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REMISSVAR 

Yttrande över Tågstrategi. Strategi för den regionala tågtrafiken i Skåne. 

Sammanfattning  
Lomma kommun är positiv till Region Skånes förslag till Tågstrategi men önskar att eventuella 
förändringar kommuniceras gentemot berörda kommuner. Godstrafiken är också en viktig fråga som 
inte tas upp i Tågstrategin men som ändå berör resandet i och med att godstågen går på samma spår 
som persontågen. Kommunen önskar också att satsningen på halvtimmestrafik på Lommabanan framgår 
tydligare i Tågstrategin.  

Yttrande  
Den föreslagna Tågstrategin sträcker sig fram till 2040 vilket är positivt eftersom infrastrukturplanering 
kräver långa tidshorisonter. Den rådande covid19-pandemin kan dock påverka trafiksatsningar både i 
närtid samt längre fram. Dessutom har inga klara besked ännu givits vad gäller en ny planeringsomgång 
av den Nationell Transportinfrastrukturplanen. Det är bra att Region Skåne ändå positionerar sig och 
visar på vilka behov som finns för Skåne framöver. Viktigt är dock att regionen återkopplar snabbt till 
berörda kommuner om eventuella förändringar som kan tänkas ske på grund av de omständigheter som 
råder. Det kan ju tänkas att det inte bara kan handla om neddragningar och framflyttningar av projekt 
utan infrastruktursatsningar kan vara ett tänkbart medel för att stimulera samhällsekonomin vid en 
lågkonjunktur. I båda fallen är det viktigt att Region Skåne och Skånetrafiken så snart som möjligt 
redovisar eventuella förändringar av aktuell planering. 

Lomma kommun yttrade sig år 2008 över Skånetrafikens ”Tågstrategi 2037” och påtalade då att den 
interregionala persontågstrafiken och godstrafiken visserligen inte ingår i Skånetrafikens 
ansvarsområde, men att denna trafik ska likväl samsas med de regionala och lokala persontågen. Det är 
viktigt att denna trafik också berörs även om det inte är Skånetrafikens ansvar. Byggandet av ett särskilt 
spår för godstrafiken utanför de större orterna kan mycket väl vara ett bra alternativ när 
spårkapaciteten inte räcker till för de regionala behoven. Lomma kommun anser att frågan är aktuell 
även idag, speciellt som klimatförändringarna visar på vikten av att samhället fortsatt har högt ställda 
mål för överföring av både gods- och persontrafik från väg till järnväg. Region Skåne behöver ta ställning 
kring godstransporter och tydliggöra det exempelvis i den kommande regionplanen. 

I avsnittet som behandlar Lommabanan redovisas målresande för åren 2030, 2035 och 2040. I kolumnen 
för år 2030 står att den tågtrafik som behövs är 1 tåg i timmen men med en hänvisning till det avtal 
mellan Region Skåne, Lomma kommun och Trafikverket som ska ge 2 tåg per timme från 2026. Lomma 
kommun anser att det är viktigt an ingångna avtal följs och vill därför att det istället ska stå 2 tåg per 
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timme i kolumnen för 2030. För att få resenärer att välja tåget istället för bilen krävs halvtimmestrafik. 
Med endast timmestrafik blir det svårare att få bilpendlare att ställa bilen till förmån för kollektivt 
resande. I förklaringstexten står även att två tåg i timmen kan avlasta sträckan Malmö-Lund men 
tilläggas kan även att få man till en överflyttning från bil till tåg avlastas även E6:an som idag är hårt 
trafikerad i pendlingstid.  
 
Förhoppningen om att kunna låta ett tåg gå vidare norrut mot Helsingborg skulle kunna framgå. Det 
skapar en viktig koppling norrut mot både för pendlings- och fritidsresor.  


