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2020/21:82 Miljömålen och infrastrukturplaneringen
En nyligen publicerad rapport från forskningsprojektet Stafetten som tagits
fram av IVL Svenska Miljöinstitutet, Trivector och Lunds universitet visar att
Sveriges klimatmål inte får tillräckligt genomslag i infrastrukturplaneringen.
Rapporten Miljömålen i transportplaneringen visar på allvarliga brister i
nuvarande planering. I rapporten föreslås att Trafikverket i sin planering
tydligare ska ta utgångspunkt i klimatmålet för transportsektorn och aktivt styra
investeringar mot åtgärder som bidrar till en omställning av transportsystemet
på både kort och lång sikt. Regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att som
komplement till dagens basprognoser utveckla målorienterade prognoser, där
man utgår från att transportplaneringen styrs mot ett mer transporteffektivt
samhälle. Detta är kritik som är i linje med vad Vänsterpartiet tidigare
uppmärksammat regeringen på och där vi föreslagit åtgärder och satsningar.
Man konstaterar att vägutbyggnader som genererar ny trafik går emot flera
viktiga miljömål och att det inte är i linje med miljömålen att spendera
miljardbelopp på vägobjekt som dels leder i motsatt riktning i förhållande till
miljömålen, dels innebär att stora ekonomiska resurser tas i anspråk som
behövs för att ställa om till ett hållbart transportsystem. Rapporten föreslår
därför att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att utveckla metodik och
samverkansformer där man i samråd med regioner och kommuner kan
identifiera tidigare beslutade objekt som inte uppfyller dagens krav. Man
behöver utveckla modeller för att göra det möjligt att riva upp och ompröva
gamla beslut om den typen av objekt utan att rasera tilliten mellan parterna.
Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga infrastrukturminister
Tomas Eneroth:

Avser ministern att ta initiativ i enlighet med rapportens förslag för att riva upp
och ompröva infrastrukturobjekt som inte är förenliga med våra miljömål?
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………………………………………
Jessica Thunander (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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