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SJs synpunkter på Förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen



SJ AB har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade förslag och har nedanstående kommentarer.



SJ noterar med glädje klimatfärdplanens helhetsgrepp kring det viktiga sambandet transporter och bebyggelsestrukturer samt planens fokus på kollektivtrafikens avgörande roll i ett effektivt transportsystem. Kollektivt resande, och i synnerhet spårbunden trafik, är en befintlig, hållbar lösning på såväl klimatfrågan som luftföroreningar. Inga nya utredningar om framtida, osäkra tekniker behövs. Lösningen finns redan. 



Vi vill särskilt peka på hur kollektivt resande dessutom är en oumbärlig del av en hållbar lösning på en rad andra svårlösta frågor i en storstadsregion. Exempelvis innebär kollektiva trafiklösningar en smartare användning av värdefull mark i hela regionen och bidrar även till minskad trängsel och lägre buller. Dessa frågor kan en fortsatt ökad biltrafik inte lösa, hur ”ren” tekniken än är.







Med vänlig hälsning



Crister Fritzson, VD SJ AB







SJ AB, 105 50 STOCKHOLM

Tel:  010-7515000  Fax:  00   www.sj.se    Org.nr:  556196-1599
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