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Remissvar avseende Samverkan och planering i östra 
Mellansverige, ÖMS 2050 

Sammanfattning 
Nyköpings kommun ser det storregionala sammarbetet som väldigt viktigt för att 
utveckla regionen och landet. Östra Mellansverige, med Stockholm som lok, är 
Sveriges motor.  

Nyköpings kommun menar att alternativ B kommer kunna bidra bäst till regionens 
utveckling och ligger i linje med kommunens arbete att utveckla Nyköping. Alternativ 
B förstärker även Stockholm Skavsta som en av två internationella flygplatser i 
regionen och skapar möjligheter för en större del av regionen att ta del av 
Stockholms Skavstas utbud och bekräftar Stockholm Skavsta som 
Stockholmsregionens södra flygplats. 

Synpunkter 
Nyköpings kommun vill lyfta fram vikten av ett gemensamt planeringsunderlag för 
Östra Mellansverige och kommunen tycker underlaget är en bra grund för det 
fortsatta gemensamma arbetet att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig region. 

Nedan synpunkter utgår från de frågor som ställts i samrådsförslaget. 

Hur ser ni på nyttan av gemensamma planeringsförutsättningar och gemensam 
målbild inom ÖMS? 

För att fortsätta utveckla Östra Mellansverige som motor för landets utveckling är 
gemensamt samarbete och gemensamma planeringsförutsättningar som går över 
administrativa gränser avgörande. Därför vill Nyköpings kommun lyfta fram att det 
storregionala arbetet är väldigt viktigt för fortsatt utveckling. Vi verkar alla på en 
global marknad och ett storregionalt perspektiv hjälper oss att blir starkare på 
marknaden. Ett starkt omland till Stockholm är avgörande och en nyckel för den 
fortsatta utvecklingen av Stockholm till den ledande storstadsregionen i Europa. 
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Vilken storregional strukturbild har bäst förutsättningar att bidra till en positiv 
utveckling i östra Mellansverige? 

Nyköpings kommun anser att alternativ B kommer kunna bidra till bästa 
förutsättningar för regionens utveckling och bäst uppfyller de gemensamma målen 
för regionens utveckling. Alternativ B ligger i linje med kommunens arbete att 
utveckla och förstärka Nyköping som en viktigt regional nod och arbetet som 
kommunen driver tillsammans med fler aktör att utveckla och förstärka Stockholm 
Skavsta flygplats till Stockholmsregionens södra flygplats. Stockholm Skavsta är idag 
en viktig nod i transportsystemet och har stor betydelse för internationell 
tillgänglighet, besöksnäringen och arbetsmarknaden i regionen. Att vi gemensamt 
förenas kring att Stockholm Skavsta är en av två internationella flygplatser i regionen 
är avgörande för regionens utveckling och att planeringen av regionen utgår från 
Stockholm Skavstas roll i regionen. 

Kommunen ser att alternativ B kommer förstärka utvecklingen i regionen där vi 
skapar allt fler tvärförbindelser som skapar mer kapacitet i transportsystemet men 
även avlastar förbindelserna som idag, alla, går via Stockholm. 

För att strukturbild B ska bli verklighet krävs ett fortsatt och ett tätare samarbete där 
fler aktörer behöver inkluderas i arbetet, exempelvis Trafikverket. Det är viktigt att 
ÖMS underlag och mål ligger som grund för nästa steg inom arbetet inom En Bättre 
Sits. 

Kommunen vill dock påpeka att de befolkningsprognoser som finns i 
samrådsversionen och som redovisas för 2050 kommer kommunen att nå redan 
innan år 2030. Därför förutsätter kommunen att de nya 
befolkningsframskrivningarna som ska göras inför slutversionen av ÖMS 2050 blir 
mer i linje med den verkliga utvecklingen. 

Vad krävs för att öka tillgängligheten och samtidigt minska klimatpåverkan? 

En viktig utmaning för att öka tillgängligheten hänger ihop med hur vi använder den 
infrastruktur vi har. En allt större del av de resor vi gör är fritidsresor. En utvecklad 
region med ökad turism ger allt fler fritidsresor. Därför bör våra kollektiva trafikslag 
även anpassas och kunna utnyttjas för fritidsresor. Det behöver vi lyfta in detta i 
planering och utvecklingen av regionen och som en viktig del för att minska vår 
klimatpåverkan. 

