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     2022-01-23  

 

 

 

  

Sammanträde med samhällsutvecklingsnämnden 

Tid: Måndag den 31 januari 2022, kl. 13:00  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus är bokad, men sammanträdet äger företrädesvis rum 
på distans, se separat information i mejl. 

Ordförande: Harriet Swanberg (S) 

Sekreterare: Eva Paulsrud 

 

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till eva.paulsrud@knivsta.se 

Öppet sammanträde 

Vid ärenden som omfattas av myndighetsutövning är samhällsutvecklingsnämndens 
sammanträde slutet. 

   

Föredragningslista 

  Dnr 

1. Upprop   

2. Justering   

3. Godkännande av dagordning 

(förlag 7 februari 2022) 

  

4. Anmälan av delegationsbeslut 

a) Bostadsanpassningsbidrag  december 2021 

b) Lista Public 360, 2021-10-31—2022-01-24 

  

5. Informationsärenden   

 
a) Information förtydligande av VA-taxa 

(Terees von Stadigk, Roslagsvatten) 
  

 
b) Information om SUS (Ulrika Lindgren 

Kokocha) 
  

 
c) Information om Ängbyskogens naturreservat 

(Carin von Köhler) 
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d) Information om ledningsdragning genom 

Knivsta kommun (Maria Cassel)  
Myndighetsutövning 

e) Information om förstudien för 
verksamhetsområden (Elin Hedström) 
Myndighetsutövning 

f) Information om projektprioritering ( Maria 
Cassel) Myndighetsutövning 

g) Information om att inte starta 
detaljplanearbete på Ängby 2:1 m.fl. - 
Univercity Eco Garden (Andree Dage) 
Myndighetsutövning 

h) Information om att inte starta 
detaljplanearbete på Ängby 2:1 m.fl. – 
Rosendal (Andree Dage) 
Myndighetsutövning 

i) Information om Myrberget, Vrå 3:1 m.fl. 
planprogram (Andree Dage)  
Myndighetsutövning 

j) Information om planbesked Alvhem, Ekeby 
1:163 m.fl. (Andree Dage)  
Myndighetsutövning 

k) Information om planbesked Särsta 3:103, 
vattentorn (Rebecca Persson)  
Myndighetsutövning 

  

 
 

Beslutsärenden 
 

  

6. Vilandeförklaring av detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 
med flera 
Ansvarig handläggare: Andree Dage 
Myndighetsutövning 
 

SUN-2021/503 

7. Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 
2022 
Ansvarig handläggare: Gösta Bergman 
 

SUN-2021/500 

8. Remiss: Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 
2021/79143) 
Ansvarig handläggare: Alexander Jonsson 
 

SUN-2022/9 

 



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Beslut enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag
Beslut under perioden:

Från: 2021-12-01 Till: 2021-12-31 Utskrift: 2022-01-03

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-037 Bifall 2021-12-10 Annika Rönnberg 2 606 kr

BAB 2021-057 Avslag 2021-12-02 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2021-062 Bifall 2021-12-10 Annika Rönnberg 6 000 kr

BAB 2021-065 Bifall 2021-12-06 Annika Rönnberg 0 kr

BAB 2021-066 Bifall 2021-12-06 Annika Rönnberg 2 000 kr

BAB 2021-067* Bifall 2021-12-06 Annika Rönnberg 3 775 kr

BAB 2021-068* Bifall 2021-12-08 Annika Rönnberg 1 839 kr

BAB 2021-069 Bifall 2021-12-10 Annika Rönnberg 2 000 kr

BAB 2021-072 Bifall 2021-12-17 Annika Rönnberg 6 000 kr

BAB 2021-073 Bifall 2021-12-21 Annika Rönnberg 6 800 kr

Summa: 31 020 kr

Antal poster: 10 st

Total summa: 31 020 kr

Totalt antal poster: 11 st



BAB Rapport 1.8

* = Ärendet avser reparation, besiktning, underhåll
** = Ärendet avser återställningsbidrag

Redovisade belopp är beviljade bidrag under perioden alternativt skillnaden mellan beviljade bidragsbelopp och eventuella beviljade bidrag före den
period listan avser. Detta innebär att ett belopp kan bli negativt om bidraget i ett ärende har sänkts jämfört med beviljat bidrag före perioden

Avskrivna ärenden

Ärendenummer Beslutet Beslutsdatum Beslutande Belopp

BAB 2021-064 Avskrivet 2021-12-06 Annika Rönnberg 0 kr

Summa: 0 kr

Antal poster: 1 st

Total summa: 31 020 kr

Totalt antal poster: 11 st



Lista Public 360 2021-10-31--2022-01-24
Färdigst/exp-datum Dokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2021-11-17 SUN-2021/391-3 Beslut av program för bostadsförsörjningen 2022-2026 med 
utblick mot 2030 Håbo

Gösta Bergman SUN-2021/391 Remiss av program för bostadsförsörjningen 
2022-2026 med utblick mot 2030

2021-11-17 SUN-2021/422-2 Beslut rörande Remiss Samråd för fördjupning av 
översiktsplanen för Rimbo Norrtälje kommun 4 oktober-14 
november

Gösta Bergman SUN-2021/422 Remiss Samråd för fördjupning av 
översiktsplanen för Rimbo Norrtälje kommun 4 oktober- 14 
november

2022-01-24 SUN-2021/498-1 Förordnande av parkeringsvakt Kristofer Kvarnström SUN-2021/498 Förordnande av parkeringsvakt
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Handläggare
Andree Dage
Planhandläggare

Tjänsteskrivelse
2021-12-10

Diarienummer
SUN-2021/503

Samhällsutvecklingsnämnden

Vilandeförklaring av detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 med flera

Förslag till beslut
1. Samhällsutvecklingsnämnden vilandeförklarar detaljplan för Träfallet, Vrå 3:1 m.fl.

Sammanfattning av ärendet
Det råder kapacitetsbrist i det allmänna avloppsreningsverket för tätorterna Knivsta och
Alsike. Detaljplanen för Träfallet, Vrå 3:1 m.fl. bedöms inte rymmas inom den återstående
kapaciteten. Detaljplanearbetet vilandeförklaras därför i väntan på kapacitetshöjande
åtgärder gällande avloppshanteringen i Knivsta kommun.

Bakgrund
Detaljplaneområdet är beläget i östra Alsike och angränsar i väster till bostadsbebyggelse vid
Tallrisgatan och Granstigen. Ungefär 750 meter österut finns E4:an. Söder om planområdet
finns Myrberget där det också planeras för bebyggelse. Området är ungefär 20 ha stort och
består av skog. Detaljplaneförslaget möjliggör för ungefär 100 bostäder, varav ungefär 50
villor och 50 radhus, parhus och kedjehus samt för bevarande av natur. Positivt planbesked
för Träfallet, Vrå 1:3 m.fl. gavs 2014-01-08. Planarbetet påbörjades 2019-01-18. Detaljplanen
var ute på samråd mellan 2021-01-13 och 2021-02-17.

Detaljplanens läge markerat i rött.

Det råder kapacitetsbrist i det allmänna avloppsreningsverket för tätorterna Knivsta och
Alsike. Detaljplanearbetet för Träfallet, Vrå 1:3 m.fl. vilandeförklaras därför i väntan på
kapacitetshöjande åtgärder. Det pågår planering för en anslutning till Käppala
avloppsreningsverk. Preliminär tidsplan är att en anslutning kommer att ske år 2026-2027.
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Ambitionen är att kommunen återupptar planarbetet så att ett antagande av detaljplanen för 
Träfallet, Vrå 1:3 m.fl. sammanfaller med ökad avloppsreningskapacitet. 
 
Detaljplanen vilandeförklaras innan granskningsskedet eftersom det kan råda förändrade 
förutsättningar som kräver ändring av detaljplaneförslaget vid återupptagande av 
planarbetet. Eftersom närboende, myndigheter och allmänheten också ska ges möjlighet att 
lämna synpunkter gällande nya förutsättningar är det lämpligt att avvakta med granskning av 
detaljplanen till då det finns en tydlig tidsplan för ett antagande av Träfallet, Vrå 1:3 m.fl. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Detaljplanearbetet finansieras genom plankostnadsavtal och där finansieringen är uppdelad 
efter detaljplanens olika skeden. En vilandeförklaring innebär att det inte sker något 
detaljplanearbete och därmed kommer det inte heller kunna faktureras någonting i ärendet. 
En vilandeförklaring medför dock att tid frigörs för andra projekt som därmed kan finansiera 
verksamheten. Bedömningen är därmed att en vilandeförklaring inte medför någon 
ekonomisk påverkan på verksamheten. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-10 
Detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 m.fl. samrådshandlingar 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planbeställare 
 

 
 
 
 

Maria Cassel 

Tf Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet gäller en vilandeförklaring av ett detaljplanearbete och påverkar därför inte barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
 

Handläggare Datum Diarienummer 

Andree Dage  2021-01-12 SBK 2019-000004 

 

 

Samrådshandling 

 

Planbeskrivning 

 

Detaljplan för Träfallet, Vrå 1:3 och 1:137, Knivsta 

kommun, Uppsala län 

Standardförfarande 

Samråd fr.o.m. 2021-01-13 t.o.m. 2021-02-17 
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INLEDNING 

Handlingar 
Till förslaget hör: 

 Planbeskrivning 

 Plankarta med bestämmelser 

 

Övriga handlingar:  
 

 Fastighetsförteckning, Vesterlins 

 Dagvattenutredning, SWECO. 2021-01-12 

 PM gällande buller Vrå 1:3, Åkerlöf Hallin Akustik, 2019-05-15.  

 Naturvärdesinventering av detaljplaneområde i Alsike, Knivsta kommun, Naturföretaget, 

2019-11-15. 

 Analys av ekosystemtjänster för detaljplaneområde i Alsike, Knivsta kommun, Naturföretaget, 

2020-02-03.  

 PM Översiktlig VA/förstudie för DP Brännkärr Vrå 1:3  

 PM Vrå 1:3, Arkeologiskutredning etapp 1 och 2. Arkeologerna. 2020-06. 

 

Planprocessen  
Detaljplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen och syftar till att pröva om ett förslag till 

markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra. 

Under samråd och granskning ges möjlighet för sakägare, myndigheter, andra berörda och 

allmänheten att inkomma med synpunkter. Därefter kan detaljplanen antas av 

Samhällsutvecklingsnämnden. Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft, det vill säga 

börjar detaljplanen gälla och bygglov kan sökas på den byggrätt den medger. 

 

 

 

Läshänvisningar  
En detaljplan består av en plankarta och en planbeskrivning. Plankartan är den handling som är 

juridiskt bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark, hur 

bebyggelsen ska regleras med mera. Plankartan ligger till grund för kommande bygglovsprövning. 

Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar och de förändringar som planen 

innebär. Planbeskrivningen ska vara ett stöd för att kunna tolka plankartan, plan- och bygglagen (PBL) 

4 kap 30-31 §.  

 

Bakgrund och tidigare ställningstaganden 

Förstudie  
Positivt planbesked för fastigheten Vrå 1:3 gavs 2014-01-08. Detaljplanearbetet påbörjades 2019-01-

18.   

  

Förstudie   Samråd   Granskning   Antagande   Laga kraft   
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Förslag till detaljplan genomförs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

I ärendet gäller planläggning för del av fastigheterna Vrå 1:3, Vrå 1:137, Vrå 1:394 och Vrå 1:539.  
 
Översiktsplan 
Översiktsplan 2017 pekar ut området som ”prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse”. 

Översiktsplanen beskriver att Alsike är en prioriterad tätort att utveckla med blandade boendeformer. 

Vidare står det att naturområden i och i närheten av tätorten ska göras mer tillgängliga och erbjuda fler 

rekreationsmöjligheter. Planförslaget bedöms således vara förenligt med översiktsplanen. 

 
Detaljplaner  
Fastigheten Vrå 1:3 är inte tidigare detaljplanelagd. Del av fastigheten Vrå 1:137 är planlagd sedan 

tidigare genom detaljplanen 0380-P2002/2 från år 2001. Detaljplanen reglerar fastigheten som Natur. I 

den föreslagna nya detaljplanen föreslås en mindre del av detta område regleras som B – bostäder och 

återstående del som natur. Vrå 1:539 är planlagd som E-område och Vrå 1:394 är planlagd som Bostad 

(prickmark med mark för gemensamhetsanläggning som ska vara tillgänglig för allmän gång- och 

cykeltrafik och biltrafik). 

 

Syfte och huvuddrag  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder. Bebyggelsen ska bidra till att skapa en attraktiv 

boendemiljö. Vidare är syftet att möjliggöra för sammanlänkade naturområden som värnar om 

naturvärden och rekreativa värden. 

MILJÖBALKEN (MB  

Miljöbalken 6 kapitel  
Undersökning  
Enligt PBL 4:34 ska bestämmelserna i Miljöbalken 6:11–6:18 och 6:22 tillämpas om genomförande av 

en detaljplan kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (EU-direktiv 2001/42 EG). Vid en 

betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen göras under vars process en 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram. För att kommunen ska kunna ta ställning till om en detaljplan 

medför en betydande miljöpåverkan eller inte, görs en underökning utifrån förordningen (2017:966) 

om miljöbedömningar. En undersökning, daterad 2019-04-11, har gjorts för denna detaljplan. 

Kommunens bedömning av undersökningen är att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 

sådan betydande miljöpåverkan att någon miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Kommunen har samrått om undersökningen med 

Länsstyrelsen, som i sitt yttrande 2020-06-11 delar kommunens uppfattning.  
Kommunen ska efter att en undersökning har genomförts ta ställning till om genomförandet av 

detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut kommer att tas av 

kommunen. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Plandata 
Geografiskt läge 
Planområdet utgörs av fastigheten Vrå 1:3 och en mindre del av Vrå 1:137 som är belägna i östra 

delen av Alsike tätort. Fastigheten Vrå 1:3 utgörs idag av avverkad skogsmark. Fastigheten Vrå 1:137 

är tät skog. 

 

Areal 

Planområdet har en area om ungefär 20 ha, varav ungefär  17 ha på fastigheten Vrå 1:3 och 3,5 ha på 

fastigheten Vrå 1:137. 
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Markägoförhållanden 

Vrå 1:3 ägs av en privat fastighetsägare, Vrå 1:137 ägs av Knivsta kommun. 

 

Landskapsbild/Stadsbild 
Förutsättningar  
Planområdet utgörs idag av gallrad kuperad skogsmark. Angränsande område åt norr, öster och söder 

består av naturmark som i nordöst angränsar till jordbruksmark. Västerut finns enbostadsbebyggelse 

vid Tallrisgatan. Ungefär 750 meter öster om planförslaget går E4:an. Söder om planområdet pågår 

detaljplanearbete för att uppföra bebyggelse. 

 

 
Figur Skogsstig från Tallrisgatan och träd i planområdets västra del. Foto: Knivsta kommun 

 

Förslag och konsekvenser 
Stadsbilden kommer att förändras i och med att obebyggd skogsmark bebyggs. En naturremsa bevaras 

öster om Tallrisgatan. Denna är som smalast 25 meter och som bredast 90 meter. Det kommer därför 

inte att synas någon bebyggelse från Tallrisgatan. En bit norr och öster om planområdet finns 

åkermark. Från dessa delar kommer viss bebyggelse att vara synlig då bebyggelsen blir genom den 

kuperade marken något upphöjd. Närmast åkerkanten kommer det finnas en remsa med natur som 

bevaras i detaljplanen. 

 

Bebyggelse 
Förutsättningar 
Planområdet är idag obebyggd och består av gallrad kuperad skogsmark. Intill planområdet i väster 

finns enbostadsbebyggelse i en till två våningar. Området är relativt nybyggt från början av 2000-talet. 

 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget består av bebyggelse i norr av en gata i nord-sydlig riktning med bostadsbebyggelse på 

vardera sida. I söder föreslås bebyggelse till stor del på vardera sida om en ringgata med ett mindre 
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naturområde i mitten. Dessa gator förenas genom en mindre gång- och cykelbana. Bebyggelsen 

föreslås vara villor, parhus, kedjehus och radhus. Gruppbostäder föreslås i den norra ringgatans norra 

del och villabebyggelse i övriga delar. Karaktären i området tar inspiration av ”hus-i-naturmark” med 

natur bevarat runtom bebyggelsen och är småskalig. Bebyggelsen anpassas också i möjligaste mån till 

terrängen i området. Bebyggelsen får maximalt vara nio meter i nockhöjd, vilket i praktiken är ungefär 

två våningar. 

 

Ett gestaltningsprogram som beskriver huvuddragen i gestaltningen av bebyggelsen samt den 

allmänna platsen kommer att tas fram i den fortsatta processen. 
 

Planbestämmelser  
B Möjliggör bebyggelse med bostadsändamål i samtliga våningar. PBL 4 kap. 5 § 1 st. 3 

p. 

 

 Högsta nockhöjd i meter 

 Minsta takvinkel är angivet värde i grader. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 Mark får inte förses med byggnad. PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

e1 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

e2 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 

PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p. 

 

f1 Endast radhus, parhus eller kedjehus PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

f2 Endast friliggande villor PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p 

 

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 

p. 

 

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 

1 st 1 p. 

 

p3 Byggnad ska placeras minst 6,0 meter från allmän plats. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

p4 Byggnad får sammanbyggas i fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

p5 Byggnad ska placeras minst 4,0 m från fastighetsgräns. PBL 4 kap 16 § 1 st 1 p. 

