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Hej!

Jag hoppas att alla läsare av vårt nyhetsbrev har haft en skön
sommar och hälsar er välkomna till en spännande höst!
Vi inleder hösten med att ha infrastruktur som tema för vårt
nyhetsbrev. Oavsett om vi pratar om vägar, järnvägar eller den allt
viktigare digitala infrastrukturen så är det en fråga som berör oss
alla.
Infrastrukturen kan ofta ses som hård med mycket stål, betong
och asfalt men har den unika egenskapen att knyta samman

människor, förenkla vardagen, underlätta för företag och arbete – helt enkelt att bygga
samhället. Att vara uppkopplad och nyttja det växande antalet digitala tjänster som
erbjuds blir allt viktigare. Enligt Post- och Telestyrelsen har nu 89 procent av
sörmlänningarna tillgång till fiber.
I det här numret kan du också läsa om en helt ny rapport som visar att 49 procent av
sörmlänningarna kan cykla till jobbet på mindre än 15 minuter och 78 procent av länets
skolbarn kan cykla inom 10 minuter.
Jag vill slutligen uppmärksamma att vi inom Sörmlandstrafiken nu har invigt de nya
moderna elbussarna som kommer att trafikera Nyköping, Katrineholm och Flen. Bussar
som, förutom att vara tysta och bekväma, är utrustade med både wifi och USB-laddare.
 
Du som inte redan har upptäckt hur skönt det är att åka buss bör testa nu!
 
Vänliga hälsningar,
Kenneth Hagström, regional utvecklingsdirektör

Vid den festliga invigningen i Nyköping den 17 augusti passade många barn på att ta barnbusskort.

Nu kommer elbussarna till Sörmland
Den 18 augusti var det trafikstart för det nya avtalet för allmän kollektivtrafik i Nyköping,
Katrineholm, Gnesta, Oxelösund, Trosa, Vingåker och Flen. Bland annat innebär det nya
avtalet att elbussar utgör en stor del av trafiken. 

https://landstingetsormland.se/


Det nya avtalet för allmän kollektivtrafik i södra och västra Sörmland tilldelades i maj
2018. Uppdraget gick till Nobina – samma operatör som kört busstrafiken i området
tidigare. När avtalet nu börjat gälla har 24 nya elbussar satts i trafik. Det handlar om 19  i
Nyköping, fyra i Katrineholm och en i Flen. Förutom tysta och bekväma elbussar innebär
trafikstarten flera andra förbättringar för resenärerna. Bland annat har alla bussar Wi-fi
och USB-laddare. Bussarna i landsortstrafiken har också förinstallerade babyskydd som
standard.
 – Det är viktigt att hela tiden utvecklas för att fortsätta erbjuda en kollektivtrafik som är
attraktiv och konkurrenskraftig. Med detta avtal tar vi ännu ett steg och genomför en rad
förbättringar som vi vet att våra resenärer har efterfrågat, säger regionstyrelsens
ordförande Monica Johansson (S).
 
Mer info om det nya avtalet, inklusive utförlig FAQ, hittar du här!

Foto: Monica Swärd

Ostlänken rullar på

Det som för cirka 25 år sedan startade som en ren regional

lobbyverksamhet är nu en stor del av den nationella

infrastruktursatsningen.

Vi talar naturligtvis om Ostlänken – ett gigantiskt järnvägsprojekt vars slutnota i bästa fall
kommer att hamna på 54 miljarder kronor och som i dagsläget sysselsätter uppemot 170
personer inom Trafikverket samt många projekterande konsulter.
 Det som en gång på världen alltså var ett regionalt projekt är numera en del av den
planerade höghastighetsjärnvägen som någon gång i framtiden ska sträcka sig mellan
Stockholm och Malmö och Stockholm och Göteborg.
-  Just nu arbetar vi med samtliga järnvägsplaner som visar precis var banan ska gå på
hela sträckan mellan Järna och Tallboda som ligger norr om Linköping, berättar Einar
Schuch, chef för trafikverkets region Öst som, utöver Sörmland, omfattar Uppsala,
Västmanland, Östergötland och Örebro.
De två sörmländska kommuner som främst omfattas av detta projekt är Trosa och
Nyköping där det sedan en tid tillbaka står klart att den nya tågstationen vid Skavsta ska
placeras vid bibanan från Skavsta in till Nyköping.
-  Den nya stationen kommer att ligga precis intill flygplatsen, förklarar Einar.
Turerna kring Ostlänken har varit många och delvis långa. Men enligt regiondirektören
ligger planeringen och genomförandet ungefär i fas. Vissa fördröjningar har det blivit när
det gäller arbetet med järnvägsplan genom Linköping, men det arbetet har precis kommit
igång och konsult är upphandlad. 

