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Ärende SKTM16-0085 

 

 

 

Samrådsredogörelse 

Sammanfattning och redogörelse över samrådsprocessen inför upprättande 
av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmlands län 2017-2030. 

Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är regionens viktigaste styrdokument för kollektiv-
trafikens utveckling. Syftet med programmet är att fastställa långsiktiga mål för den regionala 
kollektivtrafiken, som ska ligga till grund för den kollektivtrafik som ska upphandlas. 

Framtagandet har föregåtts av ett antal samråd bland annat i form av fysiska träffar med ett an-
tal intresseorganisationer och trafikföretag och har varit för behandling vid flertal av handläg-
garnätverkets sammanträden under 2016.  

Ett formellt remissförfarande har skett under perioden 17 november 2016 till och med 20 febru-
ari 2017. Samrådsversionen skickades till 82 remissinstanser, och publicerades på myndighet-
ens hemsida www.sormlandstrafiken.se för övriga intressenter och medborgare att lämna syn-
punkter. 

Redogörelsen består av följande avsnitt. 

1. Redogörelse över inkomna synpunkter/förslag/idéer i samband med samråd 
2016-10-24 med trafikföretag, samt myndigheten har tillvaratagit dessa. 2 

2. Redogörelse över inkomna synpunkter/förslag/idéer i samband med samråd 
2016-10-24 med Landstingets Pensionärsråd (LPR) och Landstingets Råd för 
funktionshindersfrågor (LRFF), samt hur myndigheten har tillvaratagit dessa. 4 

3. Sändlista avseende remiss om Regionalt trafikförsörjningsprogram för Sörmland 6 

4. Redogörelse över de till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet inkomna 
yttrandena på remissen, samt hur myndigheten har tillvaratagit dessa. 7 
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1. Redogörelse över inkomna synpunkter/förslag/idéer i sam-
band med samråd 2016-10-24 med trafikföretag, samt hur 
myndigheten har tillvaratagit dessa. 

  

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgär-
das? 

 Vad avser krav på fordonsålder så 
kan det vara angeläget att hänsyn 
också tas till den tekniska åldern, dvs 
inte att fordon per automatik byts ut 
efter xx år. 

TFP anger de övergripande, politiska och 
strategiska inriktningarna för länet kol-
lektivtrafik. Krav på fordonsålder är en 
fråga som behandlas inom ramen för tra-
fikupphandling.  

 

Nej 

 TFP bör definiera vad ”modern kol-
lektivtrafik” innebär. 

Begreppet tas bort. Ja 

 Hur ser vi på trafiksäkerhet för barn 
och behovet av barnstolar i fordo-
nen? 

TFP anger de övergripande, politiska och 
strategiska inriktningarna för länet kol-
lektivtrafik. Krav på barnstolar är en 
fråga som behandlas inom ramen för tra-
fikupphandling. 

Nej 

 Trafikavtalen är för statistiska. Avta-
len måste kunna förändras, annars 
förhindras små steg framåt. 

Under avsnittet Målmodell för kollektiv-
trafiken i Sörmland beskrivs tre övergri-
pande strategiområden för hur SKTM ska 
arbeta för att nå målen. Ett av dessa är 
att använda innovativa lösningar och 
kunskap genom att etablera flexibla av-
talsformer för möjlighet att anpassa for-
don och energianvändning utifrån ny 
teknik. 

Nej 

 Ska hjärtstartare finnas ombord på 
bussarna? 

TFP anger de övergripande, politiska och 
strategiska inriktningarna för länet kol-
lektivtrafik. Krav på hjärtstartare är en 
fråga som behandlas inom ramen för tra-
fikupphandling.  

Nej 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 3( 77)                                                                                                                           

 Hur ser framtiden ut för placering av 
depåer, och vilken utveckling av de-
påerna är möjlig? 

TFP anger de övergripande, politiska och 
strategiska inriktningarna för länet kol-
lektivtrafik. Frågan om utveckling av de-
påer tas upp i annan, mer detaljerad pla-
nering. 

Nej 

 Hur ser drivmedelsförsörjningen ut 
framåt och ska det vara en blandning 
av drivmedel framöver? 

Programförslaget anger att miljöbelast-
ningen från kollektivtrafiken ska minskas 
genom ett kontinuerligt förbättringsar-
bete när det gäller drivmedel och mins-
kad energiåtgång. Vilka olika drivmedel 
som kan komma ifråga behandlas i kom-
mande upphandlingar. 

Nej 

 Poängterar vikten av samverkan. SKTM instämmer. Programförslaget be-
tonar vikten av samverkan mellan olika 
intressenter. 

Nej 

 En viktig parameter för kollektivtrafi-
ken är taxepolitiken/prissättningen. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
anger att prissättning och produktstruk-
tur ska utformas för balans mellan be-
läggning, konkurrenskraft och kostnads-
effektivitet 

Nej 

 Poängterar vikten av att arbeta med 
nyckeltal för jämförelse och uppfölj-
ning. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
anger hur verksamheten inom varje mål-
område ska följas upp. Målen följs upp 
genom samlad bedömning som beskriver 
kollektivtrafikens funktionalitet, effekti-
vitet, attraktivitet och tillgänglighet. 
Flera av nyckeltalen värderas utifrån 
både allmän och särskild kollektivtrafik. 

Nej 
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2. Redogörelse över inkomna synpunkter/förslag/idéer i sam-
band med samråd 2016-10-24 med Landstingets Pensionärs-
råd (LPR) och Landstingets Råd för funktionshindersfrågor 
(LRFF), samt hur myndigheten har tillvaratagit dessa. 

 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

 Myndigheten upplevs som något 
osäker i samråden eftersom det 
är flera personer som har före-
dragit. Att ha några få represen-
tanter är önskvärt för att skapa 
trygghet och bättre sammanhåll-
ning. 

Besvarades under mötet med att SKTM 
bekräftar att det senaste året innehållit 
stora förändringar av SKTM:s organisation 
och också en omsättning av personal. Det 
har fått till följd att kontinuiteten i relation 
till råden inte har varit bra. SKTM avser att 
verka för ökad trygghet och sammanhåll-
ning i relationen till råden framåt. 

Nej 

 Det är önskvärt med flera samråd 
och att pensionärsorganisation-
erna får vara delaktiga redan från 
början i kommande projekt/pro-
cesser.  

SKTM delar rådens uppfattning av det är 
bra att involvera tidigt i projekt/processer, 
och tar med sig synpunkten till kommande 
arbeten. 

Nej 

 När kallelse till samråd sker, bör 
presentationen/programmet el-
ler kallelsen postas hem till de 
som har anmält sig att komma, 
ur tillgänglighetssynpunkt. Alla 
har inte datorer eller skrivare. 

SKTM har som rutin att kallelser och andra 
handlingar skickas ut med e-post, och att 
den som önskar utskrivet material kan 
kontakta myndigheten som då gärna 
skickar begärt material med posten.   

Nej 

 TFP saknar en skrivning om att 
intresseorganisationer såsom 
pensionärsråd är också viktiga 
samarbetspartners i framtagande 
av kommande TFP, inte endast 
fokusera på trafikverket och 
kommun/landsting. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

 Representanterna upplever att 
det finns resenärer som inte vå-
gar lämna synpunkter på förare 
eller dylikt.  

Besvarades under mötet med att myndig-
heten ser hur viktigt det är att få in alla 
synpunkter så att så att servicen och kol-
lektivtrafiken kan förbättras. 

Nej 
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 Gällande inventering av bytes-
punkter och tillgänglighetsanpas-
sade hållplatser. Representan-
terna upplever att år 2022 är 
långa ledtider, och önskar att det 
prioriteras och hanteras snabb-
bare än så. 

Att tillgänglighetsanpassa kollektivtrafiken 
är ett långsiktigt arbete där inventering, 
behovsanalys, prioritering och finansiering 
kräver en längre tid. Det angivna åratalet 
ska ses som en bortre gräns för full till-
gänglighet i de aktuella miljöerna. 

Nej 

 Det är viktigt att inte glesa ut an-
talet hållplatser utifrån tillgäng-
lighetsanpassning, i synnerhet 
inom stadstrafiken. 

Fråga om avstånd mellan hållplatser är en 
fråga om tillgänglighet kontra korta resti-
der. Ju fler hållplatser desto längre restid 
på sträckan. Vissa resenärer är beroende 
av korta gångavstånd till hållplats men ett 
uttalat behov hos många resenärer är 
också snabba resor. Här finns alltså en 
målkonflikt och i programförslaget beto-
nas därför vikten av att SKTM i samråd 
med länets kommuner utreder möjlighet-
erna att utveckla nya trafikkoncept för de 
resenärer som har behov av hög tillgäng-
lighet i form av korta gångavstånd till/från 
hållplats.  

Nej 

 Mer anropsstyrd trafik önskas i 
Katrineholm. 

TFP anger de övergripande, politiska och 
strategiska inriktningarna för länet kollek-
tivtrafik. Frågan om trafikutbudet i olika 
delar av länet tas upp i den detaljerade 
trafikplaneringen.  

Nej 
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3. Sändlista avseende remiss om Regionalt trafikförsörjningspro-
gram för Sörmland 

 

Kollektivtrafikmyndigheter  
Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland, Östergötland, Örebro, Uppsala, Gäv-
leborg, Dalarna, Stockholm. 

Kommuner och övriga landsting 
Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun, Oxelösunds kommun, 
Nyköpings kommun, Vingåkers kommun, Flens kommun, Katrineholms kommun, 
Gnesta kommun, Landstinget Sörmland, Södertälje kommun, Enköpings kommun, 
Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Arboga kommun, Kungsörs kommun, 
Hallstahammars kommun, Västerås stad. 

Trafikföretag/bolag  
Mälardalstrafik MÄLAB, Tågoperatörerna, SJ, MTR Nordic, Tågkompaniet, 
Tågåkeriet i Bergslagen, Transdev, Nobina, Keolis, Bergkvara buss, Nettbuss, Bi-
vab, Svalboviken, Åkerbergs trafik, Taxi Norr, Taxi Flen, Taxi Nyköping/Oxe-
lösund, Taxi Strängnäs, Taxi 10000, Vingåkers Taxi.  

Samarbetsorganisationer/intresseorganisationer/resenärsföreningar/övriga  
Trafikverket, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Regionförbundet Sörmland, 
Regionförbundet Uppsala, Regionförbundet Örebro, Östsvenska handelskamma-
ren, Mälardalsrådet, Svenskt näringsliv, Svensk Handel, Företagarna, NTF Sörm-
land, Cykelfrämjandet, Handikappförbunden, PRO Sörmland, Landstingets pens-
ionärsråd, Landstingets råd för funktionshindersfrågor, Naturskyddsföreningen 
Södermanland, Eskilstuna Fabriksförening, Mälardalens Högskola, Föreningen 
Gnestapendeln, Sörmlands Skärgårds Intresseförening, Forum Flen, TIM-pend-
lare, Resenärsforum, Idégruppen Vi resenärer, Bussbranschens riksförbund, 
Svenska taxiförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Svensk Kollek-
tivtrafik, Transportstyrelsen, Trafikanalys, Samtrafiken, Jernhusen, Näringsdepar-
tementet, Arbetsförmedlingen, Fastighetsägarna, Polisregion Öst. 

Remissen har även funnits tillgängligt på myndighetens hemsida www.sormlands-
trafiken.se för allmänhet och andra att yttra sig över. 
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4. Redogörelse över de till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
inkomna yttrandena på remissen, samt hur myndigheten har 
tillvaratagit dessa. 

 

SKTM16-0085-1. SKTM:s utskick, Samrådsremiss om Sörmlands regionala trafikförsörjnings-
program, 2016-11-21 

SKTM16-0085-2. Remissinstans: Trosa kommun, Begäran om förlängd svarstid från Trosa 
kommun, 2016-11-23 

SKTM16-0085-3. Remissinstans: Katrineholms kommun, Information om sent yttrande från 
Katrineholms kommun, 2016-11-30 

SKTM16-0085-4. Remissinstans: Södertälje kommun, Förlängd remisstid, 2016-12-09 

SKTM16-0085-5. Remissinstans: Södertälje kommun, SKTM:s svar angående förlängd remiss-
tid, 2016-12-09 

SKTM16-0085-6. Remissinstans: Södertälje kommun, Södertälje kommuns svar angående 
förlängd remisstid, 2016-12-09 

SKTM16-0085-7. Remissinstans: Katrineholms kommun, Information om sent yttrande från 
Katrineholms kommun, 2016-12-14 

SKTM16-0085-8. Remissinstans: Katrineholms kommun, SKTM:s svar till Katrineholms kom-
mun angående svarstid, 2016-12-14 

SKTM16-0085-9. Remissinstans: Katrineholms kommun, Katrineholms kommuns svar till 
SKTM angående svarstid, 2016-12-14 

SKTM16-0085-10. Remissinstans: Sveriges kommuner och Landsting (SKL), 2016-12-14 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

1 Avstår från att lämna synpunkter   

 

SKTM16-0085-11. Remissinstans: Pär Abrahamsson, 2016-12-15 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 
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2 För att transparens ska råda så bör det 
nya trafikförsörjningsprogrammet kom-
pletteras med regler kring om och hur 
myndigheten kan kapacitetssamverka 
med kommersiella aktörer vid olika ty-
per av trafikstörningar. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik.  

Att mildra effekterna vid trafikstör-
ningar är ett angeläget område. Att 
ha möjligheter att säkra en tillräck-
lig kapacitet är en del av detta. Pro-
gramförslaget kompletteras med 
SKTM:s övergripande ambition i 
denna fråga. Hur detta sedan ska 
gå till är en fråga för den mer detal-
jerade planeringen. 

Ja 

3 Att delegationsordningen kompletteras 
så att nödvändiga beslut kan fattas på 
korrekt sätt enligt ovan. 

SKTM instämmer. Nej 

 

SKTM16-0085-12. Remissinstans: Lars Fredriksson, 2016-12-14 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

4 Inför timmestrafik med regionaltåg som 
går Eskilstuna-Hållsta-Bälgviken-Hälle-
forsnäs-Mellösa-Flen-Vadsbro-Bettna-
Vrena-Stigtomta-Nyköping, med stopp 
på nämnda orter. Då kan följande buss-
linjer helt läggas ned: 9, 415, 760 och 
801, samt att turerna på 701 glesas ut 
söder om Malmköping. 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-banan 
inte omöjliggörs vid bygget av till 
exempel Ostlänken. 

Nämnda busslinjer ska förutom tä-
torterna även trafikförsörja lands-
bygden. Den föreslagna tågtrafiken 
med uppehåll på fler stationer kan 
inte ersätta busstrafiken.  

Nej 

5 Sörmlandstrafiken bör omgående ges i 
uppdrag att implementera användning 
av bussbältena på så sätt att Sörmlands-
trafiken borde ha egna inspektörer som 

Säkerhetsbälten ska användas en-
ligt Trafikförordningen. Frågan om 
uppföljning av efterlevnad och vi-
ten tas med i kommande arbete 

Nej 
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kör runt i bil och kollar bältesanvänd-
ningen och t.ex. utkräver stora viten 
från bussbolag vars förare helt ignore-
rar detta, samt att det bör skrivas in i 
samtliga avtal ang. landsbygdstrafik att 
bältesanvändning ska krävas och att 
vite utgår om förarna ignorerar detta. 

med upphandling av kontrollverk-
samhet respektive ny trafik. 

  

 

SKTM16-0085-13, 14. Remissinstans: Kungsörs kommun, 2016-12-22 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

6 Det saknas en skrivning om relationen 
över länsgränsen i riktning mot 
Kungsör, Arboga och Örebro, avseende 
Svealandsbanan. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

7 I kapitlet om regional busstrafik bör det 
framgå att det finns länsöverskridande 
busstrafik mellan Kungsör och 
Eskilstuna, linje 550. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länets kollektivtrafik. Beskriv-
ningen av länsöverskridande buss-
trafik blir därför inte mer detaljerad 
än ”Länsgränsöverskridande buss-
trafik finns mot samtliga angrän-
sande län, varav Sörmlands Kollek-
tivtrafikmyndighet ansvarar för tra-
fik till och från Stockholm och Ös-
tergötlands län”. 

Nej 

8 I programmet nämns inte den länsöver-
skridande pendlingsrelationen mellan 
Kungsör och Eskilstuna. Det är ett prio-
riterat pendlingsstråk som är betydelse-
fullt för utvecklingen av den lokala ar-
betsmarknaden i Kungsör och 
Eskilstuna. Här är det viktigt att de an-
gränsade länens Kollektivtrafikmyndig-
heter har ett utarbetat samarbete för 
att utveckla den länsöverskridande tra-
fiken. 

Programförslaget kompletteras. Ja 
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SKTM16-0085-15. Remissinstans: Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande (NTF), 
2017-01-25 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

9 TFP saknar inriktning för hur Nollvis-
ionen ska närmas. 

Kollektivtrafiken bidrar starkt till en 
förbättrad trafiksäkerhet. Program-
förslaget kompletteras med skriv-
ningar om mål för trafiksäkerheten. 

Ja 

10 Det saknas tankegångar kring hur TFP 
följer upp och lägger grunden för trafik-
säkerheten för kollektivtrafiken i Sörm-
land. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länets kollektivtrafik. Frågor om 
uppföljning hanteras i den detalje-
rade planeringen tillsammans med 
trafikföretagen. Krav kopplade till 
trafiksäkerhet behandlas också i 
kommande upphandlingar. 

Nej 

 

SKTM16-0085-16. Remissinstans: Vingåkers kommun, 2017-01-30 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

11 Vingåker, tillsammans med Flen och 
Katrineholm, presenteras som ett om-
råde som tillhör Eskilstunas arbetsreg-
ion. För Vingåker stämmer inte detta, 
eftersom Vingåker i större utsträckning 
tillhör Örebros arbetsmarknad än 
Eskilstunas, vilket visas av ut- och in-
pendlingsdata.  

Enligt SCB:s förteckning över lokala 
arbetsmarknader räknas idag Vin-
gåker till Eskilstunas lokala arbets-
marknadsregion. Programförslaget 
kompletteras istället med beskriv-
ning av Vingåkers koppling till Öre-
bros arbetsmarknad. 

Ja 

12 Kortare restider till Örebro skulle stärka 
attraktiviteten för Vingåker, men också 
för andra kommuner längs västra stam-
banan. 

I Målbild 2030 finns en sådan am-
bition, det vill säga att förlänga 
några turer till och från Örebro. 

Nej 

13 Relativt många pendlar in till Vingåker 
från Finspångs kommun, vilket kan för-
klaras av att småorterna Byle och Hävla 
är belägna nära centralorten Vingåker. 

SKTM noterar. Nej 
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SKTM16-0085-17. Remissinstans: Arboga kommun, 2017-01-31 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

14 TFP kan mer utförligt beröra vikten av 
att de regionala trafikmyndigheterna i 
Örebro, Västmanland och Sörmland 
fortsätter att driva ett gemensamt ar-
bete för turtäthet och ett förenklat re-
sande över länsgränserna. 

Programförslaget kompletteras.  Ja 

 

SKTM16-0085-18. Remissinstans: Eskilstuna kommun, 2017-02-03 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

15 TFP behöver tydligare belysa Sörmlands 
nodstäder Eskilstuna och Nyköping med 
sina särskilda behov av trafikering till 
övriga nodstäder i storregionen. För 
Eskilstunas del är kopplingarna till 
Stockholm-Västerås-Örebro primära. 
Komplettera trafikförsörjningsplanen 
med fokus på kopplingarna mellan 
nodstäderna, inte enbart till nodstä-
derna från omlandet. 

I enlighet med Målbild 2030 priori-
teras, under programperioden, 
satsningar i mellan Sörmland och 
Storstockholm, det vill säga där de 
flesta arbetsresor sker.  

Däremot fortsätter SKTM att i de 
regionala och storregionala sam-
manhangen bevaka så att förutsätt-
ningar för en eventuell utveckling 
av TGOJ-banan inte omöjliggörs vid 
bygget av till exempel Ostlänken. 

Nej 

16 Uppföljningen av ”resmöjligheter 
nodstäder” måste tydligt redovisa möj-
ligheterna mellan Sörmlands nodstäder 
och övriga regionala nodstäder, ställda 
mot målbilden i En bättre sits systema-
nalys (t ex att direkttåg ska trafikera 
nodorterna, dvs för Svealandsbanans 
del Örebro-Eskilstuna-Stockholm, i båda 
pendlingsriktningarna). 

SKTM korrigerar som gäller uppfölj-
ning med aktuella statistikuppgifter 
och för ökad läsbarhet. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 12( 77)                                                                                                                           

17 Följande delar från systemanalysens 
målbild vill Eskilstuna kommun poäng-
tera och ha införda i Sörmlands trafik-
försörjningsplan: 

 Max 45 minuters restid mellan an-
gränsande nodorter, t e x Eskilstuna-
Stockholm 

 Direkttåg i vardera riktningen såväl 
morgon som kväll Örebro-Eskilstuna-
Stockholm 

 Två dubbelturer per timme under 
högtrafik Eskilstuna-Stockholm, dvs 
även i motriktningen för pendling 
från Stockholm till Eskilstuna. 