 

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark. PBL 4 kap. 6 § 

 

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning. Kvartersmark. PBL 4 kap. 18 § 1 st. 

 

Park- och naturmiljö 
Förutsättningar 
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Idag består planområdet av kuperad gallrad skogsmark och används som tätortsnära natur av 

människor i Alsike. Området angränsar till skog i norr, öster och syd. Skogsområdet söderut genomgår 

planläggning och kommer eventuellt i framtiden delvis bestå av bebyggelse. 

 

Förslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att delar av skogsmarken tas i anspråk för att möjliggöra bebyggelse av bostäder. 

Planförslaget innebär också att stora delar av naturmarken kommer bevaras och på så vis även i 

framtiden kunna fungera som tätortsnära natur. Naturmarken som bevaras är främst miljön vid 

skogsbäcken och delar av tallskogen. Naturmarken har bevarats för att få sammanhängande stråk. 

Kommunens ambition är att utveckla dessa naturområden och få till en mer tillgänglig skog för 

allmänheten. 

 
Grönstrukturplan  
Grönstrukturplanen pekar ut delar av området som närnatur som används av fritidsklubbar. Den 

huvudsakliga delen av det utpekade området bevaras som natur i detaljplanen. Utöver detta bevaras 

natur för att värna om områden med naturvärden, rekreativa värden och ekosystemtjänster. 

 

Utredningar  

Naturvärdesinventering  

Naturvärdesinventeringen utfördes enligt svensk standard för Naturvärdesinventering 

avseende biologisk mångfald (NVI) (SS 199000:2014). Det inventerade området delades upp 

i naturvärdesobjekt som beskrevs i text och vars naturvärdesklass bedömdes. Inom området 

identifierades 6 st naturvärdesobjekt. 3 av dem utgjordes av sträckor längs en skogsbäck som 

rinner genom området från syd till norr. En av dessa sträckor bedömdes ha påtagligt 

naturvärde då sträckan var mer naturlig med finare botten av lera, småsten och grus. Där fanns 

även en del död ved i vattnet samt äldre träd längs stranden. Övriga sträckor samt 3 

skogsobjekt bedömdes ha vissa naturvärden. Dessa bäcksträckor var mer påverkade och har 

med största sannolikhet rätats en gång i tiden. Naturliga vattendrag har dock alltid naturvärde 

då de erbjuder levnadsmiljöer för vattenlevande arter och arter som behöver en hög och jämn 

luftfuktighet. Skogsobjekten bestod av gallrade barrskogar som hade några värdefulla 

biotopkvalitéer, till exempel äldre träd, död ved och lövinslag. Av naturvårdsarter gjordes tre 

fynd varav ett var av revlummer och de andra var de skogliga signalarterna blåmossa och 

grovticka. Fyndet av grovticka i sydöstra delen av området kan indikera skoglig kontinuitet. 

 

Naturvärdesobjekten har olika klassningar från 1 till 4 där 1 är högst och 4 lägst. Följande 

naturvärdesobjekt identifierades. 

 

1 Skogsbäck – Norra sträckan, 2 Skogsbäck – Södra sträckan, 3 Dike – längs norra kanten, 

4 Blandskog, 5 Tallskog – nordost, 6 Tallskog – sydost 
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Figur Kartbild över områdets olika naturvärdesobjekt till vänster och dess naturvärdesklass 

till höger. Källa: Naturvärdesinventering, Naturföretaget 

 

Ekosystemtjänstanalys 

En ekosystemtjänstanalys har tagits fram. Rapporten innehåller en kartläggning av de av 

Knivsta kommun prioriterade ekosystemtjänster, som finns i området idag, och en analys av 

möjliga framtida ekosystemtjänster som är särskilt viktiga för Alsike och dess omgivningar. 

En ekosystemtjänst kartlägger, analyserar och visualiserar ekosystemtjänster inom ett 

undersökningsområde utifrån rumsliga förutsättningar av befintlig grönstruktur för att ta reda 

på vilka nyttor eller värden tjänsterna har. 

 

Av analysen framgick det att nästan alla av de prioriterade ekosystemtjänsterna i Knivsta 

kommun förekommer i någon form inom detaljplaneområdet. Av dessa är de mest 

framträdande ekosystemtjänsterna de som erbjuds av bäcken i området samt 

sammanhängande skogsområden. Båda dessa erbjuder flertalet tjänster med olika funktioner, 

t.ex. naturvärden i form av miljöer med utvecklade ekosystem som kan nyttjas av många olika 

djur och växter, reglerande funktioner som vattenflödesreglering, bullerdämpning och 

temperaturreglering. Slutligen bidrar de även med rekreationsvärden i form av natur som 

människor tycker om att vistas i. I studien gjordes enkäter med förskolor och skolor. Från 

förskolorna som deltog i undersökningen framgick det att de uppskattar områdets variation 

och avskildhet samt den fina natur som det erbjuder med goda möjligheter till lek och lärande. 

 

I analysen har förslag för hur identifierade ekosystemtjänster ska hanteras tagits fram; dvs 

huruvida de ska skyddas, stärkas eller om de behöver skapas. De delar av området som 
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behöver skyddas är främst bäcken och dess närmiljö, gamla tallar i området samt tallskogen i 

sydöst. Det förslag som är mest värt att lyfta fram enligt utredningen för ekosystemtjänster 

som kan skapas är det om att anlägga en damm längs bäckfåran. En damm skulle kunna bidra 

till båda ekologiska och sociala värden samtidigt som den även kan erbjuda en reglerande 

funktion mot stora vattenflöden vid kraftig nederbörd. 

 

 
Figur Ekosystemtjänster att skydda, skapa och stärka enligt ekosystetjänstanalysen. 

 

Förslaget  

Planförslaget har tagit hänsyn till ovannämnda utredningar genom att anpassa bebyggelsen till 

dessa värden. Planförslaget avser att bevara delar av skogen genom att delar av fastigheten 

planläggs som natur. Planförslaget innebär att området även i fortsättningen kan fungera som 

tätortsnära natur och förslaget har beaktat skogens funktion för friluftsliv, lek för boende samt 

skola i närområdet. Stor vikt har lagts vid att skapa genomgående och sammanhängande 

grönområden. 

 
Planförslaget föreslår ett kommunalt huvudmannaskap för naturmarken. Det innebär att marken 

övergår till kommunalägo och att kommunen ansvarar för utformningen av marken. 

 
Planbestämmelser  
 

NATUR Naturområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. PBL 4 

kap. 5 § 1 st. 2 p. 

n1 Markens höjd får inte ändras. PBL 4 kap. 10 §. Denna bestämmelse används för att 

skydda utpekade tallar i östra delen av planområdet. 



 
 

 

10 

b1 Marken får inte hårdgöras. PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.. Denna bestämmelse används för 

att skydda utpekade tallar i östra delen av planområdet. 
 

 

Offentlig och kommersiell service 
Förutsättningar 
Inom en radie av 500 meter finns såväl offentlig som kommersiell service i form av skola, förskola 

och kiosk samt pizzeria och en matvarubutik. 

 
Förslag och konsekvenser  
Ingen offentlig eller kommersiell service föreslås i detaljplaneområdet. 

 

Gatunät och trafik 
Förutsättningar 
Området är obebyggt och därför finns inget gatunät i området. 

 
Förslag och konsekvenser 
Gatustrukturen ska utformas enligt Knivsta kommuns trafikstrategi. Knivsta har pekat ut gång och 

cykel som prioriterat färdmedel i sin prioriteringsordning av trafikslag, därefter kommer 

kollektivtrafik och sedan biltrafik. Trafikstrategin förespråkar fokus på närhet och tillgänglighet och 

att skapa trygga miljöer för barn. I detta område som ligger något avsides från övriga Alsike så 

kommer dock bilen få ta större plats. 

 

Föreslagen infartsväg för den södra delen av området är genom Gränsgatan. Även en mindre gata 

möjliggörs i södra delen av planområdet för att sammankoppla området söderut som är under 

planläggning.  Föreslagen infartsväg för det norra området är genom Gränsstigen. Mindre stigar för 

gång kommer finnas i släpp som finns mellan bebyggelse på Tallrisgatan. 

 

Detaljplaneförslaget medför nya lokalgator. En lokalgata planeras gå som en ringgata i den södra delen 

av planområdet. I den norra delen planeras en lokalgata gå från vändplanen vid Granstigen och 

söderut. Dessa lokalgator sammanbinds med en gång- och cykelbana. Gång- och cykelbana får 

anordnas i Natur. Av denna anledning är en gång- och cykelbana utpekad med en illustrationslinje i 

plankartan. Lokalgatorna är 8,5 meter breda med 2,0 meter gångbana, 5,5 meter körbana och 1,0 meter 

möbleringszon. En mindre gata möjliggörs även inom kvartersmark inom den norra delen av 

ringgatan. Denna interngata fastställs inte i plankartan och är heller ingen vanlig gata i bemärkelsen att 

den förvaltas med kommunalt huvudmannaskap. Istället blir det en gemensam gata för de boende 

längs med denna. Ambitionen är att denna gata blir 6,0 meter bred, med 5,5 meter körbana och 0,5 

meter infiltrationszon. 
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Figur Gatusektion för lokalgatan genom området. Gatan möjliggör för gångbana, körbana för bil och 

cykel och en möbleringszon. 

 

 
Figur Gatusektion för interngata på kvartersmark (inte allmän plats). 

 
Kollektivtrafik  
Närmsta busshållplats är Alsike Vrå Skogsväg på ungefär 250 meters avstånd från planområdet. 

Hållplatsen finns längst med Brunnbyvägen som regelbundet trafikeras av linje 180/181 mot Knivsta 

samt linje 102 mot Uppsala. 

 
Parkering  
Knivsta kommun tillämpar parkeringsnorm antagen av Bygg- och miljönämnden 2012-12-11, §214.  
Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika ändamål och ger 

vägledning vid detaljplaneläggning och bygglov. 
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Planområdet tillhör zon 2 enligt gällande parkeringsnorm. För zon 2 gäller att bilparkering på 

kvartersmark för bostäder ska anordnas enligt gällande parkeringsnorm (1,0 per 100 kvm bruttoarea 

BTA). Vid införande av en bilpool kan normen sänkas med 30 procent. Om det vid bygglovskedet 

antagits en ny P-norm ska den tillämpas. Parkeringar avses att finnas på kvartersmark för respektive 

bostad. 
 

Planbestämmelser  
GATA Möjliggör för både fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en tätort eller för 

trafik som har sitt mål vid gatan. PBL 4 kap . 5 § 1 st. 2 p. 
 

Tillgänglighet och trygghetsaspekter 
Den fysiska planeringen har en viktig roll i frågan om att förbättra tillgängligheten till viktiga mål-

punkter samt förstärka den upplevda tryggheten i ett område. Exempel på målpunkter kan vara 

busshållplatser, övergångsställen och entréer. Planläggningen ska främja en från social synpunkt god 

livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, PBL 2 kap. 3§.  

Ny byggnad för allmänt tillträde ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättningar och deras livsvillkor, PBL 8 kap. 1 § och 2 §. Tillgängligheten prövas i detalj i 

bygglovet. 

 

Vid anläggande av allmänna platser eller andra anläggningar som inte är byggnader gäller Boverkets 

allmänna råd, BFS 2011:5 (om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader). 

Tillsyn över tillgängligheten utförs av kommunen. 

 

Tillgängligheten i byggnader och på tomter regleras i Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och 

byggförordningen(PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR) och hanteras vid ansökan om bygglov.  

 

Ett genomförande av planförslaget innebär att skogsmark bebyggs och delar av området går till att 

vara en bebyggd och befolkad plats. Bebyggelsen bidrar till fler vakande ögon på allmän platsmark 

och att platsen kommer vara bättre belyst. I området kommer det att finnas en gång- och cykelbana 

som binder samman områdets norra och södra del. Vidare planeras en gata söderut för att 

sammankoppla detta område med området söderut som är under planläggning. Detta möjliggör för 

bättre genomströmning av människor. Detta tillsammans med att fler människor kommer röra sig inom 

området kan bidra till en ökad upplevelse av trygghet. 

 

Planförslaget innebär också att delar av skogsmarken bevaras. Genom att kommunen avser att ta över 

naturmarken ges kommunen rådighet över marken och därmed även möjlighet att arbeta med 

trygghetsfrågor om behov finns. 

 

Barnperspektivet  

Barnens intresse och behov i boende-, fritids- och skolmiljö är viktiga aspekter att ta hänsyn till i 

planarbetet. I plan- och bygglagen ställs krav att vid anordnande av tomter ska tillräckligt stor friyta, 

lämplig för lek och utevistelse, prioriteras framför parkering, PBL 2 kap. 7 §.  

 

Den föreslagna exploateringen innebär att skogsmark kommer att exploateras. I framtagandet av 

detaljplanen har dock hänsyn tagits till att bevara naturmark som barn använder. I 

ekosystemtjänstanalysen lyfts fram att barn använder området bland annat på grund av känslan av 

enskildhet, att den är lättillgänglig och att naturen upplevs som fin. Utredningen lyfter fram att detta 

beaktas bäst genom att bevara sammanhängande skog utanför planerad bebyggelse. I detaljplanen 

regleras naturmark i sammanhängande stråk i främst nord-sydlig riktning men även säkerställer 

sammanhängande stråk i väst-östlig riktning i planområdets södra del som är sammankopplat med ett 

grönstråk genom Alsike. 
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Markföroreningar 
Det finns inga kända markföroreningar i dagsläget och marken har inte använts på ett sådant sätt som 

leder till misstanke om föroreningar. 

 

Kulturmiljö och fornlämningar 
En kulturhistorisk utredning har gjorts under år 2020. I undersökningen hittades ett gravfält i den norra 

delen av området. Gravfältet är troligen från yngre bronsålder-äldsta järnålder. Gravfältets exakta 

utbredning är inte klarlagt. Området med gravfältet är undantaget från detaljplaneområdet. Kommunen 

vill upplysa att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, gräva ut, bygga bort, övertäcka eller på annat 

sätt skada en fornlämning utan tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 

 

Dagvatten, vattendrag och miljökvalitetsnormer 
Dagvattenpolicy  

Knivsta kommuns dagvattenpolicy förespråkar lokalt omhändertagande och öppna dagvattenlösningar. 

Dagvattenhanteringen ska användas som ett positivt inslag i närmiljön och gröna lösningar som bidrar 

till ekosystemtjänster ska därmed premieras. Sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor måste 

säkerställas och dagvattenhanteringen ska ta hänsyn till ett förändrat klimat. 

 

Dagvattenutredning 

En dagvattenutredning för området har tagits fram. Ett förorenat område har identifierats inom 

avrinningsområdet, men inget vatten från planområdet bedöms påverka detta. 
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Figur Avrinningsområdet och avrinningsvägar. Källa: Dagvattenutredning, SWECO. 

 
Förändringar och konsekvenser  

Dagvatten från tomtmark planeras att fördröjas inom respektive tomt och därefter ledas ut i 

intilliggande naturmark. Vägdagvatten planeras att efter rening släppas i ett befintligt dike 

som leder vidare till ett dikesystem på jordbruksmark som är del i ett markavvattningsföretag. 

I dagvattenutredningen görs bedömningen att den nya bebyggelsen inte riskerar översvämma 

markavvattningsföretagets diken, men det finns en täckdikning som tillkommit efter 

markavvattningsföretagets antagande som kan vara begränsande. Förutsättningarna för det 

aktuella markavvattningsföretaget behöver undersökas vidare framöver i 

detaljplaneprocessen. Lövstaån är recipient för dagvatten från området och uppnår inte god 

kemisk status och har måttlig ekologisk status till följd av övergödning och fysisk påverkan 

på vattendraget. Fysisk påverkan på recipienten kan inte kopplas till utsläpp av dagvatten från 

den planerade exploateringen. Inga mätningar av ämneshalter är gjorda i vattenförekomsten.  

 

Halter och mängder av dagvattenföroreningar ökar efter exploatering och bedömningen är att 

rening av dagvatten behövs. Dagvattenanläggningarna utformas så att 20 mm regn, räknat 

över hela fastighetens yta (reducerad area), kan renas och fördröjas innan utsläpp. För villor 

och radhus-/parhus behöver endast 10 mm fördröjas. Dagvatten från enskilda villatomter 

föreslås renas och fördröjas i exempelvis stenkistor innan vidare avledning. Vägdagvatten 

föreslås, beroende på delområde, hanteras i torrdamm eller svackdike. Dagvatten från de två 

radhusområdena föreslås hanteras i torrdammar (skålade gräsytor). Samtliga 

dagvattenlösningar behöver någon typ av bräddningsanordning så att dagvattnet kan ledas om 
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till sekundära avrinningsvägar vid flöden större än de som lösningarna har dimensionerats för. 

Vid stora nederbördstillfällen kan dagvatten ytligt rinna genom området. Det är viktigt att 

höjdsättningen av området utformas så att vatten kan avrinna utan att skada byggnader eller 

utgöra hinder för utryckningsfordon. 

 

Om föreslagen systemlösning för dagvattenhantering implementeras underskrider samtliga 

undersökta föroreningsämnen uppsatta riktvärden. Föroreningsbelastningen ökar dock i och 

med exploateringen även efter det att dagvatten har renats, jämfört med före exploateringen. 

