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Strängnäs kommun
Nygatan 10
645 80 Strängnäs

Tel 0152-291 00
Fax 0152-290 00 

kommunstyrelsen@strangnas.se
www.strangnas.se

Bankgiro 621-6907

Svar på interpellation ställd av Yvonne Knuutinen (V) om 
fossilfritt Strängnäs

Förnamn Efternamn (V) ställde på kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-
24 en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Jacob Högfeldt (M) om 
fossilfritt Strängnäs. 

Fråga: G-C vägar mellan kommundelarna för att möjliggöra gång- och 
cykling på ett säkert sätt: Cykelplanen antogs 2017. Där utpekades ett 
antal viktiga G-C sträckningar mellan kommundelarna. Har någon av 
dessa genomförts?
Varför inte?

Svar: Arbetet har under de senaste åren varit fokuserat på att binda ihop de 
befintliga G-C vägar som finns i tätorten och prioritera att skolorna och 
badplatserna har säkra G-C vägar.

En ny vägplan har tagits fram tillsammans med Trafikverket. Detta för en del av 
en g-c väg till Härad, en sträcka på ca: 1,2km. Det är dock ännu inte bedömt som 
en klar lösning då resterande väg till Härad inte finns med och frågan därför ännu 
är om kostnaden är för stor jämfört med nyttjandet.

Just kostnad i relation till bedömd nyttjandegrad i kombination med att vi inte 
bedömt att vi har haft den finansiella styrkan för att hantera dessa investeringar 
är skälet till att inte fler av de namngivna objekten nedan har startats. 

Exempel nedan på kostnader som togs fram 2017 på utbyggnader mellan 
kommundelarna, hämtat från Cykelplanen.

Kostnad 
1. Strängnäs-Härad 5400 meter 18 900 000 kr
2. Strängnäs-Åkers Styckebruk 8600 meter 30 100 000 kr
3. Strängnäs-Sanda 6500 meter 22 750 000 kr 
4. Malmby-Stallarholmen 7300 meter 25 550 000 kr 
5. Strängnäs-Länna 6500 meter 22 750 000 kr 
6. Mariefred-Kalkudden 1500 meter 5 250 000 kr 
7. Mariefred-Stallarholmen 10500 meter 36 750 000 kr 
8. Strängnäs-Vansö 4400 meter 15 400 000 kr 
9. Gorsinge-Löt-Malmby 4400 meter 15 400 000 kr 
10. Åkers Styckebruk-Länna 9500 meter 33 250 000 kr
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11. Härad-Vansö 4800 meter 16 800 000 kr
12. Strängnäsbron 3000 meter – ?
13. Åkers Styckebruk-Ulva 2700 meter 9 450 000 kr 
14. Brostugevägen-Museijärnvägens plankorsning 500 meter 1 750 000 kr
Summa: 75 600 meter, total kostnad 254 100 000 kr

Fråga: Kommunens bilpark: Tankas kommunala fordon uteslutande 
med fossilfritt drivmedel? Varför inte? Hur stor andel av drivmedlet 
är fossilt? När ska all tankning av kommunens bilar vara fossilfri?

Svar: Alla bilar ska vara fossilfria enligt Klimat- och energiplanen 2025.
Fordonsenhetens bilpark är inte uteslutande fossilfri utifrån det tidigare 
uppdraget då omställningen till fossilfritt skulle pågå till 2030. I samband med 
den nyligen antagna klimat- och energiplanen antogs en ny tidplan som ännu inte 
hunnit omsättas. Förvaltningen har tagit fram ett underlag som visar de 
kostnader och åtgärder som behöver göras för att kunna ställa om till fossilfritt. 
Detta kräver bland annat en utbyggnad av laddplatser.

