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PÅ VÄG MOT EN RENARE MILJÖ

David Widlund
Värmland kollektivtrafik

Mer än en tredjedel av landets vuxna befolkning väljer kollektiva transporter. Att åka kollektivt är
givetvis billigare än bilåkande - inköp, underhåll och försäkring av en bil kostar ju en slant. Dessutom är
det tryggt och enkelt. Linjetrafiken minskar olycksrisken, och det är bekvämt att glida förbi bussfilen och
slippa köer och att kryssa runt på jakt efter en parkeringsplats, om man nu lyckas hitta någon. Och till
syvende och sist är det grönare att ta sig fram i samlad trupp.

Kollektivtrafiken borgar för mindre utsläpp.

Enligt siffror från svenskkollektivtrafik.se släpper
den som tar bilen till jobbet ut mer än 45 000
gånger mer koldioxid än den som tar spårvagn,
tunnelbana eller tåg. Busstrafik är också renare än
bilåkande eftersom 80 procent av busstrafiken i
Sverige körs på förnybara bränslen.
En välfungerande kollektivtrafik är en ren
nödvändighet. I Värmland är det Region Värmland
som genom upphandling ansvarar för läns- och
tätortstrafik med buss och tåg, och för skoltrafik,
färdtjänst och sjukresor i regionen. Trafiken
drivs under varumärkena Värmlandstrafik och
Karlstadsbuss.
Värmlandstrafik är en innovativ verksamhet.
Ni har varit föregångare inom säkerhet och
komfort, bland annat genom att vara först
med att införa alkolås och gratis internet
på bussar. Men hur arbetar ni för att göra
kollektivtrafiken renare?
- Vi har varit tidigt ute att ställa hårda krav inom
miljöområdet på upphandlingar vi gör. I de depåer
där bussarna tvättas, tankas och servas har vi
också hårda krav på hantering av farliga ämnen,
säger David Widlund.
Vi har också haft hårdare krav än branschen i
Sverige om förnybara bränslen. I Värmland körs
nästan 90 procent av den linjelagda trafiken på
förnybara bränslen.

“Livskvalitet i världsklass” är namnet på
Region Värmlands vision inför framtiden.
Hållbarhet har förstås en central ställning
och det gäller såväl utsläpp som annat. Vad är
samhällsnyttan med kollektivtrafik?
- Livskvalitet består av många olika delar. Vi som
jobbar med kollektivtrafik bidrar mycket inom
hållbarhetsområdet. Det har med minskade
utsläpp att göra. Genom att människor åker
kollektivt blir det färre bilar på vägarna. Det
ger minskad trängsel, färre olyckor och minskat
buller. Livskvalitet kan också betyda att man kan
bo på en plats och jobba på en annan plats, utan
att vara beroende av bilen.
Varför har ni valt att bidra till Natur- och
miljöboken?
- Vi tycker att det är viktigt att alla bidrar till
en mer hållbar miljö. Vi deltar i Natur- och
miljöboken för att vi tycker att det behövs mer
utbildning och information om hållbarhet och
miljöfrågor. Det är också viktigt att allt bra arbete
som görs i Sverige och världen visas upp. Det finns
många positiva initiativ som gör att vi går mot en
mer hållbar värld.
				
				

