MOTION Spårbil– 2015-06-03
Upplands Väsby är idag en av Sveriges miljöbästa kommuner med mål att utveckla ett hållbart
samhälle och är i behov av ökat pendlande med kollektivtrafik. Centerpartiet anser att kommunen
nu ska ta tillvara på de faktiska miljöframgångar som uppnåtts och ta steget vidare i arbetet som
redan har påbörjats för att få spårbil till Upplands Väsby.
Kommunen blir den första kommun som anlägger en pilotbana för spårbil i tätbebyggt område.
Som exempel för utveckling ligger de tidigare förslag som finns i förstudie och med en sträcka
Upplands Väsby station till Infra City, där det nu planeras för att bygga bostäder och utöka handel
men där det saknas tillräckliga förbindelser.
Via nya Stadsmiljöavtal kan kommunen ansöka om medel för att etablera pilotbana för spårbil och
på så vis inte bara vara en föregångskommun i landet med klimatsmart kollektivtrafik, utan också
skapa bättre och snabbare förutsättningar för bostadsutveckling i olika områden i Upplands Väsby.
Bakgrunden är att samhället behöver ställa om resealternativen i storstadsregioner och inte minst i
Stockholmsområdet att gå från bil till kollektivtrafik. Idag är Stockholm en av Europas snabbast
växande städer och med det kommer ett ökat behov av resor. För Stockholmsregionen är det under
åren 2014-2020 högsta prioritet att utveckla fossiloberoende fordonsslag och kollektivtrafik och
medel kommer att avsättas för en sådan utveckling.
Vi ser idag att biltrafiken inom Upplands Väsby kommun och länet är prioriterad framför
kollektivtrafik. Vi ser att problem med partikelföroreningar från vägar påverkar människors hälsa
starkt samt buller och vi behöver snabbt få ned och neutralisera CO2 utsläpp i luft.
Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta att:
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att gå vidare med en ansökan av Stadsmiljöavtal för
implementering av spårbilsbana i Upplands Väsby. Ansökan kan göras i samarbete med
KOMPASS nätverk där kommunen är medlem.
- Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka ytterligare finansieringsmöjligheter exempelvis
EU medel och andra typer av finansiering för ändamålet.
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