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Remissvar från Gröna Bilister: ”Inriktningsunderlag inför
den långsiktiga infrastrukturplaneringen 2010-2019”
N2007/6036/IR
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår vi gärna med förslag till den långsiktiga infrastrukturplaneringen så att denna leder till en minskad miljöbelastning från trafiken.
Gröna Bilister har tidigare lämnat synpunkter på bl.a. Vägverkets arbete i ett flertal remissvar
som finns på vår webbsida.
I detta remissvar fokuserar vi på det som rör bilismen vilket främst innebär Vägverkets
rapporter.

Vägverkets underlag och strategisk plan
Vägverket har presenterat ett omfattande underlag för infrastrukturplaneringen 2010-2019, men
det är beklagligt att förslagen inte harmonierar med de klimatmål som aviserats från regeringen
och EU. Miljöministern har uttalat att koldioxidutsläppen från trafiken måste minska med 30 %
till 2020 och Naturvårdsverket föreslår samma nivå. Ändå saknas helt åtgärder för att nå detta
mål i Vägverkets förslag. För att nå målet behövs en lång rad olika åtgärder, bl.a. minskad
vägtrafik. Vägverkets förslag synes snarast öka denna - det är ett känt faktum att omfattande
väginvesteringar leder till mer trafik.

Förslag på klimatsmarta infrastruktursatsningar
För att uppnå regeringens klimatmål är det av avgörande betydelse att Vägverkets och SIKA:s
pessimistiska bedömning av ökningen av trafik och koldioxidutsläpp inte förverkligas. Här
följer några förslag satsningar med koppling till infrastrukturplanering som kan minska trafikens utsläpp av både koldioxid och andra miljö- och hälsofarliga ämnen:

Kollektivtrafik
•

Kollektivtrafik bör stimuleras, bl.a. genom att annan trafik beläggs med sina fulla
kostnader och att övergång mellan privatbilism och kollektivtrafik underlättas.

•

Kollektivtrafik bör i allt högre grad vara spårburen, vilket bl.a. kan innebära att staten
bör överväga att sänka/avskaffa sitt avkastningskrav på SJ AB, så att inte detta krav
försvårar en prissättning som kan konkurrera med privatbilism och busstrafik.

Vägar
•

Väginvesteringar ska koncentreras till mindre projekt med stor trafiksäkerhetsnytta.
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Samhällsplanering
•

Etableringsrätt för externa köpcentra bör inte vara en kommunal angelägenhet, utan
beslutas av respektive länsstyrelse, som inte tar hänsyn till kommunala behov av
arbetstillfällen och som kan ha som uppgift att tillse att överetablering inte sker. Externa
köpcentra bör dessutom bli tillståndspliktiga enligt miljöbalken och fokus riktas på
indirekta miljöeffekter såsom genererade trafikströmmar.

•

Regional planeringssamordning som bl.a. ansvarar för bedömning av större etableringar
och säkerställa att regionförstoring sker på ett miljöoptimalt sätt bör inrättas.

Parkering
•

Motorvärmare har stor betydelse för att minska såväl de klimat- som hälsopåverkande
utsläppen, framför allt vid kortare transporter. Staten bör därför stimulera etableringen
av uttag för motorvärmare, vilket också bör vara ett krav vid all nybyggnation av
boendeparkering. Motorvärmaruttagen kan också användas för laddning av
laddhybridbilar, vilka beräknas komma ut på marknaden inom 5 år. Det finns därmed
extra tunga skäl att kräva detta.

•

En ny parkeringslagstiftning bör tas fram, med övergripande mål att minska bilens
klimatpåverkan och trängsel i innerstaden, och som tydligt anger att kommuner får
gynna miljöbilar och bilpoolsbilar

Kommunalt arbete
•

Kommunerna bör ta fram kommunala planer för hållbara transporter, inom ramen för en
ny Plan- och bygglagstiftning

•

Kommunerna bör ges en generell rätt och uppmuntran att införa trängselavgifter som ett
led i att minska de lokala miljöproblemen.

Järnväg
•

Omfördela medel från väginvesteringar till järnvägsinvesteringar. Styr över
godstransporter och persontrafik från lastbil och bil genom att höja kapaciteten på
järnvägen.

•

Omställning av godstransporter från väg till järnväg bör stimuleras, bl.a. genom att
godstransporter på väg bör åläggas det fulla kostnadsansvaret för de samhällskostnader
de åsamkar.

•

System för flexiblare godstransporter bör utvecklas, bl.a. för att underlätta att ställa
lastbilen på tåget och för att underlätta att lasta om från fullstor lastbil till mindre
distributionsfordon så att de stora fordonen inte kommer in i stadskärnorna.

Övrigt
•

Det bör inrättas en särskild statlig stimulans för dem som använder bilpool och
Vägverket bör ta initiativ till en åtgärdskatalog för kommuner som vill stimulera
bilpooler. Dessutom bör samtliga större statliga myndigheter, verk och bolag åläggas att
införa bilpooler och/eller samåkning för sina anställda.
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I övrigt krävs stora satsningar på energieffektivare fordon och förnybara drivmedel. På så lång
sikt som till 2019 bör tas i beräkningen att eldrivna fordon, framförallt i form laddhybrider, kan
ha kommit ut på marknaden. Om dessa fordon får genomslag kommer de att ha positiv påverkan på utsläppen men kommer samtidigt att kräva en laddinfrastruktur. Laddinfrastrukturen kan
dock kombineras med infrastruktur för motorvärmare vilket innebär att den kan börja byggas
redan nu. En betydande andel eldrivna fordon bör man dock inte räkna med förrän tidigast i
slutet av planperioden 2010-2019.
För Gröna Bilister, 5 oktober 2007

Eva Håkansson
Styrelseledamot

genom

Gunnar Hadders
Kanslichef
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