Programförslaget kompletteras 
med en övergripande beskrivning 
av att ”Trafiken enligt Målbild 2030 
innebär även kortade restider mel-
lan regionala nodstäder genom 
snabba direkttåg, exempelvis mel-
lan Eskilstuna och Stockholm.” 

Ja 

18 Förutom hög turtäthet och kort restid 
är bra arbetsmiljö på tåget med sittplats 
och wi-fi viktigt för att utveckla arbets-
pendlandet. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Program-
förslaget innehåller en tydlig ambit-
ion om ökat resande i tågtrafiken, 
och såväl tillgång till sittplats och 
wi-fi är viktigt för attraktiviteten. 
Hur olika aktörer ska arbeta i linje 
med denna ambition är en fråga för 
den mer detaljerade planeringen 
och tas upp i aktuella samverkans-
fora. 

Nej 

19 Högskolans busstrafik kan inte nyttjas 
med samma reskort som tåget och upp-
levs inte som tillgängligt för allmän-
heten. Detta är en stor brist som behö-
ver uppmärksammas och åtgärdas. 

Kollektivtrafiken mellan Eskilstuna 
och Västerås är i behov av vidareut-
veckling. SKTM avser att ta upp frå-
gan med Kollektivtrafikmyndig-
heten i Västmanland, MÄLAB och 
MdH för att tillsammans precisera 
förutsättningarna för en sådan tra-
fikutveckling. 

Nej 

20 Eskilstuna kommun skulle gärna se ett 
samarbete mellan Sörmlands och Väst-
manlands kollektivtrafikmyndigheter för 
en intensifiering av kollektivtrafiken 
med regional busstrafik till dess att järn-
vägen kan ersätta denna. 

SKTM instämmer och avser att ta 
upp frågan med Kollektivtrafikmyn-
digheten i Västmanland och MÄLAB 
för att tillsammans precisera förut-
sättningarna för en sådan trafikut-
veckling. 

Nej 
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21 Eskilstuna kommun förordar följande 
kompletteringar relaterat till måltal, 
mätning och/eller uppföljning av nyck-
eltal ska göras per relation: 

 Andel av länets invånare som når 
regionens tillväxtområden… bör re-
dovisas per relation. 

 Totalt antal resor bör redovisas per 
relation. 

 Ytterligare ett nyckeltal i form av an-
tal avvisade resenärer med barnvag-
nar, rullstolar och rullatorer pga be-
dömd eller verklig platsbrist i bus-
sen. 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 

22 Under rubriken ”Infrastrukturplanering” 
nämns att järnvägen mellan Eskilstuna-
Västerås behöver byggas ut till dubbel-
spår med rakare sträckning. Komplet-
tera stycket med att denna utbyggnad 
krävs för att nå den kapacitet och ro-
busthet som är en förutsättning för att 
nå målen för resande och godstranspor-
ter mellan städerna samt att detta om-
fattas av genomförd Åtgärdsvalsstudie. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

23 TFP behöver beskriva vikten av att till-
gängligheten från Eskilstuna till Arlanda 
behöver förbättras. Resvägen med tåg 
över Sala kan utvecklas till en robustare 
anslutning. Busstrafik Eskilstuna-Ar-
landa kan vara något för den kommersi-
ella trafiken att utveckla? 

Programförslaget beskriver Målbild 
2030 som innebär mer genomgå-
ende tåg Sörmland-Arlanda/Upp-
sala, vilket innebär en förbättrad 
tillgänglighet från Eskilstuna till Ar-
landa. Programförslaget förtydligas 
dock med att beslut om detta ännu 
inte är fattat.  

Ja 

24 Komplettera TFP med att fossilfria 
bränslen även ska vara utan palmolja. 

Programförslaget anger att miljöbe-
lastningen från kollektivtrafiken ska 
minskas genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete när det gäller 
drivmedel och minskad energiåt-
gång. Vilka olika drivmedel som kan 
komma ifråga behandlas i kom-
mande upphandlingar. 

Nej 
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25 SKTM är välkommen att delta i 
Eskilstuna kommuns arbete med att ta 
fram en kollektivtrafikplan. 

SKTM noterar. Nej 

26 Eskilstuna kommun ställer sig helt 
bakom analysen ”För vidare utveckling 
av spårbunden trafik…”, kapitel 6, sidan 
36. 

SKTM noterar. Nej 

27 Utveckling av resecentrum i Eskilstuna 
är angeläget för en positiv utveckling av 
kollektivtrafikresandet. 

SKTM noterar. Nej 

28 Vid fortsatt utveckling av Eskilstuna lo-
gistikpark i Kjula och en eventuell vida-
reutveckling av Eskilstuna Flygplats till 
en kommersiell flygplats gör en möjlig 
stationsplats i Kjula till en nod för kol-
lektivt resande med buss och tåg i kom-
bination med flygresenärer. Busstrafi-
ken finns redan i drift från senaste tidta-
bellskiftet.  

Trafikverket planerar att starta en kapa-
citetsstudie under Q1 2017. Genom 
kommande utbyggnad av spår kan då 
möjlighet ges till att anlägga en stat-
ionsplats i Kjula och samtidigt förbättra 
kapaciteten för utökad trafik på Svea-
landsbanan. 

Kollektivtrafiken som medel för vidare 
utveckling av logistikpark och eventuell 
kommersiell flygplats är viktigt att ta till 
vara i kommande trafikplanering. 

SKTM bevakar utvecklingen av 
Eskilstuna logistikpark i Kjula och 
framtida behov av kollektivtrafik till 
och från området.  

Nej 

29 Följande påstående bör verifieras med 
angiven källa: 

 Ett minskat intresse för att ta kör-
kort. 

 Ett ökat intresse för bilpooler. 

SKTM går igenom källhänvisningar 
och statistikuppgifter till den slut-
liga versionen. 

Ja 
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30 Korrigering av uppgifter angående till-
gänglighetsanpassade hållplatser i 
Eskilstuna: 

 Samtliga hållplatser på linje 1-6 är 
inte tillgänglighetsanpassade, det 
saknas några. 

 Målet att 75 % av hållplatserna på 
linje 1-6 ska vara tillgänglighetsan-
passade senast 2020 har redan upp-
nåtts. 

Det nuläge där TFP beskriver att 
samtliga hållplatser på linje 1-6 är 
tillgänglighetsanpassade korrigeras. 

Att Eskilstuna kommun redan upp-
nått målet om 75 procent tillgäng-
lighetsanspassade hållplatser på 
linje 1-6 är mycket positivt, men 
målet är formulerat så att minst 75 
procent ska vara tillgänglighetsans-
passade i respektive kommun. Att 
Eskilstuna har högre ambitioner än 
så ser SKTM enbart som positivt.  

Ja 

 

SKTM16-0085-19. Remissinstans: Region Dalarna, 2017-02-03 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

31 Välkomnar och uppmuntrar ett ökat 
samarbete mellan Sörmland och Da-
larna i form av exempelvis utbytande av 
lärdomar kring hur man involverar buss-
trafik i stadsutveckling. 

Programförslaget kompletteras.  Ja 

 

SKTM16-0085-20. Remissinstans: Trafikverket, 2017-02-06 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

32 Att behovet och vikten av samverkan 
med bland annat Trafikverket lyfts fram 
välkomnas. 

SKTM noterar. Nej 

33 Trafikverket ser ett behov av ett längre 
tidsperspektiv än 2030 som program-
met sträcker sig till. Detta för att möta 
långsiktig hållbar trafikering med lång-
siktiga investeringar. Detta är framför 
allt kopplat till järnvägsinfrastrukturen. 

SKTM:s ambition är att TFP ska re-
videras en gång per mandatperiod. 
Under nästa mandatperiod kom-
mer en ny Sörmlandsstrategi att tas 
fram. I samband med det arbetet 
planeras ett nytt TFP tas fram med 
ett tidsperspektiv som sträcker sig 
bortom år 2030. Det kan också på-

Nej 
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pekas att det storregionala samar-
betet i En bättre sits har ett längre 
perspektiv än 2030. 

34 Dokumentet kan även kompletteras 
mer tydlighet i hur man tänkt konkreti-
sera försörjningsprogrammet i form av 
strategier eller planer exempelvis håll-
platsstrategi och inventeringar. Detta är 
ett bra underlag för de investeringar 
som behövs i anläggningen kopplat till 
kollektivtrafiken. 

Frågan om vilka andra planer som 
ska tas fram utifrån innehållet i TFP 
bör bli föremål för kommande dis-
kussion internt på SKTM och med 
externa intressenter. 

Nej 

35 Betona hela resan-perspektivet ytterli-
gare där kollektivtrafiken är en del i sy-
stemet som resenärer färdas i. Exem-
pelvis tydligare koppla behoven för kol-
lektivtrafiken med de behov som finns 
för gång och cykel. 

Programförslaget tar upp detta, ex-
empelvis genom ”För att kollektiv-
trafik ska uppfattas som enkel och 
attraktiv behövs ett hela-resan-per-
spektiv där resenären kan kombi-
nera olika transportslag på ett ef-
fektivt och enkelt sätt.” och ”I ett 
längre perspektiv kan utvecklingen 
handla om att erbjuda möjligheter 
att kombinera sin bussresa med 
tjänster som bilpool, hyrbil, taxi el-
ler cykeluthyrning”. 

Programförslaget förtydligas ge-
nom ett särskilt stycke om att kom-
binera kollektivtrafik med andra 
färdmedel. 

Ja 

36 Ha en tydlig uppföljningsparameter som 
belyser resande/hållplats är önskvärd 
då detta är ett bra underlag och verktyg 
för prioritering av ombyggnationer av 
hållplatser. 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 
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37 Betona behovet av vidare arbete med 
att betona behovet av framkomlighets-
åtgärder för kollektivtrafik i centralor-
terna för stadstrafik och regional buss-
trafik. Den tid som körs in mellan or-
terna äts upp av trängsel och köer inne i 
centralorterna. 

Programförslaget innehåller 
SKTM:s uppfattning, mål och stra-
tegier när det gäller framkomlighet 
för kollektivtrafiken. I programför-
slaget konstateras att restiden har 
stor betydelse busstrafikens kon-
kurrenskraft och framkomligheten 
för busstrafiken betyder följaktligen 
mycket för konkurrenskraften. 
SKTM vill under programperioden 
genomföra ett antal framkomlig-
hetsstudier för busstrafiken i syfte 
att kartlägga framkomlighetspro-
blem. Studier av framkomlighet i 
stadstrafiken och utmed busstråk i 
större orter ska prioriteras. 

Nej 

38 Tydliggöra hur man tänkt gå tillväga i 
samverkan så att den leder till konkret 
planering. 

Utifrån programmets övergripande 
ställningstaganden anger inte pro-
gramförslaget formerna för sam-
verkan mellan olika intressenter. 
SKTM:s ambition är att program-
met kompletteras med konkreta 
planer för samverkan efter ett ge-
mensamt arbete mellan SKTM och 
övriga intressenter. 

Nej 

 

SKTM16-0085-21. Remissinstans: Mälardalens högskola, 2017-02-07 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

39 MdH välkomnar ett regionalt utveckl-
ingsarbete gällande kollektivtrafiken 
med breda möjligheter att resa över 
länsgränser, vilket är en förutsättning 
för att MdH ska kunna fortsätta bedriva 
utlokaliserad utbildning på orter utan-
för campus samt möjliggöra inresande 
för såväl anställda som studenter. 

SKTM instämmer Nej 

 

SKTM16-0085-22. Remissinstans: Flens kommun, 2017-02-08 
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 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

40 TFP borde ha en längre planeringshori-
sont än 2030, vilket gör det svårt att 
hitta de stora visionära penseldragen, 
och löper risk att fokusera enbart på att 
lösa akuta nulägesproblem. 

SKTM:s ambition är att TFP ska re-
videras en gång per mandatperiod. 
Under nästa mandatperiod kom-
mer en ny Sörmlandsstrategi att tas 
fram av en ny Region Sörmland. I 
samband med det arbetet planeras 
ett nytt TFP tas fram med ett tids-
perspektiv som sträcker sig bortom 
år 2030. Det kan också påpekas att 
det storregionala samarbetet i En 
bättre sits har ett längre perspektiv 
än 2030. 

Nej 

41 TFP har ambitionen att inleda program-
met med en nulägesbeskrivning för att 
sedan i följande stycken gå över till att 
presentera vision, mål och strategier. 
Dessa blir dock en blandning av både 
nuläge och problemlösning i det korta 
perspektivet, med inslag av visioner 
som ofta är kopplade till redan på-
gående projekt. 

Till den slutliga versionen av TFP 
ändras dispositionen något i syfte 
att öka läsbarheten, utan att för 
den skull ändra innehållet. 

Ja 

42 TFP tar sin utgångspunkt i nationella, 
storregionala och regionala mål. Dock 
behövs en tydligare regional målformu-
lering där storregionala mål inte övers-
kuggar de regionala utmaningar som 
finns i länet. Alla länets kommuner vill 
vara med i den pågående regionförsto-
ringen, och inte bara ta del av de ringar 
på vattnet som omger expansionsområ-
den som Nyköping och Eskilstuna. När 
målbilden fokuserar på stomstråk och 
strategiska noder riskerar detta att 
gynna redan väletablerade kollektivtra-
fikstråk och de större kommunerna, 
medan de mindre kommunerna lämnas 
därhän och i bästa fall hänvisas till kom-
pletterings- och anropsstyrd trafik. TFP 
bör därför kompletteras med en be-
skrivning av hur man möter utmaningen 

Programförslaget tar sin utgångs-
punkt i bland annat de regionala ut-
vecklingsmålen. Kollektivtrafikens 
bidrag till att uppfylla dessa går 
främst via stark trafik i de stråk och 
områden med de största resbeho-
ven, därav starkt fokus på dessa. I 
programförslaget redovisas SKTM:s 
syn på utveckling av det regionala 
stomnätet. I det sammanhanget 
anges att trafikutbudet i det inom-
regionala nätet kan variera och det 
betonas att det också finns behov 
av att utveckla nya trafikformer i 
områden med mindre resbehov. 
SKTM:s etablering av Servicecenter 
ger förutsättningar för en utökad 

Nej 
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i hela länet, och vilka visioner som finns 
för att förbättra trafikförsörjningen 
även utanför stomstråk och de strate-
giska noderna.  

samordning mellan särskild och all-
män kollektivtrafik. 

Programförslaget innehåller även 
ett kapitel om förstärkt samverkan 
mellan SKTM och andra intressen-
ter, i första hand länets kommuner. 
SKTM:s ambition är att diskutera 
trafikutbudet, både på lång och 
kort sikt, med var och en av kom-
munerna i länet för att på så sätt 
hitta trafiklösningar som passar 
både i områden med stort resande-
underlag och där underlaget är 
mindre. 

43 Om TFP har en ambition att skapa 
stomstråk med goda restidskvoter så 
måste man börja titta på den infrastruk-
tur som finns inom länet för att ge kom-
munerna möjligheten att skapa dessa 
stomstråk. Här anser Flens kommun att 
väg 55 är ett sådant redan utpekat reg-
ionalt prioriterat stråk. 

Vid utveckling av ett regionalt 
stomnät för buss och tågtrafik är 
underlag för arbetspendling en vik-
tig parameter. Av den anledningen 
har stråket Flen-Strängnäs hittills 
inte prioriterats.  

Nej 

44 I TFP anges som mål för attraktiv kollek-
tivtrafik att fokusera och utveckla trafik 
där man ser de största resbehoven, där 
de stora resandeströmmarna finns. 
Man får inte glömma att den regionala 
indelningen är oerhört viktig och skapar 
förutsättningar för kompetensförsörj-
ning, något som kanske är ännu vikti-
gare för mindre än för större kommu-
ner. En attraktiv kollektivtrafik till 
mindre kommuner är därför minst lika 
viktig som till de kommunerna med 
stora resandeströmmar. 

Fokus på utveckling av trafik där de 
största resbehoven finns utgår från 
det övergripande målet att kollek-
tivtrafiken andel av resorna i länet 
ska öka. Målet bygger på de reg-
ional utvecklingsmål som anges i 
Sörmlandsstrategin. Målet om en 
ökad marknadsandel kan endast 
uppfyllas om resurserna i huvudsak 
satsas i de stråk och områden där 
den största marknadspotentialen 
finns. Detta innebär också behov av 
att hitta trafiklösningar så att res-
behoven i de mindre befolkade de-
larna av länet kan tillgodoses. 
SKTM:s ambition är att diskutera 
trafikutbudet, både på lång och 
kort sikt, med var och en av kom-
munerna i länet för att på så sätt 

Nej 
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hitta trafiklösningar som passar 
både i områden med stort resande-
underlag och där underlaget är 
mindre. 

45 Under de avsnitt som avhandlar stads-
trafik på olika sätt är det önskvärt att 
även utvecklingen av stadsbusstrafiken i 
Flens kommun finns representerad och 
beskriven utifrån regionala och strate-
giska lokala mål. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

46 Flens kommun ser gärna en ny studie 
kring persontrafik på södra delen av 
TGOJ-banan (Flen-Oxelösund), framför 
allt med koppling till kommande Ostlän-
ken och Skavsta flygplats. Det skulle 
kunna vara ett sätt att knyta samman 
arbetsmarknadsområden inom länet 
och även attraktionskraften för arbets-
pendlingen och det kollektiva resandet i 
länet. 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-banan 
inte omöjliggörs vid bygget av till 
exempel Ostlänken. 

Nej 

 

SKTM16-0085-23. Remissinstans: Västerås stad, 2017-02-09 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

47 Under rubriken ”Regional busstrafik” 
nämns att den består av högskolans tra-
fik mellan städerna. Västerås stad skulle 
gärna se ett samarbete mellan Sörm-
lands och Västmanlands kollektivtrafik-
myndigheter för en intensifiering av kol-
lektivtrafiken med regional busstrafik 
till dess att järnvägen kan ersätta 
denna, vilket nämns under rubriken 
”nästa milstolpe…”. Regional busstrafik 
på sträckan tillgodoser även den mark-
nad som finns mellan de stop som tåget 
gör idag. 

SKTM instämmer och avser att ta 
upp frågan med Kollektivtrafikmyn-
digheten i Västmanland och MÄLAB 
för att tillsammans precisera förut-
sättningarna för en sådan trafikut-
veckling. 

Nej 
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48 Under ”uppföljning av funktionell kol-
lektivtrafik” anges det att det ska mätas 
som andel av länets invånare. Västerås 
stad undrar om måltal, mätning och 
uppföljning kommer att vara generella 
eller per relation. Västerås stad förordar 
det sistnämnda. 

Samma resonemang kan göras gällande 
för ”uppföljning av attraktiv kollektiv-
trafik” och gällande uppföljning av ”to-
talt antal resor”. 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 

49 Under rubriken ”Infrastrukturplanering” 
nämns att järnvägen mellan Eskilstuna-
Västerås behöver byggas ut till dubbel-
spår med rakare sträckning. Stycket 
kompletteras med fördel med en rad 
om att denna utbyggnad krävs för att 
nå den kapacitet och robusthet som 
krävs för att nå målen för resande och 
godstransporter mellan städerna samt 
att detta omfattas av genomförd Åt-
gärdsvalsstudie.  

Programförslaget kompletteras. Ja 

50 Västerås trycker på vikten av att se hela 
resan och inte bara den del som sker 
med kollektiva färdmedel. Programmet 
skulle kunna stärkas upp med att tydli-
gare ta upp kopplingen mellan kollektiv-
trafik och cykel (tillgänglighet till och 
från och på stationer/hållplatser samt 
möjligheten att ta med cykeln på det 
kollektiva färdmedlet) för att på så vis 
binda ihop Trafikförsörjningsprogram 
och cykelstrategi. 

Programförslaget tar upp detta, ex-
empelvis genom ”För att kollektiv-
trafik ska uppfattas som enkel och 
attraktiv behövs ett hela-resan-per-
spektiv där resenären kan kombi-
nera olika transportslag på ett ef-
fektivt och enkelt sätt.” och ”I ett 
längre perspektiv kan utvecklingen 
handla om att erbjuda möjligheter 
att kombinera sin bussresa med 
tjänster som bilpool, hyrbil, taxi el-
ler cykeluthyrning”. 

Programförslaget förtydligas ge-
nom ett särskilt stycke om att kom-
binera kollektivtrafik med andra 
färdmedel. 