https://sormlandstrafiken.se/sv/nyhetsarkiv/nu-har-elbussarna-kommit-till-sodra-och-vastra-sormlan/


-  I Nyköping vill jag säga att vi har kommit ganska långt när det gäller planerna på ett nytt
resecentrum till exempel, säger han.
Trots det räknar man inte med att den nya delen av höghastighetsbanan kommer att vara
klar förrän någon gång mellan 2033 och 2035.
-  Och nu lutar det nog närmare 2035, säger Einar som också påpekar att det har varit
viktigt att gå i takt med kommunerna och vara överens om vad de ska göra och vad
Trafikverket ska göra.
-  Vi är ju alla måna om att komma framåt vilket är viktigt för den fortsatta utvecklingen.
Nu har vi även planer på att stärka samarbetet med Region Sörmland och den regionala
utvecklingsnämnden där samtliga kommunalråd i Sörmland ingår, avslutar Einar.

Sörmland har nästan 50 mil cykelbanor i länet varav drygt 40 mil är inom tättbebyggt område och resten utanför.           .

Stor potential för ökat cyklande i Sörmland 

49 procent av sörmlänningarna kan cykla till jobbet på mindre än 15

minuter. 78 procent av länets skolbarn kan cykla till skolan inom 10

minuter.Det framgår av en rapport som Region Sörmland tagit fram

och vars syfte var att göra en regional analys av cyklingen i

Sörmland.

Men i själva verket är det bara 16,2 procent av de vuxna som faktiskt cyklar till jobbet och
ännu färre; 15,2 procent av skolbarnen som cyklar till skolan.
Tanken bakom rapporten var att få en nulägesbild över hur cyklingen ser ut i länet idag.
Syftet var också att analysera cyklingen ur ett tillgänglighetsperspektiv samt att kartlägga
potentialen för densamma.
 
Med hjälp av resultatet kan man sedan ta fram strategier som analyserar och belyser
cykelfrågorna såväl lokalt som regionalt och kopplat till infrastrukturplaneringen.
 
Det har också visat sig att cykelfrågorna vuxit sig starkare och blivit än viktigare över tid. I
Region Sörmlands uppdrag ligger också ansvaret för den regionala
infrastrukturplaneringen och de nya analyserna kan nu ligga till grund för de fortsatta
prioriteringarna inom ramen för regionens satsningar på hållbara transporter när det
gäller de olika cykelstråken.
Rapporten ger också svar på var de största potentialerna till ökat cyklande finns och hur
de kan påverka den fortsatta utbyggnaden av de kommunala och regionala
cykelvägarna.
 
Den största potentialen när det gäller kombinationsresor mellan cykel-, gång- och
kollektivtrafik och var man ska planera nya bostäder för att underlätta hållbart resande är
andra frågor som rapporten ger svar på.
 



Sörmland vill bygga ut det europeiska
transportnätet

Tillsammans med de sju andra länen som inryms i

Mälardalsrådets  ”En Bättre Sits-samarbetet” vill

Sörmland se ett utbyggt europeiskt transportnät.

Det framgår av det gemensamma remissvar som

länen lämnat till EU-kommissionen.