Detta är nästan undantagslöst fallet vid exploatering av naturmark. Lövstaån har enligt VISS 

en problematik avseende övergödning men inget beting finns beräknat i dagsläget för att 

kunna utvärdera påverkan av ökningen av föroreningsbelastningen på MKN. Då belastningen 

av samtliga ämnen ökar efter exploateringen går en negativ påverkan på MKN inte att 

utesluta. Bedömningen enligt dagvattenutredningen är dock att ytterligare rening inom 

utredningsområdet inte kommer leda till en förbättring av status för recipienten Lövstaån och 

rekommenderar istället att en kompletterande utredning görs av hela dess avrinningsområde. 

För att öka möjligheten att uppnå god status behöver recipientspecifika gränsvärden och en 

analys av föroreningsbelastningen för hela avrinningsområdet tas fram. Bedömningen är 

således att den föreslagna markanvändningen inte påverkar miljökvalitetsnormerna för 

recipienten. 

 

Geoteknik 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består området av morän, urberg, 

glacial lera och sandig morän. 

 

  
Figur. SGU:s Jordartskarta med teckenförklaring 

 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp  
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Området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. 

 

Vid projektering ska behovet av brandpost ses över för att säkerställa att brandvattenförsörjning kan 

ordnas.  

 
El  
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området.  

 
Vatten och avlopp 
I dagsläget finns kapacitetsproblem för spillvatten i Knivsta reningsverk. Arbete pågår för att försöka 

möjliggöra en anslutning till Käppalaförbundets reningsverk för spillvatten. Under tiden det arbetet 

pågår förbereds även en tillståndsansökan för att som alternativ kunna utöka det befintliga 

reningsverkets kapacitet.  

 

Den föreslagna tillkommande bebyggelsen i detaljplanen bedöms inte rymmas inom kommunens 

befintliga VA-kapacitet och kommer därför inte att kunna antas innan det finns kapacitet. 

 

Avfall 
Avfallshantering ska lösas inom kvartersmark och möjlighet till återvinning ska finnas. Verksamheter 

inom planområdet förutsätts avsätta utrymme för sophantering inom respektive tomt. Vid 

nybyggnation av avfallsutrymme ska krav på tillgänglighet och arbetsmiljö uppfyllas. Soputrymmen 

ska utformas och placeras så att källsortering kan ske och så att de kan nås av sopbilar utan backande 

rörelser. Utformningen av utrymmet ska även anpassas så att personer med funktionsnedsättning 

obehindrat kan lämna avfallet. Avfallshantering regleras inte i detaljplanen utan i efterföljande 

bygglov. 

 

Planbestämmelser  
E Möjliggör för tekniska anläggningar såsom pumpstation för VA och 

transformatorstation. PBL 4 kap . 5 § 1 st 3 p. 
 

 

Störningar 
Buller 

En trafikbullerutredning är genomförd av Åkerlöf Hallin Aukustik, 2019-10-25. Enligt utredningen är 

bullernivåerna i området i dagsläget och enligt prognos år 2040 lägre än 55 dB(A) ekvivalent nivå. 

Ljudnivån från värmeverket är lägre än 40 dB(A). Bedömningen är således att bostäder utifrån 

bullersynpunkt kan uppföras i området. En mer detaljerad bullerutredning kommer tas fram längre 

fram i processen. 

 

Vibrationer  
Föreslagen bebyggelse är lokaliserad långt från källor som kan ge upphov till vibrationer. 

Bedömningen är således att det inte föreligger någon risk för vibrationer. 

 

Luft  
Knivsta kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Enligt framtagna luftföroreningskartor 

(från SLB-analys åt Östra Sveriges luftvårdsförbund) visar de beräknade års- och dygnsmedelvärderan 

för Partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) med 2015 års utsläpp att Alsike ligger under normvärden 

och miljökvalitetsmålen. 

 

 

Riskbedömning 
Räddningstjänst  
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Insatstiden för räddningstjänsten är ungefär 10 minuter. Insatstiden innebär anspänningstid, körtid 

samt angreppstid. Knivsta brandstation ligger 2,5 kilometer från planområdet, men det är en 

deltidsstation, vilket medför en anspänningstid på 90 sekunder under dagen på vardagar och 5 min på 

kvällar och helger. Utöver det ingår någon extra minut för angreppstiden. Åtkomligheten för 

räddningstjänstens fordon säkerställs innan bygglov beviljas. Avståndet mellan räddningstjänstens 

fordon och punkten för räddningsinsats ska maximalt vara 50 m. Om det allmänna gatu- och vägnätet 

efter detaljutformning inte medger tillräcklig framkomlighet ska en speciell räddningsväg anordnas 

enligt gällande regler. 

 

Farligt gods 

Planområdet berörs ej av rekommenderad väg för farligt gods. 

GENOMFÖRANDE 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

ekonomiska åtgärder som behövs för ett ändamålsenligt och i övrigt samordnat plangenomförande. 

Genomförandebeskrivningen har inte någon självständig rättsverkan utan ska fungera som en 

vägledning till de olika genomförandeåtgärderna. Avgörande i frågor som rör fastighetsbildning, 

vatten- och avloppsanläggningar, vägar m.m. regleras genom respektive speciallag.  

 

Organisation och tidplan 
På grund av bristande VA-kapacitet gällande avlopp är bedömningen att detaljplanen inte kommer 

kunna antas i dagsläget utan är beroende av kapacitetshöjande åtgärder i reningsverket. 

 
Samråd – januari/februari 2021 

Granskning – maj/juni 2021 

Antagande – Oklart 

Laga kraft – Oklart 

 

Arbetsfördelning 
• Kommunens samhällsbyggnadskontor ansvarar för 

o upprättandet av detaljplan o anläggandet av allmän 

platsmark (på bekostnad av respektive exploatör) o drift 

och underhåll av allmän platsmark. 

  

• Kommunens bygg- och miljökontor ansvarar för 

o myndighetsutövning vid bygglov och miljötillsyn.  

  

• Kommunens enhet för mark och exploatering ansvarar för 

o träffande av exploateringsavtal.  

  

• Knivstavatten AB ansvarar för 

o utbyggnad och drift och underhåll av den allmänna Va-

ledningen.  

  

• Respektive byggherre/exploatör/fastighetsägare ansvarar 

för 

o uppförande, drift och skötsel av nybyggnation inom 

kvartersmark.  
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o utförande av mätningar, undersökningar och andra kontroller inom 

kvartersmark enligt bestämmelser i denna detaljplan och i gällande 

lagstiftning.  

o rapportering av eventuella markföroreningar till tillsynsmyndighet. 

o bekostnad av de arkeologiska utredningar som är nödvändiga. o lokal 

fördröjning och rening av dagvatten inom fastigheten innan det når VA-

huvudmannens ledningar.  

  

• Lantmäterimyndigheten ansvarar för 

o erforderliga fastighetsbildnings-, anläggnings- och 

ledningsrättsåtgärder, på initiativ och bekostnad av ägaren 

till stamfastigheten samt eventuell köpare av 

styckningslott  

Tekniska åtgärder 
El 
Vattenfall Eldistribution AB är huvudman för elnätet i området. 

 

Vatten och avlopp 
VA-huvudmannen (Knivstavatten AB) ansvarar för upprättande förbindelsepunkt för 

allmänna VA-ledningar i fastighetsgräns. Exploatören ansvarar för byggnation av 

fastighetens VA-installation. Exploatören/fastighetsägaren måste skicka in servisanmälan 

och betala anläggningsavgift innan de får ansluta till det kommunala VA-ledningsnätet. VA-

huvudman gör inkopplingen till fastighetens nät. Eventuellt behov av byggvatten ska 

anmälas i förväg till VA-huvudman. 

Dagvatten 
Dagvatten ska fördröjas och renas inom egna fastigheten innan det avleds från fastighet. 

 

Markföroreningar 
Om markföroreningar påträffas ska dessa rapporteras till tillsynsmyndighet.  

Markägoförhållande  
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighets- 

förteckningen. 

 

Fastighetsrättsliga frågor  
Fastighetsbildning  
Detaljplanen ger ett underlag för fastighetsbildning och anläggningsförrättning. Vid fastighetsbildning 

ombesörjer fastighetsägare för ansökan och kostnad. 

 

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
I den södra delen av planområdet möjliggörs för en interngata på kvartersmark. I denna del finns en 

planbestämmelse med markreservat för gemensamhetsanläggning. Det kan bli aktuellt med 

gemensamhetsanläggning för gata och för vatten- och avloppsanläggning. I plankartan finns mark 

avsatt som markreservat för detta ändamål. 

 

Den södra delen av Granstigen som i dagsläget är en gemensamhetsanläggning (Vrå 1:539) föreslås i 

detaljplanen regleras som gata med kommunalt huvudmannaskap. Detta medför att kommunen tar 

över driftansvaret över denna del. 
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Ansökan om lantmäteriförrättning   
Respektive fastighetsägare ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för genomförandet av 

planen. Respektive ledningsinnehavare ansöker om och bekostar förrättning för bildande av 

ledningsrätt. 

 

Ekonomi och avtal  
Detaljplanen har bekostats via plankostnadsavtal. Det innebär att ingen planavgift tas ut i samband 

med bygglov. 

 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal tecknas innan antagande av detaljplanen. Avtalet reglerar byggande av 

vatten och avloppsanläggningar, projektering av eventuella brandposter, gator och övrig 

allmän plats samt övriga allmänna och gemensamma anläggningar, kostnadsfördelning, 

tidplan, betalningsplan och överlåtelse av mark, åtaganden vad gäller gestaltningsprogram, 

ekosystemtjänster m.m. 

Bygglovsavgift 

När detaljplanen har vunnit laga kraft har fastighetsägaren rätt att söka bygglov enligt detaljplanen. 

Bygglovavgiften debiteras enligt kommunens gällande bygglovtaxa. 

 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp, spillvatten och dagvatten. 

När förbindelsepunkt för vattentjänsterna meddelats fastighetsägaren infaller avgiftsskyldighet enligt 

lagen om allmänna vattentjänster. Anläggningsavgiften faktureras den som vid meddelandet äger 

fastigheten enligt då gällande VA-taxa. Om fastigheter bygger ut eller ändrar ändamål finns skyldighet 

att meddela detta till Roslagsvatten enligt av kommunen antagen ABVA, allmänna bestämmelser för 

vatten och avlopp. 

 

Administrativa frågor  
Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark.  

 

Genomförandetid  
Planens genomförandetid är 10 år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Under 

genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 

detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 

fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till 

ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). PBL 4 kap. 21 §. 

MEDVERKANDE I PROJEKTET  

Förslaget har tagits fram av kommunförvaltningen.  

 

KOMMUNFÖRVALTNINGEN  

Samhällsbyggnadskontoret  
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Plan- och bygglagen:
PBL (2010:900)

(A1)

b

Arkiologisk utredning

Naturinventering
Ekosystemtjänstanalys
Översiktlig VA-utredning
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PLANBESTÄMMELSER
Följande g äller inom  om råden m ed nedanstående beteckning ar.

Endast ang iven användning  och  u tform ning är tillåten.

Där beteckning  saknas g äller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom rådesg räns

Användning sg räns

Egenskapsg räns

Egenskapsg räns och  adm inistrativ g räns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Natu rom råde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E Tekniska anläg g ning ar, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 22,5% Största bru ttoarea är ang ivet värde i % av fastig h etsarean inom  egenskapsom rådet. Utöver detta får ett

fristående u th u s/g arage m ed en största byg g nadsarea om  50 kvm  u ppföras. Enplansh u s får dock vara m axim alt
220 kvm  i byg g nadsarea., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@
@@@@@@@ Marken får inte förses m ed byg g nad, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 40,0% Största byg g nadsarea är ang ivet värde i % av fastig h etsarean inom  egenskapsom rådet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—0,0 Hög sta nockh öjd är ang ivet värde i m eter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
G0,0 Minsta takvinkel är ang ivet värde i g rader, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radh u s, parh u s eller kedjeh u s, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Endast frilig g ande villor, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får inte h årdg öras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Placering
p1 Hu vu dbyg g nad ska placeras m inst 4,5 m eter från fastig h etsg räns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Kom plem entbyg g nad ska placeras m inst 2,0 m eter från fastig h etsg räns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p3 Byg g nad ska placeras m inst 6,0 m eter från allm än plats, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p4 Byg g nad får sam m anbyg g as i fastig h etsg räns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p5 Byg g nad ska placeras m inst 4,0 m eter från fastig h etsg räns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Mark
n1 Markens h öjd får inte ändras, PBL 4 kap. 10 §

Fastighet
d1 800 Minsta fastig h etsstorlek är ang ivet värde i kvadratm eter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
d2 1200 Största fastig h etsstorlek är ang ivet värde i kvadratm eter, PBL 4 kap. 18 § 1 st

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genom förandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 §

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u 1 Markreservat för allm ännyttig a u nderjordiska ledningar. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 6 §

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g 1 Markreservat för gem ensam h etsanläg g ning. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 18 § 1 st

ILLUSTRATIONER
Illu strationslinje - Streckad

Illu strationstext Illu strationstext
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Samhällsutvecklingsnämnden 

Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 

 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden antar remissvar 2022-01-03 såsom sitt yttrande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sigtuna kommun tar fram en översiktsplan för kommunen. Förslaget till översiktsplan är på 
granskning och Knivsta kommun har getts möjlighet att komma med synpunkter. 
 
Ärendet 

Sigtuna kommun tar fram en översiktsplan för kommunen. Förslaget till översiktsplan är på 
granskning och Knivsta kommun har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Sigtuna 
kommun redogör i samrådsredogörelsen till översiktsplanen på vilket sätt de synpunkter som 
Knivsta kommun yttrade vid samrådet av översiktsplanen har hanterats.  

Till granskningen av förslaget till ny översiktsplan för Sigtuna kommun har tillägg och 
förtydliganden gjorts baserat på bland annat Knivsta kommuns synpunkter. Exempel på 
tillägg och förtydliganden är att Sigtuna kommun skriver i sin översiktsplan att de ska verka 
för att Knivsta kommuns anslutning till Käppala reningsverk sker genom ledningsdragning av 
vatten och avlopp via Odensala. 

Knivsta kommuns synpunkt gällande sammankoppling av cykelinfrastruktur från Knivsta till 
Sigtuna kvarstår. Knivsta kommun anser det önskvärt att Sigtuna förtydligar i sin 
översiktsplan en framtida koppling till nämnda cykelbana och därmed skapa en koppling med 
cykel mellan Knivsta och Sigtuna.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet har ingen ekonomisk påverkan.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-04 
Förslag till yttrande Sigtuna kommun översiktsplan, 2021-01-03 
Missiv Sigtuna kommun översiktsplan, 2021-12-06 
Granskningsförslag Sigtuna kommun översiktsplan, 2021 
Samrådsredogörelse Sigtuna kommun översiktsplan, 2021 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Sigtuna kommun 
 

Maria Cassel 

Planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Detta gäller granskning av en annan kommuns översiktsplan. Då en översiktsplan är på en 
övergripande planeringsnivå går det ej att avgöra något särskilt som skulle påverka barn 
antingen på ett positivt eller negativt sätt.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Yttrande från Knivsta kommun – Remissvar till granskning 

av förslag till översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun 

Bakgrund 

Sigtuna kommun tar fram en översiktsplan för kommunen. Förslaget till 

översiktsplan är på granskning och Knivsta kommun har getts möjlighet att 

komma med synpunkter. 

Remissyttrande 

Vid granskning av förslaget till ny översiktsplan för Sigtuna kommun, noteras att 

synpunkten från samrådet gällande cykelinfrastruktur kvarstår. Vid samrådet 

skrev Knivsta kommun att det skulle vara önskvärt om den planerade gång- och 

cykelbanan från Uppsala genom Knivsta kommun skulle kunna få fortsätta till 

Sigtuna. Knivsta kommun ser det fortsatt som önskvärt att Sigtuna förtydligar i 

sin översiktsplan en framtida koppling till nämnda cykelbana och därmed skapa 

en koppling med cykel till Sigtuna.  

Knivsta kommun ser regionala och mellankommunala frågor som viktiga och ser 

fortsatt vikten av gott samarbete med Sigtuna kommun.  

 

 

Harriet Swanberg 

Ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden i Knivsta kommun 
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1. Läsanvisning 
Samrådsredogörelsen innehåller dels en redovisning av hur samrådet har genomförts, dels en 
ämnesvis sammanfattning av skriftligt inkomna synpunkter under samrådsperioden med 
kommunens kommentarer. Synpunkterna är uppdelade utifrån kapitelindelningen i 
planförslaget. Kommunens kommentarer och ställningstaganden redovisas i kursiv stil med 
indragna stycken efter synpunkterna.  
För svar till synpunkter som varken berör eller kan hanteras av översiktsplanen har en 
särskild rubrik lagts till i slutet av handlingen, ”svar till övriga frågor”. 
 

