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Landstingsstyrelsen
Trafik- och
planeringsroteln

Yttrande över Motion 2004:33 av Bo Lagerquist (fp) m fl om
inrättandet av ett forskningscenter inom området transportfordon och logistik
(Yttrande antaget av RTN vid sammanträde 2005-02-01 § 4)
Landstingets kärnverksamheter, som kollektivtrafik och sjukvård, utgör områden med stark potential som drivkrafter för regional förnyelse. I många
sammanhang framställs dessa verksamheter enbart i kostnadstermer.
Nämnden välkomnar därför motionärernas understrykande av landstingets
betydelse inte enbart som huvudman för kollektivtrafiken utan även som
aktör för regionens förnyelse. Idén om att regionens långsiktiga konkurrenskraft vilar på de i regionen aktiva verksamheternas, privata såväl som
offentliga, förmåga till förnyelse har stöd i RUFS 2001.
Motionärerna talar om ett forskningscenter för transportfordon och logistik,
vilket givetvis omfattar mer än kollektivtrafik och därmed även andra aktörer i regionen. Landstingets roll i ett sådant är inte självklar och en förutsättning är att ett eventuellt agerande under alla förhållanden sker i nära samverkan med andra parter.
För att inledningsvis kunna ta ställning till om landstinget bör utreda och
därefter kanske agera för inrättandet av ett forskningscenter inom området
transportfordon och logistik behövs det underlag som belyser ett antal
frågor. Detta underlag bör omfatta en bedömning av landstingets intresse för
och roll i uppbyggnaden och driften av ett forskningscenter, samt övriga
aktörers intresse, alltså näringsliv, högskolor och berörda offentliga huvudmän, för inrättandet av ett forskningscenter för transportfordon och logistik,
samt hur dessa ser på motionärernas förslag till inriktning. Andra frågor är
samordningen med den natio nella strategin för transportforskningens omfattning, inriktning och samhällsnytta, EU:s strategier och program för innovationer, infrastruktur och regional näringslivsutveckling; samt ambitioStockholms läns landsting
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nerna inom ramen för Regionalt Tillväxtprogram för Stockholms län 20042007 avseende insatsområdet Entreprenörskap- och innovationsmiljö.
Det behövs vidare ett underlag bestående av en översikt över regionens
samlade resurser inom transportforskningen, samt en belysning av andra
regioners satsningar på transportforskningscenter för transportfordon och
logistik eller liknande initiativ.
Mot bakgrund av ovanstående bedöms det som oumbärligt med ytterligare
underlag innan landstinget kan fatta beslut i enlighet med motionen.
Regionplane- och trafiknämnden kan ta fram ett sådant underlag, som kan
utgöra grund för beslut om frågan skall prioriteras i kommande års budgetoch verksamhetsplanering för nämnden.
För regionplane- och trafiknämnden

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör

