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Remissvar från Sörmlands kollektivtrafikmyndighet avseende Samråd om nästa 
utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, samt Samrådsförslag för 
östra Mellansverige, ÖMS 2050  
 
 
Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet mottog den 2016-04-12 skrivelse i form av samråd om nästa 
regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, även innehållande den så kallade 
ÖMS-bilagan från Stockholms läns landsting.  
 
RUFS 2050, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, pekar ut den långsiktiga 
riktningen för densamma. Utvecklingsplanen ligger till grund för såväl den fysiska planeringen som 
tillväxtarbetet i regionen. Samrådsförslaget är underlag för dialogen om Stockholmsregionen och 
inriktning för det regionala utvecklings- och planeringsarbetet. Till samrådsförslaget hör också en 
bilaga om de storregionala perspektiven (ÖMS-bilagan), som Stockholms läns landsting tagit fram 
tillsammans med planeringsorganen i östra Mellansverige. 
 
 
RUFS 2050 
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet ställer sig bakom Regionförbundet Sörmlands ingivna ytt-
rande. Vid genomgången av underlaget har vi fokuserat på kapitel 7.3. Transportsystemet och har 
följande synpunkter, se även Regionförbundets yttrande. 
 
Transportsystemet (7.3)  
I beskrivningen av transportsystemet saknas genomgående ett resonemang om regionaltågen, såväl 
i text som i figur 8 och i karta 6. Flera insatser för att förbättra regionaltågstrafiken har genomförts 
och kommer att genomföras i närtid. Länen runt Mälaren, inklusive Stockholm, tecknade 2013 ett 
samverkansavtal om att förbättra den regionala tågtrafiken, bland annat genom tätare turer från de-
cember 2016, nya pendlarbiljetter från hösten 2017 och egna fordon från preliminärt 2018. Öpp-
nandet av Citybanan 2017 är ytterligare en milstolpe i utvecklingen. Detta medför stora finansiella 
åtaganden för flera län, inklusive Stockholms län landsting. Regionaltågen har stor betydelse för 
pendlingen till och från, men även inom, Stockholms län. Det är därför något förvånade att region-
altågen inte alls nämns i samrådsförslaget när det gäller transportsystemet.   
 
I syfte att snabba upp restiden mellan regionala kärnor, vilket är en viktig strategi enligt RUFS 
2050, har regionaltågen en betydelsefull roll. Det gäller bland annat Södertäljes tillgänglighet till 
centrala Stockholm och norra länet med exempelvis Arlanda. Här öppnas nya möjligheter när reg-
ionaltågen Eskilstuna-Nykvarn-Södertälje-Flemingsberg-Stockholm kommer att förlängas till och 
från Arlanda/Uppsala från och med december 2016.  
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Överlag kan regionaltågen på sikt i större omfattning vara med och bidra till en förbättring av till-
gängligheten från hela östra Mellansverige till Arlanda. Det är föga troligt att en operatör  
som bedriver långväga trafik med höghastighetståg har intresse av att upplåta ett större antal platser 
för förhållandevis kortväga storregionala resor. Ytterligare en strategi kan vara att peka ut noder 
som kan bli aktuella för regionaltågstopp framöver.   
 
Det är idag många som pendlar från Sörmland till Södertälje. Dock har Södertälje en bristande till-
gänglighet för tågpendlare. Det resulterar i låga marknadsandelar för kollektivtrafiken. Det är därför 
för Sörmlands vidkommande, men även för utvecklingen av Södertälje som en regional stadskärna, 
angeläget att öka tillgängligheten framförallt till centralt belägna arbetsplatser i Södertälje, för-
slagsvis genom nya pendeltågsupplägg och/eller regionaltågsupplägg.  
 
Gällande transportsystemet påtalas behoven av infrastruktursatsningar över Saltsjö-Mälarsnittet. 
Sörmland delar denna uppfattning, dock är det viktigt att påtala nödvändigheten av spårinfrastruk-
tursatsningar söder om Stockholm för att avlasta Grödingebanan Flemingsberg-Järna. Kapacitets-
förstärkande åtgärder kommer att vara nödvändiga för att bibehålla och öka kollektivtrafikens 
marknadsandel på sikt.  
 
