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Yttrande avseende kompletterande 

järnvägsutredning för bibana till Skavsta 
 

Sammanfattning 

Nyköpings kommun har fått Trafikverkets kompletterande järnvägsutredning 

för en ändring av bibanan med koppling till Stockholm Skavsta flygplats på 

remiss. Nyköpings kommun ställer sig inte bakom Trafikverkets förslag till 

förändring av bibanan och säger nej till förslaget. Kommunen ser inte att 

Trafikverket sätter Stockholm Skavsta flygplats i dess rätta perspektiv utifrån 

ett trafikslagsövergripande perspektiv och spelar bort en nationellt viktig 

resurs. Samtidigt menar vi att det försenar Ostlänken. Den förståelse och 

acceptans för projektet Ostlänken som kommunen har varit med och jobbat för 

påverkas negativt med ett så stort ”inspel” och omtag som förslaget innebär. 

Det kan innebära ifrågasättande kring målet och syftet med Ostlänken. 

Kommunen anser att utredningen utgår från delvis fel utgångspunkter och att 

det material som presenteras inte uppfyller de krav som bör ställas på en 

järnvägsutredning. Flera referenser saknas, vilket gör att det är svårt att 

granska gjorda bedömningar. 

För kommunen viktiga aspekter som påverkan på kommunens möjlighet till 

utbyggnadsutveckling belyses inte och valt förslag har inte stöd i kommunens 

översiktsplan. Nyköpings kommun anser att förslaget innebär följande 

negativa konsekvenser för kommunens utveckling och värden: 

 Förslaget innebär en barriäreffekt och en uppdelning av 

verksamhetsområdet Skavsta. 

 Förslaget innebär ytterligare en barriär för Nyköpings utveckling 

västerut och riskerar att försämra möjligheten att utnyttja kommande 

väganslutning mellan E4 och Skavsta för framtida anslutningar. 

 Förlängda restider till och från Nyköping vilket minskar Nyköpings 

attraktion 
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Yttrande 

Nyköpings kommun har fått Trafikverkets kompletterande järnvägsutredning 

för en ändring av bibanan med koppling till Stockholm Skavsta flygplats på 

remiss. Underlaget har analyserats av Samhällsbyggnadsavdelningen, 

Tekniska divisionen och Sörmlandskustens räddningstjänst. 

Yttrande är uppdelat i dels övergripande synpunkter på samrådshandlingarna 

och dels specifika synpunkter uppdelat på respektive kapitel. 

Övergripande synpunkter kring trafikering, restider, kapacitet och 

tillgänglighet  

Stockholm Skavsta flygplats är en av två internationella flygplatser i 

Stockholmsregionen. Utvecklingen i Sverige och världen ökar behovet av 

internationell tillgänglighet. Samtidigt har vi behov av att öka flygkapaciteten i 

Stockholm Mälardalen. Där är Stockholm Skavsta flygplats den södra porten 

till Stockholmsregionen som stärker den internationella tillgängligheten i 

regionen. Tillsammans med Ostlänken är Stockholm Skavsta flygplats en del 

av lösningen på utmaningen med bristande flygplatskapacitet och 

transportinfrastruktur i Stockholmsregionen. 

Trafikverket vill i sitt förslag flytta stationen från huvudbanan till en ändrad 

variant av bibanan. Trafikverket menar att dagens lösning minskar kapaciteten 

för tågtrafiken på Ostlänken vilket vi menar är direkt felaktigt. Trafikverket 

lämnar just nu helt ändamålet med Ostlänken (och senare en ny stambana) 

genom att prioritera ned den storregionala trafiken och istället fokusera på 

ändpunktsmarknaden och höghastighetståg. Sverigeförhandlingen har varit 

tydlig med att regionförstoring och att skapa större arbetsmarknadsregioner är 

avgörande för att få ut nytta med en ny stambana. Där är Stockholm Skavsta 

flygplats viktig och att Ostlänken utformas såsom planeras enligt 

järnvägsutredningen och den tillåtlighetsansökan som Nyköpings kommun 

ställt sig bakom.  

