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Remissvar avseende Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050 

Sammanfattning 

Nyköpings kommun vill lyfta fram vikten, vilket beskrivs i RUFS 2050, av att se över de 
administrativa gränserna och att vi i samverkan utvecklar regionen till den ledande 
regionen i Europa.  

Nyköpings kommun menar att strukturbild B har störst potential att utveckla 
regionen och stärka Stockholm som motorn.  

En mycket viktiga faktor för att utveckla regionen är att bekräfta Stockholm Skavsta 
som Stockholmsregionens södra flygplats och en av två internationella flygplatser i 
regionen. Genom ett tydligt fokus på Stockholm Skavsta kommer regionen ha 
möjlighet att fortsätta utvecklas. 

Synpunkter 

Följande svar från Nyköpings kommun utgår ifrån de övergripande frågeställningarna 
som ställts till oss i samband med remitteringen av RUFS 2050 samt utifrån de 
områden och processer som är av relevans för Nyköpings kommun utifrån ett 
storregionalt perspektiv. Generellt anser vi att det storregionala perspektivet skulle 
kunna få ett större genomslag i programmet utöver infrastruktur och fysisk planering. 
Vi anser att det skulle vara till nytta för hela regionen, såväl Stockholms län och 
angränsande län, med ett tydligare storregional anslag i analysen.  

Mål och delmål 

För att nå visionen, mål och delmål måste, precis som beskrivs, en samverkan ske 
bortom de administrativa gränserna. Stockholmsregionen är så mycket större än 
Stockholms län. Därför vill Nyköpings kommun understryka, det som så tydligt 
beskrivs i RUFS 2050, att arbets- och bostadsmarknaden, utbildningsområdet samt 
infrastruktur är gemensam och sammanlänkad och därför måste den utvecklas i 



 Dnr KK16/341 2/4 
 

 2016-06-20 
 

samverkan. Genom ömsesidigt utbyte kan vi hjälpas åt att utveckla Sveriges och 
Europas mest attraktiva storstadsregion.  

Därför är det väldigt viktigt att utifrån mål och delmål ha med sig det storregionala 
perspektivet och alltid se hur vi gemensamt kan ni målen. Detta eftersom de 
satsningar som genomförs nu med exempelvis Ostlänken så kommer Nyköping vara 
en del av Stockholms funktionella arbetsmarknadsregion och därmed än tydligare 
bidra till de mål som finns för utveckling av Stockholmsregionen. 

En viktig utmaning som lyfts fram är att stärka den internationella tillgängligheten till 
regionen. Dock saknar vi denna utmaning i målen och delmålen. Detta bör tydligt 
kopplas mot de delmål om internationell tillgänglighet som nämns i 
samrådsversionen av ÖMS 2050 där fokus ligger på två noder, Stockholm Arlanda och 
Stockholm Skavsta. 

Kopplat till internationell tillgänglighet men även till utvecklingen av 
arbetsmarknaden är besöksnäringen en viktig sektor som behöver beaktas och 
utvecklas. Besöksnäringen har en stor påverkan på arbetsmarknaden och dess 
utveckling och fungerar bl.a. som inkörsport för många arbetstagare på 
arbetsmarknaden.  Genom att i mål och delmål lyfta besöksnäringen kan det 
förstärka regionen. Här kommer Stockholm Skavsta vara en viktig faktor för att 
utveckla besöksnäringen. 

Prioriterade åtgärder 

Den internationella tillgängligheten lyfts delvis fram bland de prioriterade 
åtgärderna. Nyköpings kommun skulle vilja se att denna åtgärd utvecklades 
ytterligare till utställningsförslaget och utgick från det delmål som finns i 
samrådsversionen av ÖMS 2050. Genom att fokusera utvecklingen på två flygplatser, 
Stockholm Arlanda och Stockholm Skavsta och att bekräfta Stockholm Skavsta som 
Stockholms södra flygplats kan utvecklingen av den internationella tillgängligheten 
öka kraftigt och stärka regionens utveckling. Stockholm Skavsta bidrar redan med 
stor kapacitet till regionen och kommer öka flygplatskapaciteten i regionen väsentligt 
framöver. Det gör att den förväntade flaskhalsen på Stockholm Arlanda kan 
överbryggas och Stockholmsregionen kan fortsätta utvecklas. Genom att tydliggöra 
Stockholm Skavstas roll i utvecklingen av Stockholmsregionen och som den södra 
porten kan det även hjälpa till att jämna ut de inomregionala skillnader som finns 
mellan norra och södra Stockholm.  

Nyköpings kommun vill lyfta fram den prioriterade åtgärden som tydliggör att den 
storregionala regionen ska utvecklas enligt överenskommelser i ÖMS 2050 och ifrån 
En Bättre Sits. Kommunen framhåller att det är väldigt bra att det så tydligt beskrivs i 
RUFS 2050 att det storregionala samarbetet är avgörande för att fortsätta den 
regionförstoring som Stockholm, Östra Mellansverige och landet behöver för fortsatt 
utveckling. Att vi gemensamt arbetar för att dra nytta av Stockholm som ekonomisk 
motor och samtidigt som vi gemensamt försörjer regionen med kunskap och 
kompetens samt stärker den internationella tillgängligheten kommer vara en viktig 
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framgångsfaktor i fortsättningen. Dock måste arbetet inom En Bättre Sits framöver 
allt tydligare framöver utgå från de mål och delmål som beskrivs i ÖMS 2050 och att 
det storregionala samarbetet måste fortsätta och intensifieras. Det är viktigt för 
Stockholms- och grannlänens utveckling.  

