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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
Motionären föreslår att utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur redovisas ur ett livscykelperspektiv.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
De historiska satsningarna på både en moderniserad och utbyggd kollektivtrafik, som landstinget gjort sedan 2006, har såväl ökat antalet kollektivtrafikresenärer som säkrat ett effektivt, kapacitetsstarkt och miljövänligt alternativ till
bilen. Satsningar på kollektivtrafiken är den viktigaste miljösatsningen som
Stockholms läns landsting gör.
Numera drivs över hälften av bussarna i Stockholms län med förnybara bränslen. Det är ändock det trafikslag som orsakar mest utsläpp per år, därför
kommer Stockholms läns landsting att fortsätta arbetet för att samtliga bussar
i länet ska bli så kallade miljöbussar, som drivs med förnybara drivmedel.
Utsläppen från SL-trafiken var 110 000 ton koldioxid 2011. Busstrafiken stod
för runt 87 procent av utsläppen medan spårtrafiken endast stod för 0,01 procent i sammanhanget. Resterande utsläpp kommer från bland annat färdtjänsten, depå- och fastighetsdrift. Även om trafiknämndens förvaltning självklart
ska följa de normer och regler som finns kring utsläpp under byggprocesser, så
måste utsläppen vid byggen också sättas i relation till det resandeunderlag
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som kommer att nyttja ny infrastruktur och därmed åka kollektivt i stället för
med bil.
I miljöprogrammet ”Miljöutmaning 2016” finns det redan i dag tydliga miljömål om att regionplanera för lägre klimatpåverkan per invånare. Där finns
också mål om ett mer kretsloppsanpassat och resurssnålt byggande.
Trafiknämnden kommer således att jobba mer inriktat på dessa frågor och
Stockholms läns landsting kommer noggrant att följa detta arbete och bidra till
att även andra delar i nämndens verksamhet blir mer miljövänliga alltmedan
tekniken och kunskapen utvecklas.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag från sammanträde den 28
augusti 2012 § 138 med MP-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens
gemensamma reservation. Protokollet justeras den 11 september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012
3. Motion 2011:32
4. Trafiknämndens protokollsutdrag den 27 mars 2012, med MP- och Vledamöternas reservation
5. Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 1 mars 2012

Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

Beslutsunderlag 1

2012-08-28

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag:
2012-09-12
--------------------------------------------------------------§ 138
Motion 2011:32av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid
konstruktionen av spåvägar och annan trafikinfrastruktur
LS 1110-1337
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 juni 2012 med trafiknämndens yttrande
den 27 mars och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012.
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels av MP-ledamöternas och tjänstgörande V-ersättarens om bifall till sitt gemensamma förslag i trafiknämnden (bilaga).
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
MP-ledamöterna och tjänstgörande V-ersättaren anförde reservation mot landstingsstyrelsens beslut till förmån för sitt förslag i trafiknämnden.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Trafiknämnden
Landstingsdirektören

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss
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Ankom
I
Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsen

Yttrande över motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om
utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen av
spårvägar och annan trafikinfrastruktur
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att utsläppen av
växthusgaser för de ny- och reinvesteringar som görs i spårvägar och annan
trafikinfrastruktur ska redovisas ur ett livscykelperspektiv samt att ge SL i
uppdrag att utreda hur andra material kan användas som alternativ till
betong.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 april 2012
Motion 2011:21
Tjänsteutlåtande och utdrag från protokoll Trafiknämnden 2012-03-27 § 45
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Motionären redogör för att det vid anläggande av spårvägar genereras 1200
ton koldioxidekvivalenter per kilometer bana. Dessa utsläpp av växthusgaser redovisas normalt inte i de beräkningar avseende miljö- och klimatpåverkan som görs av SL. Motionären menar vidare att det sannolikt går att
minska utsläppen avsevärt genom att välja alternativa material och genom
att söka nya konstruktionslösningar.
Trafiknämndens förvaltning anger i sitt yttrande att Stockholms läns
landstings nyligen beslutade miljöprogram; Miljöutmaning 2016, delvis
föregår motionens förslag då det där finns mål om kretsloppsanpassat och
resurssnålt byggande. SL kommer att utvecklas mot att jobba mer med
dessa frågor. Det visar sig bland annat i de direktiv som styr SL:s
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verksamhet och det är därför en naturlig konsekvens att även SL:s
nyanläggningsprojekt kommer att spegla denna utveckling.
Med hänvisning till det yttrande som trafiknämndens förvaltning har
lämnat anser förvaltningen att motionen ska anses besvarad.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

LS 1110-1337

Beslutsunderlag 3
Ankom
Stockholms l ä n / l a ^ l s t i n g

Dn

,MJJMz!.$?2..