Med en station på huvudbanan skapas en hög tillgänglighet till Stockholm 

Skavsta flygplats från Östergötland och Stockholm vilket stärker 

intermodaliteten mellan flyg och tåg och skapar en stor möjlighet för en 

överflyttning från väg till tåg och samtidigt stärka den internationella 

tillgängligheten i regionen. Hög tillgänglighet till Stockholm Skavsta Flygplats 

med tåg skapar också förutsättningar att bidra till en reduktion av 

koldioxidutsläppen och långsiktigt skapa fossilfria marktransporter till 

flygplatsen. Marktransporter till och från flygresor står för stor del av resans 

samlade koldioxidutsläpp. Detta perspektiv saknas helt i Trafikverkets 

utredning som är snävt avgränsad och ser enbart till järnvägslösningen, ej det 

trafikslagsövergripande perspektivet. 

Med Trafikverkets bibaneförslag förlängs restiderna kraftigt till Skavsta. Det är 

också en stor risk att tågtrafik till Nyköping minskar när storregionala tåg väljer 

bort att passera Skavsta och Nyköping på grund av det stora tidstillägget på 
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resan mot Stockholm. Trafikverket identifierar själva i sitt underlag att 

regionaltåg till och från Norrköping som inte passerar Skavsta kommer att få 

en kortare restid till Stockholm, eftersom de alltså inte åker via bibanan. Detta 

riskerar att ge en lägre trafikering till både Nyköping och Skavsta samtidigt 

som regionaltågstrafik ändå trafikerar huvudbanan. 

I det storregionala arbetet inom ”En Bättre Sits” har sju län i Mälardalen varit 

tydliga med att Stockholm Skavsta flygplats ska ha en station på huvudbanan. 

EU har även pekat ut flygplatsen som en av Sveriges Core-flygplatser som 

ligger på det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Att skapa en flygplats 

med station på huvudbanan ligger helt i linje med regeringens och EU:s syn 

om att skapa intermodalitet. Därför stödjer även EU det arbete som sker kring 

flygplatsen idag bl.a. genom att uppgradera Skavstas kapacitet för att flygplan 

ska kunna landa i alla väder och i mörker. 

Stockholm Skavsta flygplats är Sveriges tredje största utrikesflygplats med 

drygt 2 miljoner årsresenärer 2016. Prognosen visar att flygplatsen kommer 

att hantera minst 5,7 miljoner årsresenärer år 2040 som genererar 

tillväxteffekter i Stockholmsregionen på minst 40 000 arbetstillfällen och 

15 000 nya företag – Stockholm Skavsta flygplats bidrar till Sveriges tillväxt 

utifrån besöksnäring, arbetskratsförsörjning i byggindustrin och sjukvården 

samt vår konkurrenskraft och internationella tillgänglighet. Detta har 

Trafikverket inte berört i sina underlag. Trafikverket har ignorerat Skavstas roll 

och dess potential. Trafikverket bör till granskningen vidga perspektivet och se 

helhetsperspektivet, vilket är Trafikverkets roll! Stationen i Nyköping har en 

storregional funktion medan stationen vid Stockholm Skavsta flygplats har en 

internationell, nationell och storregional funktion.  

Trafikverket hänvisar till kapacitetsproblem i sina underlag till motivet varför de 

tar fram en kompletterande järnvägsutredning. De hävdade 

kapacitetsproblemen bygger på att Trafikverket vill maximera antalet 

höghastighetståg som trafikerar ändpunkterna i en framtida stambana. En 

frekvens på upp till sex höghastighetståg i timmen mellan Stockholm - 

Göteborg respektive Malmö. En frekvens som är orealistisk och som knappt 

inte finns någonstans i Europa. Hela underlaget bygger onyanserat på 

förutsättningen att sex höghastighetståg trafikerar banan. Om trafikeringen 

istället skulle ligga på samma nivåer som mellan Paris-London eller Frankfurt-

Köln, städer som har betydligt större resandeunderlag än Stockholm-

Göteborg/Malmö, faller hela bedömningen.  