Ja 
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SKTM16-0085-24. Remissinstans: Gnesta kommun, 2017-02-09 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

51 TFP har en tydlig målmodell med en 
tydlig uppföljningsmodell. 

SKTM noterar. Nej 

52 Gnesta kommun delar uppfattningen 
om att det blir allt viktigare att samord-
ningen mellan allmän och särskild kol-
lektivtrafik utvecklas. 

SKTM noterar. Nej 

53 I de mer landsbygdsbaserade kommu-
nerna såsom Gnesta ser vi inte att in-
tresset för körkort och bilägande mins-
kar, möjligtvis sker detta i de större stä-
derna. Möjligen bör programmet tydlig-
göra vilka strategier som förbättrar och 
ökar andelen resande i den lokala lands-
bygdstrafiken. 

Programförslaget behandlar ut-
veckling av den regionala busstrafi-
ken. Exempel på strategier för ök-
ning av andelen resande, bland an-
nat i landsbygdstrafiken, är att ”Ut-
veckla kopplingar till starka till-
växtregioner och regionala stads-
kärnor” och ”Öka tillgängligheten 
till den allmänna kollektivtrafiken 
genom utveckling av nya trafikkon-
cept”. SKTM:s etablering av Ser-
vicecenter ger förutsättningar för 
en utökad samordning mellan sär-
skild och allmän kollektivtrafik. 

Nej 

54 Pendeltågstrafiken och allt mer region-
altågstrafiken utgör stommen i kollek-
tivtrafiken i Gnesta kommun. Trafiken 
på Sörmlandspilen har nyligen förtätats 
i högtrafik. Nu har tillägget för läns-
gränspassage samt zonbiljetter slopats 
ur SL:s sortiment. Detta ger bättre för-
utsättningar för ett ökat resande på 
Gnestapendeln bland sällanresenärer. 
Detta kan möjliggöra en förtätning av 
trafiken även på helger på sikt. En förut-
sättning för detta är att myndigheten 
har ett nära och utvecklat samarbete 
över länsgränsen och inte minst med SL. 
Sett till antalet resenärer är detta sam-
arbete ett av de viktigaste för Gnesta 
kommun. 

Trafikförvaltningen, Stockholm ut-
gör en av SKTM:s viktigaste samver-
kansparter. SKTM avser att intensi-
fiera kontakterna under program-
perioden för diskussion om den tra-
fik som är av gemensamt intresse. 

Nej 
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55 Gnesta kommun delar uppfattningen 
att tonvikten mer och mer hamnar på 
hela resan perspektivet. Kommunen är i 
full gång med utbyggnad av gång- och 
cykelvägar speciellt inom tätorterna. Bi-
len kommer fortfarande ha en stor roll 
och är viktig för mobiliteten på lands-
bygden, men behovet av pendlarparke-
ringar ökar ständigt. 

SKTM noterar. Programförslaget 
lägger grunden för trafikutveckling 
och för att planera för kombination 
av olika trafikslag. Planeringen för 
så kallade kombinationsresor ska 
fördjupas under programperioden 
utifrån beskrivningen i framtidsspa-
ningen. 

Nej 

56 Det är framförallt tidsaspekten som gör 
pendel och regionaltåg attraktiv jämfört 
med bil. Vad gäller landsbygdstrafiken 
med buss i Gnesta kommun är andelen 
resande låg. För att förbättra och nå 
målet om en ökad kollektivtrafikandel 
på dessa linjer är betydelsen av täta, 
snabba och regelbundna förbindelser 
nyckeln. Liksom bra anknytningar till 
tågförbindelser. För Gnesta kommuns 
räkning bör det betyda att linjer som 
kan konkurrera med bilen bör priorite-
ras. 

SKTM noterar. Nej 

 

SKTM16-0085-25. Remissinstans: Region Östergötland, 2017-02-10 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

57 Precis som för Östergötland dominerar 
Stockholms län som målpunkt för den 
pendling som invånarna i Sörmland gör 
utanför det egna länet. Region Öster-
götland menar att den kommande tra-
fikutvecklingen för länsgränsöverskri-
dande trafik från såväl Östergötland 
som Sörmland måste inriktas på att till-
fredsställa pendlarnas behov. Här är 
möjligheterna att kunna erbjuda 
snabba, säkra resor med hög frekvens 
helt avgörande. Enligt vår mening finns 
det en risk att TFPs skrivningar om att 
regionaltågen även fortsatt skall göra 

SKTM noterar. Beskrivningar av den 
storregionala trafiken baseras på 
den gemensamma målbilden inom 
ramen för En bättre sits.  

Det finns ett behov av att förtydliga 
och konkretisera målbilden. SKTM 
ser fram emot en sådan dialog med 
bland annat Östergötland. 

Nej 
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uppehåll på stationer motsvarande da-
gens trafik kombinerat med att ett och 
samma tåg skall angöra både Skavsta 
och Nyköping allvarligt kan komma att 
äventyra regionaltågens attraktivitet för 
pendlarna. 

58 Region Östergötland tog redan under 
2015 aktivt ställningstagandet att den 
kapacitetsförstärkning som Ostlänken 
ger möjlighet till inte får äventyras av 
att långsammare regionaltåg med andra 
trafikuppgifter tillåts ta kapacitet av-
sedd för höghastighetstågen. Ställnings-
tagandet kom till just på grund av om-
tanken om att skapa goda förutsätt-
ningar för den ökande pendlingen mot 
Stockholm. 

SKTM noterar. Beskrivningar av den 
storregionala trafiken baseras på 
den gemensamma målbilden inom 
ramen för En bättre sits.  

Det finns ett behov av att förtydliga 
och konkretisera målbilden. SKTM 
ser fram emot en sådan dialog med 
bland annat Östergötland. 

Nej 

59 I sammanhanget kan det även konstate-
ras att Region Östergötland verkar ha 
en starkare tilltro till kommersiella aktö-
rers förmåga att tillhanda-hålla erfor-
derlig trafik än vad som kan uttolkas av 
trafikförsörjnings-programmets skriv-
ningar. 

SKTM noterar. Nej 

60 Resandet mellan i första hand Norrkö-
ping och såväl Katrineholm som Nykö-
ping kan komma att öka i framtiden. En 
framgångsfaktor i det arbetet är dock 
att de restider som erbjuds är tillräckligt 
attraktiva. Vi ställer oss därför lite frå-
gande till de skrivningar i TFP som anty-
der att Sörmlands inomregionala buss-
trafik bör integreras med tillväxtorter, 
ex vis Norrköping/ Linköping, i omkring-
liggande län. Integrering kan naturligtvis 
ske på olika sätt men enligt vår mening 
resmöjligheter på de avstånd som här 
är aktuella i första hand erbjudas ge-
nom tågtrafik. 

Programförslaget förtydligas med 
att biljett- och betallösningar bidrar 
till en integration av trafiksystemen 
i Sörmland och angränsade län. 

Ja 
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61 Den figur på sidan 30 som visar ”Målbil-
den storregionala kollektivtrafik år 
2030” stämmer inte överens med den 
målbild som utarbetats inom ramen för 
samarbetet En Bättre Sits. Bilden bör 
bytas ut till den målbild länen är över-
ens om. 

Bilden byts ut till den som finns i 
den storregionala systemanalys 
som tagits fram av En Bättre Sits.  

Ja 

 

SKTM16-0085-26. Remissinstans: Region Västmanland, 2017-02-13 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

62 Det finns stor potential för att ytterli-
gare öka resandet mellan Västerås och 
Eskilstuna, samtidigt som begränsningar 
i kapacitet på delar av sträckan utgör 
ett hinder för nya trafiklösningar. Reg-
ion Västmanland ser därför fram emot 
ett fördjupat samarbete för att gemen-
samt verka för trafiklösningar på kort 
och lång sikt. 

SKTM noterar. Nej 

 

SKTM16-0085-27. Remissinstans: Region Uppsala, 2017-02-13 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

63 I Kapitlet Målbild 2030 anges en ambit-
ion om genomgående tågtrafik Sörm-
land-Arlanda/Uppsala. Idag saknas dock 
beslut om hur tågtrafiken Stockholm-
Arlanda/Uppsala ska utformas. Region 
Uppsala önskar att detta förtydligas i 
programmet. 

Programförslaget förtydligas. Ja 

64 I kapitel Funktionell kollektivtrafik anges 
snabba och effektiva förbindelser till 
Uppsala vara en nyckelfaktor för tillväxt 
och kompetensförsörjning i Sörmland. 
Region Uppsala önskar ett utvecklat re-
sonemang om Uppsalas roll för tillväxt i 
och kompetensförsörjning av Sörmland. 

Programförslaget kompletteras 
med Sörmlands behov av tillgång 
till högutbildad arbetskraft.  

Ja 
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65 Region Uppsala anser att det idag sak-
nas underlag för att utöka den länsöver-
skridande busstrafiken då resandeun-
derlaget är för litet och restiderna för 
långa. Givet detta önskar Region Upp-
sala att framtida utveckling och funkt-
ion av dessa bussförbindelser förtydli-
gas i programmet. Region Uppsala ser 
också att Aros-stråket (ny järnväg Enkö-
ping-Uppsala) är en av de viktigaste åt-
gärderna för att uppnå snabba och ef-
fektiva förbindelser mellan Sörmland 
och Uppsala. 

Frågan om trafikutbudet i olika de-
lar av länet tas upp i den detalje-
rade trafikplaneringen. 

Nej 

 

SKTM16-0085-29. Remissinstans: Föreningen TIM-pendlare, 2017-02-13 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

66 Föreningen noterar med tillfredställelse 
att trafikförsörjningsprogrammet byg-
ger på ett ”hela resan”-perspektiv. Vi 
ansluter oss också till uppfattningen att 
kollektivtrafiken, inklusive den lång-
väga, i första hand bör byggas ut där be-
hoven och dess konkurrenskraft är 
störst. Den ambitionsnivå som ges be-
träffande den länsöverskridande region-
ala tågtrafiken är något som vi varmt 
välkomnar. Det saknas dock ibland kon-
kreta mål, bl.a. beträffande restider och 
punktlighet. 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 

67 Alla måste få sittplats. Sittplatsaspekten 
bör vara vägledande för hur fordonstill-
gången och avtalen med tågoperatö-
rerna utformas. Fordonsreserven måste 
vara dimensionerad så att inställda tåg 
eller ”halva” tåg blir mycket sällsynta 
företeelser. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Program-
förslaget innehåller en tydlig ambit-
ion om ökat resande i tågtrafiken, 
och tillgång till sittplats är viktigt 
för attraktiviteten. Hur olika aktö-
rer ska arbeta i linje med denna 
ambition är en fråga för den mer 

Nej 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 27( 77)                                                                                                                           

detaljerade planeringen och tas 
upp i aktuella samverkansfora. 

68 Punktlighet och regularitet är av yt-
tersta vikt. Antalet planerade och opla-
nerade trafikavbrott måste minimeras. 
Vi kräver också en god störningshante-
ring. Sörmland bör så långt möjligt driva 
på och ta konstruktiva initiativ i arbetet 
med att minska antalet förseningar. 
Tågoperatörerna bör ges nödvändiga in-
citament, bl.a. genom kännbara 
bonus/malus i kontrakten. Trafikverket 
står dock för majoriteten av störning-
arna i tågtrafiken. Även Trafikverket bör 
i möjligaste mån påverkas och krav stäl-
las även på denna organisation. 

SKTM för en regelbunden dialog 
med trafikföretagen och Trafikver-
ket med syfte att åtgärda proble-
men. 

Nej 

69 Statistik över förseningar och punktlig-
het är mycket ofullständig och i många 
fall rent missvisande. Förseningar bör 
mätas på resenärsnivå, inte som i dag 
för tågen. 

SKTM för en regelbunden dialog 
med trafikföretagen rörande upp-
följning och statistik. 

Nej 

70 Föreningen har samma uppfattning som 
myndigheten att trafikutbudet måste 
vara förutsägbart och bestående från år 
till år. Sörmland bör, liksom andra aktö-
rer, arbeta för att långsiktiga tågplaner 
upprättas, så att trafiken av kunderna 
upplevs som stabil och pålitlig över tid. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
kompletteras med att SKTM har en 
fortlöpande dialog med aktörerna 
för att förändra regelverket i syfte 
att få ett långsiktigt och förutsäg-
bart utbud. 

Ja 

71 Olika typer av tågtrafik bör ges ett ga-
ranterat utrymme i tågplanerna. Både 
snabbtåg, godståg och regionaltåg har 
berättigande, men det får inte bli så att 
snabbtågen prioriteras i första hand. 
Det riskerar att leda till indragna region-
ala tåg, förlängda restider och kraftiga 
förseningar för dessa. Den regionala 
trafikens företrädare måste därför 
verka för en långsiktig tågplan som ger 
garanterat utrymme för olika typer av 
tåg, inklusive regionaltågen. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
kompletteras med att SKTM har en 
fortlöpande dialog med aktörerna 
för att förändra regelverket i syfte 
att få ett långsiktigt och förutsäg-
bart utbud. 

Ja 
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72 Kortare restider också högt prioriterat. 
Direkttåg mellan större regioncentra 
(som skissats i programmets målbild på 
sidan 30) bör införas tidigt under peri-
oden, åtminstone som några tåg under 
högtrafik, senare utbyggt även andra ti-
der. Detta kan, såsom skissats i pro-
grammet, eventuellt kombineras med 
snabb genomgående trafik Örebro‒
Eskilstuna‒Södertälje‒Stockholm‒Ar-
landa‒Uppsala. Det är viktigt att beho-
ven identifieras tidigt för att få framför-
hållning för de eventuella förbättringar i 
infrastrukturen som kan vara nödvän-
diga för ökad och uppsnabbad trafik. 

SKTM avser att vara drivande i 
dessa frågor inom ramen för det 
storregionala samarbetet i MÄLAB 
och i En bättre sits. 

Nej 

73 God internet- och telekommunikation 
på tågen är nödvändig idag. Vi anser 
bl.a. att krav bör ställas på SJ att instal-
lera dessa faciliteter i de äldre lok-
dragna tågen, eftersom dessa delvis 
kommer att vara kvar även efter 2020, 
troligen bortåt 2025. Möjligen får be-
ställarna helt eller delvis betala för 
detta. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Program-
förslaget innehåller en tydlig ambit-
ion om ökat resande i tågtrafiken, 
och tillgång till wi-fi är viktigt för at-
traktiviteten. Hur olika aktörer ska 
arbeta i linje med denna ambition 
är en fråga för den mer detaljerade 
planeringen och tas upp i aktuella 
samverkansfora. 

Nej 

74 Mälardalen har mycket höga biljettpri-
ser för långväga pendling jämfört med 
motsvarande regioner i andra delar av 
landet. De s.k. Movingo-biljetterna, som 
införs under 2017, ändrar inte mycket 
på det förhållandet. Detta försvårar el-
ler omöjliggör t.ex. att låginkomsttagare 
i praktiken pendlar längre sträckor för 
att få arbete på andra håll. 

SKTM noterar och tar med sig syn-
punkten till forum för storregional 
samverkan. 

Nej 

75 Det är önskvärt att det kommer att fin-
nas möjlighet att även köpa biljetter 
med reducerat pris bara för själva tågre-
san. Detta bör gynna gång- och cykel-
trafik. 

SKTM noterar och tar med sig syn-
punkten till forum för storregional 
samverkan. 

Nej 
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76 Med nya effektiva egna fordon, succes-
siva förbättringar i infrastrukturen och 
upphandlad operatör finns förutsätt-
ningar för att kostnaderna (per person-
km) kommer att minska. Detta bör möj-
liggöra sänkta biljettpriser med måttlig 
offentligt betald subvention. 

För att nå Målbild 2030 krävs en 
rad ytterligare satsningar, vilket be-
gränsar möjligheten till sänkta bil-
jettpriser.   

Nej 

77 Allt tyder på att resandet kommer att 
öka kraftigt när trafiken förbättras med 
hänsyn till restider, punktlighet och sta-
bilitet, turtäthet, komfortabla och 
funktionella tåg, förhoppningsvis sänkta 
priser, m.m. Folkmängden i regionen 
väntas också öka kraftigt. Allt detta 
skapar en stor potential för ökat tågre-
sande, inte minst pendlingsresor. Om 
inte planeringen beaktar detta är risken 
stor att det blir ständiga kapacitetspro-
blem. 

SKTM noterar. Den väntade befolk-
ningsutvecklingen är en viktig para-
meter i den mer detaljerade trafik-
planeringen. SKTM tar också med 
sig synpunkten till forum för stor-
regional samverkan. 

Nej 

78 I programmet skissas på en regional 
”pendel” mellan Strängnäs och Söder-
tälje‒Stockholm. En sådan trafik kan 
vara befogad, men man måste noga be-
akta konsekvenserna för den mera lång-
väga trafiken, vars framkomlighet då 
kan komma att minska. 

SKTM instämmer. Nödvändiga in-
frastruktursatsningar är avgörande, 
vilket beskrivs i avsnittet om infra-
strukturplanering. 

Nej 

79 En förtätning och ökad punktlighet för 
tågtrafiken Eskilstuna‒Västerås är också 
önskvärd. Stora förbättringar kräver 
dock betydande insatser i infrastruk-
turen, vilket är beroende av priorite-
ringar i den nationella planen. 

Programförslaget korrigeras med 
följande: ”Även järnvägen mellan 
Eskilstuna-Västerås behöver byggas 
ut till dubbelspår med rakare 
sträckning för att nå den kapacitet 
och robusthet som är en förutsätt-
ning för att nå målen för resande 
och godstransporter mellan stä-
derna, vilket omfattas av genom-
förd åtgärdsvalsstudie.” 

Ja 

80 En sträcka som borde utredas för för-
bättringar med begränsade insatser är 
järnvägen Eskilstuna-Flen, med möjlig 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 

Nej 
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fortsättning till Nyköping och Oxe-
lösund. Det senare skulle sannolikt 
kunna minska restiden mellan Sörm-
lands två största tätorter från c:a 1:45 
(med buss) till högst 1 timme med tåg. 

fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-banan 
inte omöjliggörs vid bygget av till 
exempel Ostlänken 

81 Förutom vad som sagts ovan om garan-
terat utrymme för regional trafik, så bör 
begränsade åtgärder i infrastrukturen 
snarast utredas och vid behov genomfö-
ras. Detta gäller särskilt för ett utökat 
antal förbigångsstationer mellan Katri-
neholm och Hallsberg. 

SKTM noterar. Följande tas upp i 
programförslaget: ”Kommande vik-
tiga satsningar avser dubbelspåret 
mellan Strängnäs och Härad på Sve-
alandsbanan (klart år 2018) samt 
trimningsåtgärder och nya spår på 
Västra stambanan Järna-Hallsberg.” 

Nej 

82 Den s.k. Ostlänken skulle ge mycket 
snabba och konkurrenskraftiga tågför-
bindelser mellan Nyköping/Skavsta, Sö-
dertälje och Stockholm samt Norrkö-
ping‒Linköping. Enligt de långsiktiga 
planerna kommer höghastighetsjärnvä-
gen innebära att de regionala tågen 
kommer att blandas med långväga ännu 
snabbare tåg. Kapacitet och störningsfri 
drift är viktiga mål som kan bli en utma-
ning vid blandad omfattande trafik. Det 
är angeläget att Sörmland bevakar pla-
neringen av Ostlänken i alla stadier, in-
klusive den förberedande som nu på-
går, så att målen kan säkerställas. 

SKTM instämmer och noterar. Nej 

 

SKTM16-0085-30. Remissinstans: Hallstahammars kommun, 2017-02-14 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

83 Utbytet mellan Västmanland och Sörm-
land har inga gamla traditioner men har 
sannolikt stor potential för positiv ut-
veckling. Ett exempel på ett sådant po-
sitivt utbyte är utbyggnaden av Räta 
Linjen/väg 56 som kommer att förbättra 
tillgängligheten mellan Eskilstuna, 

SKTM noterar. Ur SKTM:s synvinkel 
är en utbyggd tågtrafik det mest ef-
fektiva sättet att utveckla stråket 
Eskilstuna-Västerås. 

Nej 
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Strömsholm i Hallstahammars kommun 
och Västerås. 

84 Kolbäck blir en allt viktigare bytespunkt 
tåg/tåg och buss/tåg. Med ny regional 
tågtrafik på Mälarbanan med uppehåll 
för resandeutbyte även i Kolbäck i kom-
bination med utbudet på UVEN ger nya 
resmöjligheter Köping-Eskilstuna. Lo-
kala busstrafiken på Brukslinjen binder 
samma Hallstahammars tätort med 
UVEN genom bytesmöjlighet i Kolbäck. I 
nuläget arbetspendlar omkring 50 per-
soner från Hallstahammars tätort till 
Eskilstuna och omvänt omkring 40 per-
soner. Det finns sannolikt stor potential 
för ökat utbyte. Hallstahammars kom-
mun ställer sig positiv till den föreslagna 
utvecklingen. 