Vänsterpartiet
Stockholms läns landsting
2011-10-11

Motion av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid
konstruktionen av spårvägar och annan trafikinfrastruktur
Tillverkningen av cement utgör en stor men föga uppmärksammad källa till utsläpp av
växthusgaser. Under förra året släppte den globala cementindustrin ut motsvarande två
miljarder ton koldioxid, vilket är dubbelt så mycket som flygindustrins totala utsläpp. I
Sverige står cementindustrin för cirka tre procent av de totala utsläppen av koldioxid, globalt
för cirka fyra procent. Utsläppen härrör i huvudsak från den kemiska process som
cementtillverkningen innebär, men också från den energi som åtgår v i d tillverkningen.
V i d anläggande av spårvägar används en stor mängd cement/betong till brokonstruktioner,
lining av tunnlar och till slipers. Enligt beräloiingsmodeller genererar spårvägsutbyggnader så
mycket som 1200 ton koldioxidekvivalenter per kilometer bana. Dessa utsläpp av
växthusgaser redovisas normalt inte i de beräkningar avseende miljö- och klimatpåverkan som
görs av S L . Ä v e n om spårvägssatsningar generellt ger en positiv nettoeffekt för klimatet, bör
utsläppen av klimatpåverkande gaser redovisas p å ett heltäckande sätt så att väl underbyggda
beslut kan fattas och rätt prioriteringar göras.
Det går sannolikt att avsevärt minska utsläppen av klimatgaser genom att välja alternativa
material och söka nya konstruktionslösningar. Träkonstruktioner börjar vinna mark och S L
bör studera om trä kan användas för vissa brokonstruktioner, såsom exempelvis gångbroar
över spåren. I U S A har man använt återvunnen plast till slipers med gott resultat. Det finns
även lovande studier kring betong som kan absorbera koldioxid. S L ska noga följa denna
utveckling och hela tiden sträva efter att minska kollektivtrafikens klimatpåverkan.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta
att

utsläppen av växthusgaser för de ny- och reinvesteringar som görs i
spårvägar och annan trafikinfrastruktur ska redovisas ur ett
livscykelperspektiv, där hänsyn tas till konstruktionsmaterialens
klimatpåverkan,

att

S L ges i uppdrag att utreda hur andra material, såsom trä eller återvunnen
plast, kan användas som alternativ till betong.

Anna Sehlin (V)
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Trafiknämnden

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Identitet

2012-03-01

TN 1110-230

Handläggare:

Jens Plambeck
08-686 1651

Yttrande över motion 2011:32 om utsläppen av
växthusgaser vid konstruktion av spårvägar och annan
trafikinfrastruktur
Bakgrund
Anna Sehlin (V) skriver i motionen att cementtillverkning utgör en stor källa till
utsläpp av växthusgaser (VHG). I motionen framgår att ”enligt beräkningsmodeller
genererar spårvägsutbyggnader så mycket som 1200 ton koldioxidekvivalenter per
kilometer bana”. Motionären föreslår att utsläppen av VHG för ny- och reinvesteringar
som görs i spårväg och annan infrastruktur ska redovisas ur ett livscykelperspektiv.
Sehlin föreslår också att SL ska ges i uppdrag att utreda hur andra material som trä
eller återvunnen plast kan användas som alternativ till betong.

SL:s huvudsakliga ståndpunkter
Trots att drygt 50 % av busstrafiken numera drivs med förnybara drivmedel så
orsakade driften av SL-trafiken ett utsläpp av ca 110 000 ton koldioxid under 2011. Av
detta står busstrafiken för ca 87 %, spårtrafiken för 0,01 % och resten härrör från
Färdtjänsttrafiken och depå/fastighetsdrift. I detta sammanhang är sannolikt VHGemissionerna från spårkonstruktioner ännu relativt blygsamma. Motionären har dock
rätt i att i takt med att SL-trafikens drift utvecklas mot allt mindre klimatpåverkan så
blir VHG-emissioner under infrastrukturens konstruktionsfas, inkl. produktion av
material, av allt större betydelse. Dessa emissioner måste dock sättas i relation till det
resandeunderlag som nyttjar/kommer att nyttja ny infrastruktur.
I sammanhanget bör nämnas att Stockholms läns landsting nyligen beslutade
miljöprogram ”Miljöutmaning 2016”1 delvis föregår motionens förslag. Där finns
exempelvis ett miljömål om att regionplanera för lägre klimatpåverkan per invånare.
Där finns även mål om kretsloppsanpassat och resurssnålt byggande.
SL kommer att utvecklas mot att jobba mer inriktat med dessa frågor. Det visar sig
bland annat i de direktiv som styr SL:s verksamhet och det är därför en naturlig
konsekvens att även SL:s nyanläggningsprojekt kommer att spegla denna utveckling.

1

Miljöpolitiskt program för Stockholms läns landsting, Miljöutmaning 2016
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Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Anders Lindström
Förvaltningschef
Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling

Bilaga
Motion 2011:32 av Anna Sehlin (V) om utsläppen av växthusgaser vid konstruktionen
av spårvägar och annan infrastruktur