Utifrån detta så saknar vi den regionala tågtrafiken i RUFS 2050, såväl i text som i 
figur 8 och i karta 6, som är ett viktigt komplement till de kollektivtrafikslag som 
beskrivs i dokumentet. Den regionala trafiken är stommen för att vidareutveckla det 
storregionala sammarbetet och bör därför finnas med i dokumentet. 

För att kunna vidareutveckla det storregionala samarbetet och göra 
Stockholmsregionen till den ledande regionen i Europa måste de spårsatsningar som 
görs i regionen fortsätta. Speciellt ser Nyköpings kommun att det är av stor vikt att 
skapa möjligheter att avlasta dagens järnväg mellan Järna-Flemmingsberg och införa 
åtgärder som ökar kapaciteten för järnvägen. Genom att öka kapaciteten i 
transportinfrastrukturen kan Nyköping vara en viktig pusselbit för att avlasta 
Stockholmsregionens bostadsmarknad. I detta perspektiv är åtgärder med ytterligare 
spårkapacitet mellan Järna-Flemmingsberg väldigt viktigt. 

Infrastrukturfrågor har en bärighet på ett större omland än enbart Stockholms län 
vilket är det som tydliggöras inom samarbetet med En Bättre Sits. Utifrån det bör de 
delar inom RUFS 2050 som talar om infrastruktur utgå från ett större omland. Som 
exempel beskrivs behovet av att utveckla transporterna på vatten för att nå ett mer 
hållbart transportsystem. Det betyder att hamnar i hela Östra Mellansverige, såsom 
Oxelösund, måste lyftas in så att vi inte får suboptimeringar i systemet. Samma sak 
gäller flygplatsfrågan enligt tidigare synpunkt. 

En viktig åtgärd som beskrivs är utvecklingen av regionala kärnor. Södertälje är en 
väldigt viktig regional kärna för Stockholm, Östra Mellansverige och hela landet. En 
stor del av svensk export utgår från företagen i Södertälje. För att kunna försörja 
företagen med kompetens och arbetskraft är det därför viktigt att tillgängligheten till 
Södertälje utvecklas utifrån ett bredare perspektiv än Stockholms län. Genom att 
utveckla Södertälje och dess omland kan de inomregionala skillnaderna som finns 
mellan norra och södra delar av Stockholm jämnas ut. 

Ett viktigt verktyg för att stärka Södertälje och omlandet är att se över de 
administrativa gränserna och hitta samverkansformer i de viktiga stråk som finns till 
Södertälje, bl.a. stråket Norrköping-Nyköping-Södertälje och vidare mot Stockholm. 
Administrativa hinder måste överbryggas. 

Den rumsliga strukturen 

Nyköpings kommun ser, utifrån det storregionala perspektivet, att strukturbild B ger 
de bästa förutsättningarna för att stärka Stockholm och dess omland. Med starka 
regionala stadskärnor skapas bästa förutsättningar för att utveckla omlandet. 
Kommunen menar att strukturbild B skapar möjligheter för Nyköping att utvecklas 
som regional kärna med storregion funktion och det skapas möjlighet att skapa mer 
effektiv trafikförsörjning mellan de regionala kärnorna i Stockholm och i omlandet. 
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Därför är det viktigt att utveckla de regionala noderna till fullt fungerande 
omstigningsplatser mellan storregional och inomregional kollektivtrafik.  

Precis som samrådsförslaget fastslår bör inriktningen vara att bostäder ska byggas i 
de regionala stadskärnorna och utveckla dem till attraktiva och täta stadsmiljöer. 
Nyköping är en regional stadskärna och bidrar idag med attraktiva boendemiljöer och 
vackra omgivningar och vi arbetar aktivt för att utveckla dessa och skapa fler 
attraktiva boendemiljöer. Genom en aktiv samverkan och se 
bostadsförsörjningsfrågan utifrån ett storregionalt perspektiv, som även kopplas 
samman med den storregionala kollektivtrafiken kan vi samverka för att hantera 
utmaningen med ett ökat tryck på bostadsmarknaden. I detta arbete är det även 
väldigt viktigt att lyfta in det socioekonomiska perspektivet i planeringen för att 
minska det segregerade boendet som finns i regionen idag. 

Nyköpings kommun ser utvecklingen i centrala Stockholm som motor för 
utvecklingen i hela Östra Mellansverige men vill också, likt tidigare, lyfta fram 
Södertälje som regional kärna och vill framhålla skrivningen om att de regionala 
kärnorna spelar en roll i samspelet med den omgivande regionen. Nyköping har 
redan idag ett stort utbyte med arbetsmarknaden i Södertälje. Genom att stärka 
Södertälje som en i Stockholms läns regionala stadskärna med utbud, inte bara med 
arbetsplatser, som kultur, handel med mera, kan staden även komma att fungera 
som knutpunkt i andra avseenden än arbete för sitt omland.  

Dock finns det brister i tillgängligheten till Södertälje för främst tågresenärer och då 
specifikt till de centrala arbets- och besöksplatserna i Södertälje. Det gör att 
kollektivtrafiken har en låg marknadsandel. Därför är det angeläget att utveckla 
kollektivtrafik med nya regionaltågsupplägg som når de centrala delarna av den 
regionala noden i Södertälje. 

Oavsett vilken inriktning Stockholms län väljer på den rumsliga strukturen så ser 
Nyköpings kommun, likt nämnt tidigare, att Stockholm Skavsta har en viktig roll för 
regionens utveckling och för att förbättra den internationella tillgängligheten. Med 
Ostlänken befästs Stockholm Skavsta som Stockholms södra flygplats. 

   

 

 

Urban Granström  

Kommunstyrelsens ordförande  
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