-  För att nå klimatmålen måste rätt satsningar göras på
infrastrukturen, skriver de  och stödjer även en förlängning av den
skandinaviska transportkorridoren och framhåller Stockholm och Örebro som viktiga
transportnoder.
Länen anser också att, när Stockholms nya hamn Norvik i Nynäshamn är klar, så måste
den inkluderas i korridoren.
Stockholm- Mälarregionen växer och blir allt viktigare för hela Sveriges utveckling och
internationella konkurrenskraft. Genom sin placering i centrala Skandinavien har
regionen en viktig funktion i det transeuropeiska infrastruktursystemet – TEN-T – och kan
ta del av projektmedel från EU.
-  Våra prioriteringar sammanfaller i hög grad med EU-kommissionens. Tillförlitliga och
effektiva transporter till och från Stockholm-Mälarregionen är avgörande för såväl
regionen som Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver infrastrukturen stärkas för att
förbättra tillgängligheten mellan knutpunkter i vår region och transportnoder i Europa,
säger Kristoffer Tamsons som är ordförande för Mälardalsrådet.
-  Det är viktigt att hela Stockholm-Mälarregionen omfattas och tar del av EU:s program
och fonder inom området för infrastruktur. En förlängning av handelskorridoren skulle
markera våra län som delar i, snarare än ändpunkter i, det transeuropeiska
infrastruktursystemet, säger Monica Johansson om är vice ordförande för ”En bättre sits”.
 
Fotnot:Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i
Stockholm-Mälarregionen. Rådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom
infrastruktur, innovation, kompetensförsörjning, maritim samverkan och internationella
jämförelser.
 
”En bättre sits” är Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete. Inom ramen för det har
länen enats om en gemensam systemanalys för brister och behov i Stockholm-
Mälarregionens transportinfrastruktur.
Systemanalysen lyfter fram vikten i att se regionen som en del av ett större nationellt och
internationellt transportsystem för gods- och persontrafik.

Den digitala infrastrukturen – en allt viktigare
förutsättning när omvärlden digitaliseras

Regeringen har successivt skärpt ambitionsnivån när det gäller

tillgången på snabbt bredband och i den nuvarande nationella

strategin ”Sverige helt uppkopplat 2025” anges att 98 procent av alla

hushåll och företag bör ha tillgång till en snabb

bredbandsuppkoppling med en överföringshastighet på 1 Gbit/s. Men

hur ser det ut, kommer vi att nå målet?

Teknikutvecklingen går snabbt och marknadens aktörer utvecklar hela tiden tekniken.
Under hösten 2018 auktionerades det så kallade 700 Mhz-bandet ut som är tänkt att
förbättra den trådlösa kommunikationen samt vara bärare av den nya 5G-tekniken.
 



Det görs satsningar med satelliter med hög överföringshastighet, det gamla kabel
TV-nätet uppgraderas (Docsis 3.0) men huvudspåret för snabb digital uppkoppling är, och
kommer under överskådlig tid att vara, fiber där övriga tekniker mer ses som
komplement.
 
Enligt senaste mätningen från Post och Telestyrelsen har nu 89 procent av
sörmlänningarna tillgång till fiber. Siffran ska ses som att 89 procent har möjlighet att få
fiber eftersom det finns fiber i närheten av bostaden. Det faktum att anslutningen till
fibernätet är frivillig och att det medför en installationskostnad gör att många väljer att inte
ansluta sig och använder istället mobil lösning eller en anslutning via det gamla
kopparnätet.
 
Att vara uppkopplad och nyttja det växande antalet digitala tjänster som erbjuds blir allt
viktigare. Utvecklingen av tjänster och vårt användande pekar på att vi har behov av allt
högre överföringshastigheter.
- Fiberutbyggnaden i länet fortsätter med full kraft men vi kan konstatera att den
utbyggnad vi har framför oss är den dyraste och det kommer att behövas betydande
medfinansiering för att vi ska nå målet, säger Göran Wide som är strateg på Region
Sörmland med ansvar för bredbandsfrågor.

Mobility management påverkar mjukt

Region Sörmland arbetar med mobility management (MM) som är ett

koncept för att främja hållbara transporter och resor genom att

påverka och förändra resenärers beteende och attityder.

