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Skärgårdens Trafikantförening 

 

    Stockholm den 1 november 2017 

 

Tillväxt- och regionplaneförvaltningen 

Stockholms läns landsting 

Box 22550 

104 22 STOCKHOLM 

 

 

Remissvar 

 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Diarienummer TRN 2017-0052 

 

Skärgårdens Trafikantförening är den äldsta (bildad 1963) och största intresseföreningen i 

Stockholms skärgård med särskild inriktning på skärgårdstrafiken. Vi får härmed avge 

följande synpunkter på remissversionen av den regionala utvecklingsplanen för 

Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

Trafikantföreningen har i frågor som rör skärgårdstrafiken ett nära samarbete med 

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation (SIKO) men också med 

Skärgårdsföretagarna. 

Trafikantföreningen vill inledningsvis uttrycka sin uppskattning över att landsbygd och 

skärgård hålls isär i denna remissversion av RUFS 2050, vilket var en av våra synpunkter i 

vårt remissvar i oktober 2016, liksom att skärgården fått ett väsentligt större och eget 

utrymme. 

Skärgården i Stockholmsregionen 

Vår skärgård är unik också i ett internationellt perspektiv. Den spelar en viktig roll för väldigt 

många invånare i Stockholmsregionen och absolut inte bara för de förhållandevis få som är 

fast bosatta och verksamma i skärgården året runt. Vi förvånas dock över att inte skärgården 

lyfts fram i det inledande avsnittet om Stockholmsregionens attraktionskraft. Regionen torde 

ha få attraktioner och varumärken av samma dignitet som skärgården och de vita 

skärgårdsbåtarna. 
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För att det ska fungera på ett smidigt sätt för både de fastboende men också för de 

deltidsboende samt för mer eller mindre tillfälliga besökare i skärgården är den kollektiva 

skärgårdstrafiken helt avgörande. 

Regionens skärgård är i vissa avseenden unik i förhållande till den övriga regionen, inte minst 

beroende på de långa och ofta ganska glesa trafikförbindelserna med fastlandet. Skärgården är 

också under betydande delar av året mycket glest befolkat, vilket ger ett skört och mycket 

säsongsbetonat underlag för privat och offentlig service. 

Skärgårdstrafiken 

Trafikantföreningen sätter resenären i fokus för kollektivtrafiken och vill betona att det gäller 

’Hela resan’, då de flesta resenärer i trafiken på vatten också har behov av att ta sig till/från 

kajer/bryggor och fartyg. Alldeles för länge har det brustit i en smidig samordning mellan 

kollektivtrafiken på land och den på vatten, trots att det är Stockholms läns landsting som är 

övergripande ansvarig. Inte heller tillgänglighetsanpassningen när det gäller ’Hela resan’ för 

skärgårdstrafiken har hållit jämn takt med motsvarande för kollektivtrafiken på land. 

I samrådsförslaget hänvisas till de kärnöar och replipunkter som utpekats i tidigare RUFS-

dokument. Den kategoriseringen är emellertid en levande företeelse som behöver ses över 

beroende på hur skärgården utvecklas över tiden. Vidare bor och verkar en stor del av 

skärgårdens heltidsboende befolkning och därtill också deltidsboende vid trader och sträckor 

som ligger utanför bastrafikens definierade kärnöar, och där går också en betydande del av 

dagens trafik. Skärgårdstrafiken har att tillgodose även denna befolkningsgrupps behov av 

trafik. 

Skärgårdstrafiken behandlas bl.a. på s. 66, där följande förhållningssätt för den s.k. 

bastrafiken beskrivs: 

 Säkerställ en bastrafik för kärnöarna som gör det möjligt att resa till och från 

fastlandet varje dag, årets runt. 

 Bastrafiken ska utgå från de markerade replipunkterna.  

 Samordna kollektivtrafiken på land och till sjöss via replipunkterna och säkerställ 

goda och attraktiva bytesmöjligheter. 

 Säkerställ goda kollektivtrafikförbindelser mellan replipunkter och kommuncentrum 

respektive centrala regionkärnan. 

 Reservera utrymme för vänd- och lastningsplatser, parkering, bryggor samt 

terminaler för gods och passagerare. 

Trafikantföreningen kan för sin del bara instämma i och understryka betydelsen av 

ovanstående. Trots att detta varit landstingets mål under många år, och att landstinget som 

huvudman för kollektivtrafiken till sjöss – liksom på land - haft huvudansvaret för 

utvecklingen, tvingas vi konstatera att mycket fortfarande återstår innan dessa mål är 

uppfyllda. 

De under snart tio år traumatiska och fortfarande oavslutade processerna kring de senaste 

upphandlingarna av skärgårdstrafik har lagt en våt filt över en välbehövlig utveckling och 

utbyggnad av skärgårdstrafiken. 
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Skärgården utvecklas och förändras och resmönster med den. Skärgårdstrafiken måste därför 

fortlöpande kunna utvecklas och förstärkas i linje med detta. Försöksverksamheten med den 

s.k. Nord/Sydlinjen visar på att det finns behov också av tvärförbindelser som komplement till 

inte minst de många linjer som har sin startpunkt i Stockholms hamn. 

Kajplatser och byggnader i hamnen för skärgårds- och pendelbåtstrafiken, och då främst 

hamndelen Strömkajen/Nybroviken, är helt avgörande för att Stockholm även i fortsättningen 

ska kunna vara och utvecklas som central nod för denna trafik. Det är därför viktigt att dessa 

kan bibehållas och vid behov även utökas. Dessa områden är av stort regionalt intresse och är 

även viktiga för skyddet av Riksintresset Stockholms Hamn, vilket även lyfts fram av 

länsstyrelsen i Stockholms län i rapport 2005:17 Riksintresset Stockholms hamn.. 

Pendelbåtstrafik 

De senaste åren har tydligt visat på en påtaglig efterfrågan också av kollektivtrafik på 

Stockholms inre vatten över Saltsjö-/Mälarsnittet, s.k. pendelbåtstrafik. Trafiksituationen 

generellt i Stockholms centrala delar och infartsområden är så ansträngd att möjligheten att 

komplettera kollektivtrafiken på land med motsvarande på Stockholms inre vatten är ett 

välkommet komplement för många dagliga resenärer främst till/från arbete eller studieplats. 

De stora ombyggnadsprojekt som kommer att fortsätta under lång tid framöver med 

betydande störningar i trafiken på land, med Slussen-projektet som mest påtagligt, kommer 

inte vad avser pendelresande att kunna hanteras utan att möjligheterna till pendelbåtstrafik tas 

till vara. 

Farleder 

Vi noterar att under avsnittet Skärgårdens rumsliga struktur, som i övrigt behandlar 

förutsättningarna för skärgården, tas även upp: 

 Möjligheterna att förbättra inseglingsförhållandena till regionens hamnar säkerställs 

genom reservat för nya eller ändrade stomfarleder. 

Detta torde inte vara en fråga för skärgårdstrafiken utan borde snarare höra hemma under 

avsnittet Transportinfrastruktur. Nya eller ändrade stomfarleder är till för de stora hamnarna i 

Stockholmsregionen och särskilt för Stockholms hamn. Dock kan nya eller ändrade 

stomfarleder innebär abetydande påfrestningar för de som bor, verkar eller besöker 

skärgården. 

 

 

 

Lennart Rohdin   

Ordförande 
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