Handläggare

Kommunstyrelseförvaltningen
Sofia Eneborg
08-578 293 68
Strategisk trafikplanerare
Sofia.Eneborg@tyreso.se

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-26

1 (2)

Mottagare

Hållbarhetsutskottet

Svar på remiss Revidering av länsplan för regional
transportinfrastruktur 2022-2033/2037
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till
hållbarhetsutskottet för beslut till kommunstyrelsen
–

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse och det
södertörnsgemensamma yttrandet antas som Tyresö kommuns svar på
remiss Revidering av länsplan för regional transportinfrastruktur 20222033/2037.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Diarienummer

2021/SBF 0024

Sara Kopparberg
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Handlingstyp

Sida

Tjänsteskrivelse
Datum

2021-02-19

2 (2)
Diarienummer

2021/SBF 0024

Sammanfattning
Region Stockholm har påbörjat arbetet med att revidera länsplan för regional
transportinfrastruktur i Stockholms län och begär nu in förslag om vilka objekt
som bör ingå i länsplanen från kommuner och andra berörda myndigheter.
Länsplaneupprättarna vill få en övergripande bild av vilka brister och behov
som finns i länets transportsystem.
Rotel IV, Regionstyrelsen remitterar Tyresö kommun för yttrande och
remisstiden sträcker sig till den 12 april 2021.

Beskrivning av ärendet
Den nuvarande länsplanen innehåller större och mindre namngivna åtgärder
för åren mellan 2019-2026. Mellan åren 2026-2029 är länsplanens mer flexibel.
Med undantag för namngivna åtgärder som genom förhandlingar tagits med är
de sista fyra åren avsatta för brister.
Tidsplan för framtagande av länsplan

Under sommaren 2020 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att ta fram
ett inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för två
alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037. Under hösten 2020 bjöd
Region Stockholm in länets kommundirektörer till en gemensam dialog om
den strategiska inriktningen för länsplanen. Regeringen planerar att presentera
infrastrukturpropositionen den 8 april 2021 och efter att den beslutats tar
regeringen fram ett direktiv till regionerna om att revidera länsplanerna. Region
Stockholm planerar för att länsplan fastställs under våren år 2022.
Remissens syfte

Remissen syftar till att samla in underlag om brister och behov för att kunna
uppdatera bristlistorna och komplettera med ej kända åtgärdsbehov. Det är
brister som inte lyfts i tidigare behovsförfrågningar som Region Stockholm
önskar få in vid detta tillfälle. Namngivna åtgärder som gått igenom
åtgärdsvalsstudier eller redan finns med i planerna har Region Stockholm redan
kännedom om och de behöver således inte lyftas på nytt.

Tyresö kommuns synpunkter
Tyresö kommuns synpunkter på brister ses i bilaga enlig Regionens önskemål,
där ses även de Södertörnsgemensamma brister som samverkansgruppen
arbetat fram. Vidare finns även Södertörnsgemensamt skrivelse som bilaga.
Vidare vill Tyresö kommun framföra att det är av största vikt att namngivna
objekt i gällande länsplan genomförs fullt ut med den finansiering som
projekten kräver.

