
Enskede 2021-02-26 

 

Hej alla, 

Trafikverket meddelar att utsläppen från vägtransporterna minskade med 9 procent under 2020. 

Mycket bra, även om det till stor del är en effekt av pandemin. Men låt oss nu se till att trenden 

fortsätter. Med satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel samt nej till motorvägar och flygplatser är 

målsättningen om -70 procents utsläpp från transportsektorn möjlig. Så skapar vi en hållbar återstart 

efter pandemin. 

 

Inga nya motorvägar 

Vi vill inte bygga nya motorvägar som slukar resurser från hållbara trafikslag. Därför säger vi nej till 

Tvärförbindelse Södertörn, men ja till dubbelspår på Södertörn, mer och bättre järnväg och utbyggd 

cykelinfrastruktur. Läs vårt inlägg i Nynäshamnsposten: 

https://www.nynashamnsposten.se/artikel/debatt-vansterpartiet-sager-nej-till-motorvagar-som-gar-

emot-klimatmalen  

 

Fri kollektivtrafik i Paris 

Fått spännande uppgifter om avgiftsfri kollektivtrafik i Paris. Ja, Paris, denna jättestad hade gratis 

kollektivtrafik 2014-2017 dagar då luftföroreningarna var för höga. Nu har man lagt om reformen 

något, men det är fortfarande gratis för alla ungdomar. Läs mer: 

https://jensholm.se/2021/02/26/avgiftsfri-kollektivtrafik-i-paris/   

 

Havsplanerna och vindkraften 

Kommer regeringen verka för en omfattande utbyggnad av havsbaserad vindkraft? Då behöver man ta 

försvarsmakten i örat och förklara att vindkraft och flygplan kan samexistera. Ser fram emot ett 

positivt svar från miljö- och klimatminister Per Bolund (MP). Läs min skriftliga fråga här: 

https://jensholm.se/2021/02/25/havsplanerna-och-vindkraften/  

 

Sänk järnvägens avgifter 

Järnvägsbranschen har drabbats hårt av coronapandemin. I många länder väljer man under pandemin 

att sänka eller avskaffa banavgifterna för järnvägen, men inte i Sverige. Är det inte märkligt att 

regeringen inte infört den utlovade kilometerskatten för lastbilstransporterna, men straffar det 

klimatsmarta sättet att transportera personer och gods med höjda banavgifter för järnvägen? Hög tid att 

sänka banavgifterna. Läs min interpellation till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) här: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/sankta-banavgifter-for-

jarnvagen_H810505 Debatt tisdag 9/3 i riksdagens kammare. 

 

Storbolagens stämningar av stater 

Förvånad över att endast Vänsterpartiet vill ta bort storbolagens möjlighet att stämma stater utanför det 

ordinarie rättsväsendet. Läs mer: https://www.etc.se/klimat/vanligt-att-foretag-stammer-eu-lander-och-

svenska-partier-vill-inte-se-andring (tyvärr låst artikel) 

 

Nästa vecka kommer inget nyhetsbrev. Hoppas ni har tillräckligt att läsa ändå... 

 

Det var allt. Trevlig helg.  

 

Jens 

 

P S Visst är det härligt med sol och plusgrader, men nog hade snön kunnat få ligga kvar ett par veckor 

till. 
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