2. Föreslagna ändringar av planförslaget 
Med anledning av de synpunkter och förslag som inkommit under samrådstiden har 
kommunen framför allt arbetat vidare med följande teman: 

- Bebyggelseutveckling 
- Grönstruktur och blåstruktur 
- Klimatanpassning, hälsa och säkerhet  

Utpekad bebyggelseutveckling utvecklas till granskningen genom att ett nytt område för 
småhusbebyggelse, Västra Steninge slottsby, läggs till och ett annat, Norr om Aspvägen, 
utgår. Området Eneby revideras med hänsyn till bland annat regionala och lokala natur- och 
friluftslivsvärden.  
Texter och planeringsinriktningar kompletteras i flertalet bebyggelseområden för att ge 
tydligare vägledning i kommande processer, framför allt inom grönstruktur och blåstruktur, 
men även för kulturmiljö, hälsa och säkerhet.    
Planförslaget kompletteras med en vidareutvecklad text om jordbruksmarkens värden. 
Förtydliganden görs också för utvecklingen i den Regionala stadskärnan och vikten av 
samplanering av bebyggelse och infrastruktur. Den övergripande strategin för att minimera 
klimatpåverkan förklaras på flera ställen i planförslaget.  
I den digitala versionen av planförslaget kompletteras kartan med ett antal nya lager, till 
exempel kartlagren för kommunens vattenplan och för grönstruktur och 
bebyggelseutveckling utpekad i den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050. 
Kommunen följer boverkets ÖP-modell. Information för exempelvis de geografiska 
områdena finns i samtliga kapitel av planförslaget. Även vattenfrågor tydliggörs i flertalet 
kapitel. Det handlar bland annat om hur miljökvalitetsnormer för vatten tillgodoses, hur 
riskfrågor för vattenpåverkan ska hanteras utifrån ett förändrat klimat, dricksvattenfrågor 
och Stockholmsåsen som reservvattentäkt, att Mälaren är slutrecipient för dagvatten och om 
strandskydd. Avsnittet om förorenad mark inkluderar nu också vatten.  
Kapitlet om grön infrastruktur utvecklas vidare i text och planeringsinriktningar till 
granskningen. Centrala funktioner i grön infrastruktur ska utvecklas och säkerställas för både 
människors hälsa och upplevelser, samt för den biologiska mångfalden. Parker, gröna och 
blåa stråk, bebyggelsenära rekreation och ytor för ekosystemtjänster ska integreras i den 
samlade bebyggelsen.   
De frågor och rekommendationer som lyftes i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen, HKB, 
för samrådsförslaget har i möjligaste mån arbetats in till granskningen.  
Mellan samråd och granskning har också ytterligare arbetsmaterial tagits fram, bland annat en 
översiktlig lokaliseringsprövning för bostadsbebyggelse på jordbruksmark, samt en utredning 
av, och ett underlag till, förslag för ny bebyggelse i Västra Steninge slottsby.  
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3. Hur samrådet bedrivits 
Samrådet pågick mellan 16 april och 14 juni 2021. Under samrådet inkom cirka 340 
synpunkter. Missiv om samrådet skickades till cirka 100 myndigheter och föreningar och 
företag. Samtliga handlingar hölls tillgängliga på kommunens hemsida, det vill säga 
samrådshandlingen med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning, beslut om samråd, 
sändlista och rapporter från dialogarbetet. Den digitala översiktsplanen lanserades 20 maj. 
Yttranden kunde under samrådstiden lämnas via hemsidan, mejl eller post. Synpunkter har 
även inhämtats från teams-möten med allmänheten, kommuninterna samrådsmöten och 
politiska avstämningar. Synpunkterna har sammanställts och arbetats in i översiktsplanens 
granskningshandlingar.  

3.1. Digitala samrådsmöten via Teams 
På grund av Covid-restriktioner kunde inte traditionella samrådsmöten hållas så som 
planerat. Istället ersattas de av digitala samrådsmöten dit allmänheten och andra intresserade 
kunde anmäla sig via hemsidan. Mejladress var nödvändigt för att kunna skicka ut länk för 
deltagande på mötena. Mötena hölls av en moderator och en ansvarig politiker, Mats Weibull 
(M) samt övriga politiker från den politiska styrgruppen för översiktsplanearbetet som 
önskade delta. Tjänstemän deltog som sakkunniga för att bistå i frågorna från allmänheten.  
De digitala samrådsmötena var fyra till antalet och hade som syfte att skapa dialog om 
samrådsförslaget med fokus på frågor som berörde fyra områden i kommunen, Märsta-
Arlanda, Rosersberg, Sigtuna och Landsbygden. Ett hundratal deltagare från allmänheten 
närvarade vid de sammanlagt fyra samrådesmötena. 

3.2. Trycksaker och annat material 
Affischering genomfördes på kommunens avfallskärl Bigbelly vid Märsta station, Märsta 
centrum, Valsta centrum och Valsta grönstråk samt Strandpromenaden. Tyvärr kunde inte 
biblioteken annonsera eftersom de hölls stängda på grund av Covid-restriktionerna. Ett 
vykort trycktes upp med information om samrådstiden samt datum för de olika digitala 
samrådsmötena. Vykorten distribuerades via Direktreklam till alla hushåll i kommunen, 
inklusive landsbygdens alla postlådor. Vykortet skulle distribueras för sig, och inte som en 
del av en reklampacke. Tyvärr har några boende i kommunen rapporterat att vykortet inte 
nått fram. Annons sattes in i lokaltidningen Mitti med samma information. 

3.3. Webb och sociala medier 
Översiktsplanens samrådsförslag finns i digital version och som nedladdningsbar pdf. 
Samrådstiden har kommunicerats via hemsidan på den officiella anslagstavlan, samt via 
översiktsplanens eget så kallade ”rum” och i nyhetsflödet. På Facebook och Instagram 
publicerades också flera inslag om att översiktsplanens samrådstid pågick, och att man skulle 
gå på hemsidan för att skicka sina synpunkter på www.sigtuna.se/oversiktsplan, ett eget 
”rum” där information och själva översiktsplanen kunde hittas.  
Hemsidan innehöll ett webbformulär där synpunkter kunde skrivas in och skickades direkt 
till Kontaktcenter. Intill fanns information om hur man kunde anmäla sig till de digitala 
samrådsmötena. 

3.4. Tidig dialog  
Inför framtagandet av översiktsplanen genomfördes ett antal tidiga dialoger. Dessa inriktades 
på de målgrupper som traditionellt är svåra att nå såsom barn, ungdomar och yngre vuxna. 
Eftersom de två senare kategorierna är vana dataanvändare, beslutades att en kartdialog var 



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Samrådsredogörelsen

KS/2018:607 
2021-11-25 

 
 

6 (84) 
 

en bra digital kommunikationsform för att nå dem. Under kartdialogen kunde besökaren 
lämna information om favoritställen och ställen som kunde förändras, plats att bebyggas med 
bostäder eller verksamheter etc. Informationen arbetades in i översiktsplanen och ledde 
bland annat till att naturfrågorna beskrevs tydligare. Framförallt bekräftades olika antaganden 
som dittills hade gjorts översiktsplanearbetet i och med att även allmänheten såg dem som 
viktiga frågor: naturfrågor, sysselsättning, boende, trygghet, mötesplatser, kollektivtrafik och 
möjligheter att pendla på ett smidigt och tryggt sätt. Kartdialogen finns dokumenterad i en 
rapport som bilades samrådshandlingarna. 
Förutom kartdialogen, valdes en riktad barndialog som metod att nå de yngre i kommunen. 
Flera skolor tillfrågades och Odensalaskolan anmälde sitt intresse med en klass och 
Steningehöjdens skola med två klasser. Efter upphandling av konsulter med 
specialistkompetens, genomfördes barndialogen under sommaren 2020. Resultatet är 
publicerat i en rapport som fanns med i samrådshandlingarna under samrådstiden. Barnens 
inslag har arbetats in i översiktsplanen och ledde bland annat till att planeringsinriktningar 
och ett särskilt stycke togs med som berör deras synpunkter. 
Kommunen genomförde en landsbygdsenkät sommaren 2020 som också arbetats in i 
översiktsplanen. Enkäten bekräftade översiktsplanens ställningstagande att utveckla 
servicenoderna på landsbygden eftersom enkäten tydligt visade de boendes önskemål kring 
kommunal service och kollektivtrafik. 
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Inkomna synpunkter och kommunens 
ställningstaganden 

 

4. Hållbar samhällsutveckling och inledning av ÖP 

4.1. Översiktsplanens struktur 
Länsstyrelsen inleder sitt yttrande med att de anser att planförslaget är väl genomarbetat med 
ett pedagogiskt upplägg. Upplands Väsby kommun anser att samrådsförslaget är ambitiöst, 
välstrukturerat och på ett tydligt sätt redogör för kommunens framtida utveckling. 
Dispositionen enligt Boverkets modell för Översiktsplaner 2.1 har dock föranlett en rad 
synpunkter från myndigheter, allmänhet och intressenter. Modellen innebär att ÖP ska 
redovisa utvecklingsinriktningar och riksintressen för sig, medan de allmänna intressena har 
en mer traditionell uppdelning där kommunens pågående och framtida mark- och 
vattenanvändning redovisas.  
Synpunkterna varierar från att det blivit mer lättläst till att det blivit svårare att hitta och 
överblicka information som traditionellt hanterats ihop med kommunens egna kartlager. 
Exempelvis har det varit svårt att i den tryckta versionen se hur flygets olika riksintressen 
ligger i förhållande till bebyggelseområden eller att det har upplevts som splittrat att 
riksintresse för kulturmiljövården inte hanteras i kapitlet Kulturmiljö i mark- och 
vattenanvändningsdelen. Likaså har önskemål kommit om att inte fördela vattenfrågor till 
flera olika kapitel.  

Boverksmodellen har i planförslaget använts för att förbereda för digitalisering av 
översiktsplanen, vilket i sig medför nya sätt att hantera innehållet: information ska inte 
upprepas i olika delar av översiktsplanen och lagtext ska undvikas i löpande text. Sådant 
hanteras i den digitala planen med länkar till relevanta hemsidor hos myndigheter. 
Fördelen med en digital översiktsplan är bland annat att de olika kartorna kan 
överlagras på flera sätt. I den tryckta versionen måste en förvald uppdelning av 
kartlager göras. Översiktsplanen ska företrädesvis läsas digitalt. 

4.2. Inledning - tidshorisont 2035 
Trafikverket, Region Stockholm, Handelskammaren, Swedavia, Valsta utveckling och 
Sigtunahem med flera instanser har kommenterat planperiodens korta tidshorisont.  

Planförslaget har ett tidsperspektiv som sträcker sig fram till och med år 2035 och 
kommer vägleda i prioriteringar och inriktningar för fortsatt planering och beslut om 
mark- och vattenanvändning. Inom planperioden förväntas omvärldshändelser ske och 
statliga beslut fattas som kan ändra planeringsförutsättningarna och göra det 
nödvändigt med en översyn av översiktsplanen. Kommunen arbetar med kontinuerlig 
översiktsplanering och har därav bedömt att ett knappt 15-årsperspektiv är lämpligt. 
Planförslaget grundar sig på de utmaningar och mål som kommunen har idag för ett 
hållbart samhälle i framtiden.  

Gällande översiktsplan kommer under varje mandatperiod att aktivt utvärderas genom 
att en planeringsstrategi tas fram. I planeringsstrategin lyfts viktiga strategiska frågor 
för att nå målen i kommunens vision för hållbar utveckling av den fysiska miljön och 
hur detta kan genomföras. Tidshorisonten ses också över och likaså uppdaterar 
kommunen i planeringsstrategin om några förutsättningar har förändrats efter att 
översiktsplanen antogs och om behov finns av nya utredningar, planer eller program. 
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4.3. Om översiktsplanen 
Flera privatpersoner uppger i sina yttranden att de anser att det är ett bra planförslag. En 
person önskar även att översiktsplanen genomförs snarast. 

Kommunen tackar för synpunkterna och kommer göra justeringar enligt vad som 
beskrivs i samrådsredogörelsen. Arbetet med översiktsplanen följer plan- och bygglagens 
process med samråd och granskning innan ett antagande av översiktsplanen kan ske. 
Parallellt med, och integrerat i, detta arbete görs också en strategisk miljöbedömning för 
att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas. 

4.4. Så här läser du planförslaget 
Sigtuna museum & art önskar till antagandet en ruta med information om vilka verksamheter 
i kommunen som är involverade i det löpande arbetet och vilka forum eller på vilka nivåer 
beslut fattas när översiktsplanen sedan genomförs. Syftet är att öka transparensen och det 
demokratiska inflytandet.  

Kommunen tackar för förslaget och tar det med sig till efter antagandet. Planen ska 
tydliggöra för andra myndigheter, boende och verksamma (såväl befintliga som 
framtida) hur kommunen gör avvägningar mellan olika intressen och vilka villkor som 
gäller vid tillstånds- och beslutsärenden. Det kan gälla till exempel olika etableringar, 
detaljplaneuppdrag, förhandsbesked, bygglov och miljöärenden.  

4.5. Sigtuna kommun i regionen och världen  
Stockholms handelskammare menar att eftersom Sigtuna kommun har ett sådant nära läge 
till Uppsalas arbetsmarknad och har inpendling till kommunen bör planförslaget även ta upp 
Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi, utöver RUFS2050 som en planeringsförutsättning.  

I planförslaget betonas att Stockholm och Uppsalaregionen är ett av landets starkaste 
tillväxtområden och att Sigtuna kommun ingår i denna gemensamma och integrerad 
bostads- och arbetsmarknadsregion med både styrkor och utmaningar. Samarbeten över 
läns- och kommungränserna etablerar Arlandaregionen som en motor för tillväxten i 
hela norra Storstockholm. Planförslaget lyfter det delregionala samarbetet med Knivsta, 
Upplands Väsby, Vallentuna och Sigtuna kommun och Swedavia. Syftet med 
samarbetet är att gemensamt utveckla området mellan Stockholm och Uppsala. 

RUS, Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län, beskrivs 
inte närmare, men de långsiktiga åtaganden som RUS pekar ut: ”En region för alla”, 
”En hållbart växande region” och ”En nyskapande region” stämmer väl med 
planförslagets intentioner.  

Region Stockholm önskar en tydligare koppling till styrdokumentet Klimatsmart Sigtuna och 
Regional Klimatfärdplan 2050 för att tydliggöra hur planen bidrar till minskad 
klimatpåverkan. Förslag ges om att planen bör kompletteras med måltal för antal resande 
med kollektivtrafik, gång och cykel. Socialdemokraterna trycker också i sitt yttrande på att vi 
är mitt inne i en klimatkris. 

För att hålla planförslaget kort beskrivs kopplingar till andra styrdokument inte i detalj. 
Styrdokumentet Klimatsmart Sigtunas två strategiska inriktningar för Klimatsmart 
samhällsplanering: ”Arbeta utifrån Översiktsplan 2014” och ”Planera för ett förändrat 
klimat” är väl integrerade i arbetet men utvecklas också vidare. Bland annat genom 
tydligare prioriteringar för utveckling av bebyggelse i anslutning till god kollektivtrafik 
och annan viktigt infrastruktur samt service, och med ett helt kapitel om anpassningar 
till ett förändrat klimat ur såväl förebyggande åtgärder som riskhantering. Delen som 
rör ”Ett transporteffektivt samhälle” är också hanterad i planförslaget.  
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Planförslaget hanterar klimatmålen som kommunens översiktsplanering rår över och de 
faktorer som få andra myndigheter kan styra. I översiktsplanen kan kommunen konkret 
ta ställning till var bebyggelseutvecklingen bör och kan ske. Genom att främja minskad 
trafikalstring minskar utsläpp och klimatpåverkan. I planförslaget prioriteras 
möjligheter till hållbara godstransporter i kommunen och regionen. Samtliga dessa 
principer sorterar under hållbarhetsmålen ”Klimatsmart resurshushållning”, ”Hållbart 
vardagsliv och levande samhällen” samt ”Kostnadseffektiv infrastruktur och service till 
invånarna”.  

På motsvarande sätt är flera av de strategiska inriktningarna för hur omställningen mot 
en region utan klimatpåverkande utsläpp som beskrivs i Regional Klimatfärdplan 2050 
inarbetade.  

Planförslagets rumsliga struktur och utvecklingsinriktningar stödjer framför allt punkt 
tre i Regional Klimatfärdplan 2050: ”Fokusera på att minska utsläppen inom 
transporterna och bebyggelsen”.  I denna punkt ingår att: 

- styra mot ett transporteffektivt samhälle 

- utveckla klimat- och resurseffektiva attraktiva regionala stadskärnor 

- stärka strategiska forskningsstråk och innovationsmiljöer 

- stadsutveckling i de bästa kollektivtrafiklägena 

- sammanlänkade regionala stadskärnor 

- resurseffektiva system för människor och gods 

- starka kopplingar mellan stad och land. 

Planförslaget stödjer också den regionala samverkan i klimatarbetet genom att värna 
och stärka regionens konkurrenskraft liksom att satsa på systemeffektiva åtgärder. 

När det gäller måltal så anger planförslaget att planeringen ska utgå från att öka 
andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel så att transporternas påverkan på 
miljö och klimat minskar. Detta är den grundläggande inriktningen som också 
utvecklas vidare i utvecklingsinriktningskartan och ”Mångsidig blandstad och levande 
landsbygd”. 

