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VÅRT ANSVAR GENTEMOT  
KOMMANDE GENERATIONER
Klimatkrisen är vår tids stora globala ödesfråga. Stockholm ska 
fortsätta gå före i arbetet med att stoppa klimatföränd ringarna. 
Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Stockholms stad 
har satt målet för ett fossilbränslefritt Stockholm till 2040. Med 
smarta lösningar ska vi göra det enkelt för alla stockholmare att leva 
miljövänligt och på sikt fossilfritt.

I Stockholm har de totala utsläppen minskat med nästan en tredjedel 
sedan 1990, ett framgångsrikt arbete som måste fortsätta och på
skyndas. Samtidigt är det en utmaning att de konsumtionsbaserade 
utsläppen inte minskat. En fortsatt ökning av växthusgaser i atmo
sfären och en accelererande temperaturhöjning hotar vår gemensam
ma framtid.

Det är allas vårt ansvar gentemot kommande generationer att stop
pa klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden, skapa en 
giftfri miljö och förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar och hav. Vi måste 
också rusta oss för de klimatförändringar som redan är ett faktum.

Samtidigt som vi möter klimatutmaningen växer Stockholm i rekord
fart. För att klara den ekvationen fokuserar vi på hållbar energian
vändning, miljöeffektiva transporter och resurseffektiva kretslopp. 
Stadens utveckling ökar behovet av förnybar energi och smarta ener
gilösningar. Stockholm ska driva en aktiv klimat och miljöpolitik där 
akademi, näringsliv och det offentliga samverkar för att lösa klimatut
maningen med innovationer som också skapar framtidens jobb. 

Stockholmarna ska snabbt och enkelt kunna förflytta sig i staden med 
minimal miljöpåverkan. Utbyggd kollektivtrafik ska gå före nya motor
vägar och utbyggda tvärförbindelser ska knyta ihop hela regionen. I 
upphandlingar och inköp kopplade till trafik och stadsutveckling ska 
Stockholm vara en föregångare i att främja bra miljöval, smart teknik
utveckling och värna ett gott arbetsliv med kollektivavtal. 

Socialdemokraternas förslag för att nå ett fossil
bränslefritt och klimatsmart Stockholm:

• Stockholm ska vara fossilbränslefritt 2040. 

• Stärk klimatsamverkan med företag och akademi för att ta fram 
innovativa lösningar.

• Smartare sopsortering – en sorterings anläggning ska byggas i 
Högdalen. 

• Bygg ut kollektivtrafiken – investera i tunnel bana, ökad turtäthet 
och förbättrad fram komlighet för bussen. Satsa på ett hållbart ar
betsliv inom kollektiv trafiken med trygga verksamhets övergångar. 

• Avveckla kolkraftverket i Värtan.

• Driva på utbyggnaden av laddstationer både i samband med ny
byggnation och på befint liga privata och offentliga pplatser.

• Fler klimatsmarta hus – andelen hus som byggs i trä ska öka och 
allmännyttan ska gå före med investeringar för högre energieffek
tivitet.
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