När det gäller teknikutveckling är det viktigt att stimulera och stödja utvecklingen för bilar och 
lastbilar. Kollektivtrafikens betydelse ska dock inte bara ses ur ett klimatperspektiv utan även ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Kollektivtrafiken har också en avgörande fördel gentemot biltrafiken i 
framför allt storstäder genom att vara ett utrymmeseffektivt transportmedel. Som nämns i RUFS 
2050 gäller att för områden utanför de större stråken och i de glest befolkade regiondelarna där det 
är svårt att utveckla konkurrenskraftiga alternativ till bilen, kommer transporttillgängligheten även 
fortsättningsvis i hög grad skapas genom transporter på väg.   
 
 
ÖMS 2050 
Vad sedan avser ÖMS-bilagan har vi även här endast fokuserat på frågor med koppling till trans-
porter och trafik. I bilagt förslag till svar framgår i sin helhet vad som betonats och där främst kan 
nämnas: 

 
ÖMS 2050 syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering i östra Mellansverige (ÖMS), 
där de storregionala utgångspunkterna för de regionala utvecklingsprocesserna och annan rumslig 
planering är desamma för hela ÖMS. Samrådsförslaget har tagits fram gemensamt av länen i östra 
Mellansverige och Mälardalsrådet, för Sörmlands del var Regionförbundet aktivt i detta arbete. 
Arbetet med samrådsförslag har skett parallellt med utvecklingen av en systemanalys för En bättre 
sits (EBS) och baseras på ett gemensamt underlag för modellbaserad konsekvensanalys av olika 
trafikeringsantaganden och rumsliga utbyggnadsstrategier.  
 
Förslaget bildar underlag för diskussion, med framförallt regionala organ och kommuner i ÖMS 
som målgrupp. I det framtida arbetet med respektive läns regionala utvecklingsstrategi/-plan för-
väntas finnas tydliga kopplingar mellan det storregionala perspektivet och den rumsliga planeringen 
i respektive län.  
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Utöver ovan mer generella svar vill vi härmed framföra följande synpunkter: 
 
Ambition och vägledande mål 
Generellt anser vi att målen för ensidigt fokuserar på tidsaspekter, vi saknar målformuleringar avse-
ende utbudet. Vi instämmer i målformuleringen om att tåget ska ha kortare restid än bilen i storreg-
ionala stråk, men vi anser att det kan krävas orimligt stora investeringar för att minska restider med 
hela 50 %, en avvägning från fall till fall bör ske.  
 
Rumsliga storregionala strukturer för stärkt sammankoppling 
För att nå målen avseende kollektivtrafiken, bland annat om marknadsandelen, kommer det att krä-
vas större investeringar i om-/nybyggd infrastruktur. Utöver det förväntas löpande kostnader för 
driften av kollektivtrafiken (fortsätta) att öka till följd av utbudsförbättringar. En markant sänkning 
av biljettpriserna skulle medföra ytterligare ökade kostnader, framför allt genom behov av ökad 
produktion. Samtidigt kommer konkurrensen om offentliga medel snarare att öka framöver med 
tanke på utmaningarna inom främst äldre- och sjukvården. Ytterligare en viktig aspekt är trängseln: 
Ett kraftigt ökat resande medför att trängseln skulle bli än mer omfattande med negativa effekter för 
trafikens kvalitet och därmed attraktivt. Istället för att enbart fokusera på en markant sänkning av 
biljettpriserna förordar vi istället en mix av olika åtgärder avseende skatter och avgifter med syfte 
att styra resandet till kollektivtrafiken, men också med syfte att finansiera de ökade driftskostnader 
för kollektivtrafiken. 
 
Underlagsdokument: Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050 
I dokumentet ”Strukturanalyser för Stockholms län och östra Mellansverige år 2050”, som är ett 
underlag till samrådshandlingen, redovisas bland annat framtidsbilder för befolknings- och syssel-
sättningsutveckling till 2050 med konsekvenser på trafiken. Modellutfallen utgör ett viktigt plane-
ringsunderlag för Kollektivtrafikmyndigheten med flera. Resultaten baseras på en något äldre be-
folkningsframskrivning.  Eftersom den senaste befolkningsframskrivning från 2015 tyder på en 
snabbare befolkningstillväxt än tidigare räknat med anser vi att det är viktigt att uppdatera materi-
alet. Detta får givitvis konsekvenser för exempelvis den beräknade passagerarbeläggning på region-
altågen. En sådan uppdatering bör rimligtvis genomföras i ramen för samarbetet inom En bättre sits. 
 
 
För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
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