Till granskningen läggs några förtydliganden till i planförslaget. I avsnittet ”Sigtuna 
kommun i regionen och världen” förtydligas - genom att planförslaget pekar ut 
bebyggelseutveckling i lägen med god kollektivtrafikförsörjning, befintlig fysisk 
infrastruktur samt offentlig och kommersiell service, skapas förutsättningar för att både 
minimera kommunens klimatpåverkan och att främja ett livskraftigt och diversifierat 
näringsliv. Likaså beskrivs att samarbete mellan parter och aktörer är av största vikt för 
att samordna utbyggnad av kollektivtrafiken med utbyggnadsplanerna för att inte 
äventyra regionens klimatmål.  

I utvecklingsinriktningen ”Attraktiva och klimatsmarta transportsystem” läggs till att 
det är viktigt att nödvändiga infrastrukturåtgärder vidtas innan större exploatering för 
att undvika bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och framkomlighetsproblem i 
kollektivtrafik och på vägnät. 

Miljöpartiet menar att planförslaget saknar planeringsinriktningar och konkreta åtgärder för 
hur målen i Plan för klimatsmart Sigtuna ska uppnås. De oroas över att bebyggelseutveckling 
på landsbygden samt fokus på framkomlighet i vägnätet kan öka bilberoendet. Granby och 
Eneby nämns som exempel. Miljöpartiet anser inte att formuleringar om att kommunen ska 
verka för att underlätta för elbilar genom att möjliggöra laddstolpar i planeringen och verka 
för utbyggt system för icke-fossila fordonsbränslen räcker.  
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Miljöpartiet anser vidare att översiktsplanen ska detaljeras med hur mycket kommunens 
totala klimatavtryck ska minska årligen, hur mycket klimatpåverkan från resor och 
transporter ska minska årligen, att översiktsplanen ska ge uppdrag om ett 
kommunövergripande styrdokument för laddinfrastruktur samt ett uppdrag om 
styrdokument för hur klimatpåverkan från nybyggnation ska minska. 

För svar om konkretisering av Styrdokumentet Klimatsmart Sigtunas strategiska 
inriktningar för Klimatsmart samhällsplanering, se ovan.  

Idag finns inte ett enhetligt system för beräkningar av klimatavtryck för just 
översiktsplaner, men planförslaget underlättar för Sigtunaborna och andra att leva och 
verka med minskat miljö- och klimatavtryck i framtiden. I Klimatsmart Sigtuna finns 
också mer ingående strategier för bland annat klimatsmart byggnation och energi och 
Klimatsmarta resor och transporter i kommunens egna verksamheter.  

Detaljerade uppdrag till andra enheter eller förvaltningar sker i annan ordning. 

4.6. Hållbarhetsmål för fysisk planering 
Norrvatten uppskattar planförslagets ambition att koppla an hållbarhetsmålen till 
Agenda2030. De önskar ett helhetsgrepp om att förhindra att föroreningar kan nå de 
vattenförekomster som berörs av planförslaget och lyfter ett antal aspekter på både 
vattenkvalitet och kvantitet samt hållbar vattenförbrukning att beakta.  

Kommunen uppskattar synpunkterna och reviderar planförslaget, inför granskningen, 
för att tydliggöra helhetsgreppet för vatten enligt ovan. I planförslaget är ambitionen att 
bryta ner målen till konkreta åtgärder för att förhindra att föroreningar kan nå de 
vattenförekomster som berörs. Se 10.3 Blåstruktur och 16.2 Intresseområde för 
vattenförsörjning.  

De mål för planeringen av den fysiska miljön som planen har formulerat för en 
övergripande nivå och som är relevanta för frågan är framför allt de fyra målen under 
miljömässig hållbarhet: ”Grön infrastruktur för levande landskap med 
sammanhängande områden för natur- och friluftsliv”, ”Robusta samhällen anpassade 
för ett förändrat klimat”, ”Klimatsmart resurshushållning” och ”Ekologiskt väl 
fungerande vattenmiljöer”. Till detta hör också framför allt de nationella 
miljökvalitetsmålen ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Levande sjöar och vattendrag”.  

Trafikverket nämner att de saknar övergripande mål i utvecklingsinriktningen för klimat 
kopplat till bebyggelseutveckling och att enbart klimatsmarta trafiksystem kommenteras.  

Här misstänker vi att det har blivit något missförstånd. I den grundläggande 
utvecklingsinriktningen ”Mångsidig blandstad och levande landsbygd” beskrivs bland 
annat att: ”För att kunna hantera de utmaningar som klimatförändringarna och ett 
växande samhälle innebär behöver planeringen skapa förutsättningar för hållbara 
resvanor i vardagslivet. Förutsättningarna för minskad klimatpåverkan och god 
resurshushållning skapas genom att koncentrera bostadsutvecklingen till lägen med god 
kollektivtrafikförsörjning, och fysisk infrastruktur samt offentlig och kommersiell 
service.” Vidare beskrivs där att utspridning av bebyggelse på landsbygden ska 
undvikas och att jordbruksmarkens värdens ska tillvarata, vilket direkt kopplar till det 
ett av planförslagets övergripande mål ”Klimatsmart resurshushållning”. 

Stockholms läns museum ser det som positivt att kulturmiljöperspektivet omtalas i 
planförslaget. Just därför vore det värdefullt att det även präglar hållbarhetsmålen 
kommunen valt att prioritera. Kulturmiljövärden har direkt positiv verkan på utfallet av 
strategier och metoder som används för att nå målen. 

I de mål föreslås för planeringen av den fysiska miljön på en övergripande nivå ingår 
kulturmiljöer framför allt i tre av de som prioriteras för social hållbarhet: ”Trygga, 
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integrerade och väl gestaltade livsmiljöer”, ”Samhällen utformade för ett gott liv med 
god hälsa” samt ”Hållbart vardagsliv och levande samhällen”. Kulturmiljöer som 
bevaras och integreras i nya strukturer kan bidra med värden som är en del av den 
sociala hållbarheten. Värden som identitet, platskänsla, stolthet över sin hemmiljö 
handlar ofta om äldre bebyggelse och strukturer. Brist på sådana värden kan ofta leda 
till rotlöshet och känsla av utanförskap.  

HSB beskriver att det är mycket positivt att planförslaget andas hållbar samhällsutveckling. 
För HSB är hållbarhet en helhetssyn och löfte om långsiktighet ur ekonomiskt, socialt och 
ekologiskt perspektiv. Bostadsrättsföreningarna är måna om att skapa goda trygga miljöer 
som främjar samverkan och gemenskap och miljöer med gemensamma funktioner och 
konstnärlig gestaltning. HSB:s affärsidé stämmer väl överens med planförslagets uppsatta 
mål inom social hållbarhet. HSB och även Rikshem ser det som spännande att vara med på 
resan för mångsidig blandstad och levande landsbygd, skapa attraktiva och trygga livsmiljöer 
som främjar samspel och möten.  

Planförslaget bygger på gällande översiktsplan ÖP2014, och har kompletterats med 
åtaganden och planeringsinriktningar som ska främja den sociala hållbarheten. Det är 
positivt att ambitionerna att öka tydligheten har kunnat uppfattas av andra 
samhällsbyggnadsaktörer. Översiktsplanen ska stå för långsiktiga strategier och 
åtaganden. Det är bra att fler delar dessa.  

Miljöpartiet anser att hållbarhetsmålen ska konkretiseras och att planeringsinriktningarna ska 
redovisa hur målen ska uppnås. 

Eftersom Översiktsplanen riktar sig till många olika användare så hålls den så 
kortfattad som möjligt. Hållbarhetsmålen har tagits fram i workshoparbete med den 
politiska styrgruppen och Samhällsbyggnadskontorets styrgrupp. De mer ingående 
beskrivningarna av innebörden i målen redovisas inte i översiktsplanen, utan målen och 
arbetet med att ta fram dem har gett vägledning i avvägningar mellan olika intressen 
och andra ställningstaganden för kommunens mark- och vattenanvändning.  

I hela dokumentet, från Utvecklingsinriktningar till Mark- och vattenanvändning samt 
Riksintressen och andra värden konkretiseras hållbarhetsmålen i den fysiska 
planeringen. En inriktning kan ge måluppfyllelse inom flera av områdena. Exempelvis 
bidrar inriktningen: ”Utveckla gröna och blå kvaliteter i takt med 
befolkningsutvecklingen” till samtliga mål inom miljömässig hållbarhet och dessutom 
till två av målen inom social hållbarhet. Likaså kan en planeringsinriktning för arbete 
och näringsliv som: ”Gynna personalintensiva företagsetableringar vid 
kollektivtrafikens stationslägen. Prioritera sådana etableringar som har kommersiell 
dragningskraft och samspelar väl med bostäder” bidra till måluppfyllelse för två av 
målen i ekonomisk hållbarhet och ett av målen i social hållbarhet. 

Föreningen Valsta utveckling hänvisar till att planförslaget endast ägnar en sida till 
Hållbarhetsperspektivet. De framför att det är önskvärt att kommunen belyser konsekvensen 
av översiktsplanens förslag för hållbarhet, utifrån perspektiven ekonomisk, socialt och 
ekologiskt. 

Hela planförslaget genomsyras av de hållbarhetsmål för planeringen av den fysiska 
miljön på en övergripande nivå som presenteras under avsnittet ”Hållbarhetsmål för 
fysisk planering”. De bildar sen den röda tråden i och lägger grunden för hur 
översiktsplaneringen ska bidra till att nå en hållbar samhällsutveckling i hela Sigtuna 
kommun via planförslagets utvecklingsinriktningar, mark- och vattenanvändning och 
hantering av andra värden.  

Parallellt med, och integrerad i, planprocessen genomförs även en strategisk 
miljöbedömning. Sigtuna kommun har även valt att utvidga miljöbedömningen till en 
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hållbarhetsbedömning, vilket innebär att översiktsplanen även bedöms utifrån de sociala 
och ekonomiska förutsättningarna för en hållbar utveckling. På så vis kan följderna av 
förslaget diskuteras utifrån fler perspektiv under planprocessen. 

I arbetet med den strategiska miljöbedömningen har avgränsningssamråd i tidigt skede 
genomförts med länsstyrelsen och berörda grannkommuner. Syftet har varit att 
analysera vad i planens genomförande som kan ge upphov till betydande miljöpåverkan 
och avgränsa innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta. En sammanfattning 
av hållbarhetskonsekvensbeskrivningen återfinns i slutet av översiktsplanen. 

En privatperson anser att vissa grundläggande frågor inte har tagits upp i planförslaget och 
därför inte heller utretts och att kommunens hållbarhetsmål bara är ”mycket snack och lite 
verkstad”. En annan person anser att kommunen inte förhåller sig till Parisavtalet, svenska 
mål eller målen med en översiktsplan, enligt PBL 3 kap. 5 §. Ytterligare en annan person 
tycker att översiktsplanen inte lever upp till hållbar utveckling inom klimat, biologisk 
mångfald, trivsel och hälsa, med hänvisning till de globala målen 3, 9, 11, 13, 15 och 17.  

Kommunen delar inte uppfattningen att grundläggande frågor saknas. Kommunen 
visar genom planförslaget hur den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen. Samtliga ovan 
uppräknade underlag utgör grund för avvägningar i planförslaget och ingår i de 
formulerade målen för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Det globala målet 
nummer 11, hållbara städer och samhällen, ingår i alla tre aspekterna av hållbarhet. 
Parallellt med, och integrerad i, planprocessen genomförs även en strategisk 
miljöbedömning. 

I ett yttrande framförs att barnkonsekvensanalys och koppling till program för 
bostadsbyggande saknas i översiktsplanen. Någon annan uttrycker att segregationen är en av 
de största utmaningarna i kommunen och att översiktsplanen inte är seriös om inte ett 
kapitel fokuserar på bara det. Personen framför vidare att nyproduktioner av lägenheter och 
villor är för dyra samt att det saknas en tydlig strategi för att få hit ingenjörs-, konsult- eller 
juristfirmor. Konkreta förslag för att få dessa typer av företag att etablera sig behövs, det är 
grundläggande för tillväxt, utan ytterligare biltransportbehov. 

Barn och ungas förutsättningar är en utgångspunkt i alla delar av planförslaget och 
ingår i så skilda områden som exempelvis att undvika värmeöar vid klimatförändringar 
till att samverka med regionala, privata och statliga aktörer för att möjliggöra en ökning 
av andelen barn och unga som reser med kollektivtrafik i landsbygden.  

Kopplingen till program för bostadsbyggande finns framför allt i kapitlet ”Befolkning 
och bostäder”. Där beskrivs att en balans i bostadsutbudet behövs bland annat för att 
öka möjligheterna för invånare att flytta inom sin egen kommundel och skapa vidare 
förutsättningar för vardagliga möten mellan människor i olika åldrar och med olika 
bakgrund.  

I kapitel ”Arbete och näringsliv” beskrivs hur kommunen för att öka kunskapsnivån 
inom företag och arbetskraft har ambitioner att etablera en Science Park eller filial för 
högre utbildning i regionkärnan Märsta-Arlanda, vilket kan bidra till fler 
arbetstillfällen för högutbildade. Kommunen kan därutöver planera för kontor i 
framtagandet av detaljplaner och inriktningen är att utveckling av verksamheter 
primärt ska lokaliseras till strategiska lägen med god regional tillgänglighet. 

 



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Samrådsredogörelsen

KS/2018:607 
2021-11-25 

 
 

13 (84) 
 

5. Utvecklingsinriktningar 

5.1. Mångsidig blandstad och levande landsbygd 
5.1.1 Bebyggelseutveckling i strategiska lägen 

Länsstyrelsen, Trafikverket, Sivab och HSB Stor-Stockholm med flera menar att det är en 
bra princip att koncentrera bebyggelseutvecklingen i närheten av stationerna samt genom att 
förtäta eller komplettera redan befintliga tätorter där kollektivtrafik och kommersiell och 
kommunal service redan är etablerad. HSB Stor-Stockholm uppskattar särskilt tydligheten 
om var bostadsutveckling kan ske och planeringsinriktningarna ger fingervisning om vad 
kommunen vill åstadkomma inom de tre hållbarhetsperspektiven. 

Genom att följa Boverkets översiktsplanemodell har planförslaget en struktur där den 
inledande delen hanterar utvecklingsinriktningarna. Nationella mål bryts ner till 
strategiska ställningstaganden på lokal nivå och de tre utvecklingsinriktningarna ska 
genomsyra hela planeringsprocessen från tidiga skeden till genomförande. 
Förhoppningen är att även planeringsinriktningarna i mark- och 
vattenanvändningsdelen ska vara lätta att följa för både aktörer och myndigheter så att 
ambitionerna genomförs även i nästa planeringsskede och vid lovgivning. 

5.1.2 Värdeskapande kompletteringar med utgångspunkt i platsens 
förutsättningar 

Stockholms läns museum efterfrågar mer ingående resonemang kring "varsam" förtätning, 
särskilt om nya stadsbyggnadsprojekt ska ha en bärande arkitektonisk idé. Det kan uppstå 
målkonflikt mellan innebörden av PBL kap 2 § 6 och den arkitektoniska idé som 
underbygger projektet. 

Stycket har skrivits med tanke på att bevara och tillvarata kulturmiljö när förtätning 
och komplettering sker i befintlig miljö. Det framgår också av stycket att behovet av 
utrymme för alla de aspekter som skapar en god livsmiljö för människor, växter och djur 
ska beaktas. En bärande arkitektonisk idé innebär ett sätt att ställa krav på syfte och 
funktion där estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 
utvecklas. Likaså förväntas hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga 
ekonomiska överväganden. 

5.1.3 En levande landsbygd 

Tillvarata jordbruksmarkens värden 
Länsstyrelsen noterar att jordbruksmark tas i anspråk för stadsutveckling öster om Märsta 
station och väster om Rosersbergs station, samt i Eneby och i Västra Sjudargården. Enligt 3 
kap. 4§ miljöbalken ska en lokaliseringsbedömning genomföras innan kommunen går vidare 
med ianspråktagande av jordbruksmark. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att 
utveckla beskrivningen med information om vilka utredningar som gjorts samt belysa 
konsekvenserna av alternativen.  

Som underlag till översiktsplanen har kommunen tagit fram en översiktlig 
lokaliseringsutredning gällande bostadsbebyggelse på jordbruksmark, som en del i 
prövningen av hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap 4 §. I utredningen 
belyses konsekvenser ur allmän synpunkt av de olika alternativen. Planförslagets 
utpekade lägen för bebyggelseutveckling är valda utifrån parametrar som 
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till god infrastruktur, service och regional 
tillgänglighet. Att lokalisera bebyggelseutvecklingen till andra lägen skulle innebära en 
utspridning av bebyggelsen som inte bedöms stödja en hållbar samhällsutveckling. De 
bortvalda alternativen kan också vara olämpliga på grund av statliga riksintressen med 
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stor utbredning som exempelvis flyg- och skottbullerrestriktioner samt 
översvämningsrisk. Inför granskningen utvecklas och revideras text, se vidare avsnitt ” 
Tillvarata jordbruksmarkens värden” i planförslaget. 

Miljöpartiet har ett antal önskemål kring planförslagets hantering av bebyggelseutveckling på 
jordbruksmark.  Bland annat önskas att planen använder miljöbalkens begrepp 
”brukningsvärd jordbruksmark” samt att det framgår tydligt att områden som föreslås för ny 
bebyggelse är prövade enligt miljöbalken. De önskar vidare att översiktsplanen redovisar 
vilken mark som är brukningsbar och en beskrivning av vilka motiven för att ta 
jordbruksmark i anspråk kan vara. En oro finns att det kommunala perspektivet inte lyfts 
tillräckligt tydligt. Likaså vill miljöpartiet att översiktsplanen ska detaljeras med att ge uppdrag 
att bruka kommunägd jordbruksmark ekologiskt samt beskriva hur nyteckning av 
arrendeavtal ska utformas.  

