
Trafikverkets kommentarer till bl. a. Kommunbygderådets synpunkter på 

förslaget från hösten 2017 om att lokalisera Skavstastationen till bibanan 

genom Nyköping och inte vid huvudlinjen för Ostlänken 

Kommunbygderådet skickade på sensommaren 2017 in synpunkter på Trafikverkets så kallade 

lokaliseringsutredning om att eventuellt förlägga den planerade stationen vid Skavsta flygfält till 

bibanan genom Nyköping, strax norr om nya Resecentrum, i stället för vid huvudlinjen som tidigare 

hade planerats. Se ”PM. Kompletterande lokaliseringsutredning, Bibana Nyköping, Ostlänken. 

Granskningshandling 2017-11-13. Dnr TRV: 2017/60493.” Samrådet kring det nya förslaget pågick 

under tiden 14 augusti – 1 september 2017. 

Trafikverket publicerade 2017-10-20 en tryckt redogörelse avseende samrådet. Se bifogad pdf-fil. Där 

konstaterades bl.a. (citat från s 7) att ”Nyköpings kommun framhåller i sitt yttrande att man inte 

ställer sig bakom det nya utredningsalternativet med Skavsta station på bibanan”. Kommunen var 

ytterst negativ vilket bl.a. framgått av kommentarer i lokalpressen. Oxelösunds, Trosa och Södertälje 

kommuner avvisade också förslaget, liksom Regionförbundet i Sörmland. Man ville uppenbarligen 

inte riskera att en flyttning av Skavstastationen till bibanan kunde komma att motverka en utveckling 

av flygplatsen i Skavsta till en viktig komplettering till Arlanda flygplats. 

Trafikverket kommenterar Nyköpings kommuns invändningar och skriver då bl.a. (citat från s 8 i 

samrådsrapporten): ”I det nya utredningsalternativet, där Skavsta station placeras på bibanan, kan 

Nyköpings resecentrum och Skavsta station trafikförsörjas med samma tåg, vilket innebär att båda 

stationerna kan få halvtimmestrafik, vilket inte är möjligt med alternativ Lång bibana med Skavsta 

station på huvudbanan. Trafikverket anser sammantaget att fördelarna med möjligheten till tätare 

trafik överväger nackdelarna med de längre restiderna 

Det känns. Tycker jag, inte helt fel att vi i KBR har kommit till exakt samma slutsats som Trafikverket, 

nämligen att betydligt tätare trafik innebär fler fördelar än några minuter snabbare resor – något 

som dessutom gäller enbart för resorna till och från Skavsta, medan restiden mellan Stockholm och 

Resecentrum i Nyköping ju inte påverkas alls av Skavstastationens lokalisering.  

Region Östergötland skriver, i ett gemensamt yttrande tillsammans med Östgötatrafiken: 

”I yttrandet påtalas att Region Östergötland haft dialog med Trafikverket under våren 2017 kring de 

förändringar som Trafikverket bedömt nödvändiga att genomföra gällande bibana Nyköping jämfört 

med järnvägsutredningen 2010 och att dialogerna har varit mycket värdefulla. Regionen anser att det 

nya alternativet i utredningen i huvudsak följer de prioriteringar och tillgodoser de målsättningar 

som framgår av Regionalt trafikförsörjningsprogram för Östergötland 2013. Den marginellt ökade 

restiden mellan Norrköping och Nyköping C jämfört med alternativet ’Lång bibana’ kompenseras av 

möjlighet till tätare trafik till både Nyköping C och Skavsta station från Östergötland. Sammantaget 

ger detta en mer attraktiv lösning för pendling mellan Östergötland och Sörmland.”  

Region Östergötland och Östgötatrafiken hävdar således, att pendlingen och det övriga resandet med 

tåg mellan Östergötland och Nyköping i och för sig skulle påverkas en del av den aktuella restidsför-

längningen, men inte mer än att denna dämpning mer än väl skulle kompenseras av den tätare trafik 

som en förläggning av Skavstastationen till bibanan genom Nyköping skulle erbjuda.  
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I avsnittet om samråd med övriga berörda myndigheter och organisationer framgår att bl.a. Bo-

verket, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket har valt att inte lämna några synpunkter.  

Det har däremot Kommunbygderåd Nyköping gjort, och våra synpunkter har överlag tagits upp 

positivt och relativt utförligt i Trafikverkets samrådsrapport. Där sägs helt korrekt att vi inom 

Kommunbygderådet ”är positiva till att möjligheter till och konsekvenser av att förlägga station 

Skavsta på bibanan förbi Nyköpings resecentrum istället för på huvudbanan utreds, och ser ur ett 

lokalt perspektiv flera väsentliga potentiella fördelar med det nya utredningsalternativet. Bl.a. att ett 

och samma regionaltåg enligt det nya alternativet kommer att kunna trafikera både Nyköpings 

resecentrum och stationen i Skavsta samt den större turtäthet som möjliggörs genom det nya 

utredningsalternativet.” 

