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Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande
perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029
Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat
få förslag på högst prioriterade åtgärder och objekt som bör ingå i en ny
länsplan för transportinfrastruktur 2018-2029
Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn,
Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) har, utifrån Södertörns
utvecklingsprogram och sitt mångåriga samarbete, tagit fram denna
gemensamma skrivelse. Den omfattar viktiga åtgärder för att hela Södertörn
ska kunna utvecklas. Kommunerna lämnar också egna kompletterande
synpunkter.
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler
företag och fler jobb. Vi utvecklar långsiktigt fyra regionala stadskärnor i en
sammanhållen regional struktur och spelar en viktig roll för huvudstadsregionens utveckling.
Södertörnskommunerna bidrar kraftfullt till regionens utveckling
Södertörns tillväxt bygger på en gemensam vision
Södertörnskommunerna har ett mångårigt samarbete om regionala
utvecklingsfrågor och har också fördjupat det genom Södertörns
utvecklingsprogram. Grunden är den gemensamma visionen
”Kommunerna på Södertörn är en attraktiv del av StockholmMälarregionen, med en halv miljon invånare, som med tillväxt, mångfald och
handlingskraft skapar livskvalitet och en långsiktig hållbar utveckling”.
Södertörnskommunerna planerar och arbetar sedan lång tid i linje med den
regionala utvecklingsplaneringen. En viktig del är utveckling och utbyggnad
av de fyra regionala stadskärnorna – Södertälje, Flemingsberg, Kungens
kurva-Skärholmen och Haninge stad. Utbyggnaden av de regionala
stadskärnorna stärker möjligheterna till en sammanhållen och hållbar region.
Med ett ökat utbud av bostäder, arbetsplatser och utbildning i de fyra
stadskärnorna ökar möjligheterna till en integrerad bostads- och

arbetsmarknad. Utrymme och möjligheter skapas då också för de funktioner
som bör finnas i den centrala delen av huvudstaden. En sådan utveckling
stärker hela regionens konkurrenskraft.
Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar.
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre
utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga
målpunkter blir bättre. Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala
stadskärnorna knyts samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör
stombusstrafik skapas mellan kärnorna.
Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder,
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud - tillsammans med
utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik - är
långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en
gemensam vision.
En robust trafikinfrastruktur som klarar av att försörja en växande
region
Trafikinfrastrukturen på Södertörn är mycket sårbar, vilket har visat sig vid
flera tillfällen, bland annat vid det trafikkaos som uppstod efter skadorna på
motorvägsbron på E4/E20 i Södertälje i somras. I detta inspel lyfter vi från
Södertörn flera åtgärder som både ökar kapaciteten samtidigt som de minskar
sårbarheten på Södertörn, vilket är en förutsättning för att den tillväxt vi ser
på Södertörn ska fortsätta.
Vad gäller Spårväg syd så förutsätter vi att finansieringen kvarstår.
Vi vill se att den åtgärdsplanering som nu påbörjas tydligt lyfter fram de
åtgärder som ligger på statens ansvar att hantera för att skapa en
trafikinfrastruktur som vi har rätt att förvänta oss. Främst gäller det ökad
kapacitet över Södertälje kanal, förbättrade möjligheter för pendeltågs- och
spårtrafiken, förstärka de pendlingsvägar såväl in mot Stockholm som
tvärförbindelser på Södertörn samt möjligheten till ökad cykelpendling på
kortare sträckor.
Södertörn växer starkt med fler bostäder, fler företag och fler jobb
Södertörn växer kraftfullt i linje med den gemensamma visionen för regionen.
Södertörnskommunerna har för närvarande en hög befolkningstillväxt. Om
Södertörn vore ett eget län skulle vi vara det fjärde största länet i Sverige och
även ha haft den fjärde största befolkningstillväxten 2015. Genom att RUFS
statistik bygger på äldre siffror framgår inte den snabba utvecklingen som kan
liknas vid ett trendbrott. Statistiken i RUFS behöver därför uppdateras. Risk
finns annars för att slutsatser och förslag baseras på en verklighet som redan
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är passerad. Med drygt 470 000 invånare är Södertörnskommunerna viktiga
aktörer för att förverkliga ambitioner och viljeinriktningar i den regionala
utvecklingsplaneringen.
Bostadsbyggandet är för närvarande högt och Södertörnskommunernas
uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 72 000 bostäder till
2030. Förutsättningarna är goda för ett ökat bostadsbyggande på Södertörn
både på kort och lång sikt men det kräver fullföljda insatser för förbättrad
tillgänglighet och framkomlighet både mellan de regionala stadskärnorna och
in till regioncentrum.
Södertörn har nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet.
Antalet företag och antalet anställda på Södertörn växer också snabbare och
mer än vart tredje företag på Södertörn är en snabbväxare. Stockholm Syd
fortsätter att utvecklas kraftfullt med 40 nya företag lokaliserade till området i
Nykvarn/Södertälje. Beslutet om utbyggnaden av Norviks hamn kommer
också att ha en positiv inverkan på utveckling och tillväxt på Södertörn.
Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för
minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Med ett ökat företagande och fler
arbetsplatser på Södertörn ökar möjligheten till sammanhållning och social
hållbarhet i regionen med ett större utbud av arbetsplatser och kompetens.