Se svar ovan för lokaliseringsprövning. Riktlinjer för en samlad bedömning av 
jordbruksmarkens värden och en bedömning av påverkan på jordbruksmark och 
jordbruksdrift finns i planeringsunderlaget Jordbruksmark i den fysiska planeringen. 
Likaså beskrivs begreppet brukningsvärd jordbruksmark närmare där och ett mer 
detaljerat kartunderlag redovisas.  I planförslaget redovisas kartlagret ”särskilt 
värdefulla jordbrukslandskap” som är större sammanhängande kärnområden där höga 
natur- och kulturvärden sammanfaller i jordbrukslandskapet. Lagret återfinns i 
Utvecklingsinriktningskartan samt kartan som tillhör kapitlet ”Arbete och näringsliv”. 

Detaljerade uppdrag till andra enheter eller förvaltningar sker i annan ordning. 

5.1.4 Delaktighet för en social hållbar utveckling  
Stockholms läns museum kan se problem ur antikvariskt hänseende med brukarperspektiv 
och att bjuda in till dialog med berörda målgrupper. Samhällsutvecklingen kan ske med 
hänsyn till hur området används och upplevs av dem som använder platsen men om det är 
brist på aktuellt kulturmiljöunderlag riskerar höga kulturhistoriska värden gå förlorade om 
inte också expertkompetens och kulturmiljökompetens finns med i avvägningarna.  

Stycket handlar om att öka deltagandet och insynen i kommunens planering och samtidigt 
bredda kunskapen om ett område. De boende kan bidra med lokalkännedom, värdefull 
kulturhistoria och brukarperspektiv på ett sätt som experter eller kommunanställda inte kan. 
Vid själva handläggningen och i dialoger medverkar sakkunniga som bevakar de allmänna 
intressena och kommunicerar de faktorer som ska avvägas. Uppdrag finns i kommunens 
budget om att komplettering av kommunens kulturminnesvårdsprogram från 1985 ska göras 
för både nutida bebyggelser och bebyggelsemiljöer, samt för att stärka och utveckla 
kommunens kulturmiljövårdsskydd. 

5.2. Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem 
Trafikverket, Länsstyrelsen och Region Stockholm menar att utveckling kan ske i regionala 
stadskärnan och kommunen förutsatt att tillgängligheten ökar på lokal nivå. Utöver utökade 
vägförbindelser för det lokala trafikbehovet, måste kollektivtrafiken utvecklas och vara 
välfungerande. Utveckling på Arlanda och inom den regionala stadskärnan är väsentliga 
förutsättningar för det framtida nationella och regionala transportbehovet. Trots de 
planerade förbättringarna på regional och statlig nivå, är det svårt uppnå 
kollektivtrafikandelen i RUFS 2050.  
Trafikverket menar att ÖP ska redovisa utveckling utan åtgärderna som är förutsättningar för 
en hållbar utveckling i den regionala stadskärnan och att övriga åtgärder måste redovisas som 
önskvärda åtgärder som saknas i TrV:s långsiktiga plan. 
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Planförslaget beskriver i Utvecklingsinriktningarna hur bebyggelseutvecklingen ska 
utgå från stationsnära lägen och koncentreras till områden med befintlig service samt 
att planeringen skapar förutsättningar för hållbara resvanor i vardagslivet. 
Kommunens möjlighet att ha en hög ambitionsnivå i bostadsproduktionen är också 
beroende av att brister i kollektivtrafik och väginfrastruktur åtgärdas. 
I utvecklingsinriktningen för ”Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem” läggs inför 
granskningen till att det är viktigt att nödvändiga infrastrukturåtgärder vidtas innan 
större exploatering för att undvika bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och 
framkomlighetsproblem i kollektivtrafik och på vägnät. 

5.2.1 Bebyggelseutveckling i strategiska lägen  
Swedavia noterar att planförslaget nämner att stråket Arlanda-Märsta bör vara 
sammanlänkat, men flygplatsverksamhet och de olika behoven av interna transportstråk kan 
försvåra detta. Istället borde vikten ligga på att koppla ihop gång- och cykelvägar och att 
verka för ett utökat och strukturerat kollektivtrafikstråk.  

Flera av planeringsinriktningarna för Regionala stadskärnan Märsta-Arlanda betonar 
vikten av ovanstående. Två exempel: ”Inom den regionala stadskärnan ska 
förutsättningarna för att gå eller cykla vara goda. Kommunen ska därför verka för att 
gång- och cykelvägar byggs ut och knyter samman stadskärnans olika områden och 
målpunkter. På sikt bör även det regionala cykelnätet kopplas ihop med Arlanda.” samt 
”Möjlighet till förbättrad kollektivtrafik ska skapas inom regionala stadskärnan. Det ska 
finnas goda möjligheter att resa hållbart till och inom den regionala stadskärnan.” 

Planförslaget specificerar inte vilket trafikslag som ska trafikera stråket Märsta-Arlanda 
men trycker på behovet och noterar att många funktioner och önskemål ska samsas om 
utrymmet kring trafikplats Måby och vidare in till flygplatsen. 

Svenska kraftnät menar att om planförslagets ambition att bilismens klimatpåverkan ska 
minskas genom att planeringen underlättar för miljövänliga fordon, så behöver elsystemets 
roll tydliggöras.   

Elsystemets roll beskrivs i kapitlet ”Tekniska anläggningar”, avsnitt ”Hållbar 
energiförsörjning och minskad energianvändning” där det klargörs att avstämning med 
elnätsägare ska ske tidigt i planeringen. 

Svenska kraftnät vill att planförslaget beaktar skyddsavstånd till transmissionsnätverket om 
det blir aktuellt med bebyggelseutveckling Öster om Märsta station, i närheten av 
kraftledningarna. 

Den detaljerade utbredningen av bebyggelsen utreds i detaljplaneskede då också 
skyddsavstånd beaktas. 

5.2.2 Kommunikationer inom och till regionala stadskärnan Arlanda-
Märsta. 

På utvecklingsinriktningskartan finns "kommunikationsnod" i teckenförklaringen. Swedavia 
önskar förtydligande och beskrivning av de trafikslag som ska mötas där. 

Planförslaget preciserar inte trafikslagen utan konstaterar att det är platser i den 
regionala stadskärnan där en station skulle göra nytta för arbetslivet, besöksnäringen 
och resande med Arlandabanan och busstrafik inom stadskärnan. Om flera olika 
trafikslag kan samlas ökar nyttan för regionen och flygplatsen.  

5.2.3 Hållbara godstransporter 
Trafikverket, Swedavia, Beckers med flera önskar förtydligande om hur kopplingen ska göras 
mellan Rosersberg och Arlanda som är markerad i Utvecklingskartan med en vit pil. 
Swedavia föreslår en ny påfart på E4:an och additionskörfält som avfart till väg 893, ny 
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vägdragning förbi Skobys bostadsbebyggelse samt att trafikplats Nybygget kompletteras. 
Åtgärden skulle samtidigt skapa bättre redundans till flygplatsen och avlasta andra 
trafikplatser.  

Utvecklingsinriktningskartan visar att det finns ett godstransportsamband mellan 
flygtrafiken och Rosersbergs logistikområde som bör stärkas. Med anledning av 
sambandet har kommunen i planförslaget föreslagit att gränsen för den regionala 
stadskärnan utvidgas till att innefatta även Rosersberg som är beroende av Arlanda och 
tvärtom. Planförslaget detaljerar inte kopplingen utan lämnar öppet för innovativa 
förslag för godstrafik, nya innovativa drivmedel, planering för nya vägdragningar och 
påkopplingar till E4:an. Precisering sker i den fortsatta planeringen för regionala 
stadskärnan i samarbete med statliga och regionala aktörer likväl som privata 
markägare.  

5.3. Robusta och gröna livsmiljöer 
Bygg- och miljönämnden saknar koppling mellan natur- och friluftsliv och vilka värden som 
finns på utvecklingsinriktningskartan. Syftet med kartan blir oklart. Källförteckning saknas.  

 Utvecklingsinriktningskarta kompletteras inför granskningen med definitioner där 
varje kategori i teckenförklaringen får en mer utförlig beskrivning.  

 

6. Geografiska områden  
Synpunkter för respektive geografiskt område presenteras nedan under rubriker som 
motsvarar planförslagets. Om synpunkter berör flera områden eller område utan egen rubrik 
i planförslaget har dessa samlats under nya rubriker, till exempel ”Generellt om Märsta”.  

6.1. Generella synpunkter, karta mark- och 
vattenanvändning 

Bygg- och miljönämnden påpekar att det bör framgå i mark- och vattenanvändningskartan 
om skrafferade områden ska planläggas eller om det är möjligt att bevilja förhandsbesked 
och bygglov i sådana områden.  

Utpekandena för ändrad markanvändning i mark- och vattenanvändningskartan avser 
områden där översiktsplanen föreslår att ny exploatering eller omvandling av ett redan 
bebyggt område ska utredas i detaljplan. Teckenförklaringen förtydligas inför 
granskningen så att det framgår att skrafferingen innebär detta. 

6.2. Bebyggelseutveckling – övergripande 
Länsstyrelsen ser positivt på de bärande principer som beskrivs i planförslaget att 
koncentrera bebyggelse till goda kollektivtrafiklägen med gott serviceutbud. Huvudsakligen 
ger planförslaget bra stöd till efterföljande planering.  
Jämfört med gällande översiktsplan ÖP2014 har planförslaget tydligare prioritering av 
bebyggelseutvecklingen vilket ger förutsättningar för mindre utspridd bebyggelseutveckling 
på landsbygden. I vissa utpekade områden kommer dock utvecklingen behöva ställa stora 
krav på utformning eftersom det finns värden och kvaliteter att ta hänsyn till.  

Planförslaget kompletteras inför granskningen och förtydligas med ett antal nya 
planeringsinriktningar som beskriver krav på utformning med hänsyn till befintliga 
värden och kvaliteter. Se vidare under respektive geografiskt område. 
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6.3. Märsta 
Knivsta kommun ser det som önskvärt att utveckla planeringsinriktningarna så att den tänkta 
utvecklingen tydliggörs. Många ord används och gör det svårt att tolka för efterkommande 
planering, exempelvis ”välkomnande, kvalitativ och identitetsskapande arkitektur”. 
Planförslaget måste vara tydligt för att öka förutsägbarheten.  

Formuleringarna och beskrivningarna som rör gestaltning och utformning av torg och 
bostadsområden, har inspirerats av, och är hämtade ur bland annat regeringens 
proposition ”Politik för gestaltad livsmiljö”, vars övergripande mål har inarbetats i 
planförslaget. Inom kommunen uppfattas detta som tydliga instruktioner för att uppnå 
god social hållbarhet. Beskrivningar och planeringsinriktningar i kapitlet ”Geografiska 
områden” tar upp de platsspecifika aspekterna av planeringen, medan det finns 
generella instruktioner i till exempel kapitlet ”Mötesplatser” och ”Arbete och 
näringsliv” som också ska iakttas vid kompletteringar och vid planering för nya 
bebyggelseområden.  

I arbetet med planförslaget samt inom ramen för samrådstiden har flera riktade 
arbetsmöten hållit med kommunens planenhet just för att säkerställa att 
planeringsinriktningarna är tillämpbara och tolkningsbara i efterföljande skeden.  
Även andra enheter som mark- och exploatering, infrastruktur- samt bygglov- och 
miljö- och hälsoskyddsenheten samt representanter från kommunledningskontoret har 
lämnat sina synpunkter och påverkat formuleringarna. 

Rikshems fastigheter ligger inom det utpekade utvecklingsstråket för mångfunktionell 
bebyggelse. Rikshem ser positivt på att kunna vara aktiv och närvarande fastighetsägare som 
kan delta i utvecklingen och stärkande av stråket mellan Märsta station och Valsta centrum. 
Rikshem ser att kommunen behöver i motsvarande grad behöver satsa på ökad kapacitet i 
förskola och skola. 

Kommunen rustar för ökade satsningar på kommunal service och ser positivt på att 
samarbeta med aktörer som är beredd att hjälpa till att stärka det viktiga stråket mellan 
Märsta station och Valsta centrum. Förhoppningen är att ambitionerna i 
utvecklingsinriktningarna ska vara lätta att följa och att planeringsinriktningarna ska 
vara till god hjälp  

6.3.1 Öster om Märsta 
Beckers industrial coatings AB och AB Willh. Becker och Stockholms handelskammare vill 
påpeka att om företaget och industrin tvingas flytta drabbas verksamheten och anställda. 
Verksamheten stämmer med planförslagets ambition om varierat utbud av arbetsplatser och 
kommunens beskrivna tillväxt. Företaget och fastighetsägaren saknar information om hur en 
flytt ska ske och hur man tänker sig utvecklingen på Beckers industriområde. Dialog bör 
inledas skyndsamt. Verksamheten går inte att kombinera med bostäder, den genererar många 
tunga transporter och det finns säkerhetsavstånd att iaktta. 

Utveckling av området öster om Märsta station kan påbörjas först när Trafikverket tagit 
med Märsta station i sin nationella plan och finansieringen för omdaningen av 
stationen är säkrad. Kommunens intention med området är att det ska utvecklas för 
bostäder och verksamheter som går att kombinera med bostäder. Detta har framförts i 
samband med framtagande av strukturplan för området Öster om Märsta. De 
förändringar som förslaget eventuellt innebär initieras och samråds vidare i samband 
med detaljplaneskedet. 

Beckers menar vidare att trafikplaneringen på båda sidor om järnvägen är bristfällig och till 
och med farlig. Det är bra att övergången stängs, men vägarna kring stationen kommer vara 
underdimensionerade. 
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I samband med detaljplaneläggning kring stationen ses trafiksituationen också över. 
Trafik som ska passera Märsta kommer att kunna använda ny bro över järnvägen som 
är en förutsättning för att stationen ska kunna byggas om. Förmodligen kommer en 
”östlig banväg” att anläggas. Förhoppningen är att tung trafik ska kunna ta sig 
österifrån in till området öster om Märsta station och inte behöva passera stationen.  

LRF anser att marken söder om Måbyleden kan tas i anspråk för byggnation, för att spara 
jordbruksmark i resten av kommunen, till exempel i området öster om Märsta station.  

Planförslaget förbereder bland annat för utveckling av kollektivtrafikstråk Märsta-
Arlanda i området söder om Måbyleden.  

Söder om Brobyleden i ett område som i planförslaget benämns ”Öster om Märsta 
station”, planeras för utveckling av en ny kommundel med urbana strukturer och 
stadskvaliteter. Närheten till stationen, utbudet av arbetsplatser, offentlig och 
kommersiell service är några av skälen till att tillåta en utveckling som ianspråktar 
jordbruksmark. Som underlag till översiktsplanen har kommunen tagit fram en 
översiktlig lokaliseringsutredning gällande bostadsbebyggelse på jordbruksmark, som en 
del i prövningen av hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap 4 §. I 
utredningen belyses konsekvenser ur allmän synpunkt av de olika alternativen.  

Flera privatpersoner anser att det är bra med bebyggelse och förtätning öster om stationen. 
Olika förslag ges också på hur, exempelvis med urban stadsbebyggelse, med hänsyn till 
arkitektoniska kvaliteter eller med hänsyn till åkermark och Måby vattenpark. Några frågar 
när det ska byggas och hur Steningedalsleden och friluftsområdet i Sköndalsskogen påverkas. 

Planförslaget stödjer att skapa en attraktiv, levande och välkomnande miljö med urbana 
kvaliteter, samt ny bebyggelse med höga arkitektoniska värden som håller över tid. Ny 
bebyggelse ges en skala som möjliggör för en visuell kontakt mellan dem som vistas inne 
i huset och dem som vistas på gatan eller bostadsgården. Vid framtida planläggning är 
det även av vikt av att ta hänsyn till omkringliggande natur- och kulturmiljöer, så som 
vattenområden, naturområden och vandringsleder. Översiktsplaneringen anger inte 
när utvecklingen ska ske. 

 

6.3.2 Eneby 
Länsstyrelsen vill se förtydliganden kring hur markanvändningen kommer att påverka den 
regionala grönstrukturens värden och funktioner. Kommunens ambition att områdets 
fortsatta bebyggelseutveckling ska kunna ske utan att försvaga grönstrukturen, behöver 
fokusera på betesmarkernas naturvärden och alternativa sätt att upprätthålla hävd av dessa 
gräsmarker. Socialdemokraterna anser att området bör minskas i den norra delen för att följa 
RUFS 2050 och att det bör ligga i slutet av planperioden då flera andra stora bostadsprojekt 
pågår under flera år framöver.  
Flera privatpersoner framför också att det inte är lämpligt att bygga i området som har höga 
naturvärden och är kulturmiljöhistoriskt värdefullt. Området ingår i Järvakilen och ny 
bebyggelse skulle innebära en fragmentering av området och inskränka möjligheter till 
rekreation och friluftsliv. Det är heller inte lämpligt att bygga här på grund av 
översvämningsrisk, vilket översiktsplanen också omnämner. Inom området finns 
fornlämningar i stor mängd. Eneby utgör en värdefull kontrast mot exploaterade områden i 
Märsta och Sigtuna.  