SKTM noterar. Nej 

85 Kollektivtrafikmyndigheten i Västman-
land ser ytterligare möjligheter till ökad 
tillgänglighet om både Bergslagspen-
deln och UVEN gör uppehåll för resan-
deutbyte i Dingtuna. Hallstahammar 
ställer sig bakom förslaget. 

SKTM noterar. Nej 

86 Hallstahammars kommun ser fram mot 
ökad ömsesidig samverkan över läns-
gränsen med Eskilstuna liksom övriga 
Sörmland i flera avseenden. Det är inte 
enbart arbets- och skolpendlingen som 
är utvecklingsbar. Ökad tillgänglighet 
för Sörmland till Strömsholmsområdet i 
Hallstahammars kommun, som är ett 
viktigt centrum för besöksnäringen, är 
också positivt för många. 

SKTM noterar. Nej 

 

SKTM16-0085-31. Remissinstans: Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen, 2017-02-14 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 
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87 Har läst programmet och har inga syn-
punkter att lämna. 

  

 

SKTM16-0085-32. Remissinstans: Nobina Sverige AB, 2017-02-16 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

88 Angående ” I de kommunala översikts-
planerna anges mål och inriktningar för 
utveckling av bebyggelse och trafik. 
Stadstrafiken med buss i de fyra stä-
derna Eskilstuna, Nyköping, Katrine-
holm och Strängnäs kan utgöra ett verk-
tyg för att utvecklingen ska leda mot 
kommunernas mål.”, sidan 31. 

- Planen vinner på att tydligare behov-
sanalyser och planering av kollektiv-
trafik bifogas och kopplas till respek-
tive kommuns översikt/detaljplan. 

- Det saknas en beskrivning av ökad 
mobilitet och möjligheter till kombi-
nationsresor i respektive kommun. 

- Det saknas en detaljerad strategi och 
tidsplan för kollektivtrafiken i de 
kommande utbyggnationerna. 

- Det saknas beskrivning hur elektrifie-
ring av stadstrafik ska gå till för re-
spektive kommun. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Utifrån pro-
grammets övergripande ställnings-
taganden kompletteras program-
met i nästa steg med konkreta pla-
ner för trafikutveckling. I dessa pla-
ner kan resbehov och trafikutveckl-
ing i de olika kommunerna beskri-
vas mer detaljerat. 

Nej 

89 Det saknas beskrivning av utformning 
och utveckling av stadstrafiken i de 
stora huvudorterna. 

- Utveckla placering av resecentrum i 
Nyköping fram till 2030. 

- Definiera framtidens busstråk i 
tätort. 

- Planera och upprätta kollektivtra-
fikkörfält. 

- Planera kollektivtrafiksystem för el-
buss. 

- Det saknas tydlighet mellan åtagan-
det från respektive kommun och må-
len TFP. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Utifrån pro-
gramförslagets övergripande ställ-
ningstaganden kompletteras pro-
grammet i nästa steg med konkreta 
planer för trafikutveckling. I dessa 
planer kan resbehov och trafikut-
veckling i de olika kommunerna och 
i olika stråk beskrivas mer detalje-
rat. SKTM har medvetet valt att 
hålla TFP kortfattat, främst i syfte 
att öka läsbarhet och användning i 
kommande planering.  

Nej 
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- Det saknas en tydlig beskrivning av 
hur trafikutbudet ska se ut i respek-
tive kommun i en långsiktig plan. Det 
skulle vara vägledande att definiera 
och kategorisera kommuner efter 
storlek och utifrån detta fastställa 
ett trafikutbud (se Region Skåne). 

- Det saknas vision om hur SKTM tän-
ker sig att kollektivtrafiken och re-
sandestråk i respektive kommun ska 
se ut fram till 2030, t ex hur infra-
strukturen ska byggas upp runt ter-
minaler och bytespunkter. 

90 Det saknas en tydlig vision och strategi 
för hur framkomlighetsarbetet ska för-
bättras fram till 2030, både vad gäller 
övergripande och ner till respektive 
kommun. 

- Ökad biltrafik medför att det blir 
trängre för busstrafiken, vilket mins-
kar konkurrenskraften och leder till 
att färre väljer kollektivtrafiken. 

- Viktigt med samverkan med trafikfö-
retagen, kommunerna och Trafikver-
ket. 

- Ostlänken medför stora vinster ge-
nom minskade restider från station-
erna Vagnhärad, Nyköping och 
Skavsta. Nobina vill gärna se en mer 
detaljerad strategi och tidsplan för 
kommande utbyggnationer och tyd-
ligare hur spårtrafikutvecklingen 
kommer att koppla till övrig kollek-
tivtrafik. 

- Det saknas en tydlighet kring vad 
kommunerna kan förvänta sig av 
TFPs mål och fokus, dvs vad är stra-
tegin för just vår kommun?  

 

Programförslaget innehåller 
SKTM:s uppfattning, mål och stra-
tegier när det gäller framkomlighet 
för kollektivtrafiken. I programför-
slaget konstateras att restiden har 
stor betydelse busstrafikens kon-
kurrenskraft och framkomligheten 
för busstrafiken betyder följaktligen 
mycket för konkurrenskraften. 
SKTM vill i början av programperi-
oden genomföra ett antal fram-
komlighetsstudier för busstrafiken i 
syfte att kartlägga framkomlighets-
problem. Studier av framkomlighet 
i stadstrafiken och utmed busstråk i 
större orter ska prioriteras. 

Programförslaget innehåller också 
SKTM:s uppfattning när det gäller 
samverkan med andra intressenter. 

Utifrån programförslagets övergri-
pande ställningstaganden komplet-
teras programmet i nästa steg med 
konkreta planer för trafikutveckl-
ing. I dessa planer kan strategier för 
utveckling av olika trafiktyper och i 
olika delar av länet preciseras. 

Nej 
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91 Skrivning om kompletterande trafik sak-
nas i TFP. Ska den kompletterande trafi-
ken vara en förlängning av stomtrafiken 
eller ska den avlasta stomtrafiken? 

Oklart vad remissinstansen avser 
med kompletterande trafik. SKTM 
vill utveckla kompletterande trafik-
lösningar, till exempel i glest befol-
kade områden. Möjligheter finns 
att utvecklas sådan trafik genom 
samordning av allmän, linjelagd tra-
fik och särskild, anropsstyrd kollek-
tivtrafik. 

Nej 

92 Angående ” Befintlig busstrafik utveck-
las så att den i högre grad motsvarar in-
vånarnas behov av täta och snabba re-
sor mellan större bostadsområden och 
stora målpunkter. Något längre avstånd 
mellan hållplatser kan vara aktuellt på 
vissa sträckor jämfört med idag för att 
på så sätt erbjuda snabbare resor.”, si-
dan 32. 

TFP saknar beskrivning av hur denna ut-
veckling ska ske för respektive kommun. 

Utifrån programförslagets övergri-
pande ställningstaganden komplet-
teras programmet i nästa steg med 
konkreta planer för trafikutveckl-
ing. I dessa planer kan resbehov 
och trafikutveckling i de olika kom-
munerna och i olika stråk beskrivas 
mer detaljerat. 

Nej 

93 Skrivningen om stomlinjer är för all-
mänt hållen, och saknar en beskrivning 
av hur man tänker i framtiden med nya 
stomlinjer. 

Utifrån programförslagets övergri-
pande ställningstaganden komplet-
teras programmet i nästa steg med 
konkreta planer för trafikutveckl-
ing. I dessa planer kan resbehov 
och trafikutveckling i de olika kom-
munerna och i olika stråk beskrivas 
mer detaljerat. 

Nej 

94 TFP kan förbättras om kopplingen mel-
lan olika kollektiva färdmedel förstärks 
för att få ihop ”hela resan”-konceptet. T 
ex saknas beskrivning av mål för pass-
ning mellan olika kollektivtrafikslag. 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

Nej 

95 Det saknas en tydlig strategi för resan-
deinformation och marknadsföring. 
Idéer och tankar kring utvecklingen av 
de digitala informationssystemen för 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Utifrån pro-
grammets övergripande ställnings-

Nej 
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kunder, både mobilt och i fordon och på 
hållplatser, kan förstärkas. 

taganden kompletteras program-
met i nästa steg med konkreta pla-
ner, t ex för kommunikationssinsat-
ser. 

96 För att öka resandet bör det finnas en 
tydlig strategi för hur man vill göra det 
enkelt att resa kollektivt, t ex bättre re-
sandeinformation, riktade resenärskam-
panjer, samt hur man reser i systemet 
och hur man köper biljett. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Utifrån pro-
grammets övergripande ställnings-
taganden kompletteras program-
met i nästa steg med konkreta pla-
ner, t ex för kommunikationsinsat-
ser. 

Nej 

97 Nobina tror på en tydligare produktifie-
ring både vad gäller fordon, hållplatser 
och infrastruktur. En tydlig produkt bi-
drar till ökat resande. 

SKTM noterar. Frågan om ökad pro-
duktifiering bör tas upp i samråd 
mellan SKTM och trafikföretagen. 

Nej 

98 För att öka andelen äldre och funktions-
nedsatta i kollektivtrafiken kan särskilda 
satsningar ske som tillgodoser behoven, 
genom en ”ökad samordning mellan 
den allmänna och den särskilda kollek-
tivtrafiken”. En känd tröskel är att äldre 
och funktionsnedsatta inte är vana kol-
lektivtrafikresenärer och att de saknar 
incitament att välja ett kollektivt färd-
medel. TFP kan förstärkas genom en 
tydlig strategi. 

Exempel på åtgärder är gratis för färd-
tjänstkort med ”mjuka linjen” och gratis 
för färdtjänstkort i den allmänna kollek-
tivtrafiken mellan trafikpeakarna (kl 
09:00-15:00). 

Programförslaget anger SKTM:s 
vilja att utreda möjligheterna att 
utveckla nya trafikkoncept för de 
resenärer som har behov av hög 
tillgänglighet i form av korta gång-
avstånd till/från hållplats. SKTM av-
ser här också samverka med be-
rörda intresseorganisationer under 
ett sådant arbete. 

Nej 

99 Angående ”Utveckling av kollektivtrafi-
ken bör ske under former som skapar 
engagemang och delaktighet i den ge-
mensamma affären, vilket kräver ett 
nära samarbete med trafikföretagen. 
Under den kommande programperi-
oden är det därför kollektivtrafikmyn-
dighetens ambition att ytterligare 

Utifrån programmets övergripande 
ställningstaganden anger inte pro-
gramförslaget formerna för sam-
verkan mellan olika intressenter. 
SKTM:s ambition är att program-
met kompletteras med konkreta 

Nej 
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stärka samverkan med trafikföretagen”, 
sidan 35. 

- Det saknas en tydlig strategi för hur 
samverkan med trafikföretagen ska 
ske när kommunerna utformar byte-
spunkter, infrastruktur och nya bo-
stadsområden. 

- Det måste skapas bra förutsätt-
ningar för buss och spårtrafik med 
tydliga infartsparkeringar för cykel 
och bil knutna till buss och tåg. 

- Hur ska samverkan mellan kom-
mun/SKTM och trafikoperatör/Tra-
fikverket se ut? 

- Det saknas en tydlig strategi för sam-
verkan med trafikföretagen när det 
gäller framkomlighet samt kollektiv-
trafikens förläggning (planerings-
samverkan) i respektive kommun. 

planer för samverkan efter ett ge-
mensamt arbete mellan SKTM och 
övriga intressenter. 

 

100 ”Hela resan”-konceptet. Strategiskt in-
riktningsbeslut över hur mobilitet och 
kombinationsresor ska ske i respektive 
kommun saknas i TFP. 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

Nej 

101 Stycket om allmän kollektivtrafik bör 
uppdateras till nuläge (Transdev, No-
bina och Bergkvara har i nuläget 100 % 
förnyelsebara bränslen). 

Programförslaget uppdateras med 
2016 års uppgifter om förnybara 
bränslen och energianvändning.  

Ja 

102 Det saknas tankegångar i TFP om mål-
sättning för snabba fjärrtåg. Nobina ser 
en fördel för Sörmland är om de snabba 
fjärrtågen mot ex Malmö och Göteborg, 
som ska trafikera Ostlänken, stannar vid 
hållplats Vagnhärad, Nyköping och 
Skavsta. 

Programförslaget innehåller en ut-
förlig beskrivning av SKTM:s ambit-
ioner för den storregionala trafiken. 
Långväga snabbtåg ska, enligt la-
gen, bedrivas utan stöd från sam-
hället, det vill säga rent kommersi-
ellt. 

Nej 

103 Angående ” Kommersiella aktörer har 
möjlighet att träda ut från marknaden 
med 21 dagars varsel. I de fall kollektiv-
trafikmyndigheten väljer att avstå all-
män trafikplikt för ett område eller 

Programförslaget ändras till att be-
redskap ska finnas för hur trafikför-
sörjningen ska säkerställas vid en 
sådan händelse.  

Ja 
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stråk ska det därför upprättas en plan 
för hur trafikförsörjningen ska säkerstäl-
las om den kommersiella trafiken upp-
hör med kort varsel.”, sidan 40. 

Tidsaxel för när plan ska vara klar sak-
nas. 

 

SKTM16-0085-33. Remissinstans: Länsstyrelsen, 2017-02-17 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

104 När det gäller beskrivningen av hållbar 
utveckling kan myndigheten överväga 
att använda den beskrivning som man 
använt i RUFS, där man utgår från män-
niskan i centrum med ekologin som sät-
ter ramarna och ekonomin som ett me-
del. 

SKTM ser positivt på RUFS beskriv-
ning av hållbar utveckling med 
människan i centrum, men ser Bo-
verkets beskrivning av hållbar ut-
veckling som tillämplig för TFP i nu-
läget. 

Nej 

105 Länsstyrelsen delar den bild som ges i 
övergripande bakgrund, men menar att 
beskrivningarna kan förtydligas med 
källhänvisningar och bör uppdateras 
med den senaste statistiken. 

SKTM går igenom källhänvisningar 
och uppdaterar statistikuppgifter 
till den slutliga versionen. 

Ja 

106 Programmet skulle vinna på en genom-
skrivning och renodling av både beskriv-
ningar och begrepp. Programmet be-
skriver frågor med långsiktiga struktu-
rella effekter och för resonemang under 
flera olika avsnitt och liknande skriv-
ningar återkommer på flera olika stäl-
len. Ibland är det också svårt att veta 
vad som avses med region. 

Till den slutliga versionen av TFP 
ändras dispositionen något i syfte 
att öka läsbarheten, utan att för 
den skull ändra innehållet. 

Ja 

107 Programmet saknar ett utvecklat reso-
nemang kring frågan om bostadsförsörj-
ning som berör många av förslagets om-
råden och mål. 

Befolkningsutveckling, bostäder 
och integration är ett område med 
nära koppling till utveckling av kol-
lektivtrafiken. Programförslaget 
kompletteras med en övergripande 
skrivning om kollektivtrafikens roll. 

Ja 
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108 Länsstyrelsen efterlyser en analys av re-
lationen mellan befolkningsutveckl-
ingen i länet och kollektivtrafikresande, 
vilka eventuella samband som finns, 
samt en diskussion kring hur man ser på 
den framtida utvecklingen i perspekti-
vet 2030. 

SKTM noterar. Den väntade befolk-
ningsutvecklingen är en viktig para-
meter i den mer detaljerade trafik-
planeringen. SKTM tar också med 
sig synpunkten till forum för stor-
regional samverkan. 

Nej 

109 Länsstyrelsen vill framhålla vikten av 
restid och att det är av central bety-
delse att säkerställa smidiga och effek-
tiva övergångar mellan olika trafikslag, 
samt vikten av att säkerställa avbrotts-
fria och säkra mobila kommunikations-
lösningar för arbete ombord. 

SKTM noterar. Programförslaget 
betonar också vikten av ett sam-
manhållet trafiksystem. Kommuni-
kationslösningar i fordon är en 
fråga för detaljerad planering och 
för trafikupphandling. 

Nej 

110 Programmet ger en utförlig beskrivning 
av regionala vinster och strategier på 
olika nivåer, men det blir ganska svårt 
att orientera sig i den rika målfloran. 
Målmodellen på sidan 19 är omfångsrik 
och skulle med fördel kunna göras mer 
sammanhållen. 

SKTM noterar. Under nästa man-
datperiod kommer en ny Sörm-
landsstrategi att tas fram. I sam-
band med det arbetet planeras ett 
nytt TFP tas fram med ett tidsper-
spektiv som sträcker sig bortom år 
2030 och där ett omtag om målmo-
dellen tas. 

Nej 

111 Skrivningen av hur man planerar att 
följa upp mål och strategier behöver 
förtydligas. Det framgår inte tydligt var-
för man valt den utvecklingstakt och de 
målnivåer som presenteras, eller vilket 
år som utgör nuläget. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 

112 Målkonflikter kan behöva synliggöras. 
Finns det en konflikt mellan resande 
över länsgräns och det inomregionala 
resandet, mellan stad och land och mel-
lan ambitionen att korta restider kontra 
tillgänglighet? Hur hanterar program-
met dessa eventuella (mål) intressekon-
flikter? 

Kollektivtrafiken ska utvecklas för 
resmöjligheter för alla invånare. 
Målkonflikter finns både när det 
gäller olika resenärers behov i kol-
lektivtrafiken och när det gäller pri-
oritering av trafikens resurser. Av-
vägningar mellan olika intressen får 
ske i den detaljerade trafikplane-
ringen med utgångspunkt från 

Nej 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 39( 77)                                                                                                                           

SKTM:s ambition att kollektivtrafi-
ken är till för alla invånare. 

113 Hur ser man på möjligheten att säker-
ställa trafikering av regionaltåg på Ost-
länken och de olika stationer som kom-
mer att finnas längs banan i länet? 

Att säkerställa regional trafik på 
Ostlänken är en mycket viktig upp-
gift för SKTM och andra regionala 
aktörer de närmaste åren. SKTM:s 
ambition är att samverka med 
andra aktörer både inom och utom 
länet i denna fråga. 

Nej 

114 Persontrafik på TGOJ-banan bedöms 
inte återupptas under programperi-
oden. Hur ser de mer långsiktiga pla-
nerna ut för TGOJ-banan? 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-banan 
inte omöjliggörs vid bygget av till 
exempel Ostlänken 

Nej 

115 Angående beskrivning av befolkningsut-
vecklingen. Länsstyrelsen välkomnar en 
större uppmärksamhet på olika befolk-
ningsgruppers situation och behov av 
kollektivtrafik, bland andra hos barn 
och unga, nyanlända samt bland kvin-
nor respektive män. Olika gruppers be-
hov kan med fördel lyftas fram och be-
skrivas i programmet. 

SKTM har valt att hålla programmet 
relativt kortfattat. Det har bland 
annat inneburit att resonemangen 
om resbehov är kortfattade och 
lämnas till trafikplaneringen, både 
vad gäller omfattning och kapaci-
tetsbehov. 

Nej 

116 Folkhälsa. Ett resonemang om hur lä-
nets kollektivtrafik kan bidra till nation-
ella delmål inom folkhälsomålet skulle 
stärka programmet. 

1. Delaktighet och inflytande i sam-
hället 

2. Ekonomiska och sociala förutsätt-
ningar 

3. Barns och ungas uppväxtvillkor 
4. Fysisk aktivitet 

Programförslaget kompletteras.  Ja 
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117 Jämställdhet i kollektivtrafikplanering 
ska baseras på kvinnors och mäns be-
hov. Därför att kunskap om hur det ser 
ut och skiljer sig viktigt. Könsuppdelad 
statistik är ett användbart verktyg för 
att analysera hur förutsättningarna ser 
ut för kvinnor och män. 

SKTM:s ambition är att länets kol-
lektivtrafik ska kunna användas av 
alla invånare, och myndigheten in-
stämmer i att könsuppdelad sta-
tistik är ett bra verktyg för att ana-
lysera förutsättningar för kvinnor 
och män. SKTM har inte förutsätt-
ningarna att göra detta i nuläget, 
men tar med sig synpunkten till 
fortsatt arbete med redovisning av 
statistik.  

Nej 

118 Integration. Länsstyrelsen saknar i pro-
grammet kommentarer till aspekten av 
integration i social hållbarhet. Nyan-
lända flyktingar och utrikes födda kvin-
nor och män saknas bil eller cykel och är 
hänvisade till kollektivtrafiken. Tillgäng-
ligheten för dem blir därför extra viktig 
att ta hänsyn till i planeringen. Det gäl-
ler också för barnen som ska ta sig till 
skolor av fritidsaktiviteter.  

I programförslaget beskrivs kollek-
tivtrafikens bidrag till en socialt 
hållbar samhällsutveckling. Stycket 
kompletteras med att detta främjar 
jämlikhet, jämställdhet och integ-
ration. 

