leva klimatsmart, värna naturresurser och 
utveckla effektiva system 

• Energimyndigheten anser att energieffektivisering bör finnas med som en 
prioriterad åtgärd. Energieffektivisering lyfts upp som viktigt på flera 
ställen i dokumentet, bland annat för att nå målsättningen om en region 
utan klimatpåverkande utsläpp senast år 2050, vilket står på sidan 29: "Om 
regionens målsättning om att gå mot en region utan klimatpåverkan ska 
nås, och de globala klimat-utmaningarna hanteras, behöver regionen 
ställa om till ett fossilfritt och energieffektivt samhälle". 

• De prioriterade åtgärderna rör främst ny teknik och nya anläggningar. För 
att nå de uppsatta målen och för att "leva klimatsmart" som rubriken på 
kapitlet antyder behöver även beteendeperspektivet vävas in i de 
prioriterande åtgärderna. 

Kapitel 7.1 Klimatpåverkan 

• Det är positivt under rubriken att se hur planen hanterar frågor kring 
transportsnål planering, energi och resurseffektivitet. Det saknas dock en 
punkt där en strävan efter minskade godstransporter nämns, exempelvis 
via en kommunal samlastning av varor. Detta tas upp längre fram i planen, 
men bör även stå här som ett förhållningssätt. 

Kapitel 7.3 Transportsystemet 

• Under rubriken Utgångspunkter och möjligheter anges att målsättningen 
om att Stockholmsregionen ska vara utan klimatpåverkande utsläpp år 
2050 ligger till grund och att denna målsättning kräver både en 
transportsnål samhällsutveckling, teknikutveckling och 
energieffektivisering, samt en satsning på förnybar energi. En 
transportsnål samhällsutveckling som ger en markant minskning av 
transportarbetet per capita lyfts fram som särskilt viktigt. 
Energimyndigheten stödjer detta förhållningssätt och understryker att 
eventuella behov av kapacitetsförstärkningar i vägsystemet måste bedömas 
mot denna bakgrund. 

Kapitel 7.4 Tekniska försörjningssystem 

• Under rubriken Utgångspunkter och möjligheter bör även behovet av 
lagring och distribution av förnybara och fossila bränslen vara en 
utgångspunkt för regionens förmåga att klara störningar och kriser utan att 
tappa viktiga samhällsfunktioner. Vi går mot ett fossilfritt samhälle men 
samtidigt så kommer alternativen att ha behov av lagring och distribution. 
I texten tas bara elförsörjningen upp och Energimyndigheten anser att 
texten bör kompletteras. 
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Kapitel 7.13 Säkerhet och beredskap 

• Under rubriken Riskhänsyn i fysisk planering. I länsstyrelsens instruktion 
anges att risk- och beredskapshänsyn ska tas i samhällsplaneringen och 
därför bör även texten kunna utvecklas med beredskapshänsyn. 
Regeringen har också angett att myndigheternas planering för sin 
beredskap ska återupptas inom ramen för det civila försvaret. 
Energimyndigheten vill lyfta fram att Länsstyrelsen har ett viktigt ansvar 
att bevaka beredskapsfrågorna vilket inkluderar energiförsörjningen och 
att därför beredskapshänsyn bör lyftas in i kapitlet. 

ÖMS 2050 

Kapitel Miljö och klimatpåverkan 

• Ordet "energiförbrukning" bör bytas ut mot "energianvändning" eftersom 
energi inte förbrukas utan används eller omvandlas. 

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Tore Carlsson. Vid den slutliga 
handläggningen har därutöver deltagit biträdande enhetschefen Carin Karlsson 
samt handläggarna Adam Mickiewicz, Linda Kaneryd, Helena Leander, Hans 
Spets och Mila Brandt. Föredragande har varit handläggaren Marie Rosenqvist. 
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