Kommunen delar uppfattningen om att det inom området finns höga natur- och 
kulturvärden som är viktiga att bevara och att jordbruks- och betesmark ska bevaras så 
långt som möjligt. I planförslaget minskas, inför granskningen, områdets utbredning 
med hänsyn till detta och texten förtydligas.  
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Planförslaget bygger på gällande översiktsplan ÖP2014 och fortsätter att ta hänsyn till 
de sammanhängande natur- och friluftsvärdena i området, om än med fokus något mer 
västerut än Järvakilens redovisning i RUFS 2050. När det gäller grönkilen vill 
kommunen också belysa att området väster om Eneby och utmed Garnsviken är ESKO-
landmiljö samt utpekat för höga värden för friluftslivet i gällande översiktsplan 
ÖP2014. RUFS 2050 pekar däremot ut delar av detta område för sekundärt 
bebyggelseläge, vilket översiktsplanen inte stödjer.  

Inför granskningen undantas områden med översvämningsrisk och stor andel 
fornminnen i planförslaget. Utformning och placering av bebyggelse ska ske i detaljplan 
och så att den gröna kilens funktion och värden bibehålls. Detta säkerställs bland annat 
genom att dalgången mellan bebyggelseområdet och Eneby och Näsby inte längre ingår 
i området. 

Trafikverket vill se ett utvecklat resonemang kring kollektivtrafikförsörjning av Eneby samt 
utbyggnadsplaner för gång- och cykelvägnätet i området. Även planering för barriärbrytande 
åtgärder såsom exempelvis ekodukter bör redovisas. Socialdemokraterna påtalar också att en 
viktig parameter är att väg 263 åtgärdas av Trafikverket innan fler bebyggelseprojekt påbörjas 
i området. Miljöpartiet uttrycker oro för att ny bebyggelse i Eneby kan öka bilberoendet. 
En angränsande fråga som tas upp av privatpersoner är vad begreppet ”Sammanhängande 
bostadsbebyggelse” egentligen innebär? Likaså hänvisas till att planförslaget framför allt 
främjar expansion men att fokus bör vara att utveckla utan att påverka livskvaliteten för 
befintliga boende. Man påpekar också att om området bebyggs, är det viktigt att bevara 
landskapet och skapa effektiva transportlösningar. Spårtaxi och lokaltåg föreslås, liksom att 
service ska utökas med exempelvis lättakut. 

Kommunen delar uppfattningen om att det är viktigt att få till effektiva 
transportlösningar i befintliga och nya bostadsområden. I samverkan med andra 
aktörer, så som Region Stockholm och Stockholms lokaltrafik, verkar kommunen för 
utvecklad kollektivtrafik med god turtäthet i stråket Sigtuna stad-Märsta-Arlanda. 
Potential finns men Eneby trafikeras idag inte av någon kollektivtrafik utöver 
busslinjerna på väg 263, eftersom området ännu inte är utbyggt. I detaljplaneskedet 
hanteras vidare sådant som utfarter och alternativ för att kollektivtrafikförsörja 
området. Det svaga sambandet beskrivs i ÖP för att uppmärksamma nästa 
planeringsskede på behovet av barriärbrytande åtgärder och detaljering av detta. 

Begreppet ”sammanhängande bostadsbebyggelse” förklaras i teckenförklaringen till 
Mark- och vattenanvändningskartan och kommer från Boverkets ÖP-modell. Utpekade 
områden består huvudsakligen av bostäder. En eller ett fåtal servicefunktioner kan 
förekomma. I översiktsplanen detaljeras dock inte exakt vilken typ av service detta är. 
Kompletterande funktioner som trafik- och parkeringsytor och grönområden ingår. 
Områdena är beroende av andra närliggande orter och karaktäriseras av en övervägande 
andel nattbefolkning och fler utpendlare än inpendlare. 

Kommunen delar inte uppfattningen att översiktsplanen endast främjar ny 
exploatering. Översiktsplanen innehåller bland annat planeringsinriktningar om 
bevarande av kulturmiljöer, upprustning av offentliga rum och strategier för hur 
naturmiljöer ska skyddas. 

LRF anser att jordbruksmarken inte ska användas till bebyggelse utan att 
självförsörjningsgraden i kommunen istället ska öka. Ett exempel att följa är Jönköpings 
kommun som förbjudit all byggnation på jordbruksmark. Om området pekas ut redan i 
översiktsplanen är det lönlöst att protestera i detaljplaneskedet.  
Vidare framhålls av privatpersoner att bebyggelse i Eneby förstör produktiv jordbruksmark 
och ett varierat jordbrukslandskap. Stora delar av området utgör privatägd mark (Ölsta 3:2) 
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där det bedrivs ett pågående skogs- och jordbruk, som kan försvåras om markanvändningen 
förändras. 

Den jordbruksmark som kan komma att tas i anspråk för bebyggelse motiveras av det 
väsentliga samhällsintresset bostadsförsörjning och närheten till befintlig kollektivtrafik 
och infrastruktur. Som underlag till översiktsplanen har kommunen tagit fram en 
översiktlig lokaliseringsutredning gällande bostadsbebyggelse på jordbruksmark, som en 
del i prövningen av hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap 4 §. Se vidare 
samrådssvar under punkt 5.1.3 samt utvecklad och reviderad text, se vidare avsnitt 
”Tillvarata jordbruksmarkens värden” i planförslaget. Kommunen har förvärvat 
marken som en markreserv för bostadsändamål.  

Inför granskningen har utbredningen av området minskats och nu ingår inte den 
privata marken i planförslaget och fastigheten Ölsta 3:2 utesluts helt. Inför 
granskningen ingår heller inte beteshagarna norr om Ölsta by i förslaget till 
bebyggelseområde. Utbredningen minskas alltså jämfört med gällande översiktsplan 
ÖP2014 och samrådsförslaget. 

Sigtuna museum & art saknar kulturmiljöhistoriska hänsyn i texten, på samma sätt som 
grönstrukturens värden ska iakttas och värnas.  

Texten i planförslaget revideras inför granskningen och kompletteras med beskrivning 
av intressekonflikten som innebär att för att områdets kulturhistoriskt värdefulla 
struktur och de många fornlämningarna belägna på höjderna ska kunna finnas kvar, 
kräver det att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelsen. 
Avvägningen av de allmänna intressena sker slutligen i detaljplaneskedet. Under 
kapitlet ”Mötesplatser” beskrivs generellt hur bevarad kulturmiljö ska bidra med höga 
värden till nytillkommande bebyggelse.  

6.3.3 Norr om Aspvägen 
LRF menar att detta område är ett bra exempel på utbyggnad, i skog istället för på 
jordbruksmark, till exempel Eneby, och tillstyrker utbyggnad norr om Aspvägen. 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden, Friluftsfrämjandet 
och koloniföreningen Lupinen samt många privatpersoner är emot utbyggnad norr om 
Aspvägen och framför olika anledningar till detta. Bland annat att bebyggelse innebär risk för 
fragmentering av skogen, att området tillhör den regionala grönkilen, att det är god 
klimatnytta att bevara befintlig skog samt att översiktsplanen trycker på närhet till 
fritidsområden, natur och möjlighet till rekreation och att detta alltså också bör gälla vid 
Norr om Aspvägen. Likaså ger befintlig koloniträdgård liv åt området under 
odlingssäsongen. Möjlig negativ påverkan på djurliv inom avrinningsområdet och 
översvämningsrisker till följd av ny bebyggelse lyfts också. 
Några personer anser att det är attraktivt att bygga norr om Aspvägen, men att Märsta som 
helhet blir mindre attraktivt utan skogen. Förslag finns också om att kommunen bör 
samarbeta med markägarna för att fortsätta sköta skogen som rekreationsskog eller att 
området borde bli naturreservat. Här finns också förslag om att bygga på åkermark snarare 
än norr om Aspvägen samt att om området ska ingå i översiktsplanen för bostadsbebyggelse, 
så bör även med Rolsta 1:6 tas med som annars blir uppdelad. 
Vidare påpekas att kommunen växer för fort och att om området ska exploateras så bör del 
av skogen behållas för naturlig dagvattenhantering. Likaså föreslås kommande detaljplaner 
styra att bebyggelse blir mer lantlig och enhällig så att övergången mellan stad och land 
fungerar väl.  

Marken norr om Aspvägen är privatägd och kommunen fick en förfrågning om platsen 
kunde utvecklas för bostadsändamål. Området bedömdes utifrån närheten till befintlig 
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service, kollektivtrafik och infrastruktur vara strategiskt intressant för denna typ av 
utveckling. Bedömningen är nu att planförslaget prioriterar utbyggnaden öster om 
Märsta station samt villabebyggelse i Eneby och västra Steninge slottsby. Därför utgår 
området norr om Aspvägen som bebyggelseområde i planförslaget och pekas i stället ut 
för ”Natur och friluftsliv” till granskningsskedet. 

6.3.4 Västra Steninge slottsby, etapp 2 
Orionprojektet har för Steninge slottsbys räkning skickat ett förslag till utbyggnadsområde 
som ska möjliggöra för villabebyggelse. Se deras yttrande för mer information. 

Efter att förslag har kommit in under samrådet om tillägg i bebyggelseutveckling i 
Västra Steninge slottsby har kommunen gjort en egen utredning och bedömt att det är 
positivt med en komplettering i området med ytterligare småhusbebyggelse. Detta 
breddar underlaget för service, kollektivtrafik och skola i området. Förslaget skapar även 
möjligheter till att stärka och utveckla rörelsemönster mellan områden av olika karaktär 
till och från befintliga och nyanlagda målpunkter. Planförslaget pekar inför 
granskningen ut ett område som anpassats till rådande natur- och kulturvärden samt 
lagt till en park i angränsningen till befintligt bostadsområde i Steninge slottsby. För 
utbredning, samverkan med grönkil, kulturmiljö med mera, se reviderat planförslag. Ny 
exploatering av ett område ska utredas i detaljplan. 

6.3.5 Valsta 
Valsta Steninge stadsdelsförening samt föreningen Valsta utveckling framför att Valsta borde 
vara ett eget utvecklingsområde i planförslaget. Det öppnar för möjligheterna till dialog och 
framtida utveckling av Valsta i större omfattning.  
Det är positivt att Valstavägen och dess utveckling finns medtaget, men större fokus på 
Valsta som helhet saknas. Barriären mellan Märsta centrum och Valsta behöver brytas 
genom att bygga ihop kommundelarna Märsta och Valsta. De grönstråk som idag utgör 
barriärer med relativt låga rekreativa värden bör pekas ut som föremål för stadsutveckling 
medan andra grönstråk bör lyftas fram och bli mer framträdande element i stadsdelen. 
Förtätning och därigenom ökad köpkraft kan skapa ett hållbart centrum, inom Valsta men 
även mellan Steninge, Steningehöjden och Steninge slottsby. Med ett fungerande centrum 
skulle även vuxennärvaron öka och bidra till trygghet, med fler som möts i det offentliga 
rummet. 
Ombyggnad och nyetablering ska planeras utifrån att olika områden har olika behov, och 
utifrån medveten fördelning av resurserna. Till exempel ska särskild hänsyn tas till kvinnors 
behov av trygga och överblickbara platser. Planförslaget måste tydligare visa hur 
tillgänglighet ska säkras för personer med funktionsnedsättning.  
En levande och trygg kommundel behöver inte bara bostäder utan också samhällsservice och 
ett rikt utbud av detaljhandel. Det saknas i kommunens planförslag. 

En risk med en fysisk barriär som väg 263, är att det leder till en mental barriär. Den 
överbryggas i planförslaget genom att i texter och namnbruk inkludera Valsta med 
övriga Märsta. Stycket under avsnitt ”Märsta” som handlar om att bygga ihop 
bostadsområden är en direkt anspelning på det. Huvudinriktningen för planförslaget är 
att minimera ianspråktagande av ny mark samtidigt som de allmänna intressena 
tillgodoses. Bebyggelseutvecklingen koncentreras till goda kollektivtrafiklägen där det 
finns utbud av service och skolor i anslutning till befintlig bebyggelse.  

Planförslaget slår fast att det är av stor vikt att stärka och utveckla rörelsemönster 
mellan olika bostadsområden till relevanta målpunkter och att detta kan ske genom en 
omsorgsfull förtätning. Av planeringsinriktningarna för Märsta framgår det även vilka 
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värden som värdesätts vid ny bebyggelse, så som sammanhängande och väl definierade 
gaturum. 

I planeringsinriktningar för Märsta lyfts ambitionen att stärka Valsta centrums 
attraktivitet utifrån dess roll som lokalt kommundelscentrum och mötesplats. 
Trygghetsperspektivet finns i flera avsnitt och planeringsinriktningar. Likaså beskrivs 
att ny bebyggelse ska placeras och utformas så att den bidrar till att skapa ett 
sammanhängande och väl definierat gaturum och en stadsmiljö med god orienterbarhet 
där människor trivs och känner sig trygga. 

Kapitlet ”Mötesplatser” som beskriver behoven av säkra offentliga platser och vikten av 
möten i vardagen, och hur det kan skapas, ska appliceras på Valsta liksom hela 
kommunen. Flera av de aspekter som tas upp har skrivits just med tanke på behoven och 
utvecklingen kring Valsta centrum.  

Detsamma gäller kapitlet ”Arbete och näringsliv” där behovet av mindre lokaler för att 
etablera ett varierat utbud i för småskalig affärsverksamhet nämns särskilt, följt av en 
planeringsinriktning om att planera för blandade funktioner längs välanvända stråk och 
gator. Den är skriven med direkt tanke på det stråk som pekats ut mellan Märsta station 
och Valsta centrum i Mark- och vattenanvändningskartan. Den visar att 
planeringsinsatser och åtgärder ska inriktas på att stärka detta redan existerande stråk, 
för både social och ekonomisk hållbarhet.  

I kapitlet ”Trafik och mobilitet” talas om Valsta som en knutpunkt, och behovet av en 
trafiksäker passage mellan Valsta och Arlandastad väst nämns. Många av de 
kollektivtrafikbehov för pendling som omnämns syftar också på behoven att knyta Valsta 
närmare Märsta station.  

Slutligen menar planförslaget att Valsta är så viktigt för Arlanda och vice versa, att 
gränsen för den regionala stadskärnan föreslås inkludera även Valsta. Idag går gränsen 
läng väg 263.  

6.3.6 Midgårdsdalen 
Sigtunahem önskar att Midgårdsdalens funktion som länk mellan Märsta C och Valsta 
betonas ytterligare. Visserligen är det bra att inkludera Valsta i orten Märsta, men det är 
olyckligt att inte lägga mer fokus på Valsta. Förtätning inom 400-1000 meter från Valsta 
centrum skulle ge bättre kundunderlag och öka centrumanläggningens attraktivitet. 

Mark- och vattenanvändningskartan pekar ut ett rött stråk mellan Märsta station och 
Valsta centrum som visar att insatser ska stärka stråket och göra det attraktivt och 
upplevas som säkert. Planförslaget beskriver vidare i text och planeringsinriktningar 
hur detta kan ske i kapitlen om Märsta, Befolkning och Bostäder, Arbete och näringsliv 
samt Mötesplatser. Observera att åtgärder och planeringsförutsättningar som beskrivs 
under dessa kapitel gäller Valsta likväl som andra områden i kommunen. Särskilda 
kommundelar nämns därför inte med namn. 

En privatperson vill att det inte byggs punkthus i Midgårdsdalen vid Valsta gårdsväg. 
Däremot är det bra att fokusera på stadsbebyggelse med lokaler i bottenvåningen i vissa hus. 

För närvarande pågår ett detaljplanearbete i tidigt skede på platsen som hanterar frågan 
struktur, höjd och utformning. Planförslagets planeringsinriktningar stödjer 
uppfattningen om att ny bebyggelse ska sträva efter stadskvaliteter och strukturer med 
lokaler i markplan. 

6.3.7 Sätuna  
Åsikter som framförts av privatpersoner är att gamla Märsta ska behållas. Några invånare är 
oroliga för att allt genuint försvinner och tycker att det byggs för mycket. Ett par personer 
vill inte att de gula husen på Sätunavägen och Smedsgränd ska rivas, eftersom de tillhör 
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Märstas historia, de utgör gamla arbetarbostäder och är de äldsta hyreshusen i Märsta och de 
tillsammans med grönområdena bör vårdas värnas istället. Området utgör en fin miljö, med 
närhet till skog och lekmiljöer. Bygg en mataffär, helst ICA, där Preem ligger så man slipper 
trängseln vid stationen – det behövs för Sätuna och Norrbacka. Bygg där Preem ligger, den 
är ful och anskrämlig.  

Planförslaget för fram att bebyggelsen från Märsta tidiga framväxt är viktiga 
kulturhistoriska spår som skapar förankring i historien och stora upplevelsemässiga 
värden. Vid förtätning eller utbyggnad ska kulturmiljön värderas. Bevarad värdefull 
kulturmiljö i förtätnings- eller utbyggnadsområden ger platsen identitet och 
attraktivitet och ska därför ingå som en utgångspunkt i detaljplanearbetet. Rivning av, 
eller inte rivning av, specifika byggnader är dock en detaljerad fråga och därför inte 
något som översiktsplanen går in på.  