SKTM har valt att hålla programmet 
relativt kortfattat. Det har bland 
annat inneburit att resonemangen 
om resbehov är kortfattade och 
lämnas till trafikplaneringen, både 
vad gäller omfattning och kapaci-
tetsbehov. 

Ja 

119 I inledningen kan med fördel hänvisas 
till den regionala klimat och energistra-
tegin, som lyfter fram kollektivtrafikens 
betydelse för minskade växthusgasut-
släpp från transportsektorn. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

120 Länsstyrelsen anser att det vore önsk-
värt att tydligare betona vikten av en 
fossilbränslefri transportlogistik och att 
målen kopplat till en fossilfri kollektiv-
trafik tydligare lyfts upp i programmet. 
Mål om en fossilbränslefri kollektivtrafik 
kan med fördel följas av en strategi för 
hur målet ska nås, både på kort och 
lång sikt samt en anvisning för uppfölj-
ning av målet. 

Programförslaget innehållet SKTM:s 
ställningstagande om fossilfri trafik, 
”Andelen fordon som drivs med 
fossilfria bränslen ska öka”. I kom-
mande trafikupphandlingar avser 
SKTM att ställa krav som motsvarar 
detta ställningstagande. 

Nej 
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121 Angående kombinationsresor, så vill 
Länsstyrelsen lyfta fram ett nytt projekt 
som kommer att genomföras i samar-
bete med länsstyrelserna i Uppsala och 
Västmanland (Fossilfria och effektiva 
transporter i Östra Mellansverige). Ett 
av arbetspaketen handlar om kombinat-
ionslösningar. Länsstyrelsen ser gärna 
att myndigheten deltar alternativt följer 
utvecklingen i den delen av projektet. 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

SKTM noterar länsstyrelsens pro-
jekt och ser det som mycket intres-
sant. 

Nej 

122 Länsstyrelsen välkomnar programförsla-
gets ambition med ökad samordning 
och dialog mellan kommunernas plane-
ring och möjligheterna till kollektivtra-
fikförsörjning. Det finns anledning att i 
samverkan utreda fler alternativ för att 
kunna erbjuda kollektivtrafik på av-
gångar med lågt resande, t ex på lands-
bygden. Det är viktigt att myndigheten 
som samrådspart tar aktiv del i kommu-
nernas arbete med översiktsplanering 
och i det sammanhanget även bidrar till 
att fördjupa den mellankommunala 
samordningen. 

SKTM noterar. Nej 

123 Omvärldsanalysen Sörmlandstrafiken 
2030 pekar på kommande kraftfulla för-
ändringar i synen på resande och kollek-
tivtrafik. Det vore därför värdefullt att 
veta om eventuella tecken på denna 
förändring finns belagda i länsstatistik 
kring ungdomars resande. 

Omvärldsanalysen beskriver en ge-
nerell utveckling inom olika områ-
den. Just ungdomars värderingar 
och beteenden skiljer sig mellan 
olika län och mellan storstad och 
landsbygd. SKTM har inte belägg 
för detta i länsstatistik kring ungdo-
mars resande i Sörmland, bland an-
nat för att många andra faktorer 
påverkar ungdomars resande så 
som det fria skolvalet och föränd-
ringar i prissättning. 

Nej 
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 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

124 Vi tycker det är bra att TFP väldigt tyd-
ligt lyfter behovet att samverka. Vi 
skulle dock önska att SKTM, med sin ex-
pertkompetens inom området, tar en 
mer vägledande roll för att driva ut-
vecklingen och stärka kollektivtrafiken 
inom Sörmland. Nyköping kommun öns-
kar att en mer vägledande ställning 
speglas såväl i beskrivna strategier och 
mål som aktiviteter för perioden fram 
till 2030. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Utifrån pro-
grammets övergripande ställnings-
taganden kompletteras program-
met i nästa steg med konkreta pla-
ner för trafikutveckling. I dessa pla-
ner kan resbehov och trafikutveckl-
ing i de olika kommunerna beskri-
vas mer detaljerat. 

SKTM, såväl som andra aktörer från 
länet, deltar aktivt i de storregion-
ala samarbetena för att nå samsyn i 
utvecklingen av kommande trafik 
och utbud. SKTM kommer att ta 
fram ett strategidokument som ska 
beskriva framtida behov av trans-
porter, något som också kommer 
att användas som inspel i storreg-
ionala sammanhang. 

Nej 

125 Med bakgrund i Sörmlands befolknings-
tillväxt och de senaste årens stora ök-
ning av det kollektiva resandet, anser 
Nyköping kommun att TFP är mer reak-
tivt än proaktivt och i mångt och 
mycket redovisar förutsättningar sna-
rare än vilja och mål. Vi håller med om 
ambitionen (sidan 22) ”Att få personer 
att vilja välja kollektivtrafiken” men 
skulle önska en tydligare hållning hur 
SKTM kommer att arbeta för att målet 
nås. 

I programförslagets målmodell be-
skrivs de övergripande strategierna 
för att nå målen. Dessa kommer se-
dan att konkretiseras i SKTM:s 
handlingsplaner. 

Nej 

126 Nyköpings kommun har en betydande 
arbetspendling till närliggande större 
städer och håller med om att tågtrafi-
ken är ryggraden i ett sammanhållet 
och stabilt trafiksystem. Dock saknar vi 
SKTM:s ambitioner för att utveckla tåg-

SKTM noterar. SKTM, såväl som 
andra aktörer från länet, deltar ak-
tivt i de storregionala samarbetena 
för att nå samsyn i utvecklingen av 
kommande trafik och utbud. SKTM 
kommer att ta fram ett strategido-
kument som ska beskriva framtida 

Nej 
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trafiken och därmed regionen. I TFP lu-
tar man sig väldigt mycket på En Bättre 
Sits och MÄLAB. Vi önskar att SKTM tar 
en mer aktiv roll kring hur tågtrafiken 
bör utvecklas för att stödja regionens 
utveckling och att denna ambition tyd-
liggörs i TFP. 

behov av transporter, något som 
också kommer att användas som 
inspel i storregionala sammanhang. 

127 SKTM har överlåtit till Trafikförvalt-
ningen i Stockholms Län att fatta Trafik-
pliktsbeslut kring storregional tågtrafik i 
Mälardalen. Det senare medför otydlig-
het i beslutsvägar och för remissyn-
punkter. I det Planeringsramverk för 
pendeltåg och Regionaltåg som fast-
ställts av Trafiknämnden i Stockholms 
Läns Landsting finns endast regiontåg 
längs Svealandsbanan till Uppsala om-
nämnda. Intentioner med övrig storreg-
ional tågtrafik berörs inte alls, vilket är 
förödande med tanke på att Nyköpings-
banan och dess trafikering på så sätt 
inte tas upp i Stockholms Läns inrikt-
ningsbeslut. 

Mer långsiktig utveckling av reg-
ional tågtrafik görs i samverkan 
inom ramen för En bättre sits och 
genom MÄLAB. I målbild 2030 är 
inriktningen att åtminstone en del 
av tågen på Ostlänken förlängs till 
Uppsala. 

Nej 

128 Nyköpings kommun vill lyfta fram att 
det är av stor vikt att SKTM fortsätter 
arbetet att driva på mot Trafikverket 
och riksdag/regering för behovet av en 
annan tilldelningsprocess för tåglägen 
där den regionala trafiken bör värderas 
högre än den gör idag. Vi anser även att 
”En Bättre Sits-samarbetet” behöver 
breddas till att även mer intensivt be-
vaka spårtilldelningen av tågtrafik. Reg-
ional tågtrafik, vilken berör människors 
vardagsresande och ska vara stom-
bildande, bör ges företräde framför nat-
ionell tågtrafik vid spårtilldelning. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
kompletteras med att SKTM har en 
fortlöpande dialog med aktörerna 
för att förändra regelverket i syfte 
att få ett långsiktigt och förutsäg-
bart utbud. 

Ja 

129 I kapitlet Funktionell Kollektivtrafik lyfts 
att en nyckelfaktor för tillväxt är kopp-
lingen till regionala stadskärnor och 
nodstäder inom och utanför länet. Vi 

Programförslaget slår fast att kol-
lektivtrafiken i första hand ska 
byggas ut där resbehoven är störst. 

Nej 
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delar uppfattning men skulle önska en 
viktning av de olika målpunkterna för 
att ge en tydligare inriktning för SKTM:s 
satsningar. 

Det kan innebära att större resan-
deströmmar prioriteras och att lin-
jer eller avgångar med lågt resande 
ersätts av mer anpassade lösningar, 
exempelvis anropsstyrd trafik. 

130 SKTM beskriver i kapitel 4 (Funktionell 
Kollektivtrafik - För regional och lokal 
utveckling) hur regionala nodstäder ska 
bindas samman. Nyköpings kommun 
saknar hur myndigheten avser att för-
bättra tillgängligheten mellan de två 
nodstäderna Nyköping och Eskilstuna. I 
ÖMS underlag (samverkan & planering i 
östra Mellansverige 2050) för samver-
kan och planering för år 2050 lyfts bris-
ten på bra förbindelse mellan städerna 
och då pekas TGOJ-banan ut som ett 
bra alternativ för att förbättra förbin-
delsen mellan städerna. 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-banan 
inte omöjliggörs vid bygget av till 
exempel Ostlänken. 

Nej 

131 Låg restidkvot är väldigt viktigt för att få 
resenärerna att åka kollektivt. Vi önskar 
att detta tydliggörs i såväl aktiviteter 
som mål exempelvis genom att jämföra 
restidkvoter med ett dörr-till-dörr per-
spektiv samt till/från fler efterfrågande 
målpunkter (inte enkom från RC till RC) 
för att tydliggöra perspektivet på hela 
resekedjan. Vi önskar också ett gemen-
samt arbete kring beteendeåtgärder, 
exempelvis riktade mot specifika ar-
betsgivare, för att öka det kollektiva re-
sandet. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Syftet med 
bilden är att ge en generell indikat-
ion på kollektivtrafikens attraktivi-
tet i de stora stråken.  

Programförslaget kompletteras 
med ”I samband med nya betalsy-
stemet finns nu även förutsätt-
ningar för ett kommande arbete 
med företagsförsäljning som bete-
endeåtgärd.” 

Ja 

132 Nyköpings kommun saknar en tydlighet 
om hur SKTM avser arbeta med att för-
stärka kopplingen till Södertälje och för-
korta restiderna till övriga målpunkter 
än Södertälje Syd (problematiken lyfts 
på exempelvis sidan 8 och sidan 22). Sö-
dertälje är en regional kärna i Stock-
holmsregionen och en mycket viktigt 

Programförslaget kompletteras 
med ”Det som Målbild 2030 inte 
tar hänsyn till är det behov av för-
bättrad tillgänglighet till de många 
och stora arbetsplatserna i centrala 
Södertälje. Detta behöver lyftas i 
det storregionala samarbetet.” 

Ja 
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regional kärna. Kollektivtrafiken kan för-
stärkas ytterligare till Södertälje och har 
potential att ta en större resandeandel. 

133 Vi vill även poängtera den höga res-
tidskvoten och låga andelen resande 
mellan Nyköping och Oxelösund. Här 
önskar vi att SKTM tar ett samordnande 
ansvar mellan de två kommunerna för 
att utveckla trafiken och resandet mel-
lan de två städerna. 

Utifrån programmets övergripande 
ställningstaganden kompletteras 
programmet i nästa steg med kon-
kreta planer för trafikutveckling. I 
dessa planer kan resbehov och tra-
fikutveckling i de olika kommu-
nerna och i olika stråk beskrivas 
mer detaljerat. 

Nej 

134 I kapitel 2 beskrivs utvecklingen gäl-
lande kombinationsresor. Vi delar upp-
fattningen att kombinationsresor är en 
framgångsfaktor för att minska bilbero-
endet. Vi önskar även här en mer proak-
tiv hållning där SKTM blir en aktiv sam-
arbetspartner och kravställare till övriga 
aktörer gällande exempelvis trafikut-
veckling och infrastruktur för att möjlig-
göra enklare kombinationsresor. 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

Nej 

135 Vi vill också betona behovet av ett an-
passat trafikutbud, bra byten och söm-
lösa biljettsystem för resor över läns-
gränserna. Mälardalstaxan bör exem-
pelvis gälla även vid köp av enstaka resa 
eller 10-kort då endast cirka 50 procent 
av resorna sker med periodbiljett. 

SKTM noterar. I nu gällande trafi-
kavtal med SJ ingår endast pendlar-
produkten Movingo. SKTM tar med 
sig synpunkten inför arbetet med 
utformning av framtida avtal.  

Nej 

136 Nyköping Kommun tycker att sats-
ningen på de största strömmarna är en 
korrekt prioritering. Det är dock väldigt 
viktigt, speciellt för en kommun som 
Nyköping med stor landsbygd, att ar-
beta med yttäckning och identifiera 
kostnadseffektiva samordningsmöjlig-
heter mellan tidtabellslagd kollektivtra-
fik, anropsstyrd trafik samt skolskjuts. 
Modern teknik och det statistiska un-

SKTM vill utveckla kompletterande 
trafiklösningar, till exempel i glest 
befolkade områden. Möjligheter 
finns att utvecklas sådan trafik ge-
nom samordning av allmän, linje-
lagd trafik och särskild, anropsstyrd 
kollektivtrafik. 

Tillgång till ännu bättre statistik i 
och med det nya biljettsystemet 
medför också bättre förutsätt-

Nej 
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derlag som i och med det nya biljettsy-
stemet finns tillgängligt bör ge en bra 
möjligheter för framtida effektivisering. 

ningar för utveckling och effektivi-
sering av kollektivtrafiken i kom-
mande trafikplaneringar. 

137 I TFP lyfts det sociala perspektivet upp 
som en viktig faktor för att utveckla ett 
hållbart samhälle. Vi saknar hur myndig-
heten avser stödja den utvecklingen ge-
nom att bredda resonemanget till mer 
än enbart arbetspendling. Studie- och 
fritidsresor ökar i antal och framförallt 
fritidsresor är en stor del av de resor vi 
gör. En kollektivtrafik som stödjer fri-
tidsresor gynnar även arbetsresor som 
måste ske utanför normal kontorstid då 
vi går mot fler arbetsplatser som arbe-
tar andra tider. 

Med SKTM:s gällande uppdrag ska 
vardagsresor för pendling till och 
från arbete och studier prioriteras, 
varför fritidsresor inte avses lyftas 
ytterligare i nuvarande TFP.  

SKTM kompletterar TFP med en nu-
lägesbeskrivning av studiepend-
lingen inom och till annat län. 

Ja 

138 I kapitel 2 lyfts behovet av internation-
ell tillgänglighet och att flygplatser är 
viktiga målpunkter. Trots att vi i reg-
ionen har Sveriges tredje största utri-
kesflygplats berör programmet inte hur 
Stockholm Skavsta flygplats ska försör-
jas med kollektivtrafik. Vi har i vår för-
djupade översiktsplan pekat ut behovet 
av att koppla samman TGOJ-banan med 
Skavsta. Kommunen vill därför se att 
SKTM tar med den kopplingen i sin syn 
på utvecklingen och trafikering av 
Stockholm Skavsta flygplats. Med Skavs-
tas förväntade utveckling kan det ytter-
ligare förstärka behovet av att utveckla 
tillgängligheten mellan Nyköping och 
övriga nodstäder i Sörmland och då spe-
cifikt Eskilstuna. Vi saknar det perspekti-
vet i myndighetens analys av Skavsta 
och dess behov av trafikering. 

För att garanterar en effektiv och 
regelbunden trafikering av Skavsta 
flygplats förordar SKTM en infra-
struktur som möjliggör att ett och 
samma tåg både kan angöra Nykö-
ping C och Skavsta flygplats, se be-
skrivning på sidan 30 och målbilden 
2030. 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-banan 
inte omöjliggörs vid bygget av till 
exempel Ostlänken. 

Beroende på Skavstas förväntade 
utveckling kan det regionala och lo-
kala busslinjenätet komma att an-
passas inom ramen för ordinarie år-
lig trafikplanering.  

Nej 
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139 Nyköping Kommun anser att alla upp-
handlade trafikavtal ska var så formule-
rade att de innehåller tydliga incitament 
för förbättrad baskvalitet, nöjda kunder 
samt säker trafik. Vi anser vidare, vilket 
är påtalat i Trafikförsörjningsprogram-
met, att kontinuerliga och konstruktiva 
samordningsmöten är av stor vikt för en 
lyckad trepartssamverkan. Krav på ett 
konstruktivt deltagande i dessa samord-
ningsmöten bör också vara ett tydligt 
krav i trafikavtalen. 

SKTM står inför flera upphandlingar 
av ny trafik under de närmaste 
åren. SKTM tar med sig syn-
punkterna till det arbetet. 

Nej 

140 Vi skulle önska att de viktigaste nyckel-
talen som bör styra verksamheten och 
ha störst vikt lyfts fram tydligare i doku-
mentet. I övrigt vill vi lyfta följande frå-
getecken kring uppföljning och nyckel-
tal:  

Marknadsandel (sidan 21): 

- Hur mäts kombinationsresor med ex-
empelvis bil/tåg och cykel/buss (släcker 
det ut varandra)? 

- Bra med differentierade mål baserat 
på starka stråk – vore önskvärd med yt-
terligare differentiering baserat på mål-
punkters placering samt avstånd.  

- Uppföljning av resor inom kommun 
vore av vikt - gäller marknadsandel och 
tillgänglighet till kommuncentrum 
främst. 

Totalt antal resor (sidan 23): 

- Historiken känns väl avrundat angiven 
(antal hela miljoner år) och angivet mål 
känns svårbegripligt utifrån historiken 
(+ 1 MSEK 2016 till 2017, +1 MSEK 
2018-2020 trots kraftigt ökad tågtrafi-
ken under den senare perioden). 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 
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- Hur hanteras bokförs resor med byte? 
Missvisande om en resa med byte (då-
ligt för resenär) räknas som två resor. 

Beläggning (sidan 25) 

- Vilka färdmedel ingår i beläggningen 
(anropsstyrd trafik, tågtrafik)? 

- Behov av differentierade mål per tra-
fiktyp (stadstrafik, landsortstrafik, ser-
viceresor, tågtrafik)? 

Utbudskilometer (sidan 27): 

- Ingår tågkilometer i måttet? 

- Svårbegripligt mål med stor ökning till 
2017 och betydligt mindre under peri-
oden 2018 till 2020. 

Generellt: 

- Vore intressant att se statistik kring 
hur stor del av stadstrafikens resor som 
utfördes med byte till regiontåg, annan 
buss eller inget byte för att tydliggöra 
vidare utveckling. 

- Nettokostnadsmålet (minska kostna-
der) och målet om förnybara bränslens 
andel (öka från 65 92% på ett år) kan 
vara motsägelsefulla. 

141 Vi upplever att dokumentet är ganska 
otydligt och svårläst. Det skulle behövas 
en tydligare struktur med en tydligare 
styckes- och kapitelindelning samt num-
rering av kapitel. Vissa rubriker är otyd-
liga/missvisande, som i kapitel 2 där 
strategier nämns i rubriken medan kapi-
teltexten enkom redovisar mål. Det är 
mycket upprepningar såväl inom ka-
pitlen som mellan kapitlen, exempelvis 
kapitel 2 uppfattas som en nulägesana-
lys men sedan kommer den typen av 
uppgifter tillbaka i kapitel 5. Även inom 

Till den slutliga versionen av TFP 
ändras dispositionen något i syfte 
att öka läsbarheten, utan att för 
den skull ändra innehållet. 

Ja 
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samma stycken, och även meningar, fö-
rekommer många upprepningar och i 
vissa fall onödiga förstärkningsord som 
gör texten svårläslig. Detta försvårar 
även en tydlig återkoppling på TFP. 

142 Under regional kollektivtrafik kap 2, ci-
tat: "Osäkerhet om trafikens funktion 
kan hämma den utveckling i regionen 
som annars skulle komma till stånd" - Är 
det en del i en nulägesanalys som ka-
pitlet kan uppfattas och är det så här 
det förhåller sig? 

Programförslaget förtydligas. Det är 
både ett nuläge och ett strategiskt 
hinder för utveckling av ett robust 
trafiksystem med tåg. 

Ja 

 

SKTM16-0085-35. Remissinstans: Kommunbygderåd Nyköping, 2017-02-19 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

143 Vad gäller den för landsbygden och tä-
torterna i den östra delen av kommu-
nen viktiga arbetsmarknaden i Söder-
tälje, sägs i programförslaget helt kor-
rekt, att det finns stora problem vad 
gäller tillgängligheten vid regional tåg-
pendling, bortsett givetvis från resor 
med Gnestapendeln, som går in till Sö-
dertälje C. 

Regionaltågen trafikerar som bekant 
endast Södertälje Syd, vilket för många 
pendlare innebär byten och rätt kraftigt 
förlängda restider. Tätare förbindelser 
med tåg mellan Södertälje Syd och Sö-
dertälje C efterlyses. 