Liksom för bostäder kräver ett ökat företagande och fler arbetsplatser en
förbättrad tillgänglighet och framkomlighet till olika målpunkter i regionen.
Södertörn utvecklar långsiktigt fyra stadskärnor i en sammanhållen
regional struktur
Södertörnskommunerna arbetar sedan länge med att utveckla de fyra
regionala stadskärnorna Södertälje, Kungens Kurva - Skärholmen,
Flemingsberg och Haninge stad.
I Södertälje finns de globala företagen AstraZeneca och Scania, som båda
satsar långsiktigt på verksamheterna i Södertälje. Södertälje Science Park är
en utvecklingsarena för forskning, innovation och utbildning där KTH också
utökar antalet utbildningar. Efterfrågan på bostäder är stark och inriktningen
är att ge plats för 20 000 nya bostäder. Öppnandet av Citybanan i slutet av
2017 stärker förutsättningarna för pendeltågstrafiken i närtid. Logistikcentret
Stockholm syd i Södertälje och Nykvarn, infrastrukturutbyggnaden av
farleden till Södertälje, Södertälje kanal och sluss samt inte minst Ostlänken
bidrar till att stärka Södertäljes konkurrenskraft som regional stadskärna.
Kungens kurva – Skärholmen är Sveriges största handelsområde och
innehåller också ett av regionens stora detaljhandelscentrum. I Kungens kurva
sker nu en omfattande förnyelse och kraftig expansion av handeln, där inte
minst IKEA investerar i ett nytt modernt varuhus. I både Skärholmen och
Kungens kurva pågår bostadsutveckling. Förbifarten, Tvärförbindelse
Södertörn, Spårväg Syd och den upprustade röda tunnelbanelinjen ger
stadskärnan ny utvecklingskraft.
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I Flemingsberg finns ett tvärvetenskapligt starkt växande campus med snart
fem akademier, 17 000 studenter, universitetssjukhus och världsledande
forskning. Här finns också ett växande rättscentrum kring Södertörns tingsrätt
och basen för polisområde Stockholm syd. Investeringarna är omfattande i
området både för näringsliv och offentliga verksamheter, men också i
bostadsbyggande. I den regionala stadskärnan är planeringen inriktad på
12 000 nya bostäder och just nu pågår utbyggnad av 1 500 av dessa.
Tvärförbindelse Södertörn, Spårväg syd, nytt resecentrum, förbättring av väg
226, bättre framkomlighet för stombuss stärker den regionala stadskärnans
utveckling.
I Haninge stad utvecklar sju fastighetsägare stadskärnan tillsammans med
kommunen. Inriktningen är att förtäta stadsmiljön med 7000 nya bostäder på
kortare sikt och 20 000 bostäder på längre sikt och med mer verksamheter och
service. Pendeltågstrafiken efter att Citybanan har öppnat och ny
pendeltågsstation i Vega stärker utvecklingen. Tvärförbindelse Södertörn och
Förbifart Stockholm bidrar till att stärka Haninge som regional stadskärna.
Förutsättningar för att de regionala stadskärnorna ska kunna utvecklas som ett
attraktivt alternativ till centrala Stockholm är att tillgänglighet och
framkomlighet mellan de fyra stadskärnorna förbättras liksom till övriga
viktiga målpunkter i regionen.
Gemensamma behov på Södertörn
Södertörnskommunerna har sedan tidigare valt en inriktning där vi prioriterar
följande funktioner
 Internationell uppkoppling och förbättrad storregional tillgänglighet
med kollektivtrafik
 Strukturerande kollektivtrafiksatsningar mellan de regionala
stadskärnorna
 Bättre möjligheter att arbets- och studiependla med cykel
 Förbättrad vägkapacitet
Tillgänglighet och framkomlighet är avgörande för att binda ihop regionen
och nå de regionala stadskärnorna. Flera målpunkter och tvärförbindelser i
regionen skapar ett robustare transportsystem som bättre tål störningar.
Med utvecklade regionala stadskärnor på Södertörn blir trafikströmmarna i
regionen bättre fördelade och kapaciteten i transportsystemet blir bättre
utnyttjad. De faktiska restiderna kan minska och tillgängligheten till viktiga
målpunkter blir bättre.
Den långsiktiga inriktningen ska vara att de regionala stadskärnorna knyts
samman med attraktiv spårtrafik. I avvaktan på det bör stombusstrafik skapas
mellan kärnorna.
Att utveckla och stärka de regionala stadskärnorna med bostäder,
arbetsplatser, utbildning, service och annat utbud - tillsammans med
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utbyggnad av infrastruktur för gång, cykel, kollektivtrafik och vägtrafik - är
långsiktiga processer som kräver uthållighet och samarbete kring en
gemensam vision.
Södertörnskommunerna redovisar efterfrågade objekt till
länsplan 2018-2029 i bifogat excel-dokument.
Dessutom kommer Södertörnskommunerna spela in fler önskade statliga
infrastruktursatsningar till Nationell plan bland annat
Till Nationell plan
- Resecentrum Flemingsberg, utbyggnad för att förbättra roll som nav
för resande
- Triangelspår Västra stambanan – Svealandsbanan för angöring till
Stockholm syd (Mörby/Almnäs)
- Förbättrade anslutningar med järnväg från hamnarna i Södertälje och
Norvik (bl a koppling västerut från Nynäsbanan i Älvsjö)
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