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2017-04-27
Kommunfullmäktige
Dnr Kst 2016/163
Paradigmskifte för vägtransporter – svar på motion från Lennart
Nilsson (KD)
Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
1. Motionen lämnas utan åtgärd
Ärendet i korthet

Kristdemokraterna föreslår i en motion att Järfälla ska planera nya bostadsområden
för att möjliggöra destinationsladdning vid bostaden. Planera Barkarbystaden för
framtidens transportsystem. Inleda samarbete med andra aktörer för att möta
framtidens krav på trafiklösningar, mobility management och elbilens infrastruktur.
Pröva förutsättningarna för småskalig elproduktion vid samhällsplaneringen i
Järfälla. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att motionen
lämnas utan åtgärd, eftersom arbete inom dessa områden redan pågår i kommunen.
Handlingar

1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-04-27
2. Yttrande från Tekniska nämnden, 2016-10-05
3. Motion angående Paradigmskifte för vägtransporter ställer krav på stadsplanering.
En framtidsspaning, 2016-04-19
Bakgrund

Lennart Nilsson (KD) har lämnat en motion om hur den senaste tidens
teknikutveckling ställer krav på stadsplanering. Kristdemokraterna föreslår i
motionen att Järfälla ska planera nya bostadsområden för att möjliggöra
destinationsladdning vid bostaden. Planera Barkarbystaden för framtidens
transportsystem. Inleda samarbete med andra aktörer för att möta framtidens krav på
trafiklösningar, mobility management och elbilens infrastruktur. Pröva
förutsättningarna för småskalig elproduktion vid samhällsplaneringen i Järfälla.
Motionen har varit på remiss till tekniska nämnden och de föreslår att motionen
lämnas utan åtgärd eftersom arbete redan pågår inom dessa områden.
Vid exploatering av nya områden arbetar kommunen efter de mål,
planeringsprinciper och den vägledning som finns i översiktsplanen. I stor
utsträckning så överensstämmer översiktsplanen med motionärens förslag gällande
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stadsplanering. I Barkarbystaden finns även ett övergripande miljö- och
gestaltningsprogram som ligger till grund för planeringen inom det området.
Kommunen arbetar med ett certifieringssystem för stadsdelar och planerar att
certifiera Barkarbystaden III. Inom ramen för det certifieringssystemet så kommer ett
kvalitetsprogram att tas fram som då ersätter det övergripande miljö- och
gestaltningsprogrammet för just Barkarbystaden III.
I miljöplanen finns mål för att installera solceller på kommunens byggnader.
Kommunen ser positivt på att byggherrar sätter upp solceller på byggnader, men har
ingen möjlighet att ställa krav på det. I samband med exploatering av nya områden så
som Barkarbystaden, finns rekommendationer i parkeringsnormen att
fastighetsägaren bör underlätta för konvertering till laddning av elbilar vid behov.
Järfälla kommun har ett pågående samarbete med E.ON via ett samverkansavtal för
att arbeta mot en hållbar samhällsutveckling med fokus på energifrågan. Järfälla
kommun har också påbörjat ett samverkansprojekt, Barkarby sciencepark, där olika
aktörer samlas för att arbeta mot ett hållbart samhälle inom Barkarbystaden. En av
dessa aktörer är Scania, som kommunstyrelseförvaltningen ihop med landstingets
trafikförvaltning diskuterar elektrifiering av transporter och autonom kollektivtrafik.
För denna teknik är det positivt att Barkarbystaden planerats med separata
kollektivtrafikkörfält längs huvudstråken.
Analys

Eftersom det finns styrande dokument som beskriver det motionären vill och att det
pågår arbete utifrån dessa styrande dokument anser kommunstyrelseförvaltningen att
motionen avslås.
Barnkonsekvensanalys

Barn gynnas av att ett samhälle planeras hållbart då barn är en känslig grupp. Till
exempel gynnas barn av att elbilar ersätter fordon med andra bränslen i staden, då
luftkvaliteten blir bättre och bullerpåverkan minskar.
Slutsatser

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen är att motionen lämnas
utan åtgärd, eftersom arbete inom dessa områden redan pågår i Järfälla kommun.
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