SKTM instämmer i att Södertäljes 
tillgänglighet till och från Sörmland 
är begränsad. Inte heller En Bättre 
Sits målbilder för 2030 visar tydliga 
tillgänglighetsförbättringar för 
södra delen av länet och det finns 
ett behov ett peka ut bristen tydli-
gare i programmet.  

SKTM har löpande dialog med Tra-
fikförvaltningen, Stockholm som 
hitintills har prioriterat anslut-
ningen till och från pendeltågen i 
Södertälje centrum. SKTM fortsät-
ter att föra fram behovet av bra 
förbindelser från Södertälje Syd.  

Nej 

144 Sörmland har hög arbetslöshet. Detta 
trots Sörmlands läns läge mellan Stock-
holms län (som tillsammans med Upp-
sala län hade landets lägsta arbetslös-
het) och Sveriges till invånarantalet 
fjärde största stadsregion, omfattande 
Linköpings och Norrköpings kommuner 

Med satsningen på Ostlänken för-
bättras tillgängligheten ytterligare 
till arbetsmarknader i andra län.  

Programmet kompletteras med ett 
förtydligande om att det är av stor 
vikt för länet att sprida Ostlänkens 
nyttor. 

Ja 
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i centrala Östergötland. Detta förhål-
lande tyder på brister i dagens region-
ala och interregionala kollektivtrafik, 
som i all huvudsak är baserad på resor 
med tåg.  

De som bor på landsbygden och i de 
mindre orterna i Nyköpings kommun 
får begränsad nytta av de förbättringar 
som sker framöver på Svealandsbanan 
och med Ostlänken. Det är också så att 
start- och slutpunkten för trafiken på 
Ostlänken ligger i centrala Stockholm 
eller längre norrut, medan många ar-
betsplatser för de förvärvsarbetande 
pendlare som bor i exv. Nyköpings 
kommun finns på andra håll i Storstock-
holms- och Södertäljeområdena. En 
bättre koppling än idag till SL:s pendel-
tågstrafik i Södertälje H efterlyses. 

145 Länsgränsöverskridande spårtrafik är 
viktig för att ge goda möjligheter för re-
sor till universitets- och högskoleorter 
utanför Sörmlands län. Detta betonas 
givetvis på flera ställen i programtex-
ten. 

Det borde vara förhållandevis enkelt för 
dem som bor i Sörmlands län att pendla 
för utbildning, avstånden är ju rätt 
korta, men i praktiken är det inte så 
lätt. Och ser inte heller ut att bli det 
inom överskådlig tid. Annat än – återi-
gen – för dem som bor i större centra 
som Eskilstuna, Nyköping och Sträng-
näs, och kanske några få orter till. 

Tågtrafiken kommer att förbättras 
ytterligare de närmaste åren med 
fler avgångar vilken förbättrar till-
gängligheten till utbildningsinstitut-
ioner. Genom en effektiv planering 
av den anslutande busstrafiken kan 
tillgängligheten öka ytterligare. 

Nej 

146 Förtätning av städer ger andra förut-
sättningar för att bygga ut spårburen 
trafik än en kraftigt utspridd bebyg-
gelse. Men många hushåll, särskilt små-
barnsfamiljer, drömmer fortfarande om 
att bosätta sig i (allra helst friliggande) 

Gällande trafiken i stråket Stock-
holm-Nyköping-Östergötland kom-
mer fokus under programperioden 
ligga på att säkerställa en attraktiv 
regionaltågstrafik på Ostlänken. 

Nej 
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småhus i en mera lantlig miljö än en tät 
stadsbebyggelse, det vill säga på den 
tätortsnära landsbygden eller i mindre 
orter. 

Att styra bebyggelseutvecklingen i en 
mera naturresursmässigt önskvärd rikt-
ning, utan att för den skull skapa en 
hårt exploaterad stadsbygd skulle 
kunna ske genom att utnyttja befintliga 
banor som en resurs, genom att ”åter-
uppväcka” de under det senaste kvarts-
seklet mer eller mindre ”avvecklade” 
stationssamhällena längs Nyköpingsba-
nan, TGOJbanan och kanske också 
Västra stambanan inom länet. 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-ba-
nan inte omöjliggörs vid bygget av 
till exempel Ostlänken. 

147 I och med att den regionala tågtrafiken 
efter öppnandet av Ostlänken för trafik 
kommer att flyttas från Nyköpingsba-
nan till Ostlänken, så kommer det att 
finnas kapacitet för viss lokal person-
tågstrafik på den nuvarande enkelspå-
rigs banan på sträckan Norrköping – 
Nyköping – Södertälje C, och varför inte 
med en anslutande ”lillpendel” från och 
till Oxelösund.  

Gällande trafiken i stråket Stock-
holm-Nyköping-Östergötland kom-
mer fokus under programperioden 
ligga på att säkerställa en attraktiv 
regionaltågstrafik på Ostlänken. 

Nej 

148 Det finns redan idag kapacitet för per-
sontrafik på TGOJ-banan mellan Oxe-
lösund och Flen via Nyköping. Det kan 
eventuellt också skapas viss ledig kapa-
citet för utökad lokal trafik med person-
tåg på Västra stambanan mellan Söder-
tälje och Katrineholm. 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 
under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för en 
eventuell utveckling av TGOJ-ba-
nan inte omöjliggörs vid bygget av 
till exempel Ostlänken.  

Nej 

 

 

 

149 Vi saknar en diskussion i programmet 
om förändringar i resandet som kan 
förväntas inträffa med anledning av 
teknikutveckling på drivmedelssidan, 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 

Nej 
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där begränsad räckvidd för bränslecells-
bilar och elbilar kan orsaka problem för 
landsbygdsbefolkningen. Vi ser därför 
sannolikt ett kraftigt utökat behov av 
infartsparkeringar vid de befintliga järn-
vägarna i länet för att möjliggöra kom-
binerade resor med bil och kollektivtra-
fik.   

under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

150 Vi kan avslutningsvis konstatera, att det 
i trafikförsörjningsprogrammet, på kar-
tan benämnd ”Målbild 2030: Regional 
tågtrafik”, har markerats pendeltågstra-
fik på Nyköpingsbanan med en ljusblå 
linje. Detta dock endast på den 19 km 
långa delsträckan genom Norrköpings 
kommun mellan blivande resecentrum i 
Norrköping och Kolmårdens station i 
Krokek. Att vända alla pendeltåg i Kro-
kek går förvisso bra rent tekniskt – men 
vi vill hävda att det vore olyckligt. Vi fö-
reslår att det i stället sätts in pendeltåg-
strafik på hela sträckan Norrköping – 
Nyköping – Södertälje, efter det att den 
regionala tågtrafiken här har förts över 
till Ostlänken. 

Kartan Målbild 2030 är utbytt till 
den som finns i den storregionala 
systemanalys som tagits fram av En 
Bättre Sits. Där redovisas inte pen-
deltågstrafik.  

Gällande trafiken i stråket Stock-
holm-Nyköping-Östergötland kom-
mer fokus under programperioden 
ligga på att säkerställa en attraktiv 
regionaltågstrafik på Ostlänken. 

Nej 

 

SKTM16-0085-37. Remissinstans: Föreningen Gnestapendeln, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

151 Med beaktande av den stora volymen 
påstigande (och sannolikt omstigande) 
resenärer i Gnesta på såväl regionaltå-
get (305 712 resenärer) som Gnesta-
pendeln (287 500 resenärer), vilket tyd-
ligt redovisas i remisshandlingen, yrkar 
Föreningen på att Gnestapendelns bety-
delse i det länsöverskridande tågsyste-
met mycket tydligare lyfts fram. Före-

När det gäller samverkan mellan 
tågslagen finns det en dialog mel-
lan samtliga involverade parter för 
att hitta bästa möjliga lösningar. 
Den ansträngda kapaciteten på 
Västra stambanan är dock en för-
svårande faktor. 

SKTM vill påpeka att 305 712 rese-
närer avser antal påstigande från 

Nej 
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ningen önskar också att samverkan mel-
lan tågslagen mer noggrant analyseras 
och lyfts fram i texten. 

samtliga stationer i Sörmland på 
Sörmlandspilen. 

152 Föreningen yrkar på att tågtidtabell och 
tåglägen i närtid, men också på längre 
sikt, lyfts fram som samverkande vari-
abler i trafikförsörjningsprogrammet – 
en samverkan i tågsystemet över läns-
gränsen och, icke minst, betydelsen för 
de gränsnära kommunerna och kom-
mundelarna. Detta handlar om kommu-
nal och regional samhällsplanering, 
nödvändig expansion i berörda kommu-
ner och utvecklingsmöjligheter i stort i 
regiondelen. Miljövinsterna är uppen-
bara med välfungerande tågförbindel-
ser i vardagen och under helgerna. 

SKTM instämmer. Problembilden 
finns beskrivet i programförslagets 
avsnitt om infrastrukturplanering. 

Nej 

153 Föreningen yrkar på att sluttexten i tra-
fikförsörjningsprogrammet pekar på 
problemet med Trafikverkets priorite-
ringskriterier, där snabbtågen har 
högsta prioritet, och konsekvenserna 
för regional och lokal trafikförsörjning, 
vilka allvarligt hotar vår tågtrafik på sikt. 
Exempelvis Mölnbo station längs 
Gnestapendelns linje tycks särskilt ho-
tad av nedläggning när allt fler snabbtåg 
framöver fyller på trängseln på ”huvud-
spåren”. Det gäller också att samverka, 
inte konkurrera, mellan Sörmlandspilen 
och Gnestapendeln. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
kompletteras med att SKTM har en 
fortlöpande dialog med aktörerna 
för att förändra regelverket i syfte 
att få ett långsiktigt och förutsäg-
bart utbud. 

Ja 

154 Föreningen yrkar på större uppmärk-
samhet i trafikförsörjningsprogrammet 
på i nuläget alltför gles helgtrafik på 
Gnestapendeln – och avhjälpningsåtgär-
der/fler turer. Tåg istället för privatbil 
gynnar alla i regiondelen. Arbetspend-
ling och skolresor för barn/ungdomar 
på vardagar borde kompletteras med 
tätare tågturer helger för olika slag av 
fritidsresor till och från attraktiva mål 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Frågan om 
trafikutbudet i olika delar av länet 
tas upp i den detaljerade trafikpla-
neringen. 

Med SKTM:s gällande uppdrag ska 
vardagsresor för pendling till och 
från arbete och studier prioriteras, 

Nej 
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och stationer. Medborgarperspektivet i 
detta bör lyftas fram tydligare. 

varför fritidsresor inte avses lyftas 
ytterligare i nuvarande TFP.  

 

 

SKTM16-0085-38. Remissinstans: SJ AB, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

155 Under kapitel 2 sektion Befolkning och 
sysselsättning står det att befolknings-
utvecklingen är avhängig av migration-
ens omfattning. SJ har gärna en fortsatt 
dialog med kollektivtrafikmyndigheten 
och andra berörda parter kring att un-
derlätta nya svenskars förståelse för 
kollektivtrafiken och hur man enklast 
tar sig till olika viktiga samhällsfunkt-
ioner och platser. 

SKTM noterar. Nej 

156 I TFP nämns en stagnerande resandeök-
ning, men vi delar inte den uppfatt-
ningen. Resandet i regionen ökar, även 
om ökningarna är mindre jämfört med 
de stora ökningar 1997-2000 och 2004-
2008. Under 2016 ökade resandet med 
drygt 3 %. 

Programförslaget kompletteras 
med uppgift om ökat resande un-
der 2016. 

Ja 

157 Mälardalens högskola upphandlar på 
egen hand busstrafik mellan Eskilstunas 
och Västerås centralstationer samt med 
stopp på campus Västerås, 15 minuters 
gångväg från Västerås C. Denna trafik 
borde kunna ske till större utsträckning 
med tåg. SJ deltar gärna i samtal för att 
se hur avgångarna mellan Eskilstuna-
Västerås kan förbättras för att locka fler 
studenter att välja tåget, i samarbete 
med MÄLAB. 

SKTM instämmer och avser att ta 
upp frågan med Kollektivtrafikmyn-
digheten i Västmanland, MÄLAB 
och MdH för att tillsammans preci-
sera förutsättningarna för en sådan 
trafikutveckling. 

Nej 

158 SJ ställer sig starkt positivt till dörr-till-
dörrlösningar som gör det möjligt att 
med samma kort använda tåg, buss, 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-

Ja 
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hyrcykel, taxi och tillgång till bilpool. I 
ljuset av detta tycker vi att trafikpro-
grammet borde höja sin ambitionsnivå 
och ”bevaka och följa utvecklingen” 
samt ”ha beredskap för utveckling” 
(sektion Utvecklingen i världen på sidan 
12), men framförallt aspirera på att ta 
initiativ och leda utvecklingen där så är 
möjligt. Den nulägesinventering för vad 
som saknas för att bygga ett sömlöst re-
sande (sektion Infrastrukturplanering på 
sidan 36) som genomfördes under 2016 
skulle SJ gärna ta del av. 

nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

Den nulägesinventering som syftas 
på är Attraktiva bytespunkter i 
Sörmland (Regionförbundet Sörm-
land, 2016). Programförslaget kom-
pletteras med referens. 

159 Teknikutvecklingen behöver belysas. Vi 
har en stark utveckling av modeller och 
teknik för prissättning, betalning, trafik-
information, tillståndsövervakning av 
fordon och infrastruktur m.m. framför 
oss. Samarbete inom branschen mellan 
region, Trafikverket, järnvägsföretag 
och leverantörer är en förutsättning.  

SKTM noterar. SKTM deltar i såväl 
nationella som regionala projekt 
med syfte att utveckla en gemen-
sam standard för betal- och biljett-
lösningar. 

Nej 

160 De nationella, storregionala och region-
ala målen är bra och överensstämmer 
väl med SJs syn. 

SKTM noterar. Nej 

161 SJ ser det som mycket positivt att även 
fortsättningsvis verka för att bilen inte 
längre ska vara normen i trafiken och 
att det är fokus på det regionala tågsy-
stemet framöver. Detsamma gäller att 
begränsa stadens utbredning och istäl-
let verka för förtätning i befintliga 
stadsmiljöer. För att nå målet om ökat 
kollektivt resande ser vi också en möj-
lighet för kommunerna att påverka re-
sandet genom beslut kring resepolicys. 
Man kan också lyfta fram goda exempel 
hos företag som har resekort som tjäns-
teförmån eller som ger tjänstecyklar till 
alla anställda. Samverkan mellan olika 
aktörer för att planlägga för effektiva 
bytestider mellan olika trafikslag är 

SKTM instämmer och noterar. Nej 
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också viktigt. SJ är gärna med och bidrar 
till detta. 

162 För att stärka attraktiviteten i kollektiv-
trafiken är det viktigt att stationsmiljö-
erna är välkomnande och informativa, 
byggda för att förenkla både för fre-
kventa resenärer/besökare men även 
för sällanresenärer. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

163 SJ är positivt till den målbild som finns 
för kollektivtrafiken i Sörmland. Leva, 
växa, verka sammanfattar på ett fint 
sätt visionen. Vi ser fram emot att ta del 
av och samverka kring de planer, åtgär-
der och beslut som ska verka i denna 
riktning. 

SKTM noterar. Nej 

164 Under Strategier för att nå målen står 
det att ett sätt att nå innovativa lös-
ningar är att ”Etablera flexibla avtalsfor-
mer för möjlighet att anpassa fordon 
och energianvändning utifrån ny tek-
nik”. SJ skulle önska ett förtydligande i 
vad denna mening betyder. 

Vid kommande upphandlingar är 
SKTM:s inriktning den att affärsmo-
dellen ska skapa incitament för tra-
fikföretaget att verka mot SKTM:s 
mål. Exempelvis ska eventuella vä-
sentliga händelser eller föränd-
ringar som sker under avtalstiden 
ge parterna rätt till förhandling. 

Nej 

165 De mätetal som lyfts fram är bra och lig-
ger väl i linje med SJs syn på god verk-
samhetsuppföljning för tågtrafik. SJ 
uppskattar att hållbarhetsaspekterna är 
inkluderade genom kilometer med för-
nybara bränslen och energianvändning. 

SKTM noterar. Nej 

166 En inte obetydlig del av Kollektivtrafikla-
gens beredning var att lagens intention 
och syfte är att öka det kommersiella 
inslaget i kollektivtrafiken där så är möj-
ligt, bland annat för att kunna möta mål 
om fördubblad kollektivtrafik, utan att 
det i slutänden ska kosta skattebeta-
larna proportionellt mer än vad trafiken 
ökar. I praktiken ser vi nu exempel på 
att samhällsfinansierad kollektivtrafik 

SKTM är mån om rätt balans mellan 
kommersiell och samhällsfinansi-
erad kollektivtrafik. Exempelvis har 
SKTM bidragit till att utveckla Tro-
sabussen med sträckning Trosa-Lil-
jeholmen, till att bli en helt kom-
mersiell linje. SKTM tillhandahåller 
också detaljerade uppgifter om tra-
fikekonomi på linjenivå gällande 
den upphandlade busstrafiken. 

Nej 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 57( 77)                                                                                                                           

tränger undan kommersiell trafik, sär-
skilt när det etableras fördjupade sam-
arbeten över länsgränser och när trafi-
keringen ökar samt etableras på nya lin-
jer. Den kommersiella långväga fjärrtra-
fiken påverkas eftersom regionala del-
sträckor i praktiken alltid utgör grunden 
för den sammanlagda ekonomiska ba-
sen för flera långväga kommersiella lin-
jer. 

SJ har förståelse och respekterar beslu-
tet om trafikplikt på Svelandsbanan och 
månar om att även fortsättningsvis 
verka för god samverkan och diskussion 
i frågor gällande kommersiell och upp-
handlad trafik. För våra kunder är det 
bästa om trafiksystemen, både kom-
mersiella och samhällsfinansierade i 
samverkan, kan optimeras så att så 
mycket och så konkurrenskraftig trafik 
som möjligt kommer tillstånd till så låga 
kostnader som möjligt. 

167 Trafikprogrammet har höga mål och en 
vision som SJ ställer sig positiva till. Det 
är önskvärt att eventuella prioriteringar 
som kommer behöva göras i det fall alla 
förstärkningar och förbättringar inte 
kan ske samtidigt åskådliggörs. Det är 
också önskvärt att få ta del av hur kol-
lektivtrafiksmyndigheten i Sörmland av-
ser finansiera de förstärkningar som 
programmet presenterar. Kommer skat-
tesubventionen att förändras och hur 
ser tidplanerna ut för det? 

Programförslaget kompletteras 
med hur finansiering av kollektiv-
trafiken sker.  

Frågan om trafikutbudet i olika de-
lar av länet och prioriteringar tas 
upp i den detaljerade trafikplane-
ringen, i detta fall inom ramen för 
MÄLAB:s arbete. 

 

Ja 

168 Samordning är något som återkommer 
genom hela trafikprogrammet och nå-
got som är mycket viktigt för SJ. Pro-
grammet ger inte besked om vilka prin-
ciper som ska gälla för denna samver-
kan eller under vilka former detta kom-
mer ske. Vi ser fram emot att ta del av 

Frågan om vilka andra planer som 
ska tas fram utifrån innehållet i TFP 
bör bli föremål för kommande dis-
kussion internt på SKTM och med 
externa intressenter 

Nej 
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planer som bryter ner trafikprogram-
met mer konkret.  

SJ skulle gärna vilja att tågoperatörer 
tillåts delta i den regionala transport-
gruppen som Regionförbundet Sörm-
land ansvarar för. 

Regionförbundet meddelas om 
önskemålet att delta i processen. 

 

169 I trafikförsörjningsplanen framhålls på 
flera ställen att restiderna måste kortas 
och att trafikens utformning måste vara 
stabil över tiden för att attrahera nya 
och behålla befintliga resenärer. Sörm-
land genomkorsas av ett flertal järnvä-
gar av vilka alla viktiga linjer dras med 
kapacitetsproblem och/eller omodern 
standard. SJ jobbar aktivt med infra-
strukturfrågor och har en strategi för 
dessa. 

Signaltekniska trimningsåtgärder för tä-
tare tågföljd och fler och modernare 
förbigångsspår på Sörmlandspilen är 
den kanske viktigaste enskilda investe-
ringen i Sörmland på kort sikt. Den re-
dan beslutade Ostlänken är också en 
självklar och prioriterad satsning. På lite 
längre sikt är en upprustning av 
sträckan Flen-Valskog/Kolbäck nödvän-
dig. På Svealandsbanan måste dubbel-
spårsutbyggnaden fortsätta. 

