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Hej,

Här kommer ett yttrande från Bil Sweden. Tack!

Vänliga hälsningar,
Victoria Elmgren

Projektledare
BIL Sweden
+76 392 74 77
Victoria.elmgren@bilsweden.se
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Till:

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen	

Stockholms läns landsting

Att: Hanna Wiik
Box 225 50
104 22 STOCKHOLM

registrator.trf@sll.se 				TRN: 2016-0127





Svar på remiss TRN: 2016- 0127 av Stockholms läns landsting-  Landsbygds och skärgårdsstrategi

BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av nybilsförsäljningen i Sverige. 

BIL Sweden har beretts möjlighet att till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inkomma med synpunkter på förslagen som tagits fram åt Stockholms läns landsting, se http://www.rufs.se/publikationer/2017/forslag-till-landsbygds--och-skargardsstrategi/ 

BIL Sweden vill härmed lämna in följande synpunkter på Tillväxt- och regionplaneförvaltningens förslag. 



Förslag till Landsbygds och skärgårdsstrategi

För att skapa en levande skärgård och landsbygd och göra Stockholms län till Europas mest attraktiva storstadsregion har man tagit fram en regional utvecklingsplan som ska visa vägen för arbetet fram till 2050. Remissen jämför tätorter, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård.

· På landsbygden minskar arbetstillfällena överlag, samtidigt som förvärvsgraden ökar. Man ser att en hög andel är sysselsatta inom transportbranschen. Nästan 23 procent av boende på landsbygden arbetar inom denna sektor. BIL Sweden vill understryka vikten av bra vägar för regionen, både för yrkestrafiken som för privatbilismen.

· Tillgängligheten till arbetsplatser, service och utbildning är betydligt sämre på landsbygden och i skärgården än i övriga länet. En utbyggd kollektivtrafik är inte lösningen. Fordonsindustrin och drivmedelsbranschen har antagit utmaningen att ställa om till fossilfritt resande och i och med detta är och förblir bilen det viktigaste transportmedlet.

· För att vara en konkurrenskraftig region behövs stora infrastrukturella satsningar. BIL Sweden påpekar särskilt vikten av att bygga Östra Länken. 





Victoria Elmgren		

Projektledare			

BIL Sweden			
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Till: 
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen  
Stockholms läns landsting 
Att: Hanna Wiik 
Box 225 50 
104 22 STOCKHOLM 
registrator.trf@sll.se     TRN: 2016-0127 
 
 

Svar på remiss TRN: 2016- 0127 av Stockholms läns 
landsting-  Landsbygds och skärgårdsstrategi 
BIL Sweden är den svenska branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, 
lastbilar och bussar. Medlemsföretagen svarar tillsammans för runt 99 procent av 
nybilsförsäljningen i Sverige.  

BIL Sweden har beretts möjlighet att till Tillväxt- och regionplaneförvaltningen inkomma med 
synpunkter på förslagen som tagits fram åt Stockholms läns landsting, se 
http://www.rufs.se/publikationer/2017/forslag-till-landsbygds--och-skargardsstrategi/  
BIL Sweden vill härmed lämna in följande synpunkter på Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningens förslag.  
 

Förslag till Landsbygds och skärgårdsstrategi 
För att skapa en levande skärgård och landsbygd och göra Stockholms län till Europas mest 
attraktiva storstadsregion har man tagit fram en regional utvecklingsplan som ska visa vägen för 
arbetet fram till 2050. Remissen jämför tätorter, tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. 

 På landsbygden minskar arbetstillfällena överlag, samtidigt som förvärvsgraden ökar. 
Man ser att en hög andel är sysselsatta inom transportbranschen. Nästan 23 procent av 
boende på landsbygden arbetar inom denna sektor. BIL Sweden vill understryka vikten 
av bra vägar för regionen, både för yrkestrafiken som för privatbilismen. 

 Tillgängligheten till arbetsplatser, service och utbildning är betydligt sämre på 
landsbygden och i skärgården än i övriga länet. En utbyggd kollektivtrafik är inte 
lösningen. Fordonsindustrin och drivmedelsbranschen har antagit utmaningen att ställa 
om till fossilfritt resande och i och med detta är och förblir bilen det viktigaste 
transportmedlet. 

 För att vara en konkurrenskraftig region behövs stora infrastrukturella satsningar. BIL 
Sweden påpekar särskilt vikten av att bygga Östra Länken.  
 

 
Victoria Elmgren   
Projektledare    
BIL Sweden    
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