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Motion av Vivianne Gunnarsson m.fl. (MP) om att sätta fart på
Waxholmsbolaget

Stockholms skärgård utgör ett varierat landskap som är attraktivt för heltids
och deltids skärgårdsbor såväl som för turister.
Waxholmsbolaget svarar för transporter och kollektivtrafik på vatten i
skärgården. SL och Waxholmsbolaget är lika viktiga för att upprätthålla en
sammanhängande kollektivtrafik med god kvalitet men det finns en skillnad.
Inom SL har arbetet med att övergå till miljövänliga bränslen pågått under
lång tid. SL har deltagit i olika EU-projekt och successivt utökat
användningen av icke fossila drivmedel.
Waxholmsbolaget har också arbetat med att miljöanpassa företaget men inte
kommit så långt när det gäller förnyelsebara drivmedel. Ett försök som
pågått några år har inneburit inblandning i diesel bl.a. av palmolja. Palmolja
framställs på sätt som äventyrar miljön i de länder där odlingen sker. Därför
borde knappast sådan blandning kallas miljödiesel. Palmolja ska därför inte
användas av Waxholmsbolaget eller någon annan av landstingets
verksamheter.
Stockholms läns landstings verksamheter bör helt ha övergått till
förnyelsebara drivmedel till år 2015. Det kräver att Waxholmsbolaget
kraftigt ökar sitt engagemang för att övergå till ickefossila bränslen.
Det pågår ett intensivt arbete bland rederier, varv och fartygskonstruktörer
för att få fram fartyg, motorer och drivmedel som inte är beroende av fossila
bränslen. Det finns redan exempel på förbättrade motorer, nya lösningar
med solceller och segel samt andra tekniska förbättringar som minskar
bränslebehovet. Bl.a. på Energitinget 2009 har detta klargjorts. Det finns
också projekt inom EU som tar sikte på förnyelsebara bränslen inom
sjöfarten.
Waxholmsbolaget bör engagera sig i denna utveckling samt skaffa kunskap
om hur bolagets flotta kan dels minska bränsleanvändningen dels övergå till
fossilfritt bränsle till 2015. En plan för successiv övergång till fossilfria
bränslen fram till 2015 bör presenteras av Waxholmsbolaget före 2009 års
utgång.
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Miljöpartiet de Gröna föreslår landstingsfullmäktige besluta
att uppdra till Waxholmsbolaget att intensifiera arbetet med att helt
gå över till förnyelsebara drivmedel till 2015.
att Waxholmsbolaget deltar i EU-projekt med inriktning att finna
tekniska lösningar för att utveckla motorer och nya miljödrivmedel
att en plan för successiv övergång till fossilfria bränslen fram till
2015 bör presenteras av Waxholmsbolaget före 2009 års utgång.
att Waxholmsbolaget avslutar all användning av miljödiesel med
inblandning av palmolja.

Stockholm den 12 maj 2009

Vivianne Gunnarsson

Raymond Wigg

Åke Askensten

Agnetha Boström

Björn Sigurdson

Helene Sigfridsson

Yvonne Blombäck

Cecilia Engström

Peter Eller

Demba Bah