Att den kompletterande lokaliseringsutredningen utgår från att trafikeringen är 

ett faktum, trots att Trafikverket själva inte ansvarar för någon trafikering, är 

minst sagt problematiskt. Trafikverket skriver okritiskt att det är ett faktum att 

det kommer råda kapacitetsbrist på banan. Detta bygger på ett antal 

antaganden som inte kan accepteras: 
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- Höghastighetsbanan kommer ha en tätare trafikering än de flesta 

betydligt större städer med höghastighetståg i Europa 

- Höghastighetståg kommer alltid prioriteras framför snabba regionaltåg 

- Operatörer kommer inte vilja trafikera Skavsta på kommersiella 

grunder  

Nyköping ser att Trafikverkets förslag försämrar Nyköpings möjlighet till 

effektiva restider samt ökar risken för kapacitetsbrister på tågen. Förslaget 

minskar Nyköpings nyttor med Ostlänken. En önskvärd trafikering med 

halvtimmestrafik till både Skavsta och till Nyköping skapar en bra grund för att 

fortsätta utveckla Östergötland, Södermanland och Stockholm och det skulle 

skapa den regionförstoring som är ändamålet med Ostlänken. Våra analyser 

visar dessutom att trafiken på Skavsta är kommersiellt gångbar.  

Nyköpings kommun har, tillsammans med Stockholm Skavsta flygplats, en 

avsiktsförklaring med Trafikverket som visar tydligt att vi ska samverka om en 

station på huvudbanan vid flygplatsen. Trafikverkets agerande går emot vår 

överenskommelse. 

Den förståelse och acceptans för projektet Ostlänken som kommunen har 

varit med och jobbat för påverkas negativt med ett så stort ”inspel” och omtag 

som förslaget innebär. Det kan innebära ifrågasättande kring målet och syftet 

med Ostlänken externt. 

Nyköpings kommun säger nej till Trafikverkets förslag och menar att det 

försenar Ostlänken och försämrar möjligheterna för Sverige att fortsätta 

utvecklas. 
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Synpunkter kapitelvis 

Kommunen lämnar i denna del specifika synpunkter och upplysningar på 

samrådshandlingarna.  

4.1 Geografisk avgränsning 

Nyköpings kommun tycker avgränsningen är för snäv och tar inte med 

Nyköpings utveckling i sin helhet, se även om kap 4.5 nedan. 

4.2 Förutsättningar för kapacitet och restiden 

Trafikverket skall redovisa när en ny stambana finns klar och när ev. 

kapacitetsproblem uppstår. I samma perspektiv bör även Stockholm Skavsta 

flygplats roll, funktion och storlek belysas.  

Trafikverket bör även redovisa när kapacitetsproblemen uppkommer under 

dygnet. Kapacitetsproblemen finns norr om Ostlänken och detta bygger på att 

det inte byggs mer kapacitet mellan Södertälje och Stockholm. Men det finns 

planering för ökad kapacitet mellan Södertälje och Stockholm. Detta bör 

inkluderas i underlaget och hur det påverkar kapaciteten. 

4.4 Tekniska förutsättningar 

Nyköpings kommun saknar argument varför så låg hastighet accepteras i 

anslutning till Stockholm Skavsta flygplats på bibanan. 

Att vid utformning av bibanan utgå från att alla tåg på bibanan ska stanna i 

Skavsta anser Nyköpings kommun är felaktigt. 

4.5 Förutsättningar för kommunens utveckling 

Kommunen saknar redovisning av effekter på kommunens möjlighet till 

utveckling och bedömning som överensstämmelse med kommunens 

översiktsplan. Kommunen anser att förslaget inte har stöd i kommunens 

översiktsplan. Nedan redovisar kommunen sina synpunkter kring detta. 

Fragmentering av mark 

Föreslagen sträckning påverkar bebyggelse, markanvändning och möjlighet till 

rörelser för djur och människor med ytterligare en barriär i landskapet och 

leder till ytterligare fragmentering av marken. I närområdet kommer finnas fyra 

järnvägar. Till följd av fragmenteringen blir det också svårare att länka 

samman Skavsta och Nyköping. Kommunen delar därmed inte bedömningen 

att det blir små-måttliga konsekvenser på landskapsbilden. Behovet av 

passager för trafik, människor och djur behöver utredas ytterligare. 

Barriäreffekter 

Förslaget till ny lokalisering av bibanan sammanfaller med översiktsplanens 

område för anslutning med vägtrafik från E4 till Skavsta den s.k. 

Kungsladugårdsleden. Det medför risk för ytterligare en stor barriär med både 

järnväg och bilväg eller fragmentering av markområdena mellan TGOJ-banan 

och Stockholm Skavsta Flygplats. Särskilt områdena väster om föreslagen 

sträckning blir svåra att angöra från kommande Kungsladugårdsled. Förslaget 
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innebär även risk för att jordbruksmark på, t.ex. Lilla Kungsladugården måste 

tas i anspråk. 