Att arbeta med MM är ett komplement till traditionell infrastruktur- och transportplanering.
Metoden innebär mjuka åtgärder som till exempel information och kommunikation,
kampanjer, effektivisering av organisationer och reserådgivning.
MM-åtgärder kan optimera användningen av befintlig infrastruktur. Ibland kan ordentligt
utförd mobility management till och med eliminera behovet av ny infrastruktur. Det är
dessutom mer kostnadseffektivt och kräver mindre budget än förändringar i den fysiska
miljön. 
MM-åtgärder vid nybyggnation av exempelvis cykelbanor, nya kollektivtrafiklinjer eller
hållplatser kan öka utnyttjningsgraden av infrastrukturen. Det gäller inte bara vid
nybyggnation utan åtgärder kan även riktas mot befintlig infrastruktur.
Region Sörmland har haft flera kampanjer för att få fler medarbetare att cykla till arbetet
och just nu pågår sådana kampanjer inom projektet Cykelsamverkan Sörmland. Region
Sörmlands ambition är att utveckla arbetet med mobility management under 2020 och
genomföra åtgärder för fler färdmedel.



Att få fler medarbetare att cykla till arbetet är  tanken bakom projektet Cykelsamverkan Sörmland där regionen deltar.

Nyheter

Foto: Göran Johansson, Frilansfotograferna

Årets Mälardarling – Jan Scherman

 ”Jan Scherman tilldelas priset som ”Årets Mälardarling” för sitt

engagemang för demokratin och de förtroendevaldas förutsättningar i

Stockholm-Mälarregionen. Han inspirerar förtroendevalda i

Stockholm-Mälarregionen att ta sig tid för det öppna samtalet med

medborgarna.

Som erfaren medieperson tar han också upp medias ansvar för att bidra till ett
konstruktivt samtal.”
Så lyder motiveringen till varför Mälardalsrådets pris i år går till journalisten och TV4:s
tidigare VD Jan Scherman. Årets Mälardarling är en utmärkelse till en person eller
organisation som genom sitt engagemang, arbete, projekt eller spännande idéer har
bidragit till att utveckla Stockholm-Mälarregionen.



Foto: Monica Swärd

Välkommen Mikael!
Det säger vi till vår nye strateg på
enheten för tillväxt och folkhälsa. Mikael
Forsberg ska arbeta med
samhällsplanering och framförallt med det
geografiska perspektivet på
Sörmlandsstrategin som är länets
regionala utvecklingsstrategi.
- Det ska bli jättespännande att få arbeta
med Strukturbild Sörmland, tillsammans
med kommunerna och stärka kopplingen
mellan kommunernas översiktsplaner och
det regionala tillväxtarbetet, säger han.
Mikael kommer närmast från
Tillväxtverket men har även arbetat i
Falun och Västerås kommun.

-   Mälardalsrådet gör mycket gott och visar på nya och okonventionella sätt att arbeta för
att utveckla vår demokrati nu och framåt. Jag är tacksam för priset och motiveringen. Ord
som ger mig extra energi att fortsätta ett engagerat arbete för demokratin, säger Jan
Scherman i en kommentar.
Bland de tidigare pristagarna finns bland annat Fredrik Lindström, Unga på landsbygden
och Södertälje Matlust.
 

Månadens statistik från Sörmlandstrafiken





Kalender

31
Augusti

Gnesta Pride 2019

2018 var första året då Gnestaborna hyllade kärleken på
Gnestas gator och torg. Och i år återkommer arrangemanget
med pompa och ståt. Tillsammans paraderar vi för kärlek och
mot diskriminering. Självklart är Region Sörmland på plats och
kom med du som vill, vågar och kan!
Gnestas gator klockan 11.00 - 18.00

18
September

Take off Skavsta - tillväxt med klimatutmaningar som

fond

Ta del av ambitiösa planer på hur utmaningarna kan bli till
framgångsfaktorer för näringslivet, flygsektorn och
tillgängligheten i Stockholmsregionen. Hör om visionerna för
Skavstaområdet.
Connect hotell Skavsta klockan 08.30 - 15.30
Se programmet och hitta anmälningslänk här.

Vill du avprenumerera på nyhetsbrevet?

https://stockholmskavstautveckling.se/aktuellt/take-off-skavsta-en-konferens-med-klimatutmaningar-som-fond/
https://www.facebook.com/Region-S%C3%B6rmland-Tillv%C3%A4xt-och-utveckling-222404851147812/
http://sormland.powerinit.com/Modules/Campaign/Public/Unsubscribe.aspx?n=34&Id=[field1]&Email=[email]&Type=NewsletterEmail

