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Samverkan och planering i Östra Mellansve
rige, ÖMS 2050 

Jernhusen har tagit emot "ÖMS 2050". Jernhusen vill tacka för att bolaget fåt t materialet 

skickat ti l l sig och möjligheten att ge ett remissyttrande. 

Jernhusen utvecklar, äger och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, 
stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska 
järnvägen. Jernhusen ska bidra till att skapa en hållbar utveckling genom att 
underlätta för fler att välja att resa kollektivt och välja järnvägen för sina 
godstransporter. Bolaget har sedan sitt bildande 2001 investerat drygt 12 miljarder 
kronor i fastigheter längs den svenska järnvägen. Detta har skett på kommersiella 
grunder, och bolaget har därigenom sett till att värdeökningar har kommit staten, 
ägaren, samt transportsektorns aktörer tillgodo. 

Tel. , Fax , Org. nr. , www.jernhusen.se 
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Stationsnära lägen kan hjälpa regionen att öka 
sin tillväxt tydligt 

Regionens huvudort har en stor och viktig roll för att öka tillväxten i regionen. Om 
Centralstationsområdet som är mest "tillgängliga orten i regionen" ökar sitt 
erbjudande så skapas nya affärsmöjligheter för både staden och regionen. 
Arbetsmarknaden växer genom att flera kan åka kollektivt i hela regionen. Alla 
måste inte bo i Stockholm stad för att ha nära till jobbet, vilket gör att även 
yttrestationerna och andra regiondelar växer. 

Ostlänken är ett enastående tillfälle att inte bara öka kapaciteten på 
järnvägen utan också fler resenärer. Genom rätt placerade, trygga och 
trivsamma stationer med bostäder, kontor, handel och service omkring sig 
kommer många nya resenärer att kunna välja tåget - såväl till och från 
regionen som inom den. Förenklad pendling kortar avstånden och regionen 
kommer närmre Stockholm och tvärtom - näringslivet, arbetsmarknaden 
och tillväxten kommer att gynnas. Även godstrafiken ges bättre 
förutsättningar och efterfrågan på nya depålägen lär komma. 

För att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan så ska 
tydlig inriktning beskrivas i ÖMS vilket innebär större förtätning vid 
stationsområden. 

Jernhusens bidrag och samverkan 

Jernhusen ska vara en aktiv aktör i Östra mellan Sverige särskilt i Norrköping och 
Linköping och sträva efter att utveckla det nya stationsområdet oavsett 
placeringsläge med villkor att skapa en stationsaffär som är kommersiellt 
genomförbart för Jernhusen samt utveckla levande stadsdelar med bostäder nära 
stationen. 

Jernhusen ser fram emot en tätare dialog och samverkan med kommuner och 
Trafikverket för att tillsammans maximera nyttorna med de nya stambanorna och 
att tillhörande stadsutveckling kommer på plats när den nya järnvägen byggs. På 
så sätt kan tillväxten säkerställas på de orter där det blir nya eller utvecklade 
stationer. 

Bilaga 
"Den Stationsnära Staden" som beskriver Jernhusens vision och strategi för 
utveckling av stationsområden. 
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