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Södertörnskommunernas yttrande över
Åtgärdsvalsstudie – Tvärförbindelse Södertörn
(TRV 2013/29212)
En åtgärdsvalsstudie för Tvärförbindelse Södertörn har skickats ut på remiss
av trafikverket, region Stockholm.
Södertörnskommunerna har höga ambitioner
Södertörn: en halv miljon människor och fyra regionala stadskärnor
Södertörnskommunerna med drygt 450 000 invånare är viktiga aktörer i
förverkligandet av Stockholmsregionens utvecklingsplan, RUFS 2010.
Södertörnskommunerna arbetar för att skapa nya, attraktiva stadsmiljöer där
fyra regionala stadskärnor, Flemingsberg, Kungens kurva-Skärholmen,
Haninge och Södertälje, bidrar till att stärka och utveckla södra
Stockholmsregionen. Södertörns befolkningsutveckling är kraftig. De åtta
kommunerna på Södertörn hade 2012 sammanlagt en högre
befolkningstillväxt i absoluta tal än följande åtta län hade tillsammans:
Västmanland, Örebro, Kronoberg, Jönköping, Västerbotten, Norrbotten,
Värmland och Kalmar.
Södertörn satsar på ökad tillväxt
Vi har i enlighet med RUFS 2010 viktiga näringslivssatsningar framför oss
och en stor del av kommande bostadsexploateringar kan ske genom förtätning
i goda kollektivtrafiklägen. Kommer prioriterade infrastruktursatsningar på
plats ligger vårt åtagande fast att skapa förutsättningar för 65 000 bostäder
och 110 000 arbetstillfällen fram till år 2030.
Vår vision, våra mål och våra strategier avspeglas i RUFS 2010
Infrastruktur och trafik har inget egenvärde utan är medel för att uppnå
övergripande visioner och mål för samhällets utveckling. Vår vision, våra mål
och våra strategier för hur Stockholmsregionen inklusive Södertörn ska
utvecklas avspeglas i RUFS 2010. Södertörnskommunerna planerar i enlighet
med RUFS 2010 för en utbyggnad av de fyra regionala stadskärnorna med
fler arbetsplatser, fler bostäder och förbättrade möjligheter till utbildning vilket i sin tur möjliggör en avlastning av Stockholms innerstad. Nya
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målpunkter och tvärförbindelser skapar även ett robustare system som bättre
tål störningar.
Södertörnskommunernas synpunkter på Åtgärdsvalsstudie –
Tvärförbindelse Södertörn
För att Södertörnskommunerna ska kunna växa i enlighet med RUFS
2010 måste också infrastrukturen följa med
Södertörnskommunerna har sedan länge dragit de principiella slutsatser som
till stor del nu upprepas i åtgärdsvalsstudien. Det är slutsatser som också
ligger till grund för utvecklingen av regionens transportinfrastruktur i RUFS
2010.
-

För att Södertörnskommunerna ska kunna växa i enlighet med RUFS
2010 måste också infrastrukturen följa med.

-

Brister i transportsystemet begränsar möjligheterna att bygga nya
bostäder och verksamheter. Detta begränsar i sin tur tillväxten i vår
regiondel och leder därmed till svårigheter för Stockholmsregionen att
nå sina utvecklingsmål (RUFS 2010).

-

I nuläget är tillgängligheten till och mellan de regionala stadskärnorna
Kungens kurva – Skärholmen, Flemingsberg och Haninge centrum
samt Södertälje otillräcklig, vilket gör att deras möjligheter att
utvecklas som attraktiva alternativ till centrala Stockholm minskar.

-

Kommunikationerna mellan de tre stora kommunikationsstråken i
södra Stockholmsregionen är bristfälliga för gång-, cykel- och
kollektivtrafik, gods och personbilar. Vägnätet är hårt belastat och
trafiksäkerheten är låg.

-

På Södertörn finns viktiga målpunkter för godstrafiken. Genom
utbyggnaden av den nya storhamnen i Norvik och oljehamnen i
Södertälje kommer godsflödena att öka ytterligare.

Södertörnskommunerna vill starkt betona vikten av att en ny vägförbindelse
från Kungens kurva-Skärholmen via Flemingsberg till Haninge
(Södertörnsledens funktion) och en ny spårvägsförbindelse mellan Kungens
kurva-Skärholmen och Flemingsberg (Spårväg Syd, etapp 1) får högsta
prioritet både tids- och finansieringsmässigt. Vi vill understryka att dessa
saknade länkar i det regionala trafiksystemet är nödvändiga för att ge de
utvecklingsförutsättningar som behövs för att Stockholmsregionen ska kunna
upprätthålla sin globala konkurrenskraft som en framgångsrik storstadsregion.
Åtgärdsvalsstudiens förord beskriver förutsättningarna korrekt, bakgrunden
till arbetet är den vägsträckning som tidigare benämndes Södertörnsleden.
Namnbytet från inarbetade ”Södertörnsleden” till nya ”Tvärförbindelse
Södertörn” blir problematiskt då Trafikverket använder en snävare
avgränsning av begreppet Södertörn än vad Södertörnskommunerna själva
gör. De åtta Södertörnskommunerna är Botkyrka, Haninge, Huddinge,
Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö. Utöver de tre regionala
stadskärnorna och de gods- och logistiknav som omnämns i

2

åtgärdsvalsstudien så finns även den i RUFS2010 utpekade regionala
stadskärnan i Södertälje samt Stockholmsregionens södra logistikcentra
Almnäs/Mörby.
Södertörnskommunerna har en gemensam uppfattning om vilka
infrastruktursatsningar som behöver genomföras för en bra utveckling av
Södertörn och Stockholmsregionen. De väg- och spåranläggningar som
Trafikverket nu benämner Tvärförbindelse Södertörn är enbart två av dessa
angelägna projekt: Södertörnsleden och Spårväg Syd, etapp 1. Ytterligare
analys och åtgärder behövs för att skapa en god tillgänglighet i öst-västlig
riktning för Södertörn som helhet.
För att understryka behovet av bättre tvärförbindelser mellan de regionala
stadskärnorna på Södertörn vill Södertörnskommunerna bekräfta behovet av
att på sikt förlänga Spårväg Syd till Haninge. Även en förlängning av Spårväg
Syd till Riksten bör studeras. Förstudier på dessa spårvägsprojekt bör initieras
i närtid.
Det är sedan lång tid mycket väl känt att Södertörnsleden/Tvärförbindelse
Södertörn är en nödvändighet för att nå de mål som Södertörnskommunerna
och Stockholmsregionen har. Därför är det utomordentligt viktigt att
Trafikverket gör allt för snarast komma till byggstart för det som nu kallas
Tvärförbindelse Södertörn. Södertörnskommunerna förutsätter att den nya
tvärförbindelsen byggs på ett sätt som minimerar ingrepp i naturmiljön och
övrig miljöpåverkan.
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