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Interpellation av Raymond Wigg (mp) angående den Bilfria
Veckan eller European Mobility Week
Den Bilfria veckan, eller European Mobility Week, startade 2002 på
initiativ av EU-kommissionen, och dess dåvarande miljökommissionär,
Margot Wallström. 2006 var temat ”Klimatförändringen” och 2007 “Gator
För Människor”
Årets tema är ”Ren luft för alla”!
2007 deltog mer än 2000 städer, och det må heta European Mobility Week
men deltagarländerna är allt ifrån Australien till Taiwan. Inför 2008 års
Bilfria vecka har i dagsläget 24 städer från 9 länder anmält sig, däribland
Brasilien och Tjeckien. Från Sverige har i hittills 9 städer/kommuner
(Åtvidaberg, Borlänge, Eskilstuna, Falköping, Gävle, Huddinge,
Kristianstad, Östersund och Växjö), anmält sig.
”We all need good quality air for our own health and that of our
environment”, står det på deras hemsida, och där kan vi alla vara eniga!
Aldrig tidigare har det funnits så många bevis och så mycket forskning, som
visar på de stora problem vi har i våra storstadsområden, inte minst i
Stockholm, med buller, avgaser och partiklar från transportsektorn. Det
värsta är att det är barnen som drabbas värst. Det visas av ökade hjärt- och
lungbesvär, och en ökad frekvens av allergi- och överkänslighet. Följden
blir att dessa barn inte får chansen till ett fullödigt liv! Detta leder också till
ökade kostnader i framtiden för samhället, i form av
sjukskrivningskostnader och hälso- och sjukvård.
Stockholms Läns landsting har i ett antal studier visat på denna problematik,
bl.a. ”Miljöhälsorapporten 2005”, ”Barns miljö och Hälsa 2006” och nu
senast i ”Bamse-rapporten 2008”, som klart visar på sambandet mellan var
barnen bor och vistas, och risken för att drabbas av ohälsa.
Redan 2005 i rapporten ”De tio viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra
hälsan hos befolkningen i Stockholm Län”, pekade forskarna på trafikens
stora negativa inverkan på folkhälsan hos länets befolkning.
Under åren som gått har stora åtgärder vidtagits inom landstingets egna
transportverksamheter, för att minska på sin negativa inverkan. Bl. a. så har
SL genomfört ett framgångsrikt arbete att minska både buller och utsläpp
från främst busstrafiken. Stockholms Läns landsting har också fattat ett
beslut om att sluta använda dubbdäck på alla sina fordon, utom de som
oundgängligen behöver det, och att byta ut HA-oljedäck mot HA-oljefria
sådana. Mycket återstår dock att göra!
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Den Bilfria Veckan ger ett ypperligt tillfälle för landstingets alla
verksamheter att gå ut till befolkningen och presentera det absolut senaste
inom
transportsektorn,
alltifrån
den
eminenta
miljöoch
forskningsverksamheten inom SLL, till SL:s världsledande arbete inom
kollektivtrafiken! Här kan vi visa upp alternativa bränslen, de senaste
typerna av spårvagns- och elhybridsbusstekniker mm.
Under en sådan vecka har Stockholms Läns landsting, chansen att tjäna som
inspiratör och föregångare för att visa på vägar att förbättra Stockholm luft!
Vi ska heller inte göra det ensamma! Tillsammans med de av länets
kommuner som vill delta (Huddinge är redan med!). Tillsammans med
handelskammaren, kan vi anropa de mest spetskompetenta företagen,
(exempelvis Scania, Vectus och Schenker), så att vi tillsammans kan visa
upp allt (eller åtminstone stora delar!) av modern teknik! Från satsningar på
gående, cykling och bilpooler - till förslag på mobilitetscentra, ”roll-on-rolloff-teknik” från trailer till järnväg och logistikcentraler. Logistikcentraler
där alla trafikslag, allt från Klimatsmart Närsjöfart över långväga
järnvägstransporter till nätverk av spårbilar, kan samverka för att minimera
den negativa miljöpåverkan av våra transporter.

Mina frågor till miljölandstingsrådet Gustav Andersson blir därför följande:
1) Anser landstingsrådet att idén med Den Bilfria Veckan är god?
2) I så fall, tänker landstingsrådet ta initiativ och agera så att
Stockholms Läns Landsting, blir det första landstinget/regionen, som
anmäler sitt deltagande i ”European Mobility Week”?
3) Vad anser Landstingsrådet om idén att samverka, både med de av
länets kommuner som deltar, och med näringslivet, för att kraftsamla
det engagemang som behövs, om vi ska lyckas med det tema som
årets vecka har: ”Ren luft för alla”!
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