SKTM instämmer och noterar. Nej 

170 Resande med rullstol eller permobil in-
nebär utmaningar för oss på de av-
gångar vi trafikerar med lok och person-
vagnar, sedan tidtabellskiftet i decem-
ber gäller det på nästan alla våra reg-
ionala avgångar i Sörmland. Vi ordnar 
alltid resan för kunderna, då oftast med 
taxi som färdsätt. När de nya tågen, 
Mälartåg, som regionen har beställt kan 
sättas i trafik tar vi ett stort och viktigt 
steg mot en högre tillgänglighet för alla 
i tågtrafiken.  

Programförslaget kompletteras. Ja 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 59( 77)                                                                                                                           

 

SKTM16-0085-39. Remissinstans: Keolis Sverige AB, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

171 På flera ställen i programmet beskrivs 
vikten av samverkan med olika sam-
hällsutvecklande aktörer för kollektiv-
trafikens utveckling. Det kommer inne-
bära att kollektivtrafikmyndigheten 
kommer att behöva fortsätta ta en än 
mer drivande och strategisk roll i sam-
verkan. För att möjliggöra resurser för 
det skulle vi vilja öppna för att lämna 
över mer ansvar för löpande arbete 
med utformning och justering av trafik-
utbudet till entreprenören av trafiken. 

SKTM står inför flera upphandlingar 
av ny trafik under de närmaste 
åren. SKTM tar med sig syn-
punkterna till det arbetet. 

Nej 

172 Det beskrivs i programmet att man vill 
”Underlätta utveckling av attraktiva stä-
der och hållbara lokala trafiksystem 
med större andel gång, cykel och kollek-
tivtrafik”. Ett sätt att göra det är att in-
kludera tjänster som underlättar för det 
i kommande upphandlingar (tillhanda-
hållande av infartsparkering, cykeltjäns-
ter etc.). Vidare ser vi även gärna ett ge-
nerellt ökat ansvar för entreprenören 
både vad gäller vilka tjänster ska ingå 
men också vilken del i relationen med 
resenären som entreprenören ges an-
svar för (biljettköp, marknadsföring, re-
seinformation, biljettkontroll etc.). 

SKTM står inför flera upphandlingar 
av ny trafik under de närmaste 
åren. SKTM tar med sig syn-
punkterna till det arbetet. 

Nej 

173 På flera ställen i programmet beskrivs 
att man vill skapa en större samordning 
mellan allmän och särskild kollektivtra-
fik. Kopplat till det vill vi framföra möj-
ligheten att se över upphandlingarna av 
allmän och särskild kollektivtrafik. Vi 
förordar upphandlingar med större om-
råden, gärna där färdtjänst, anropsstyrd 
trafik och övrig busstrafik kombineras. 

SKTM står inför flera upphandlingar 
av ny trafik under de närmaste 
åren. SKTM tar med sig syn-
punkterna till det arbetet. 

Nej 
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174 För att öka marknadsandelen för resor 
inom kollektivtrafiken krävs att värdet 
av resan upplevs som högre jämfört 
med andra transportsätt och då särskilt 
den privata bilresan. Vi vill då lyfta fram 
vikten av att både arbeta med en at-
traktiv och relevant kollektivtrafik men 
också att införa fler möjligheter till att 
göra delar av sin hela resa med kollek-
tivtrafiken genom att exempelvis under-
lätta för samåkning och infartsparke-
ringar. 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån be-
skrivningen i framtidsspaningen. 

Nej 

175 Vi ser mycket positivt på att behovet av 
innovativa lösningar lyfts fram i pro-
grammet. Här vill vi lyfta fram den kom-
petens och position vi som entreprenör 
har. För att få del av utvecklings- och in-
novationsförmågan som vi som entre-
prenör besitter behöver formerna för 
upphandlingarna möjliggöra detta. 

SKTM står inför flera upphandlingar 
av ny trafik under de närmaste 
åren. SKTM tar med sig syn-
punkterna till det arbetet. 

Nej 

176 När det gäller fordon ser vi gärna en ut-
ökning av elhybrider eller elfordon inne 
i städerna då det där finns bra möjlighet 
till att skapa nödvändig infrastruktur. På 
stråken där expressbussarna går ser vi 
gärna en HVO-lösning för att kunna 
köra de längre sträckorna på ett miljö-
vänligt sätt. 

Vi ser gärna att man använder Buss 
2014 som grundkrav på fordonen med 
särskilda krav för ökad tillgänglighet på 
fordonen. Miljökraven bör vara base-
rade på generella utsläppskrav och 
energiförbrukning och inte teknik, för 
att kunna använda de nya mest miljö-
vänliga fordonslösningarna. 

Programförslaget anger att miljöbe-
lastningen från kollektivtrafiken ska 
minskas genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete när det gäller 
drivmedel och minskad energiåt-
gång. Vilka miljökrav och olika driv-
medel som kan komma ifråga be-
handlas i kommande upphand-
lingar. 

Nej 

 

SKTM16-0085-41. Remissinstans: Regionförbundet Sörmland, 2017-02-20 
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 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

177 Regionförbundet ställer sig bakom pro-
grammets övergripande mål och de be-
skrivna utvecklingsområdena under må-
len. Utifrån den höga ambitionsnivån 
ser vi dock att de forum som finns för 
samverkan i länet behöver utvecklas för 
att kunna uppnå målen. 

Programmet behöver förtydliga samar-
betet mellan planering för kollektivtra-
fik och övrig samhällsplanering. Ur Reg-
ionförbundets synvinkel är det avgö-
rande att myndigheten och Regionför-
bundet tillsammans samordnar region-
planering och kollektivtrafikens utfö-
rande genom fördjupade löpande sam-
arbeten och gemensamma projekt. Vi 
vill särskilt poängtera vikten av att myn-
dighetens samverkan med kommuner-
nas samhällsplanering formaliseras och 
stärks. 

Utifrån programmets övergripande 
ställningstaganden anger inte pro-
gramförslaget formerna för sam-
verkan mellan olika intressenter. 
SKTM:s ambition är att program-
met kompletteras med konkreta 
planer för samverkan efter ett ge-
mensamt arbete mellan SKTM och 
övriga intressenter. 

 

Nej 

178 Myndigheten har valt att hålla doku-
mentet på en övergripande målnivå. 
Texterna pekar ändå på en mängd olika 
sakfrågor, åtaganden, samarbeten och 
arbetsinsatser som SKTM behöver ar-
beta med i genomförandet. 

Det är svårt att få en överblick över ut-
pekade och nödvändiga kommande in-
satser. TFP bör öka konkretiseringen 
och tydligheten kring vilka underlag, 
strategier och handlingsprogram som 
behövs i länet för att flera parter till-
sammans ska kunna nå målen. 

Frågan om vilka andra planer som 
ska tas fram utifrån innehållet i TFP 
bör bli föremål för kommande dis-
kussion internt på SKTM och med 
externa intressenter. 

Nej 

 

SKTM16-0085-42/46. Remissinstans: Landstinget Sörmland, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 
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179 Landstinget Sörmland ställer sig positiv 
till det regionala trafikförsörjningspro-
grammet som myndigheten tagit fram. 

SKTM noterar. Nej 

180 LS ser att TFP skulle vinna på att 

- Vara mer kortfattat 
- Texten lättas upp med bilder med 

förklarande bildtext och bra anknyt-
ning till texten i avsnitten 

- Ha någon form av slutsummering el-
ler sammanfattning 

Till den slutliga versionen av TFP 
ändras dispositionen något i syfte 
att öka läsbarheten, utan att för 
den skull ändra innehållet. 

Ja 

181 TFPs beskrivning av arbetspendling är 
god men LS anser att TFP ytterligare 
skulle kunna betona vikten av pendling 
TILL Sörmland på samma sätt som från 
Sörmland.  

Programförslaget förtydligas. Ja 

182 LS konstaterar att studiependlingsmöj-
ligheterna till andra omkringliggande 
län ser olika ut och för dem som inte vill 
eller kan flytta, riskerar detta att be-
gränsa möjligheterna till högre studier. 
LS ser därför gärna att även studiepend-
ling nämns i TFP. 

Programförslaget kompletteras 
med en nulägesbeskrivning av stu-
diependlingen inom och till annat 
län. 

Ja 

183 LS ställer sig bakom att järnvägsinfra-
strukturen på sikt kompletteras så att 
ett och samma tåg kan angöra både 
Nyköping C och Skavsta flygplats. Detta 
anser LS vara en trafikkostnadseffektiv 
lösning med resenären fokus. LS ställer 
sig även bakom att förutsättningarna 
för tvärgående persontrafik på räls kan 
komma att förändras och då bör disku-
teras. 

SKTM noterar. Nej 

184 LS ser positivt på att myndigheten har 
ett ökat fokus på att tillgängligheten i 
kollektivtrafiken ökar. Dock bör detta 
inte endast begränsas till personer med 
funktionsnedsättning utan alla diskrimi-
neringsgrunder bör tas hänsyn till. 

SKTM har i TFP fokuserat på till-
gänglighet för personer med funkt-
ionsnedsättning, i enlighet med la-
gen om kollektivtrafik, men tar frå-
gor om diskriminering på största 
allvar i myndighetens arbete. 

Nej 
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185 Vidare förordar LS att det i TFP bör tyd-
liggöras att alla som har rätt till den sär-
skilda kollektivtrafiken faktiskt kan ta 
del av den, oavsett vilken typ av resa 
det gäller och att uppföljning av den 
särskilda kollektivtrafiken ska ske på lik-
nande sätt och med samma prioritering 
som för den allmänna kollektivtrafiken. 
LS ser det som viktigt att utveckling 
inom kollektivtrafiken kommer både re-
senärer inom den allmänna och den sär-
skilda kollektivtrafiken till del. 

Programförslaget kompletteras. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Ja 

186 Sörmland är ett län med tre olika parter 
involverade i frågor om infrastruktur, 
kollektivtrafik och resande. Oavsett hur 
goda ambitionerna än är finns risker 
med att tre parter hanterar liknande 
frågor och därför är samverkan extra 
viktigt. LS ser positivt på en utvecklad 
samverkan mellan parterna. 

SKTM noterar. Nej 

187 LS ställer sig bakom att myndigheten 
ännu tydligare pekar ut hur länets trafik 
ingår i ett enhetligt system som är kost-
nadseffektivt och med resenären i fo-
kus. 

SKTM noterar. Nej 

 

SKTM16-0085-43. Remissinstans: Resenärsforum, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

188 Tillgänglighet till kollektivtrafiken är inte 
endast en fråga för personer med funkt-
ionsnedsättningar. Tillgängligheten 
handlar också om turtäthet, och kom-
pletteringstrafik och om fungerande bil-
jettköp. Det är mycket beklagligt att 
inte det gemensamma betalningssy-
stem som så länge har diskuterats ännu 
kommit till förverkligande. Det finns nu 
tekniska möjligheter att använda 
samma plastkort för resor i olika län, 

Programförslaget förtydligas med 
att biljett- och betallösningar bidrar 
till en integration av trafiksystemen 
i Sörmland och angränsade län. 

Nej 
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men det gäller också att de olika länens 
biljettsystem ska tillåta ömsesidigt ut-
nyttjande. Det kan ske genom digitala 
avräkningar, och det måste införas snar-
ast. 

189 Frågan om prioritering av tågen på 
Västra Stambanan behöver omarbetas. 
Trafikverkets hittillsvarande linje att 
fjärrtåg ska prioriteras bygger på en 
nedvärdering av de dagliga resenärerna. 
Resenärsforum understryker att kollek-
tivresenärerna som pendlar till sitt ar-
bete eller till studier bör uppvärderas 
och ges samma vikt som snabbtågsrese-
närer, dvs de som reser enstaka länge 
sträckor t ex till Göteborg. 

SKTM instämmer. Programförslaget 
kompletteras med att SKTM har en 
fortlöpande dialog med aktörerna 
för att förändra regelverket i syfte 
att få ett långsiktigt och förutsäg-
bart utbud. 

Ja 

190 Som konstaterats är attraktiviteten hos 
kollektivtrafiken av största betydelse för 
valet av kollektivtrafik. Förlängda resti-
der tenderar att locka dem som hittills 
pendlat till att istället byta bostadsort 
eller byta arbete. Därför är direkttågen 
Örebro-Eskilstuna-Stockholm av strate-
gisk betydelse, och de bör återinsättas 
snarast. 

Programförslaget kompletteras 
med en övergripande beskrivning 
av att ”Trafiken enligt Målbild 2030 
innebär även kortade restider mel-
lan regionala nodstäder genom 
snabba direkttåg, exempelvis mel-
lan Eskilstuna och Stockholm.” 

Ja 

191 En ytterligare fråga som RKM Sörmland 
bör säkerställa är möjligheten för de 
regionala tågen att fä ett nytt uppehåll 
vid Stockholm Södra. Fjärrtågen ska nog 
inte stanna där, men troligen skulle up-
pehåll på Södra station för några av tå-
gen från Sörmland, från Eskilstuna, från 
Vingåker och Katrineholm och från 
Nyköping vara värdefulla och nyttiga för 
dagliga pendlare. Det kan också bli ett 
bekvämare byte till SLs pendeltåg än att 
byta vid Flemingsberg, som ligger längre 
ut. 

Ytterligare uppehåll måste tillsam-
mans med övriga län i Mälardalen 
och Trafikverket analyseras nog-
grant med tanke på kapacitetspå-
verkan och restidseffekter.  

Nej 
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192 De stora störningar som kommer att 
uppstå när järnvägsbroarna över Ström-
men ska renoveras, somrarna 20180 
2019 och 2020 kommer att vålla en del 
nya problem. Det är viktigt att RKM stäl-
ler sig bakom resenärernas krav på smi-
diga lösningar. Det handlar om såväl by-
ten till pendeltåg och till extra bussar, 
som om att informationen måste vara 
väl utbyggd vad gäller skyltning och per-
sonal. Det gäller också att inte utgå från 
att alla resenärer går med en smart te-
lefon i handen hela tiden. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Frågan om 
detaljerade trafiklösningar i olika 
delar av regionen tas upp i samtal 
av mer operativ karaktär med be-
rörda parter. 

 

Nej 

193 Det är av stor betydelse att information 
om tågläget ska vara korrekt, särskilt vid 
störningar. Medvetna underskattningar 
av störningens effekter anses sänka för-
troendet för kollektivtrafiksystemet. 

SKTM instämmer. Nej 

194 Informationen ska lokalt ges om alla 
tågbolag, liksom om anslutande bussar. 
Detta är RKMs ansvar, och kan inte 
överlåtas till operatörerna. Kollektivtra-
fiklagen pekar på RKMs ansvar. Det gäl-
ler rimligen också en karta över kollek-
tivtrafiken i respektive län. Det finns 
ingen annan som publicerar en sådan 
karta, och resenärerna behöver en riktig 
karta. Det måste finnas en karta som vi-
sar både tåglinjer och busslinjer. Större 
städer måste dessutom presentera kar-
tor över sina lokala linjenät. 

För många är tillgänglighet till en 
karta som visar buss- och tåglinjer 
viktigt. På Sörmlandstrafikens hem-
sida visas kartor för stadstrafiken i 
Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping 
och Strängnäs. På länskartan visas 
busslinjer och tågsträckningarna i 
länet.  

Nej 

 

SKTM16-0085-44. Remissinstans: Enköpings kommun, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

195 TFP har relevanta mål och strategier för 
utveckling av den regionala kollektivtra-
fiken. 

SKTM noterar. Nej 
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196 Utifrån det etablerade samarbetet 4 
Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Enkö-
ping och Strängnäs) finns en målbild om 
att det ska vara enkelt att ta sig mellan 
städerna. För att detta ska bli möjligt 
behöver kollektivtrafiken mellan Sträng-
näs och Enköping utvecklas, något som 
bör belysas i programmet.  

För att korta ned restiderna skulle ex-
pressbussar kunna vara ett alternativ. 
Det finns även ett behov av en bättre 
samordning för att få till en synkning 
med övrig kollektivtrafik i de båda lä-
nen. Då kollektivtrafiken i stråket utgör 
skolskjuts för en grupp barn i Enköpings 
kommun är det extra viktigt med synk-
ning över länsgränsen. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

197 Sedan 2016 pågår en åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för riksväg 55 mellan Uppsala och 
Katrineholm. I ÅVS:en föreslås ett antal 
åtgärder som avser såväl infrastruktur 
som kollektivtrafik. Kopplat till kollektiv-
trafiken föreslås ett fördjupat samar-
bete mellan kollektivtrafikmyndighet-
erna i de båda länen i syfte att öka kol-
lektivtrafikresandet över länsgränsen. 

Programförslaget kompletteras.  Ja 

198 I kapitel Funktionell kollektivtrafik anges 
snabba och effektiva förbindelser till 
Uppsala som regional nodstad i en ut-
vidgad arbetsmarknadsregion vara en 
nyckelfaktor för tillväxt och kompetens-
försörjning i Sörmland. Enköpings kom-
mun önskar här ett utvecklat resone-
mang om Uppsalas roll för tillväxt i och 
kompetensförsörjning av Sörmland.  

Programförslaget kompletteras 
med Sörmlands behov av tillgång 
till högutbildad arbetskraft.  

Ja 

199 Vi ser också att Aros-stråket (ny järnväg 
Enköping-Uppsala) är en av de viktig-
aste åtgärderna för att uppnå snabba 
och effektiva förbindelser mellan Sörm-
land och Uppsala län. 

SKTM noterar. Nej 
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SKTM16-0085-45. Remissinstans: Oxelösunds kommun, 2017-02-20 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

200 Oxelösunds kommuns intressen är 
närmast oskiljaktiga från Nyköpings 
kommun, vars yttrande över nämnda 
trafikförsörjningsprogram (2017-01-16 
Dnr: KK16/879) vi också, i sin helhet, 
ställer oss bakom. 

SKTM noterar. Nej 

201 TFP tar upp att långa restider leder till 
en låg kollektivtrafikandel och nämner 
att detta inte minst gäller busslinje 715 
mellan Oxelösund och Nyköping. Oxe-
lösunds kommun ser behovet av ett 
strategiskt utvecklingsarbete där kollek-
tivtrafikmyndigheten gärna får ta på sig 
rollen som samordnare. 

Utifrån programmets övergripande 
ställningstaganden kompletteras 
programmet i nästa steg med kon-
kreta planer för trafikutveckling. I 
dessa planer kan resbehov och tra-
fikutveckling i de olika kommu-
nerna och i olika stråk beskrivas 
mer detaljerat. 

Nej 

202 Arbetet med en ny översiktsplan för Ox-
elösunds kommun pågår och under 
samrådet i mitten av mars 201 7 finns 
en utmärkt möjlighet att påverka kom-
munens långsiktiga utveckling. Vi före-
slår att kollektivtrafikmyndigheten blir 
en remissinstans för kommunens detalj-
planering för att säkerställa att kollek-
tivtrafikens behov beaktas även i detalj-
planeringen. 

SKTM noterar. Nej 

203 Med stora regionalt betydelsefulla ar-
betsplatser som SSAB och länets enskilt 
största reserelation (den mellan Nykö-
ping och Oxelösund) så finner Oxe-
lösunds kommun det märkligt att Oxe-
lösund inte ens finns med på den karta 
över "Storregional kollektivtrafik 2030" 
som finns på s. 30 i dokumentet. 

Kartan på sidan 30 i TFP beskriver 
målbilden 2030 för den storregion-
ala kollektivtrafiken med tåg och är 
framtagen inom ramen för En 
bättre sits. Därför är inte Oxe-
lösund, trots den stora reserelat-
ionen som finns mellan Oxelösund 
och Nyköping, inte med på kartan. 

Nej 

204 Som det vägledande dokumentet för 
kollektivtrafiken med utsikt mot 2030, 
så är er uttryckta inriktning om en på 

Persontrafiken på södra delen av 
TGOJ-banan Flen-Nyköping (-Oxe-
lösund) beräknas inte återupptas 

Nej 
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sikt utvecklad TGOJ-bana, något som 
inte bara bör anges i text utan även bör 
finnas med i målbilden för länet. För 
Oxelösunds kommun skulle en sam-
mankoppling mellan Ostlänken och 
Nyköpingsbanan väster om Nyköping 
på sikt kunna innebära direkttåg via 
Skavsta så långt som till Stockholm och 
därmed väsentligt öka kommunens till-
gänglighet och pendlingsbara arbets-
marknad. Oxelösunds kommun önskar 
att en målbild för länet speglar även 
detta alternativ. 

under programperioden. Däremot 
fortsätter SKTM att i de regionala 
och storregionala sammanhangen 
bevaka så att förutsättningar för 
en eventuell utveckling av TGOJ-
banan inte omöjliggörs vid bygget 
av till exempel Ostlänken.  

 

 

205 Det får alltså sägas vara rätt oklart vad 
myndigheten vill med den regionala 
kollektivtrafiken. Hur ska tillgänglig-
heten till Skavsta stärkas upp för de 
som bor och verkar i Sörmland? Hur ska 
det bli lättare att nå centrala Söder-
tälje? Hur synliggörs och stöttas kombi-
nationsresorna d.v.s. hela resan-per-
spektivet? 

