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Avsiktsförklaring avseende elektrifiering av
transporter i Stockholmsregionen
Elektrifieringslöfte Region Stockholm

Bakgrund
Region Stockholm har med kort varsel blivit inbjudet av
Elektrifieringskommissionen (I2020/02592) att initiera ett regionalt
elektrifieringslöfte med länets aktörer; Länsstyrelsen, Trafikverket,
kommuner och företag. Syftet är att samordna regionala aktörer och
insatser för att öka elektrifieringstakten med initialt fokus på gods.
Bakgrunden är Elektrifieringskommissionens uppdrag att bidra till
påskyndad elektrifiering av transportsystemet. Kommissionen har i
uppdrag att presentera förankrade genomförandeplaner för hur
elektrifieringen kan påskyndas i de områden där den största delen av
trafikarbetet sker. Genomförandeplanerna, dvs löftena, ska bestå av
åtaganden från berörda aktörer och ha potential att leda till att en väsentlig
del av vägtransporterna på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan
elektrifieras i en nära framtid.
Region Stockholm ser detta som en viktig pusselbit i det klimatarbete som
redan bedrivs i länet och startskottet för ett än mer intensifierat
elektrifieringsarbete. Det är en möjlighet att med ökad samordning och
såväl gemensamma som individuella åtaganden öka elektrifieringstakten i
länet.
Förfrågan från Elektrifieringskommissionen till Region Stockholm inkom
20 april. Bedömningen är att detta initiativ är i linje med målsättningarna i
RUFS2050 och Klimatfärdplanen, som pekar ut elektrifiering som en viktig
del i omställningen för att nå målen om nettonollutsläpp 2045. Initialt
erbjuds de aktörer som Region Stockholm sedan tidigare har ett samarbete
med i projekten om elväg och Fordonsdalen, att underteckna
elektrifieringslöftet.
Undertecknade avsiktsförklaringar krävs av Elektrifieringskommissionen
senast 25 maj om vilka aktörer som ingår regionala avsiktsförklaringar.
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Eftersom denna tidpunkt infaller före tillväxt- och regionplanenämndens
ordinarie sammanträde och då nämndens beslut om att godkänna
avsiktsförklaringen (Elektrifieringslöfte Region Stockholm) och översända
den till Stockholmsregionens aktörer för undertecknande inte bedöms
kunna avvaktas, föreslås ärendet därmed beslutas av nämndens ordförande
med stöd av delegerad beslutanderätt i brådskande ärenden enligt av
tillväxt- och regionplanenämnden fastställd delegationsordning.
Beslut
Avsiktsförklaring avseende elektrifiering av transporter i
Stockholmsregionen (Elektrifieringslöfte Region Stockholm) godkänns och
översänds till Stockholmsregionens aktörer för undertecknande.

Gustav Hemming (C)
Ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden
Bilagor
Elektrifieringskommissionens förfrågan daterad 20 april 2021 (Inbjudan
handslag)
Avsiktsförklaring; Elektrifieringslöfte Region Stockholm
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Bilaga: Elektrifieringslöfte Region Stockholm
ELEKTRIFIERINGSLÖFTE REGION STOCKHOLM
Senast år 2045 ska Stockholmsregionens nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären vara noll. I linje med de nationella målen ska också utsläppen
från länets transporter, exklusive inrikesflyget, minska med 70 procent till
år 2030 jämfört med 2010. Transporterna i Stockholmsregionen genererar
cirka hälften av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar drygt 90
procent av dessa. Ökad elektrifiering kommer att vara en viktig del i
omställningen till nollutsläpp i transportsektorn.
Elektrifieringskommissionen (I2020/02592) ska bidra till påskyndad
elektrifieringen av transportsystemet. Kommissionen har i uppdrag att
presentera förankrade genomförandeplaner för hur elektrifieringen kan
påskyndas i de områden där den största delen av trafikarbetet sker.
Genomförandeplanerna ska bestå av konkreta åtaganden från berörda
aktörer och ha potential att leda till att en väsentlig del av transporterna
snabbt kan elektrifieras i respektive område. Åtagandena ska särskilt
fokusera på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena
på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt kan elektrifieras i en nära framtid.
Genom denna avsiktsförklaring visar vi i Stockholmsregionen vår
gemensamma vilja och vårt engagemang för att aktivt verka för att nå
klimatmålen inom transportsektorn. Region Stockholm avser att bidra till
samordningen för en ökad elektrifiering av godstransporterna i
Stockholmsregionen och undertecknade aktörer åtar sig att öka
ambitionerna för elektrifiering med fokus på de regionala
godstransporterna och att aktivt delta i det gemensamma regionala
elektrifieringsarbetet.
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