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Remissvar från Gröna Bilister:
Trafikplan, Upplands Väsby kommun
Inledning
Som Sveriges enda miljödrivna bilistorganisation bistår Gröna Bilister gärna med synpunkter
på utformningen av styrdokument som påskyndar omställningen till hållbara trafiklösningar.
Därför är vi glada över att få lämna synpunkter på den föreslagna trafikplanen.
Våra synpunkter fokuserar på bilism och miljö, inte för att vi anser att dessa aspekter av
trafikplanen nödvändigtvis är de viktigaste, utan för att fokus för Gröna Bilisters verksamhet
ligger här. Bilismen bör dock i allt högre grad integreras i det övriga trafiksystemet. Därför
resonerar Gröna Bilister i detta remissvar också kring de förslag i trafikplanen som handlar
om att koppla samman bilanvändandet med cyklism och kollektivtrafik.
Remissförslaget
Den föreslagna trafikplanen tar ett föredömligt helhetsgrepp på trafiksituationen i Upplands
Väsby kommun. En detaljerad analys av nuläget presenteras och ett brett spektrum av
åtgärder föreslås för att göra trafiksystemet miljömässigt hållbart. Berömvärt är att
trafikplanen sätter upp tydliga mål för överflyttning av färdmedelsandelar från bil till mindre
miljöbelastande färdsätt.
I vissa delar kan dock trafikplanen konkretiseras, främst vad gäller integration av trafikslag,
fordonsdelning och planering av infrastruktur för förnybara drivmedel. Utvecklingen går
snabbt inom detta område, och utan skarpare förslag är risken att trafikplanen om några få år
släpar efter verkligheten istället för att vara det riktmärke som är avsikten.
En mycket framsynt idé är däremot det system för spårbilar som kommunen nyligen utrett.
Planerna för detta system tas upp i trafikplanen, men preciseras inte ytterligare. Om systemet
förverkligas kommer Upplands Väsby bli en inspirationskälla och ett föredöme för hela
Sverige.
Upplands Väsbys målsättning är att utvecklas från en förort till en modern småstad, en
målsättning som uttrycks i kommunplanen. Denna ambition är i sig positiv för miljön
eftersom det totala transportarbetet minskar om fler kommuninvånare arbetar och gör sina
inköp inom kommunens gränser. För att skapa ett sammanhållet centrum i den framtida
staden måste de tre stadsdelar som skiljs åt av järnvägen och E4 knytas samman. För att
uppnå detta föreslås bl a ett nytt gång- och cykelstråk över E4 vid Vilundaparken, en ny
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bussförbindelse över E4 (som eventuellt kombineras med gång- och cykelstråket), och en ny
cykelpassage över järnvägen vid stationen.
En förändring av hastighetsgränserna i tätorten har nyligen utretts, och diskuteras ingående i
trafikplanen. Gröna Bilister applåderar förslaget att begränsa hastigheten till 40 km/h i de
centrala delarna av tätorten. Detta ligger helt i linje med ambitionen att utvecklas till en stad
med en tydlig stadskärna, istället för en förort där bilarna svischar förbi på väg till stationen
eller motorvägen.
Andra åtgärdsförslag med relevans för de områden Gröna Bilister fokuserar på är:


I samverkan med andra aktörer ska kommunen verka för en ökad användning av
miljöfordon och en ökad tillgång på förnyelsebara bränslen, t.ex. genom att laddstation
för el och/eller tankställe för fordonsgas tillkommer inom kommunen.



Kommunens fordon ska successivt bytas ut till miljöfordon.



Miljö- och trafiksäkerhetskrav ställs vid upphandling av transporter.



En informationskampanj om trafikens miljöpåverkan genomförs. Den bör ge
information om miljöpåverkan, färdmedelsval, val av fordonstyp och däck, körsätt
mm.



Information ska ges om hälsoeffekterna av höga partikelhalter, och arbeta för ökad
kunskap om påverkan på partikelmängden av olika väghållningsåtgärder.



Kommunen ska ange tydliga önskemål till AB SL och deras entreprenörer vad avser
vagnspark och utsläpp av emissioner. I extrema fall kan lokala trafikföreskrifter
inrättas.



En bullerplan ska upprättas.