Trafikverket noterar vidare att Kommunbygderådet har uttalat att ”ur kapacitetssynpunkt borde 

kanske bibanan bli dubbelspårig. Däremot ses det som en nackdel, jämfört med alternativet Lång 

bibana, att det nya alternativet innebär att ytterligare spår, med dess barriäreffekter m.m., 

tillkommer i närområdet nordväst om centralorten ”/d.v.s. Nyköpings tätort/.  

Och Trafikverket tillägger att ”Kommunbygderåd Nyköping menar att Ostlänken inte bara innebär att 

kapacitet frigörs på Västra och Södra Stambanan utan även på Nyköpingsbanan och framför därför 

önskemål om att även detta omnämns i den nu aktuella kompletterande lokaliseringsutredningen. 

Vidare lyfts att det nya utredningsalternativet bör innebära möjlighet att anlägga pendlarparkeringar 

vid Skavsta station och därigenom komma åt problemet med pendlarparkeringsplatser vid Nyköpings 

resecentrum som kommunbygderådet tidigare påtalat för både Nyköpings kommun och Trafikverket 

i samband med genomförda samråd gällande Nyköpings resecentrum.” /Utmärkt att detta 

poängteras särskilt!/  

Vi kan även notera följande kommentar från Trafikverket:  

”… noterar att bygderådet konstaterar att ett och samma regionaltåg enligt det nya alternativet 

kommer att kunna trafikera både Nyköpings resecentrum och stationen i Skavsta samt den större 

turtäthet som därigenom möjliggörs.” /D. v. s. ett understrykande av konstaterandet enligt ovan./ 

Trafikverket utlovar vidare att: ”I fortsatt arbete (kommande arbete med projektering, järnvägsplan 

och miljökonsekvensbeskrivning) kommer Trafikverket att studera möjligheter till justeringar av 

järnvägens sträckning i plan och profil i syfte att begränsa de negativa effekter som uppstår, t. ex. 

gällande barriäreffekter.   

Förtydliganden av utredningsmaterialet kommer att övervägas med anledning av inkomna 

synpunkter under samrådet, t ex gällande bygderådets önskemål om att i utredningspromemorian 

omnämna att kapacitet även frigörs på Nyköpingsbanan.  

Beträffande omfattning och utformning av pendlarparkeringar vid Skavsta station kommer detta att 

studeras vidare i fortsatt utrednings- och projekteringsarbete.”  
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Vi i Kommunbygderådets styrelse har uppenbarligen all anledning att vara nöjda med de uttalanden 

som Trafikverket har gjort om våra idéer och förslag!  

Tystbergabygdens Nätverk har också kontaktat Trafikverket i samband med samrådet. Om detta 

skriver Trafikverket att nätverket ”förordar det i utredningen benämnda alternativet UA1. Anser att 

det förefaller klokt att flytta stationen vid Skavsta från huvudlinjen till bibanan utifrån såväl 

landsbygdsbefolkningens som stadsbefolkningens perspektiv. Restiderna förlängs något men istället 

kan turtätheten komma att bli avsevärt bättre. Högre turtäthet torde vara viktigare än en viss 

restidsförkortning. Flygresenärerna via Skavsta station kommer också vara avsevärt färre än 

pendlarna mellan Nyköping och Stor-stockholmsområdet. Vidare påtalar Nätverket vikten av, och 

med UA1 möjligheterna för, p-platser i stationsnära läge.”  

Trafikverkets kommentar till skrivelsen från Tystbergabygdens Nätverk är att verket ”noterar att 

nätverket anser att det nya alternativet (UA1) förefaller klokt och att högre turtäthet torde vara 

viktigare än en viss restidsförkortning.” Och man lägger dessutom till att ”beträffande omfattning och 

utformning av parkeringsplatser i stationsnära läge så kommer detta att studeras vidare i fortsatt 

utrednings- och projekteringsarbete.” 

Till slut föreslår Trafikverket inte oväntat en kompromiss, nämligen att:  

”Trafikverket avser att komplettera utredningsmaterialet med studier av möjlig framtida angöring av 

Skavsta station även från huvudbanan.” Det vill säga att om Skavsta flygplats utvecklas positivt, så 

ska det vara möjligt att då anlägga en station i Skavsta också vid huvudlinjen! Detta är rimligen 

positivt även för vår del! Men huvudsaken för oss som bor på och/eller planerar för landsbygden i 

Nyköpings kommun är fortfarande att det blir möjligt med tät regionaltågstrafik mellan Nyköping och 

bl.a. Stockholm och Östergötland, och att parkera vid Skavstastationen vid bibanan! 

Jag föreslår att vi (genom Gunnar?) kontaktar Trafikverket och hör om vi kan få något eller helst 

några 10-tal av den tryckta samrådsredogörelsen, alltså den som har bifogats till detta meddelande. 

Det kan, enligt min bestämda uppfattning, vara klokt för vårt fortsatta arbete att ha möjlighet till att 

skicka en av Trafikverket tryckt handling till en del potentiella samarbetspartner. 

Nyköping den 15 augusti 2018 

Bertil Sannel  