Fordonsenheten har totalt 123 bilar 

• Bensin 4
• Diesel 48, 35 går att använda HVO, 13 går ej
• E85/bensin 5
• El 11
• Hybrid el/bensin 20
• Pluginhybrid el/bensin 3
• Diesel/HVO100 32

SEVAB s bilpark presenteras i %)
80 % HVO
5 % Biogas
1 % bensin
14 % Diesel

Fråga: Busstrafiken ska bli fossilfri – men hur får vi fler att välja 
bussen? Har undersökningar gjorts om medborgarnas behov av 
lokaltrafik (för att kunna välja bussen)? Är den aktuell? Hur hittar vi 
den? Medborgarförslag har inkommit om nya busslinjer. Är dessa 
förslag sparade?

Svar: Busstrafiken ses ständigt över i syfte att öka attraktiviteten och i 
förlängningen andelen resor som genomförs med kollektivtrafik. Analyser av 
resande och beläggningsgrad på olika linjer och turer görs löpande och är en del i 
utvecklingen av kollektivtrafiksystemet. De senaste åren har en rad förbättringar 
skett, inte minst i en av kommunstyrelsen medveten satsning på bättre 
anslutningar till tågtrafiken vid våra båda tågstationer. 

Parallellt med förbättringar av själva kollektivtrafiksystemet behöver vi jobba 
med andra åtgärder för att främja ett hållbart resande med bland annat 
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kollektivtrafik. Ett aktuellt exempel är pilotprojektet Resvana där Strängnäs 
deltar som en av fem kommuner. Under hösten 2020 skickades sms ut till 
nyinflyttade och nyligen flyttade inom kommunen i syfte att ”nudga” (puffa) mot 
mer hållbara resvanor genom att nyttja nystartseffekten vid flytt. Tjänsten 
Resvana sammanställer och åskådliggör olika hållbara resalternativ skräddarsytt 
för respektive person och plats. Fram till i höst finns tjänsten tillgänglig för alla 
via kommunens hemsida. I höst kommer tjänstens påverkan på deltagarnas 
resvanor utvärderas och analyseras.

Ett annat exempel på aktivitet för att få fler att välja bussen är prova-på-
kampanjer där olika målgrupper erbjuds gratis busskort under en period. En 
sådan planeras genomföras i samarbete med Region Sörmlands nätverk för 
hållbart resande hösten 2022. Kommunen planerar dock att genomföra en i egen 
regi så snart pandemin tillåter i syfte att locka tillbaka tidigare 
kollektivtrafikresenärer som bytt till bilresande under pandemin.

Någon lokal resvaneundersökning bland medborgarna har inte gjorts på länge i 
Strängnäs kommun. Vartannat år genomförs en resvaneundersökning bland 
skolelever i kommunen men den speglar vad gäller kollektivtrafiken andelen 
elever med busskort. Det senaste resultatet presenteras i kommunens årsrapport 
2019.

Alla medborgarförslag sparas även efter besvarande.

Fråga: Laddstolpar för tankning av elbil: Finns det utredningar gjorda 
om behovet av laddstolpar? Finns översiktskarta över planerad och 
genomförd laddinfrastruktur? När kan boende och besökande i 
tätorterna ladda elbilen på gatan?

Svar: Utredning kring laddinfrastruktur pågår hos SEVAB. 
Kommunförvaltningen har pågående dialog med externa aktörer som eventuellt 
vill etablera publika laddstationer på lämpliga platser i Strängnäs.
Den befintliga laddinfrastrukturen går att ta del av på www.uppladdning.nu
Det finns en översiktskarta på länsnivå som översiktligt beskriver behovet av 
laddinfrastruktur för länet.  Infraplan Södermanland.pdf (lansstyrelsen.se) 

Fråga: Tankställe för vätgas ger företag och enskilda som överväger 
fossilfri bil ett alternativ: När kan vi tanka vätgas? Arbetar 
kommunen med frågan? Hur?

Svar: Förvaltningen bevakar och har dialog med dom initiativ och förfrågningar 
som kommer från externa aktörer gällande tillgång till lämplig mark/plats inom 
kommunen. 