Infartsparkeringen väster om stationen förstärks, och en ny infartsparkering anläggs
för busslinje 565 vid hållplats Tunavägen/Skälbyvägen. Inga fler parkeringar planeras
dock, för att inte uppmuntra bilpendlande onödigt mycket, utan istället prioritera
cyklism enligt nedan.



Stationsområdet utvecklas till ett resecentrum.



Kollektivtrafiken mellan stationen och stora arbetsplatser ska förbättras.



System med lånecyklar och elmopeder införs.



Fler väderskyddade, trygga cykelparkeringar anläggs vid torg, stationer, större
hållplatser och andra målpunkter.



Vägvisningen för gående och cyklister förbättras.



Kampanjer för ökat cyklande genomförs.
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Förslag på förändringar i trafikplanen
De flesta tänkbara åtgärder för att skapa ett miljömässigt hållbart trafiksystem tas upp till
diskussion i föreliggande förslag till trafikplan, men Gröna Bilister skulle vilja se
konkretisering på följande punkter, inklusive kostnadsberäkningar och prioritetsbedömningar.


Utvecklingen av stationen till ett resecentrum bör planeras i detalj för att möjliggöra
smidiga byten mellan alla trafikslag, och dessutom bli ett skyltfönster för framtidens
sätt att resa. Detta kan innebära möjlighet att på plats köpa ”resekort” som berättigar
till kollektivtrafikresor, medlemskap i bilpool, lånecyklar och elmopeder. Fullt synligt
bör också parkeringar för dessa lånecyklar och poolbilar finnas. Snabbladdningsstation
med solceller och eldrivna poolbilar i anslutning till resecentrum utgör en ytterligare
inspiration. Resekortet bör kunna köpas på olika nivåer, där en billigare variant t ex
ger kollektivtrafikkort och gratis parkering på bevakade och väderskyddade
infartsparkeringar för cykel och bil.



Ett resekort enligt ovan bör kopplas till en webbaserad resetjänst, där samåkning kan
planeras och möjlighet ges att boka poolbilar och lånecyklar. Det ska vara lätt att se
var lediga poolfordon är parkerade, och var alla infartsparkeringar och cykelparkeringar är belägna. Naturligtvis bör information om kollektivtrafiken finnas här,
liksom en reseplaneringstjänst som ger förslag på de snabbaste och miljöbästa sätten
att ta sig från punkt A till punkt B – givet parkeringsplatser för poolfordon, lediga
fordon, och avgångstider för kollektivtrafiken.



En sådan omfattande resetjänst planeras med fördel i samarbete med grannkommuner
och huvudmän för kollektivtrafiken. Detta sparar utvecklingskostnader för kommunen,
och gör tjänsten mer attraktiv för användaren. En avsikt att genomföra detta skrivs
med fördel in i trafikplanen. Genom kontakter med andra kommuner i
stockholmsområdet vet Gröna Bilister att intresse för detta finns.



En avsikt att samarbeta med stora arbetsgivare kring samåkning och fordonsdelning
skrivs också med fördel in i trafikplanen. Lund samarbetar på detta vis med stora
arbetsgivare i kommunen, t ex Tetra Pak, för att göra det lättare för dem som åker
samma sträcka att hitta varandra.



Trafikplanen bör slå fast att cyklar, elmopeder och bilar som används i kommunal
tjänst bör integreras med fordon som är kopplade till resekort och fordonspooler för
allmänheten. Detta ger ett effektivt fordonsutnyttjande, och medför att moderna fordon
med den senaste miljötekniken kan komma många till del. Många kommuner delar
redan bilar med allmänheten i samarbete med en kommersiell aktör. Öckerö kommun
delar t ex sina elbilar med kommuninvånarna. Det är en god idé att dela cyklar och
elmopeder på samma sätt.



En plan för att utveckla infrastrukturen för laddstationer och snabbladdningsstationer
bör presenteras i trafikplanen. Här är samarbete med närliggande kommuner och med
näringslivet viktigt. Vattenfall invigde nyligen en snabbladdningsstation vid Tyresö
centrum, med förhoppningen att den blir startpunkten för ett större nätverk i
Stockholmsområdet. Stationen drivs till viss del av solceller. En liknande station
skulle göra sig mycket bra vid Upplands Väsbys resecentrum, enligt diskussionen
ovan.