För att garanterar en effektiv och 
regelbunden trafikering av Skavsta 
flygplats förordar SKTM en infra-
struktur som möjliggör att ett och 
samma tåg både kan angöra Nykö-
ping C och Skavsta flygplats, se be-
skrivning på sidan 30 och målbil-
den 2030. 

SKTM instämmer i att Södertäljes 
tillgänglighet till och från Sörmland 
är begränsad. Inte heller En Bättre 
Sits målbilder för 2030 visar tydliga 
tillgänglighetsförbättringar för 
södra delen av länet och det finns 
ett behov ett peka ut bristen tydli-
gare i programmet.  

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån 
beskrivningen i framtidsspaningen. 

Nej 

 

 

 

 

206 Inte minst aktualiserat av utformningen 
av Nyköpings Resecentrum ser kommu-
nen det som viktigt att Oxelösunds 
kommun ses i ett större sammanhang 

Utifrån programmets övergripande 
ställningstaganden kompletteras 
programmet i nästa steg med kon-
kreta planer för trafikutveckling. I 

Nej 
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där ett "storregionalt busslinjestråk" 
inte slutar i Nyköping utan möjliggör 
smidiga resor, utan omstigning, från Ox-
elösund till Skavsta och till Eskilstuna. 
Det är viktigt att tillgängligheten till ar-
bete, service och fritidsaktiviteter ökar 
för länets invånare, vilket förutsätter en 
flexibel syn på resbehoven. Skiftarbeten 
och flexibla arbetstider blir allt vanli-
gare och även för dessa resor behöver 
kollektivtrafiken vara ett bra alternativ. 

dessa planer kan resbehov och tra-
fikutveckling i de olika kommu-
nerna och i olika stråk beskrivas 
mer detaljerat. 

207 Utvecklingen pekar mot ett ökat behov 
av kombinationsresor. Oxelösunds kom-
mun är positiv till att möjligheten till 
sömlöst resande, med flera samver-
kande färdslag, ska utvecklas. Här skulle 
vi vilja se att myndigheten antar en pro-
aktiv och strategiskt roll i att säkerställa 
att kollektivtrafiken och det kombine-
rade resandets anspråk i samhällsplane-
ringen pekas ut redan i ett tidigt skede. 
Oxelösunds kommun vill här föra fram 
att kommunen skulle kunna vara intres-
sant för ett pilotförsök med förbättrade 
möjligheter till kombinationsresor med 
buss och cykel. 

Programförslaget lägger grunden 
för trafikutveckling och för att pla-
nera för kombination av olika tra-
fikslag. Planeringen för så kallade 
kombinationsresor ska fördjupas 
under programperioden utifrån 
beskrivningen i framtidsspaningen. 

SKTM noterar Oxelösunds intresse 
av att delta i ett pilotförsök. 

Nej 

208 Medborgarna behöver kunna lita på 
kollektivtrafiken för att de ska vilja välja 
den; genom faktorer som effektivare 
linjedragningar och "styv tidtabell" kan 
förmodligen kollektivtrafikens förutsäg-
barhet och tydlighet ökas, restiden sän-
kas och resandet därmed förenklas. 

SKTM noterar. Frågan om trafikut-
budet i olika delar av länet tas upp 
i den detaljerade trafikplane-
ringen. 

Nej 

209 Oxelösunds kommun ställer sig positiv 
till kollektivtrafikmyndighetens mål att 
den regionala buss- och tågtrafikens tä-
tortshållplatser ska vara fullt tillgängliga 
till år 2025. 

SKTM noterar. Nej 

 

SKTM16-0085-47. Remissinstans: Katrineholms kommun, 2017-03-06 
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 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

210 Katrineholms kommun delar uppfatt-
ningen att ett stabilt och förutsägbart 
trafikutbud utgör grunden för en attrak-
tiv kollektivtrafik, vill särskilt under-
stryka vikten av bra och stabila förbin-
delser med tåg till och från Stockholm 
som en förutsättning för utveckling och 
regional tillväxt. 

SKTM noterar. Nej 

211 TFP är väl genomarbetat, med bra 
struktur och tydlig målbild och ger 
större möjligheter till ett mer långsiktigt 
och målinriktat arbetssätt.  

SKTM noterar. Nej 

212 Möjligen skulle programmet komplette-
ras under punkten ”Framtida trafikut-
veckling” med ett förtydligande beträf-
fande det nya biljettsystem som kom-
mer att införas under hösten 2017, den 
så kallade Mälardalstaxan. Taxan, som 
kommer att gälla både i regionaltågstra-
fiken och i den lokala spår- och busstra-
fiken i Mälardalskommunerna, är en 
viktig del i utvecklingen av kollektivtrafi-
ken i regionen. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

213 Det nya förslaget till TFP stämmer väl 
överens med de övergripande målen i 
Katrineholms kommuns egna kommun-
plan. 

SKTM noterar.  Nej 

 

SKTM16-0085-48/49. Remissinstans: Södertälje kommun, 2017-03-10 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

214 För Södertälje är det viktigt att TFP han-
terar den trafik som sker över länsgrän-
sen och att den trafik som bedrivs i 
Hölö, Vårdinge och Mölnbo samt in till 
Södertälje fungerar. Hölö-Mörkö kom-
mundelsnämnd vill tydligt understryka 

Frågan om detaljerat trafikutbudet 
i olika delar av länet tas upp i den 
detaljerade trafikplaneringen. Gäl-
lande den länsöverskridande tåg-
trafiken har SKTM en fortlöpande 

Nej 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 71( 77)                                                                                                                           

vikten av en dialog med Sörmlandstrafi-
ken för att få ett regionaltågsstopp i 
Hölö. 

dialog med Trafikförvaltningen, 
Stockholm. 

215 Vi förväntar oss att TFP hanterar sam-
ordningen mellan denna trafik som bed-
rivs av Sörmlandstrafiken och den trafik 
SL bedriver på ett tydligare sätt än vad 
som framgår av denna remissversion. 

Trafikförvaltningen, Stockholm ut-
gör en av SKTM:s viktigaste samver-
kansparter. SKTM avser att intensi-
fiera kontakterna under program-
perioden för diskussion om den tra-
fik som är av gemensamt intresse. 

Nej 

216 I många stycken är remissutgåvan ett 
fungerande kunskapsdokument och en 
god sammanställning av dagsläge och 
förutsättningar. Södertälje önskar att 
konkreta åtgärder och tydliga ambit-
ioner för att utveckla kollektivtrafiken 
inom samt till/från Sörmland fick en 
större tyngd i programmet. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. Utifrån pro-
grammets övergripande ställnings-
taganden kompletteras program-
met i nästa steg med konkreta pla-
ner för trafikutveckling. 

Nej 

217 Vi saknar ett resonemang kring hur or-
ter nära länsgränsen, som Hölö och 
Järna, kan inkluderas på ett bättre sätt i 
regional- eller pendeltågstrafiken. Detta 
skulle förbättra arbetsmöjligheterna för 
boende på båda sidor om länsgränsen. 

Frågan om detaljerat trafikutbud i 
olika delar av länet tas upp i den 
detaljerade trafikplaneringen. Gäl-
lande den länsöverskridande tåg-
trafiken har SKTM en fortlöpande 
dialog med Trafikförvaltningen, 
Stockholm. 

Nej 

218 Ang. Trafikplikt sid 3. Inledningsvis for-
muleras att en central uppgift är att 
fatta beslut om trafikplikt. Södertälje 
anser att synen på det regionala resan-
det utgår från de resandes perspektiv 
och inte snävt avgränsas av länsgränsen 
även när det gäller trafikplikt. Det är 
därför viktigt att programmet hanterar 
detta behov och de betydande resande-
strömmar som varje dag korsar läns-
gränsen även kopplat till införandet av 
resplikt. 

SKTM:s inställning till och arbete 
med beslut om vilken trafik som 
ska säkerställas genom upphand-
ling och avtal anges i avsnitt om öp-
pet marknadstillträde och allmän 
trafikplikt. Avsnittet kompletteras 
med skrivningen ”I de fall trafiken 
är länsövergripande sker samver-
kan med aktuell regional kollektiv-
trafikmyndighet inför övervägande 
och beslut om allmän trafikplikt.” 

Ja 

219 Ang. kollektivtrafikens marknadsandel, 
sid 8. Ett viktigt område att behandla är 
hur biljettsystem och taxenivåer vid by-
ten mellan trafikslag kan utvecklas och 

SKTM instämmer i att Södertäljes 
tillgänglighet till och från Sörmland 
är begränsad. Inte heller En Bättre 
Sits målbilder för 2030 visar tydliga 

Nej 
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förenklas för att öka resandet. Vi skulle 
gärna se ett resonemang kring det kon-
staterade faktumet att det saknas at-
traktiva direktförbindelser till centrala 
Södertälje. Ett exempel är att vid re-
sande från Sörmland med regionaltåg 
till centrala Södertälje sker sista delen 
av resan från Södertälje Syd med SL:s 
lokalbuss, men denna kan inte inklude-
ras i biljettköpet och tidtabellerna är 
inte synkroniserade. 

Det är bra att TFP konstaterar sådana 
brister, men önskar att TFP på ett tydli-
gare sätt formulerar mål och strategier 
för att undanröja dessa. 

tillgänglighetsförbättringar för 
södra delen av länet och det finns 
ett behov ett peka ut bristen tydli-
gare i programmet.  

SKTM har löpande dialog med Tra-
fikförvaltningen, Stockholm som 
hitintills har prioriterat anslut-
ningen till och från pendeltågen i 
Södertälje centrum. SKTM fortsät-
ter att föra fram behovet av bra 
förbindelser från Södertälje Syd. 

220 Ang. Regional tågtrafik, sid 9. Statistiken 
visar på en stor volym påstigande rese-
närer i Gnesta för regionaltågen och för 
Gnestapendeln. En konklusion härav 
saknas, framför allt beträffande Gnesta-
pendelns stora betydelse i tågnätet. 
Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 
värnar om pendeltågstrafiken samt krä-
ver, även fortsättningsvis, ett stopp för 
trafikanter i Vårdinge-Mölnbo. 

SKTM noterar. Nej 

221 Ang. Målmodellen, sid 19. Den målmo-
dell som redovisas är en styrka i doku-
mentet som visar på den ambitionsnivå 
och breda angreppssätt som TFP utgår 
ifrån, vilket är en mycket bra utgångs-
punkt för de konkretiseringar vi efterly-
ser i programmet. 

SKTM noterar. Nej 

222 Ang. Uppföljning, sid 21. Differentiering 
av marknadsandelar i starka stråk och 
total marknadsandel är bra men borde 
kompletteras med en uppdelning även 
på reslängd. 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 

Nej 
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mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

223 Det presenterade diagrammet med res-
tidskvoter är bra. De höga restidskvo-
terna visar sig i praktiken genom den 
mycket höga andelen bilresenärer på 
dessa sträckor och stora parkeringsbe-
hov för de stora arbetsgivarna i Söder-
tälje. TFP bör utvecklas med ett resone-
mang hur dessa problem kan åtgärdas. 

Programförslaget kompletteras 
med ”Det som Målbild 2030 inte 
tar hänsyn till är det behov av för-
bättrad tillgänglighet till de många 
och stora arbetsplatserna i centrala 
Södertälje. Detta behöver lyftas i 
det storregionala samarbetet.” 

Ja 

224 Ang. Uppföljning, sid 23. Södertälje vill 
lyfta fram en svaghet i att mäta antalet 
påstigande som ett mått på resandet. 
Med detta mått blir en resa med byten 
redovisad som flera resor, dvs resandet 
ökar, trots att detta inte motsvarar ökat 
antal resenärer, minskade restider eller 
är till fördel för resenärerna. 

SKTM korrigerar avsnitten som gäl-
ler uppföljning med aktuella sta-
tistikuppgifter och för ökad läsbar-
het. 

I kommande arbete ska de faktorer 
för uppföljning som anges i pro-
gramförslaget utvecklas ytterligare. 
Bland annat behöver en prioritering 
mellan olika uppföljningsparamet-
rar göras. SKTM noterar syn-
punkterna och tar med sig dessa i 
det kommande arbetet.   

Nej 

225 Ang. Effektiv kollektivtrafik –hållbar och 
samordnad, sid 24. Saknar ett resone-
mang eller förslag på åtgärder hur dessa 
önskvärda mål ska kunna uppnås. 

TFP anger de övergripande, poli-
tiska och strategiska inriktningarna 
för länet kollektivtrafik. De övergri-
pande strategier som pekas ut i 
programförslaget ger riktningen för 
mer detaljerad planering av åtgär-
der, som inte anges i programmet. 

Nej 

226 Ang. Tillgänglig kollektivtrafik, sid 26. 
Det är viktigt att trafiken mellan Sörm-
lands län och Stockholms län i Vårdinge, 
Mölnbo och Hölö samordnas och att an-
ropstrafik eventuellt används som kom-
plement där det finns behov. Att bara 
konstatera att det kan vara svårt att er-
bjuda acceptabelt utbud i glesbygd som 
det görs i dokumentet inte är tillräckligt. 

SKTM:s inställning till och arbete 
med beslut om vilken trafik som 
ska säkerställas genom upphand-
ling och avtal anges i avsnittet om 
öppet marknadstillträde och allmän 
trafikplikt. Avsnittet kompletteras 
med skrivningen ”I de fall trafiken 
är länsövergripande sker samver-

Ja 



 

 
Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
Box 591, 61110  NYKÖPING • tfn 0155-24 50 00   Sida 74( 77)                                                                                                                           

Det är viktigt att i ett TFP hantera frå-
gan om trafikplikt även i områden utan-
för länsgränsen (se ovan). Vi saknar 
skrivningar om hur ett sådant samar-
bete mellan kollektivtrafikhuvudmän-
nen i Stockholm och Sörmland kan ut-
vecklas för att förbättra förutsättning-
arna för boende i södra Stockholms län 
där Sörmlandstrafiken trafikerar. 

kan med aktuell regional kollektiv-
trafikmyndighet inför övervägande 
och beslut om allmän trafikplikt.” 

 

SKTM16-0085-50. Remissinstans: Strängnäs kommun, 2017-02-27 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

227 Strängnäs kommun anser att TFP är väl-
arbetat, samt har en bra struktur och 
tydlig målbild. 

SKTM noterar. Nej 

228 Regeringen jobbar för att stödja och sti-
mulera genomförandet av FN:s globala 
mål för hållbar utveckling - Agenda 
2030. Mål 11 beskriver att städer och 
bosättningar ska vara inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

”Senast 2030 tillhandahålla tillgång till 
säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgäng-
liga och hållbara transportsystem för 
alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt 
genom att bygga ut kollektivtrafiken, 
med särskild uppmärksamhet på beho-
ven hos människor i utsatta situationer, 
kvinnor, barn, personer med funktions-
nedsättning samt äldre personer.” 

Detta mål känns naturligt att inkludera i 
programmet, då det är prioriterat på 
nationell nivå. 

SKTM instämmer i betydelse av 
övergripande internationella mål i 
att peka ut riktningen för kollektiv-
trafikens stora betydelse i utveckl-
ingen av ett hållbart samhälle. Med 
en ambition att hålla TFP inom en 
rimlig omfattning har dock avväg-
ningen gjorts att målkedjan inleds 
med Sveriges nationella transport-
politiska mål. 

Nej 

229 Det är av vikt att betona de grupper 
som är extra beroende av en väl funge-
rande och utbyggd kollektivtrafik, för 

SKTM har valt att hålla programmet 
relativt kortfattat. Det har bland 
annat inneburit att resonemangen 
om resbehov är kortfattade och 

Nej 
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att inte bli exkluderade i samhället. Per-
soner som inte har tillgång till bil är be-
roende av kollektivtrafiken i en högre 
utsträckning. Ungdomar, äldre, nyan-
lända och asylsökande är exempel på 
sådana grupper som påverkas. Ett för-
tydligande i programmet skulle kunna 
göras avseende målgrupp/resande-
grupp. 

lämnas till trafikplaneringen, både 
vad gäller omfattning och kapaci-
tetsbehov. 

230 En faktor som bör lyftas är den nya bo-
sättningslagen som började gälla från 
och med 1 mars 2016. Den nya lagen 
avser att ge en mer rättvis fördelning av 
nyanlända i landets kommuner och 
samtidigt förbättra nyanländas möjlig-
heter att komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden. Värt att nämna i 
detta sammanhang är även att den bo-
stadsbrist som finns gör att kommu-
nerna kommer att få hitta lösningar 
även utanför stadskärnan, vilket skapar 
utmaningar för landsbygdstrafiken. 

Befolkningsutveckling, bostäder 
och integration är ett område med 
nära koppling till utveckling av kol-
lektivtrafiken. Programförslaget 
kompletteras med en övergripande 
skrivning om kollektivtrafikens roll. 

Ja 

231 TFP lyfter fram utmaningen i att stärka 
kopplingarna till tillväxtområden i om-
kringliggande län. Utifrån det etable-
rade samarbete som Strängnäs kom-
mun har i 4M (fyra mälarstäder; Väs-
terås, Eskilstuna, Enköping och Sträng-
näs) finns en beskriven vilja att det ska 
vara enkelt att ta sig mellan dessa stä-
der. Dagens utbud av kollektivtrafik 
skulle ur Strängnäs perspektiv behöva 
förbättras till Västerås och Enköping. 
Strängnäs kommun tänker sig bland an-
nat möjligheter för expressbussar till 
Enköping samt bättre tågavgångar mot 
Västerås. Kommunikationerna till 
Eskilstuna anses vara goda. 

Programförslaget kompletteras. Ja 

232 Betona vikten av ett nära samarbete 
mellan Sörmlandstrafiken och övriga ak-

Programförslaget kompletteras.  Ja 
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törer som bedriver kollektivtrafik i reg-
ionen. Idag sker många resor över läns-
gränserna även med buss och av den 
anledningen behöver samverkan med 
aktörer som bedriver kollektivtrafik i 
andra län stärkas. 

233 Strängnäs kommun ser även positivt på 
utvecklingen av framtida pendeltågstra-
fik mellan Strängnäs – Södertälje. Dock 
kommer genomförande av sådan pen-
deltågstrafik att vara beroende av infra-
strukturåtgärder så som dubbelspår på 
hela den sträckan. 

SKTM instämmer. Nödvändiga in-
frastruktursatsningar är avgörande, 
vilket beskrivs i avsnittet om infra-
strukturplanering. 

Nej 

234 Arbetspendlingen beskrivs tydligt och 
på ett bra sätt i programmet. Däremot 
finns det inget omnämnt hur vi ser på 
nyttjande av kollektivtrafiken på friti-
den. Hur ser behovet av resor på friti-
den ut? Finns det intressanta resmål, 
som det idag är svåra att ta sig till på 
grund av dåliga förbindelser? Detta per-
spektiv hade stärkt vår besöksnäring så 
väl som skapat en attraktiv plats att bo 
på. 

Med SKTM:s gällande uppdrag ska 
vardagsresor för pendling till och 
från arbete och studier prioriteras, 
varför fritidsresor inte avses lyftas 
ytterligare i nuvarande TFP. 

Nej 

 

SKTM16-0085-51. Remissinstans: Trosa kommun, 2017-03-15 

 Synpunkt  SKTM:s kommentar Åtgärdas? 

235 Trosa kommun är en expansiv kommun 
med ett fördelaktigt läge i förhållande 
till Södertälje och Stockholm. Snabba 
och attraktiva pendlingsmöjligheter är 
således helt avgörande för en fortsatt 
utveckling och befolkningsökning i kom-
munen. Trosa kommun ser därför gärna 
att man ytterligare förtydligar och lyfter 
hur viktig kollektivtrafik mot Södertälje 
är, och dess betydelse för stora delar av 
Sörmland. 

Programförslaget tar upp detta, 
bland annat i genom ”Förutom cen-
trala Stockholms län är Södertälje 
en viktig arbetsmarknad för Sörm-
land, särskilt för kommunerna i 
östra delen av länet.” och ”Det gäl-
ler bland annat Södertälje med om-
fattande pendling från Sörmland. 
Här finns det idag stora tillgänglig-
hetsproblem för orter som saknar 

Nej 
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attraktiva direktförbindelser till 
centrala Södertälje”. 

236 Vidare krävs, och förutsätts, ett fortsatt 
arbete från SKTM där man mer detalje-
rat beskriver hur de i TFP uppställda 
målen ska omsättas i praktiken. 

SKTM instämmer. Frågan om vilka 
andra planer som ska tas fram uti-
från innehållet i TFP bör bli föremål 
för kommande diskussion internt 
på SKTM och med externa intres-
senter. 

Nej 

 

 

 


