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Remissyttrande
REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTURPLAN 2018-2029 I SKÅNE

Synpunkter från Riksförbundet Enskilda Vägar.
Det finns 58.000 mil väg i Sverige. Av dessa utgörs bara cirka 14.000 mil av vägar under statligt eller
kommunalt väghållningsansvar, resterande 44.000 mil är enskilda vägar.
Av det enskilda vägnätet utgörs cirka 16.000 mil av skogsbilvägar, resterande 28.000 mil utgörs av alltifrån
kortare vägsträckor från allmän väg betjänande några få fastigheter på landsbygden till komplexa
vägsystem i tätorter . Enskilda vägar som är mer än en kilometer långa och där det finns fast boende, eller
är av betydelse för näringslivet eller det rörliga friluftslivet, är berättigade till bidrag i enlighet med
regelverket i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning. För närvarande utgår bidrag
till sammanlagt cirka 7.800 mil väg. Därtill ges stöd till konstbyggnader (broar) och färjedrift.
Allmänt kan sägas att satsningar och utveckling av den infrastruktur som det enskilda vägnätet omfattar
har positiva konsekvenser för funktionen av jord- och skogsbruket samt övrigt lokalt näringsliv, som är
beroende av ett välfungerande finmaskigt vägnät. Därtill kommer naturligtvis att ett välfungerande enskilt
vägnät också är av stor betydelse för alla dem som bor längs dessa vägar, för sina dagliga transportbehov
till arbete, skola och fritidsaktiviteter.
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När det gäller de planer och projekt i denna region så har Riksförbundet särskilt följande synpunkter:
•

Boende i glesbygd ska underlättas

•

Vägtransporter ska underlättas i områden där transportkostnaderna hämmar utvecklingen av
näringslivet

•

Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter

•

Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras

•

Trafiksäkerheten och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara

•

Hänsyn ska tas till barn och funktionshindrade

Avslutningsvis välkomnar Riksförbundet att vi har fått lämna vårt remissvar.

Stockholm som ovan

Uno Jakobsson

Lars Olin

Ordförande i REV

Regionansvarig region SYD

Riksförbundet Enskilda Vägar är en partipolitisk obunden organisation som har till uppgift att bistå dem som arbetar med den
enskilda väghållningen i Sverige, tillvarata de enskilda väghållarnas intressen samt representera dem gentemot politiker,
myndigheter och organisationer. För närvarande har förbundet drygt 11.700 medlemmar, alla enskilda väghållare vars vägar
utgör en viktig del av landets lokala infrastruktur och tillsammans betjänar mer än 900.000 fastigheter.
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