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 Trafiknämnden, ärende 7 

 

 

 

Beslut om förstudie för Spårväg syd  

 

Trafiknämnden föreslås besluta 

 

att  återremittera ärendet i enlighet med nedanstående: 

 

I den regionala utvecklingsplanen (RUFS) är Flemingsberg och Kungens kur-

va/Skärholmen två regionala stadskärnor. Syftet med en flerkärning region är att 

motverka gles och ineffektiv markanvändning, avlasta resandet till och från centrala 

stadskärnan, samt gynna tillväxt och nya arbetstillfällen i hela länet. Utifrån detta har 

Spårväg Syd länge varit ett utpekat projekt inom innevarande planperiod. Nu föreslås 

den läggas på is utan att något annan tillfredställande lösning presenterats. Det är 

oacceptabelt. 

 

Trots borgerligt styre i såväl landstinget som i berörda kommuner så har alliansen 

misslyckats med att få frågor om spårutbyggnaden, bostadsbyggande och strategisk 

utveckling att hänga samman och skapa ekonomiska förutsättningar för spårvägen. 

Det väcker frågor om omfattande brister i planeringsprocesserna i såväl landsting 

som kommuner. Ett omtag måste göras och flera grundläggande frågor klaras ut.  

 

Ska spårutbyggnader bli samhällsekonomiskt lönsamma måste kostnaderna för an-

läggning vara realistiska och resandeprognoserna vara tillförlitliga. Det är väl känt att 

resandeprognoserna för nya tvärförbindelser är svårare att beräkna än de för radiella 

sträckor med många resande redan idag samt att SL i internationell jämförelse har 

mycket höga kostnader för anläggande av spår. Det är en hämsko för utvecklingen. 

Högsta prioritet måste nu vara att nå en kostnadsnivå för spårutbyggnader som står 

sig i internationell jämförelse. 

 

Regionens behov av bostäder är stort. En fördjupad studie kring hur projektet kan 

förstärkas med kraftigt högre ambitioner för exploatering längs sträckningen bör gö-

ras. Det förutsätter att berörda kommuner är villiga att ta sitt ansvar för länets bo-

stadsförsörjning. Även frågan om kommunal medfinansiering måste belysas.  

 

Dagens förslag till beslut innebär att en förstärkt busstrafik studeras vidare liksom ny 

trafik med sk BRT-standard. Det är vagt och till intet förpliktigande. Det är omöjligt 

att förorda en sådan lösning framför Spårväg syd utan ett seriöst och väl underbyggt 

skarpt förslag till BRT-lösning. Ett sådant seriöst jämförelsealternativ måste tas fram.   
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Inom ramen för spårvägs- och stomnätstrategin etapp 2 som gäller hela länet finns 

möjlighet till helhetssyn. En sådan större utblick över Södertörn och trafiken runt om 

kan ge bättre underlag för beslut om Spårväg Syd.  Ändå föreslås Spårväg syd att 

brytas ut och slopas innan vi sett helheten för Södertörn. Det är inte en rimlig hanter-

ing. Istället borde ovan nämnda stomnätsstrategin etapp 2 skyndsamt färdigställas.   

 

Vi har länge kritiserat Moderaterna för att innerstaden prioriteras medan framför allt 

den södra sidan av länet inte får del av angelägna kollektivtrafiksatsningar. Dagens 

ärende understryker giltigheten i denna kritik med råge.  

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

  