Verksamhetsområde 

Nyköpings kommun anser att förslaget innebär en stor påverkan på den 

verksamhetsutveckling som kommunen uttrycker i sin översiktsplan söder om 

Stockholm Skavsta flygplats. För att få ett effektivt och attraktivt 

verksamhetsområde behövs ett sammanhängande område vilket omöjliggörs 

med förslaget. Den barriäreffekt som det nya förslaget försvårar att skapa god 

tillgänglighet emellan områdena. Detta hindrar utvecklingen av det planerade 

verksamhetsområdet vid Skavsta, vilket hämmar utvecklingen i hela regionen. 

Stockholm Skavsta flygplats och området kring flygplatsen är viktig för hela 

regionens arbetsmarknad.  

I Trafikverkets lokaliseringsutredning för station vid Landvetter (TRV 

2016/96047) skrivs om det planerade Airport city och att detta område i 

Landvetters fall ska ligga som ett randvillkor. En dragning genom området 

bedömdes göra ett så pass stort intrång att det ansågs vara ett icke-alternativ. 

Intrånget för det planerade verksamhetsområdet vid Skavsta blir minst lika 

stort och prognoser pekar mot att Stockholm Skavsta flygplats motsvarar 

Landvetters storlek år 2040. Varför detta utvecklingsområde vid Skavsta inte 

är ett randvillkor likt Landvetter är för oss oförståeligt. Vad gör Trafikverket för 

skillnad i bedömningen mellan flygplatserna? Detta bör beskrivas av 

Trafikverket. 

Med den föreslagna placeringen av bibana kommer ett antal planskilda 

korsningar av bibanan behövas för att möjliggöra rörelser inom området. De är 

av yttersta vikt för tillgänglighet till området och ur ett risk- och 

säkerhetsperspektiv. Kostnad för dessa broar/tunnlar kommer att tillkomma 

vid byggnation av bibanan. Dessutom är våra bedömningar att dessa 

passager över/under bibanan omöjliggörs med den föreslagna dragningen av 

järnvägen vilket gör att bibanan måste flyttas. Vilket i sin tur leder till att 

stationen vid flygplatsen kommer behöva flyttas än längre från 

flygplatsterminalen. 

Stationsläge 

Nyköpings kommun ser problem med att lösa tillgänglighet för tågtrafikens 

resenärer till stationen. Då tillfartsvägarna kommer ligga på fel sida av bibanan 

i förhållande till stationen finns det risk att en svårlöst situation med blandning 

av resande och verksamhetstrafik i passager över/under bibanan. Denna 

trafiklösning riskerar också att ytterligare ta verksamhetsyta i anspråk då den 

måste ske planskilt. Kommunen ifrågasätter också tillgängligheten och 

komforten utifrån ett resenärsperspektiv med en 300 meter gångtunnel mellan 

tåg och flyg. Trafikverket skriver att förslaget har en fördel då resenären med 

en gångbro kan förflytta sig mellan tågstationen och flygplatsen utan att 

behöva gå ner i markplan. Detta är på intet sätt en fördel, motsvarande 
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lösning kan genomföras med en bättre placering och kortare sträckning med 

en station på huvudbanan.  

Dessutom är det inte Trafikverket som betalar och utformar gångpassager 

utanför spårområdet, vilket Trafikverket är väldigt tydlig med i alla 

sammanhang. Denna lösning är ett sätt att vältra över kostnader på andra 

aktörer och minska Trafikverkets ansvar, vilket inte kommunen kan acceptera. 

4.5.3 Naturresurser 

Nyköpings kommun vill påpeka att vattenförekomsten som Högåsens 

vattentäkt ingår i omfattar en större yta än själva vattenskyddsområdet. 

Hänsyn till detta behöver tas i planeringen. 

Befintliga och kommande ledningar 

Flera befintliga och planerade vatten och andra ledningar kan beröras av 

dragning. Av särskild vikt är Hemgårdens och Minninge ventilkamrar. För 

gemensam planering och exakt läge för dessa ska Nyköping-Oxelösunds 

Vattenverksförbund och Nyköping Vatten kontaktas.  

