
 
Västtrafik undertecknar miljömål  
(Läs också toni kommentar efter artikeln) 

Västtrafik har undertecknat avsiktsförklaringen för Svensk Kollektivtrafiks 
miljöprogram. Det var sedan tidigare klart att Västtrafik ställer sig bakom 
avsiktsförklaringen för Svensk Kollektivtrafiks miljöprogram. Under Persontrafik 2008 
undertecknade Leif Blomqvist, ordförande Västtrafik, och Christer G Wennerholm, 
ordförande Svensk Kollektivtrafik, avsiktsförklaringen.  

 
Västtrafiks målsättning är bland annat att trafiken ska bidra till att behovet av 
biltransporter minskar. Detta ska ske genom att öka kollektivtrafikresandet med 75 
procent mellan 2005 och 2020. Ökningen ska främst ske genom överföring av 
bilresenärer till kollektivtrafiken.  
 
Västtrafik ska även se till att dess kilometerproduktion med buss och icke eldrivna tåg 
ska utföras så att fossila bränslen är avvecklade med minst 30 procent år 2012 och 
90 procent år 2020. Avvecklingen av fossila bränslen utgår från en nivå med 100 
procent fossila bränslen. 
Dessutom ska all eldriven spårtrafik utförs nu och i fortsättningen med leveransavtal 
med 100 procent förnybar elkraft.  
 
 
Toni kommentar: 
Vad är nu detta för något? Föreningen svensk kollektivtrafik (landstingsägt) underteckna ett 
nonsens avtal med länsbolaget som är ägt av landstinget i Västra Götaland. 
Man gör avsiktsförklaring, jaha och vilket värde har detta? 2020, finns länsbolagen 
överhuvudtaget kvar? Skall dessa politruker överhuvudtaget bestämma över individen genom 
att tvinga bilförarna över till kollektivtrafiken? Detta är ett skammens dokument framför allt när 
Christer G Wennerholm är moderat och bekänner sig till den fria marknaden. Leveransavtal 
med 100 procent förnybar elkraft? Vad är detta för sagor? Sveriges elförsörjning är en politisk 
härva som inte kan behandlas här, men om kollektivtrafiken skall ta hand om vatten och 
energin från vindkraft får övriga hushåll och industri skiten från kol och oljekraftverk. Var finns 
den ekologiska vinsten och hur skall det gå till i praktiken när strömmen går i samma 
ledningar?  
 
Man kan inte tro att det är sant, och detta är undertecknat av en moderat som om vi levde i 
Sovjet där man dagarna i ända skrev avsiktsförklaringar som ingen brydde sig om, men fint var 
det, har alla blivit galna i Sverige? 
 
  
 