Upplands Väsbys avsikt att alla kommunala bilar ska vara miljöbilar nämns i
trafikplanen. Kommunen har redan en föredömlig policy som kräver miljöbilar vid
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nyanskaffning, med prioritet för förnybara drivmedel och el. Trafikplanen bör slå fast
att miljöbilskravet ska gälla den nya, strängare, miljöbilsdefinition som förmodligen
införs den 1 januari 2013, liksom alla eventuella senare skärpningar.


Möjligheten att höja de allmänna parkeringsavgifterna nämns i trafikplanen. I linje
med ambitionen att främja förnybara drivmedel och bildelning, bör detta kombineras
med avgiftsbefrielse för de bästa miljöbilarna och för bilpoolsbilar. Fordonsgas finns
redan att tanka i Upplands Väsby, och laddstationer planeras. Bilar på gas och el kan
med fördel avgiftsbefrias, för att göra reklam för dessa ”lokala” förnybara drivmedel.
För gasbilar bör ”rätt tankning” krävas, med stickprovskontroll av gaskvitton. En
sådan kombination av avgiftshöjning och avgiftsbefrielse kan göras kostnadsneutral
för kommunen.



Vissa attraktiva parkeringsplatser (t ex vid stationen) bör reserveras åt bilpoolsbilar. I
anslutning till de laddstationer som sätts upp vid stationen, bör också p-platser
reserveras åt elbilar.



Tillgång till bilpool har diskuterats i Upplands Väsby i samband med upprustning av
hus från miljonprogrammet. En god avsiktsförklaring i trafikplanen vore att all omoch nybyggnation ska planeras för bilpoolsverksamhet, vilket bl a kan handla om att
reservera bra parkeringsplatser för detta ändamål. Detta bör kopplas till en sänkt pnorm för sådana områden. Malmö har t ex i samråd med byggherrar avtalat om lägre
P-norm och tillgång till bilpool i vissa nybyggda områden. En god lösning är också att
ge alla som bosätter sig i ett nytt område medlemskap i en bilpool första året, något
som Växjö kommun har för avsikt att göra. Gratis boendeparkering kan förbehållas
poolbilar.



En god avsiktsförklaring vore också att eluttag ska finnas vid all boendeparkering,
samt vid infarts- och samåkningsparkeringar, både för motorvärmare och för att
smidigt kunna ladda el- och laddhybridbilar.



Trafikplanen nämner att kommunen ska ange tydliga önskemål till SL och deras
entreprenörer vad avser vagnspark och avgasemissioner. Denna formulering kan
skärpas betydligt utan att bli orealistisk. Ett krav kan vara att all kollektivtrafik och
anropsstyrd trafik i Upplands Väsby senast år 2020 ska ske med förnybara drivmedel,
utan partikelutsläpp och med mycket låga utsläpp av kvävedioxid. Med dagens teknik
uppfyller biogas- och etanol- och eldrift dessa krav, men inget utesluter att t ex att
biodieseldrivna fordon i framtiden också kan komma i fråga, om tekniken för
avgasrening av dieselmotorer går framåt.



Trafikplanen bör lyfta fram vikten av att drift, underhåll och signalstyrning prioriterar
kollektiv-, gång- och cykeltrafik i förhållande bil. Detta gäller inte minst vid
snöröjningssituationer.



Trafikplanen bör slå fast att utveckling av nya bostadsområden, handel, m fl
kommersiella lokaliseringar för att understödja målsättningarna i trafikplanen behöver
ske i anslutning till redan befintlig byggnation/kommuncentrum, för att underlätta en
god kollektivtrafikförsörjning och undvika utglesning som genererar ökat bilresande. I
detta sammanhang tänker vi t ex på den nya sjönära stadsdelen som är under
utveckling och som har ett ur transportförsörjningssynpunkt perifert läge vilket
kommer att bidra till en utglesad bebyggelsestruktur.
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Avslutande kommentar
Gröna Bilister tackar för möjligheten att få ge synpunkter på denna trafikplan och står till
berörda parters fulla disposition för utveckling och fördjupning av ovanstående förslag till
förändringar.
För Gröna Bilister
Per Östborn och Joanna Dickinson
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