Förorenade områden 

Nyköpings kommun saknar den bränsleledning som bedöms finnas kvar i 

marken mellan Minninge och flygplatsen. 

4.5.4 och 4.5.6 Naturmiljö och friluftsliv och rekreation 

Kommunen vill påpeka att de inventeringar och värderingar av natur- och 

friluftslivsvärden som kommunen gjort och levererat som underlag till 

Trafikverket inte omfattar aktuellt område då de endast omfattar det område 

som FÖP för Nyköpingstätort, 2006, omfattade. Vilka underlag som 

bedömningarna fattats på bör framgå. 

4.5.7 Buller, vibrationer och stomljud 

Förslaget tillför ytterligare en bullerkälla i ett redan utsatt område. 

Kombinationen av järnväg och väganslutning kommer att påverka möjligheten 

att klara bullernormer i anslutning till dessa. Kommunen ifrågasätter därmed 

bedömningen att konsekvenser för människors hälsa är lika som 

nollalternativet. 

Det saknas en karta över utbredningen på vibrationer och stomljud. 

4.5.8. Risk och säkerhet 

Risk och säkerhet behöver utredas mellan planerad väganslutning, 

Kungsladugårdsleden och bibanan. I övrigt håller kommunen med att de 

åtgärder som nämns under punkt 4.8.4 Åtgärder i MKB:n är de som behöver 

tittas närmare på. 
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4.5.9. Byggskedet 

Trafikverket missar helt att beskriva hur andra trafikslag än tågtrafik påverkas 

under byggskedet och hur tillgängligheten till Nyköping och till Skavsta 

påverkas av byggnationen. Detta bör utvecklas till granskning. 

5.1.2. Kort bibana 

Varför kort bibanan avfärdas så enkelt saknar underlag och en tydlig 

argumentation. Trafikverket måste tydligare till granskningen visa på varför det 

avfärdas och ange referenser för analyser. 

5.2.1. Kort bibana med Skavsta station på bibanan 

I beskrivningen av alternativet saknas helt att huvudbanan blir en stor barriär 

på platsen vid Skavsta vilket kommer göra det svårt för väg-, gång- och 

cykeltrafik att passera huvudbanan. Det bör utvecklas och beskrivas hur 

Trafikverket tänker hantera detta till granskningen. 

5.2.2 Avfört alternativ Lång bibana med triangelspår  

Trafikverket avför alternativet endast med hänsyn till att restiden förlängs med 

5 minuter mellan Nyköping och Norrköping/Linköping. Detta bygger på 

förutsättningen att alla tåg ska stanna i Skavsta. Om tågen inte angör Skavsta 

skulle restiden istället förkortas jämfört med valt alternativ. Nyköping kommun 

har vid ett flertal tillfällen visat på en alternativ lösning som överensstämmer 

med kommunens översiktsplan och som inte påverkar tillåtligheten eller 

försenar projektet. En lösning där Ostlänken byggs med en station på 

huvudbanan vid Stockholm Skavsta flygplats och lång bibana. Vid 

utformningen av stationen vid Skavsta inkluderar man möjligheten att koppla 

ihop TGOJ-banan både från norr och söder. Då skapas möjligheter, när 

eventuellt kapacitetsproblem uppstår efter år 2060-2070, att angöra med tåg 

även från TGOJ-banan till Skavsta. Detta har inte Trafikverket berört i 

underlaget men som bör beskrivas.  

6. Konsekvensbedömning 

I konsekvensbedömningen för Utredningsalternativ 1 anges att kapaciteten på 

höghastighetsbanan inte begränsas. Detta är på intet sätt säkerställt. 

Höghastighetsbanan blir mindre robust då en driftsplats tas bort. Som 

Trafikverket själva skriver på flera ställen kommer regionaltåg från 

Östergötland kunna välja att köra på huvudbanan, eftersom tidsvinsten för 

detta är så pass stor. Resultatet blir att Nyköping och Skavsta får minskad 

trafikering, samtidigt som kapacitetsökningen på höghastighetsbanan uteblir.  

6.2 Miljökonsekvenser 

Rimliga alternativ ska vara likvärdigt bedömda och redovisade. Kommunen 

anser att detta inte är gjort i PM kompletterande lokaliseringsutredning. 

