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Remissvar gällande Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022 – 

2033 (diarienr I2021/02884) 

Riksidrottsförbundet (RF) har tagit del av Trafikverkets förslag om transportinfrastrukturen 

2022 – 2033. Med ca 3 miljoner medlemmar inom idrottsrörelsen så påverkar 

transportinfrastrukturen idrottens vardag i allra högsta grad. RF har inga ingående 

synpunkter på den övergripande strategin om transportinfrastruktur. RF vill dock peka på 

två punkter som är viktiga i sammanhanget och som delvis framkommer i planen. 

Tillgänglighet till fritidsaktiviteter 

Planen berör vikten av god tillgänglighet i människors vardag och fritid. Bilresornas 

övertag gentemot cykel och kollektivtrafik i människors vardag är en stor utmaning för 

idrotten vad gäller tillgänglighet och hållbarhet. RF vill betona vikten av ett stärkt arbete 

för att främja andra transportmedel där Trafikverkets plan och arbete är en viktig 

pusselbit. Likt Trafikverkets fyra-stegsprincip är det viktig att tänka om och verka för 

åtgärder som bidrar till ökat tillgänglighet utan bil. Det kan likaså gälla forskning kring 

olika målpunkters placering och dess påverkan på kommunikation och trafikfrågor. Detta 

är inte minst viktigt för att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar samt 

möjlighet att ta sig till platsen på egen hand .  

Rummets användning för flera funktioner  

Sveriges vägnät är givetvis prioriterat till transporter och kommunikation. Samtidigt 

används vägar för träning, rekreation och hälsofrämjande ändamål. Många idrotter cyklar, 

springer och verkar på vägar och dess omnejd under specifika dagar om året eller 

kontinuerligt varje vecka. RF ser här att det finns behov och utrymme för forskning och 

studier vad gäller rummets användning för flera funktioner, inte minst för 

folkhälsofrämjande funktioner såsom idrott och rekreation. 

För mer information kontakta Jonnie Nordensky, jonnie.nordensky@rfsisu.se,  

08-699 62 14 
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Stefan Bergh 

Generalsekreterare 
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