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Jernhusen har tagit emot ”RUFS 2010 Underlag för att bedöma aktualitet 
och användbarhet” och vill med detta dokument ge sitt remissyttrande. 
Jernhusen vill också tacka för att bolaget fått materialet skickat till sig och 
möjligheten att ge ett remissyttrande. 
 
 
Om Jernhusen  
Jernhusen utvecklar, äger och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, 
stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska 
järnvägen. Jernhusen vill bidra till att skapa en hållbar utveckling genom att 
underlätta för fler att välja att resa kollektivt och välja järnvägen för sina 
godstransporter. Idag passerar omkring 600 000 resenärer dagligen 
bolagets stationer. Jernhusen arbetar för att dagens resenärer ska uppleva 
stationen som nära, trygg och effektiv.  
 
Genom att utveckla stationen och området runtomkring så kan den ta emot 
framtidens ökade antal resenärer. Dessutom bidrar utvecklingen av 
stationsnära områden att flera kan ha sin arbetsplats i kommunikationsnära 
lägen, och därmed förstärka regionförstoringen och tillväxten. För att möta 
transportköparnas krav på ökad flexibilitet och nya distributionslösningar 
utvecklar Jernhusen kombiterminaler med nya lager och logistiklösningar 
bland annat för citydistribution. Underhållet av fordon är centralt för att 
tågen ska vara hela och rena och gå i tid. Jernhusen moderniserar sina 
befintliga depåer och skapar ny kapacitet för bland annat avisning, tvättning 
och städning av tåg. 
 
 
Om RUFS 2010 
Jernhusen delar synen att bebyggelsestrukturen ska vara resurseffektiv och 
tillgänglig med kollektivtrafik (sid. 140). En förutsättning för att denna 
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struktur ska kunna användas är att det finns robusta, tillförlitliga 
transportsystem med kollektivtrafiken som grund. Sedan 2010 har 
Jernhusen genomfört ett antal studier kring framtida efterfrågan av 
spårbunden trafik till och genom Stockholm. Dessa visar på ett kraftigt ökat 
behov och därmed vore ett tillägg om att det inte är enbart för godstrafiken 
utan även för persontrafiken som den bristande spårkapaciteten begränsar 
möjligheterna till tillväxt i regionen (sid 101 och 140).  Jernhusen delar 
också synen att en analys av behovet på sträckan Järna-Uppsala behöver 
genomföras (sid 144), speciellt mot bakgrunden att det regionala resandet 
ökat väsentligt under senare år. En väl fungerande kollektivtrafik, främst 
spårbunden, ger också bättre förutsättningar för en hållbar tillväxt i ett 
hållbart samhälle. 
 
 
 
 
Sammanfattningsvis ser Jernhusen fram emot att anta de utmaningar som 
regionen står inför, och verkar för att öka det kollektiva resandet och ökade 
transporter av gods på järnväg. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
 

 
Olof Kjellström, 
Strategisk Utveckling 

 
Jernhusen AB 
  


