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Hej! Jag översänder trafikverkets yttrande avseende TRN 2016-0127.

Med vänlig hälsning
Lars Wogel
Strategisk planerare
Planering Region Stockholm
lars.wogel@trafikverket.se

Direkt: 010-124 28 15
Växel: 0771-921 921

Postadress:
172 90 Sundbyberg
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Solna Strandväg 98, 171 54 Solna
www.trafikverket.se
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Remiss av förslag till Landsbygds och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen

Trafikverket har erhållit rubricerat förslag på remiss och yttrar sig i egenskap av ansvarig myndighet för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv. 

Trafikverket är ansvarigt för ett omfattande landsbygdsvägnät, för allmänna bryggor samt för allmänna färjeförbindelser. 

Strategi för Landsbygd och skärgård

Landsbygd och skärgård utgör en större del av arealen i Stockholms län med en mindre del av befolkningen. Fokus i regionala planeringen läggs naturligt ofta på de urbana och snabbt växande delarna av regionen. Det är väl motiverat att särskilt belysa förutsättningarna samt ta fram en särskild strategi för länets landsbygd och skärgård. 

Trafikverket anser att förslagen till rumslig struktur för landsbygd och skärgård som också redovisas i förslag till RUFS 2050 är väl avvägda. Genom att lyfta fram orter med förutsättningar att fungera som noder och serviceorter på landsbygden respektive kärnöar och replipunkter i skärgården ges en grund för att rikta satsningar samtidigt som långsiktiga förutsättningar för utveckling skapas.

Förhållningssätt till landsbygd och skärgård.

Trafikverket tillstyrker i huvudsak de angivna förhållningssätten. Vi vill särskilt lyfta fram några saker med betydelse för transportsystemet.

Trafiksäkerheten för gående och cyklister är i många fall låg på landsbygden. Resurserna för att genomföra åtgärder är också begränsad. Genom en mer sammanhållen bebyggelse ökar förutsättningarna att ordna säkra skolvägar med mera.

Möjligheterna att genomföra åtgärder för att minska restiden från landsbygd och skärgård mot regioncentrum/kärnor är också begränsade. I en samlad utvecklingsstrategi anser vi att det är mer rättvisande att lyfta behoven av drift, vidmakthållande och trafiksäkerhet. Av särskild betydelse är vägar med kollektivtrafik. För de större vägstråken som också utgör delar av det funktionellt prioriterade vägnätet är det möjligt att ha en högre ambition avseende tillgänglighet.




Med vänlig hälsning!





Tyra Wikström

Enhetschef Samhällsplanering
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