7. Samhällsekonomisk bedömning 

Det saknas referens för den samhällsekonomiska bedömningen vilket gör det 

omöjligt att granska gjorda bedömningar. 
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Den samhällsekonomiska bedömningen visar att station på bibanan endast är 

lönsamt om förslaget resulterar i tätare trafikering till Skavsta, tre regionaltåg i 

timmen, vilket även är grunden i Trafikverkets argumentation. Då detta inte är 

säkerställt är slutsatsen att förslaget ger en samhällsekonomisk vinst en 

felaktig slutsats och Trafikverkets argumentation faller.  

Dessutom är Trafikverkets analys inkonsekvent då den inkluderar förbättrad 

restid Norrköping – Stockholm med minst ett regionaltåg i timmen på 

huvudbanan utan stopp i Södermanland. Det ger positiv nytta till förslaget men 

vilket omöjliggör tre tåg i timmen till Skavsta. Detta visar på bristande underlag 

och avsaknad av belägg för sin argumentation. 

Den samhällsekonomiska bedömningen tar inte med i bedömningen vad den 

väsentligt förlängda restiden till Skavsta innebär för kostnader vilket gör 

bedömningen ofullständig. Den tar heller inte med den förlängda sträckan 

mellan stationen och terminalen. Vid lokaliseringsutredningen för Landvetter 

översattes den förändrade restidsnyttan till ett värde, vilket även bör göras för 

Skavsta.  

8. Kostnader 

Det saknas referens för kostnadsuppskattningen vilket gör det omöjligt att 

granska gjorda bedömningar. 

9. Måluppfyllelse 

I bedömningen av måluppfyllelse för målet ”Bidra till regionförstoring 

Östergötland – Södermanland – Mälardalen” görs en ofullständig bedömning. 

Endast restidsförlängningen mellan Nyköping C och Norrköping tas upp. 

Nyköping anser att restiden mellan Stockholm och Skavsta också påverkar 

regionförstoringen, då flygplatsen fungerar som motor för tillväxten i regionen. 

Med en påtaglig risk för att tåg från Östergötland passerar förbi Nyköping och 

Skavsta på väg mot Stockholm påverkas också regionförstoringen negativt. 

Vid bedömningen av restidsmålen enligt järnvägsutredningen skrivs att 

alternativ UA1 får en två minuter längre restid än mellan Stockholm och 

Norrköping. För de tåg som i gällande alternativ skulle ha trafikerat Skavsta på 

huvudbanan för att sedan fortsätta mot Norrköping bör denna skillnad dock bli 

större. 

10. Samlad bedömning 

I bedömningen av UA1 nämns inte den förlängda restiden till Nyköping. Detta 

är för Nyköpings kommun en viktig aspekt och bör ingå i den samlade 

bedömningen. 

I bedömningen av lång bibana anges att den berör flera miljöer med högt och 

mycket högt kulturvärde. Detta är inte alternativskiljande då TGOJ banan 

kommer att vara kvar i alla alternativ. Detta gäller även för bedömning i tabell 

3. Dessutom planerar Trafikverket att utveckla TGOJ-banan med malmtrafik 
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så åtgärder på banan kommer säkert behövas oavsett Ostlänken vilket inte 

Trafikverket berör i underlaget, men som borde inkluderas. 

I tabell miljömål anges att lång bibana passerar kulturvärden. Detta gäller 

även övriga alternativ. Kommunen anser att ”God inpassning i skogslandskap” 

bör strykas då det ger intryck av favorisering av alternativ. Vi anser att denna 

aspekt kan vara alternativskiljande med lång bibana som grön. 

Differentialkalkylen är omöjlig att utvärdera då referens för denna uträkning 

saknas. 

I bedömningen av UA1 anges att en ny barriär inför i en redan påverkad miljö. 

Detta kan anses gälla norr om väg 52 men inte söder om vägen. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB): 

I kapitel 2.3 samt 4.2.3 i MKB saknas Trafikverkets utredning om malmtrafik 

på TGOJ-banan vilket bör inkluderas då det ändrar förutsättningarna. 

I MKB:n kapitel 3.3, figur 10 Översiktsplaner i Nyköping anges och illustreras 

felaktigt korridor bibana Skavsta i karta och teckenförklaring. Texten nedanför 

är dock rätt, men utbredningen är fortsatt fel. 
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