Det finns en publik tankstation för HVO och ett pågående arbete för att få en 
publik tankstation för biogas.

http://www.uppladdning.nu/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1d3ae9271757f90b78836bb/1604498933115/Infraplan%20So%CC%88dermanland.pdf
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Fråga: Konsumentvägledning gällande hållbarhetsfrågor: Kan vi få 
svar på vad vi medborgare kan göra för att leva mer fossilfritt? Hur 
och var hittar medborgarna den informationen? 

Svar: Strängnäs kommun har upphandlat Energi- och klimatrådgivningen som 
vänder sig till allmänheten, små och medelstora företag, organisationer och 
föreningar.

Energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende 
tjänst som hjälper medborgarna med tips på hur man kan minska sin 
energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka energikostnader och 
samtidigt påverka miljön så lite som möjligt.

Förvaltningens hållbarhetsfunktion förstärks inom kort med en kommunikatör 
vilket möjliggör ytterligare vägledning för kommunens invånare. 

Fråga: Finns det en plan för hur medborgarna ska inkluderas i arbetet 
mot ett fossilfritt samhälle?

Svar: I samband med framtagandet av klimat och energiplanen har invånare och 
andra intressenter har varit delaktiga i dialogen. Förvaltningen förstärks inom 
kort med en kommunikatör inom hållbarhetsområdet för att ytterligare inkludera 
Strängnäs invånare. Fortsatt dialog förs med de initiativ och invånare som 
engagerar sig i frågan. Näringslivet och föreningslivet involveras genom att vi 
som kommun instiftar två nya priser ett Hållbarhetspris och ett Klimatpris för att 
kunna lyfta fram goda exempel. Vid varje företagsbesök ställs också frågan om 
hur företaget arbetar med att bidra till fossilfria transporter samt 
klimatneutralitet.

Jacob Högfeldt (M)
Ordförande kommunstyrelsen



Vänsterpartiet Strängnäs Kommunfullmäktige 24 maj 2021

Interpellation: Fossilfritt Strängnäs - Hur då?

Till Kommunstyrelsens ordförande
Klimat- och energiplanen klubbades på KF i april. Det största utsläppet av växthusgaser
sker genom trafiken. Strängnäs ska bli fossilfritt till 2040. Alltså måste Kommunen få oss
alla att resa fossilfritt. Hur ska det gå till?

Nu krävs att aktiviteter, som i planen utpekats som väsentliga för att kunna utplåna hela
Strängnäs fossila fotavtryck, startas upp.

Alltså undrar jag:
1. G-C vägar mellan kommundelarna för att möjliggöra gång- och cykling på ett

säkert sätt: Cykelplanen antogs 2017. Där utpekades ett antal viktiga G-C
sträckningar mellan kommundelarna. Har någon av dessa genomförts?
Varför inte?

2. Kommunens bilpark: Tankas kommunala fordon uteslutande med fossilfritt
drivmedel? Varför inte? Hur stor andel av drivmedlet är fossilt? När ska all
tankning av kommunens bilar vara fossilfri?

3. Busstrafiken ska bli fossilfri – men hur får vi fler att välja bussen? Har
undersökningar gjorts om medborgarnas behov av lokaltrafik (för att kunna välja
bussen)? Är den aktuell? Hur hittar vi den? Medborgarförslag har inkommit om
nya busslinjer. Är dessa förslag sparade?

4. Laddstolpar för tankning av elbil: Finns det utredningar gjorda om behovet av
laddstolpar? Finns översiktskarta över planerad och genomförd
laddinfrastruktur? När kan boende och besökande i tätorterna ladda elbilen på
gatan?

5. Tankställe för vätgas ger företag och enskilda som överväger fossilfri bil ett
alternativ: När kan vi tanka vätgas? Arbetar kommunen med frågan? Hur?

6. Konsumentvägledning gällande hållbarhetsfrågor: Kan vi få svar på vad vi
medborgare kan göra för att leva mer fossilfritt? Hur och var hittar medborgarna
den informationen?

7. Finns det en plan för hur medborgarna ska inkluderas i arbetet mot ett fossilfritt
samhälle?

Yvonne Knuutinen
Vänsterpartiet Strängnäs


