Hur kan trafiken klara Göteborgs klimatmål?
Yttrande 2020-10-14 från Trafikistan.se inför TN:s beslut om nuvarande trafikstrategi.
Göteborg har antagit Parisavtalet (budgeten 2020 sid 104 punkt 1). Trafik orsakar en stor
del av vår klimatpåverkan. Inget motoriserat färdsätt kommer i närheten av gång och
cykling i klimatvänlighet. Hur TN ska balansera olika trafikslag behöver utgå från
trafikens klimatpåverkan i livscykelperspektiv.

Det bästa jag hittar just nu är en LCA-sammanställning från LTH 2014. Tyvärr ingår inte
anläggning och underhåll av infrastruktur (GC-banor, vägar, järnvägar, tunnlar mm).
Bilarna drivs av bensin, etanol resp. svensk el, bussar av diesel resp. etanol, och tåg går
på nordisk elmix. Värdena för bil, buss och tåg gäller vid 40 % beläggning. Elbil fanns
inte med i LTH:s arbete, men en uppskattning mha uppgifter från IVL 2018 har lagts till.
Skillnaderna mot cykel är drastiska – från dubbel till 25-dubbel påverkan! Motoriserat
resande får dessutom många att välja allt större vardagsavstånd, vilket kan mångdubbla
den påverkan som det valda fordonet orsakar.
Trafiknämnden måste bestämma spelplanen för vår trafik så att stadens antagna klimatmål
kan nås. Navigera inte i blindo. Det krävs modern och heltäckande livscykelanalys. Hur
den nuvarande trafikstrategin kan behöva ändras hänger på det. Klart är att ju fler vi får att
gå och cykla, desto större spelrum blir över för mer belastande trafik. Cykelprogrammet
beskriver tydligt hur trafiksystemet bör utvecklas och anpassas för ett ökat cyklande.
Folkhälsa, buller, luftmiljö och trängsel är också viktiga aspekter, men här har jag bara
fokuserat på hela kommunens och därmed TN:s antagna klimatansvar.
Rolf Broberg, Trafikistan.se
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Batteritillverkningens utveckling pekar på en minskning av klimatpåverkan, användning
av större batterier på en ökning. Det är dessutom oklart om ett batteri kommer att hålla
under bilens hela livslängd. Därför är antagandet i diagrammet i enlighet med IVL:s
uttalande från december 2018 rimligt tills vi får nya pålitliga siffror som ger en annan bild.
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Det är visserligen för lågt, men det viktiga är att illustrera att själva elförbrukningen är en
obetydlig del av helheten i ett land med Sveriges rena elmix.

