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 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Remiss Kollektivtrafikplan 2050 
Detta är en remiss av Kollektivtrafikplan 2050.  
 
Kollektivtrafikplan 2050 är Region Stockholms långsiktiga plan för 
kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur 
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala 
utvecklingsplanen för Stockholms län (RUFS 2050) och det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län (antaget oktober 2017). 
 
Planen ska ge berörda planeringsaktörer en gemensam bild av 
kollektivtrafiksystemets långsiktiga behov på en övergripande systemnivå. 
Planen kan på så sätt fungera som underlag till regionens åtgärdsvals- och 
investeringsprocess eller den kommunala planläggningsprocessen och i 
förhandlingar.  
 
De åtgärdsförslag som presenteras i planen ger en indikation på vilken 
trafiklösning som svarar mot ett visst behov. Vilka åtgärder som slutligen 
genomförs behöver prövas genom fördjupade analyser i samverkan mellan 
berörda intressenter.  
 
De behov som redovisas i planen utgår från utvecklingen i RUFS 2050 avseende 
bland annat befolknings- och bebyggelseutveckling. I planen beskrivs även hur 
olika framtider påverkar behoven, exempelvis ökat distansarbete, apropå den 
påverkan på resandet som pandemin hittills har haft, eller makroekonomiska 
förändringar. 
 
I kollektivtrafikplanen görs inga ekonomiska avvägningar i förhållande till 
budgetutrymme, utan sådana avvägningar görs i den efterföljande planeringen 
då mer utvecklad kunskap om åtgärders kostnader och nyttor finns framme.  
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En tät dialog mellan berörda intressenter har varit en viktig del av arbetet med 
att utarbeta kollektivtrafikplanen och kommer att vara en viktig del även i den 
fortsatta arbetsprocessen.  
 
Synpunkter på remisshandlingen 
I ert remissvar vill vi att ni särskilt lämnar synpunkter rörande: 

 
• Är de i remisshandlingen redovisade behoven och förslagen på fortsatt 

inriktning relevanta? 
 

• Hur vill er organisation bidra i den fortsatta processen att genomföra 
planen?  
 

• Hur bör vi i Stockholmsregionen utveckla våra samverkansformer för att 
stärka genomförandet av angelägna åtgärder i kollektivtrafiken? 

 
 
Om remissen 
Remisshandlingen inklusive bilagor återfinns här: 
https://www.sll.se/globalassets/5.-politik/politiska-
organ/trafiknamnden/2021/6-18-maj-2021/40-kollektivtrafikplan-
2050_remiss.pdf 
  
Eventuella frågor om remissen kan ställas till kollektivtrafikplan@sll.se.  
 
Ert svar 
Svar på remissen önskas senast den 30 september 2021. Ert yttrande skickar ni 
till: kollektivtrafikplan@sll.se 
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