Samtidigt krävs det att vi fortsätter arbeta med olika styrmedel och incitament som 
främjar de verktyg som ökar tillgängligheten och samtidigt minskar klimatpåverkan.  

En annan viktigt faktor, som Nyköpings kommun arbetar utifrån, är att skapa en 
täthet i befolkningsnoderna för att göra det enkelt för så många som möjligt att göra 
valen som minskar påverkan på vårt klimat men ändå skapar en utveckling och 
regionförstoring som regionen behöver. 
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Hur kan man hantera regionförstoringens påverkan på social hållbarhet, så att den 
förbättrade tillgängligheten kommer en så stor andel som möjligt av befolkningen 
till godo?  

En viktig del för att den förbättrade tillgängligheten ska komma så många till del är 
att skapa trafikering som möter behov kring olika typer av resor och under en större 
del av dygnet. T.ex. en större andel av våra resor är idag fritidsresor. Därför är det 
viktigt att utveckla både infrastruktur och kollektivtrafik och dess trafikering så att 
det även når målpunkter som är viktiga fritidsresmål. Även viktigt att kollektivtrafiken 
kan användas av fler grupper som har varierande arbetstider och som börjar väldigt 
tidigt och slutar sent på dygnet. Prissättningen i kollektivtrafiken måste även 
utformas så det inkluderar så en större andel kan utnyttja den förbättrade 
kollektivtrafik och kunna ta del av regionförstoringens positiva effekter. 

En annan viktigt faktor är att skapa möjligheter för en större andel att nå de 
universitet och högskolor som knyts närmare i och med regionförstoringen. 

Vilket stöd finns för en lägre kollektivtrafiktaxa för att öka möjligheten till en 
inkluderande regionförstoring?  

Kollektivtrafiktaxan är en viktig faktor för att öka det kollektiva resandet. Taxan ska 
dock balanseras gentemot kapaciteten i systemet. Dessa två parametrar måste 
beaktas. Att öka frekvensen på trafiken och skapa en hög komfort för resenärerna är 
minst lika viktigt som lägre kollektivtrafiktaxa. Det är även viktigt att kollektivtrafik 
och taxesystem är gränslösa och bortser från administrativa gränser.  

Kollektivtrafiktaxor ska även jämföras mellan olika trafikslag och det behöver ses 
gentemot andra styrmedel som skapar överflyttning till kollektivt resande.  

Vilka fördjupningsområden bör storregional samverkan prioritera? 

Östra Mellansverige kommer växa kraftigt framöver och utvecklas till en allt viktigare 
region i Europa. För att kunna stärka regionen och få en allt mer integrerad region 
måste vi genomgående arbeta och fördjupa oss kring social hållbarhet. Social 
hållbarhet kan kopplas till de flesta av de områden som beskrivs i underlaget och 
genom att ha social hållbarhet som ett genomgående perspektiv i det storregionala 
sammarbetet kommer vi förstärka regionen ytterligare. 

Vi går mot en allt mer globaliserad värld och för att kunna utveckla regionen är det av 
stor vikt att vi utvecklar den internationell tillgänglighet till regionen. Därför menar 
Nyköpings kommun att det är självklart att den storregionala regionen fokuserar 
utvecklingen kring två flygplatser, Stockholm Arlanda och Stockholm Skavsta. Att 
regionen gemensamt skapar hög tillgänglighet från hela regionen till dessa flygplatser 
skapar stora förutsättningar för att förbättra den internationella tillgängligheten i 
regionen. 
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Den internationella tillgängligheten hänger även ihop med besöksnäringen. 
Besöksnäringen blir en allt viktigare faktor för regionens utveckling och allt fler 
arbetar inom besöksnäringen. Besöksnäringens har också betydelse som inkörsport 
på arbetsmarknaden för utrikesfödda personer är hög. Därför är det viktigt att lyfta in 
besöksnäringen i planeringen och samverkan inom storregionen. 

Bostadsförsörjningen är och kommer vara en viktig fråga framöver och behovet finns 
att fortsätta fördjupa sig inom detta område framöver. Hur regionens 
bebyggelsestruktur utvecklas är en långsiktig fråga och viktigt att se helheten från 
lokalt, regionalt till storregionalt och kopplas samman med många andra områden.  

Övriga synpunkter 
Nyköpings kommun vill understryka att Nyköping/Skavsta är regional nod och bör 
därför markeras som regional stad i figur 4. 

 

 

Urban Granström  

Kommunstyrelsens ordförande  
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