6.3.8 Generellt om Märsta 
Bygg- och miljönämnden anser att det krävs ett tydligare ställningstagande kring vilken 
stadsbyggnad kommunen önskar utforma. Om det är kvartersstad som önskas är det viktigt 
att det framgår tydligt. 

Kvartersstad är aktuellt i det röda stråket mellan Märsta station och Valsta centrum. 
Texten förtydligas inför granskningen. 

Sigtunahem ser ett växande behov av bostäder i kommunen. Därtill ska planeringen i 
regionala stadskärnan avlasta behoven i centrala Stockholm. Planförslaget uppfyller i stort 
detta men särskilt fokus bör ligga på att knyta ihop centrala Märsta med Valsta och 
överbrygga barriären väg 263, något även Hyresgästföreningen instämmer i. Service måste 
finnas på båda sidor om vägen, och överdäckning borde övervägas.  

Genom att peka ut stråket mellan Märsta station och Valsta centrum, samt genomföra 
åtgärder som beskrivs i kapitlet ”Mötesplatser” har planförslaget visat hur den mentala 
barriären från väg 263 ska minska. Området är markerat i mark- och 
vattenanvändningskartan med egen färg för att visa att insatser i kommande planering 
ska samordnas så att stråket stärks.  
En överdäckning av väg 263 är inte aktuell inom planperioden. Ett steg på vägen att 
förbättra kopplingen i stråket Märsta station-Valsta centrum är att gångtunnlarna 
åtgärdas i och med det pågående genomförandet av projekt Valsta 2030. 

En fråga ställs från en privatperson om varför Märsta ska fungera som servicestad till 
Arlanda och ha mindre värde än Sigtuna stad? 

Efter att riksdagen under 1960-talet fattade beslut om Arlanda flygplats kom Märsta att 
bland annat utvecklas till en service- och bostadsort för flygplatsens personal. Idag är 
Arlanda-Märsta utpekat som en av Stockholmsregionens åtta yttre regionala 
stadskärnor. Utvecklingen av de regionala stadskärnorna är av betydelse för hela 
regionens samlade konkurrenskraft och attraktivitet. Arlanda-Märsta har med sin unika 
roll och sitt svåröverträffade läge en avgörande betydelse för regionens möjlighet att 
utvecklas till Europas mest attraktiva storstadsregion. Planförslaget tar fasta på att de 
båda hör ihop och behöver utvecklas tillsammans. se avsnittet om Regionala 
stadskärnan under Geografiska områden. 

Synpunkt framförs att det inte bör byggas fler hyresrätter, utan billiga och mindre 
bostadsrätter. Likaså önskas ett sammanhängande centrum utan storköpshandel från Märsta 
station till Valsta centrum. Förslaget är att förtäta Södergatan och förstärka gatans roll som 
sammankopplande stråk genom att göra den mer stadslik, med fler butiker, pubar och 
salonger i bottenvåningarna och färre stora parkeringsplatser framför husen.  
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Planförslaget verkar för ett balanserat utbud av lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och 
hustyper, på kommundelsnivå såväl som i kommunen som helhet. En 
planeringsinriktning om att andelen småhus och bostadsrätter ska öka i förhållande till 
hyresrätter ingår i planförslaget. I planförslaget finns också stöd för att utveckla och 
stärka det sammanlänkande stråket Södergatan-Centrumleden-Midgårdsdalen-
Valstavägen. Se exempelvis planeringsinriktningar för Märsta, Befolkning och bostäder 
samt Arbete och Näringsliv. 

Likaså efterfrågas mer blandning av bostäder, kontor, grönområden, service och butiker i 
Märsta. Det ger positiva effekter som att fler som rör sig i området över större delar av 
dygnet. Satsa på en ekonomiskt stark kommun, med en blandning av människor som lyfter 
varandra.  

Planförslaget stöder åsikten om att en blandning och ett balanserat bostadsutbud ska 
eftersträvas och utgångspunkten för planeringen är att bostadsbyggandet ska bidra till 
att skapa trygga livsmiljöer som främjar samspel och möten. Kommunen delar också 
uppfattningen att det inom vissa områden i kommunen behövs en större blandning 
mellan kontor, service och bostäder. Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning 
innehåller bostadspolitiska mål samt redovisar hur kommunen ska verka för ett 
bostadsbyggande som svarar mot behov och efterfrågan. 

 

6.4. Regionala stadskärnan Arlanda-Märsta 
6.4.1 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta 

Trafikverket, Länsstyrelsen, Region Stockholm, Swedavia, Arlandastad Group, Stockholms 
Handelskammare, Sigtunahem med flera oroas över att planeringen i området samt i Märsta 
bidrar till ett ökat transportbehov, både inom området och till denna del av kommunen. 
Kommunen bör överväga att ta fram en fördjupad studie av området eftersom behoven av 
trafiklösningar kan vara av sådan omfattning och karaktär att det blir svårt att lösa inom 
ramen för kommunens detaljplanering. Samplanering av bebyggelse och 
transportinfrastruktur ger bättre förutsättningar för att undvika att verksamheter, service med 
mera byggs ut innan en tillräckligt god tillgänglighet med kollektivtrafik har säkerställts.  
Swedavia vill utöver en fördjupad översiktsplan för Arlanda även att en motsvarande för den 
regionala stadskärnan Märsta-Arlanda ska tas fram. Stockholms Handelskammare preciserar 
att frågor behöver besvaras angående hur den nya riksintressepreciseringen påverkar 
bebyggelseplaneringen och hur regionala stadskärnan utvecklas i förhållande till 
utbyggnadsplaner i Märsta och omkringliggande kommuner. Det behöver utredas hur 
trafikutbudet kan öka och hur kollektivtrafikförsörjningen kan säkras när alla aktuella 
detaljplaner är genomförda. 

Den fördjupade översiktsplanen ”föp Arlanda”, från 2006 som ligger till grund för 
planeringen i området kommer att upphöra att gälla när ÖP2022 vunnit laga kraft. De 
tekniska beskrivningar om flygsäkerhet och den struktur som beskrivs kan användas 
som underlag för framtida framtagande av styrdokument och planer. 

Planförslaget beskriver den kommande utvecklingen såsom kommunen ser den. Vilka 
och hur stora trafikinvesteringsåtgärder och kollektivtrafikförsörjning som behövs, 
måste diskuteras i andra sammanhang, utanför översiktsplaneprocessen, innan det kan 
vara aktuellt att sätta igång en fördjupning av översiktsplanen. 

Planförslaget understryker vidare att framtida planering i regionala stadskärnan måste 
ske i nära samarbete med berörda parter och pekar ut möjliga åtgärder och behov i 
stadskärnan.  
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Länsstyrelsen, Trafikverket och Region Stockholm anser att den regionala stadskärnan inte 
ska utvidgas. Trafikverket påpekar att strukturen med den regionala stadskärnans utveckling 
på båda sidor om E4 innebär en särskild utmaning som måste hanteras i det pågående 
planeringsarbetet. Exempelvis för E4 som oaktat kapacitetshöjning beräknas bli överlastad i 
rusningstrafik. Arbetsplatsresor startar ofta i bilorienterade lägen och även därför är det 
särskilt viktigt att se över och öka kollektivtrafikförsörjningen. Bebyggelseutvecklingen ska i 
stationslägen, och planeringen måste skapa kollektivtrafikstråk. Planförslaget bör inriktas på 
att visa hur utvecklingen kan koncentreras kring områden med bästa förutsättningar för 
kollektivtrafiktillgänglighet. 

Kommunen vidhåller att det är nödvändigt att den utvidgas för att få med de viktiga 
aspekter som påverkar och är beroende av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. 
Sigtuna kommun välkomnar en översyn av avgränsningen av stadskärnan.  

6.4.2 Arlanda flygplats 
Swedavia och Stockholms Handelskammare menar att formuleringen om att anläggning av 
start- och landningsbana inte är aktuell inom planperioden måste omformuleras bland annat 
med tanke på Bromma-utredningen. Handelskammaren ger förslag på formulering som inte 
utgör hinder för tidigareläggning för en utbyggnad men ändå tillåter kommunen att inte ta 
ställning: ”Kommunen tar inte ställning till genomförandet av nya rullbanor i översiktsplan 
2022, då detta föranleder särskild prövning, men medger genom utpekade markanspråk att 
planering av ny start- och landningsbana skulle kunna aktualiseras inom översiktsplanens 
tidshorisont.” Region Stockholm anser att ÖP 2022 måste ta ställning till markbehov för 
rullbanor på Arlanda även om det ligger utanför ÖP:s tidshorisont. 

Kommunen har inte tagit ställning i frågan om placering av bana 4 och 5. Båda 
banorna och även förlängningen av bana 3 ryms inom markreservatet från beslutet om 
riksintressepreciseringen. Mark- och vattenanvändningskartan visar markreservatet 
och därmed borde planering för banorna kunna sättas igång och översiktsplanen inte 
utgöra något hinder. En översiktsplan är vägledande och är inte juridiskt bindande. 
Vissa åtgärder som beskrivs i översiktsplanen kommer med nödvändighet att skjutas på 
framtiden, eller tidigareläggas. Översiktsplanen visar kommunens vilja och intentioner.  

Miljöpartiet menar att planförslaget fokuserar på en utbyggnad av näringsliv inom 
flygverksamhet men att detta varken stämmer överens med kommunala eller internationella 
klimatmål. Miljöpartiet vill att översiktsplanen ska utgå från att flyget kommer minska fram 
till 2035 och ge likvärdigt utrymme för ny teknik och framtidens kollektiva färdmedel som 
spårtrafik och ickefossila fordon. Miljöpartiet påpekar också att planeringsförutsättningar för 
Arlanda behöver tydliggöras utifrån nuvarande och kommande miljöprövning. 

Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikation. Riksintresset innefattar mark 
som direkt används eller i framtiden kan komma att användas för luftfartens behov. 
Planförslaget utgår från den riksintresseprecisering som beslutades i mars 2021. 
Planförslaget bygger vidare på ställningstaganden i gällande översiktsplan ÖP2104 och 
utpekanden i mark- och vattenanvändningskartan syftar till att kunna hantera de 
utmaningar som klimatförändringarna och ett växande samhälle innebär. Kollektiva 
färdmedel som spårtrafik och vägburna fordon är fokus i såväl utvecklingsinriktning 
”Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem” som i temakapitel ”Trafik och mobilitet”. 
Förtydliganden om hållbar godstrafik och läggs till i ”Trafik och mobilitet”. 

En privatperson anser att fjärde banan inte behövs, oavsett eventuell flytt av 
Brommatrafiken.  

Trafikverket beslutade i mars 2021 om en ny riksintresseprecisering som bland annat 
innebär ett justerat markanspråk för flygplatsens befintliga rullbanor samt för två 
eventuella framtida rullbanor. Kommunen tar inte ställning till genomförandet av nya 
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rullbanor i översiktsplanen, men kan konstatera att det är en planeringsförutsättning 
som vi kan komma att behöva förhålla oss till.   

6.4.3 Arlandastad väster om E4 
Swedavia undrar om skrafferingen för skyddsområde i mark- och vattenanvändningskartan 
omöjliggör verksamhet såsom parkering och dylikt. 

Skrafferingen i planförslaget utgör inte hinder men är en markering som ska visa att det 
råder särskild risk för flygsäkerhet inom området. Enligt definitionen omöjliggörs inte 
parkeringsytor, men bebyggelse och verksamheter som genererar många och täta besök 
bedöms som icke lämpligt. För mer information om flygsäkerhetsutredningen som ledde 
fram till skyddsområdet, hänvisas till de flygtekniska avsnitten som redovisas i FÖP 
Arlanda med underlag. 

6.4.4 Områden för Arlandas funktion utanför regionala stadskärnan 
LRF anser att området öster om E4:an Kättsta inte ska bebyggas i de delar som är 
jordbruksmark. Socialdemokraterna påpekar att en förutsättning för utveckling av området är 
att Måby trafikplats byggs ut med södergående ramper. (S) anser att det här är acceptabelt att 
ta jordbruksmark i anspråk när det är verksamhet med nära anknytning till Arlanda och att 
detta bör beskrivas på ett tydligt sätt. 

Planförslaget kompletteras inför granskningen med ytterligare text som förklarar syfte 
och likaså avvägning för hushållning med mark. Delar av området är jordbruksmark 
men till största delen rör det sig om mark avsett för skogsbruk.  

Området är tänkt att täcka behovet av utrymme som Arlanda kan behöva i framtiden.  
Platsen är vald för dess närhet till E4 och redan befintlig infrastruktur. Alternativa 
lokaliseringar norr eller öster om Arlanda har valts bort. Denna placering innebär att 
markerna norr och öster om Arlanda sparas för jordbruksändamål och för deras mycket 
höga natur- och kulturvärden. 

Swedavia planerar för en transportväg från Måby trafikplats norrut längs bana 1 med 
angöring norrifrån mot bana 2.  

Planförslaget för inte in denna transportväg utan att den har utretts närmare. Den bör 
hanteras ihop med behovet av interna transportvägar inom Arlanda flygplats och 
kommunens utpekade behov av gena kommunikationsstråk och Måby trafikplats 
utbyggnad med sydliga ramper. Norr om bana 2 finns naturvärden att utreda. Inom 
transportvägens föreslagna dragning finns behov av utredning av utökade 
dagvattendammar, baserat på skyfallskarteringar som gjorts. 

6.4.5 Park city 
Swedavia är kritiska till att parkeringsområdena Alfa och Beta utsetts till utvecklingsområde 
för hotell och annan verksamhet.  

Planförslaget följer Stadsbyggnadsstrategi för Airport City Stockholm, framtagen 2013. 
Markanvändning parkering omöjliggörs inte. Kommunen vill uppmärksamma 
Swedavia på behovet av planläggning av pågående verksamhet.  

6.4.6 Planeringsinriktning Regionala stadskärnan Märsta-Arlanda  
Bygg- och miljönämnden ser en brist i att några av de detaljplaner som antagits i regionala 
stadskärnan saknar hänvisning till gestaltningsprogram i planbeskrivningen.  

Planeringsinriktning som beskriver gestaltningsprogram kompletteras, inför 
granskningen, med text om att kommunen ser positivt på framtagande av 
kvalitetsprogram och gestaltningsprogram som ska uppnås vid detaljplaneläggning och 
lovgivning.   
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6.5. Sigtuna  
6.5.1 Sigtuna stad 

Länsstyrelsen framför synpunkten att Bevarande och förnyelseplanen för Sigtuna stad endast 
ger vägledning men är inte tvingande.   

Planförslaget förtydligar, inför granskningen, i planeringsinriktning att Bevarande- och 
förnyelseplan för Sigtuna stad (2019) ska vara vägledande vid prövning enligt Plan- 
och bygglagen samt vid utveckling av offentliga platser, exempelvis park och torg, inom 
planens geografiska område. Detta för att för att ge ytterligare stöd i den efterföljande 
planeringen. 

6.5.2 Västra Sjudargården 
Socialdemokraterna påtalar att detta är ett rekreationsområde som används av många 
Sigtunabor, vilket måste beaktas noggrant i kommande utredning. Flera privatpersoner 
motsätter sig byggnation i Västra Sjudargården. Ny bebyggelse leder till negativ påverkan på 
skog med många biologiska värden och rikt djurliv och som är viktig för friluftsliv och 
återhämtning. Sigtunas gröna områden ger naturupplevelser och borttagande av skog 
påverkar även intilliggande naturreservatet Hällsboskogens värde. Det finns inte tillräckligt 
många friluftsområden. Bevara hagar och ängar vid busshållplats Kämpasten. Skogen är en 
bra mötesplats som ofta används vid utflykter, upplevelser och hundpromenader och 
området nyttjas av personer i alla åldrar, hela året runt. Skogens används i undervisningen. 
Det går inte att ersätta med "Park" eller "Natur" i en detaljplan. 
Invånare är vidare oroliga för att Västra Sjudargården förstörs och refererar till att 
stadsängarna och cykellederna har ändrat Hällsboskogens karaktär. Likaså påpekas att 
planerad byggnation måste motsvara behovet av inflyttningen.  
Några personer undrar hur ytterligare utbyggnad påverkar trafiksituationen?  Beskrivning ges 
att vägen redan är underdimensionerad och att ny bebyggelse alstrar trafikbuller för boende. 
Förslag ges om att bygga ut till exempel Venngarn istället.  
 

Västra Sjudargården finns med som utredningsområden för ny bebyggelse i gällande 
översiktsplan ÖP2014. I planförslaget som nu presenteras har området preciserats och 
minskats till ytan. Avståndet till exempelvis naturreservat har ökat. Efter samrådet 
revideras planförslaget så att det i texten tydligt framgår att området avses utredas för 
en småskalig utveckling av friliggande enbostadshus med naturpräglad karaktär och 
terränganpassning. Områdets natur- och friluftsvärden är viktiga förutsättningar som 
planeringen behöver ta hänsyn till. Bebyggelse placeras i anslutning till befintliga vägar 
och på ett sådant sätt att allmänheten har fortsatt åtkomst till omgivande 
friluftsområden. 

Som har nämnts i tidigare kommentar (se svar 6.3.2 Eneby) vill kommunen också 
förtydliga att avsikten inte är att all mark inom de skrafferade områdena i 
markanvändningskartan ska bebyggas. I planförslaget pekas lägen för bostadsutveckling 
ut, men exakta volymer och utbyggnadstakt fastställs inte. Innan byggnation kan bli 
aktuellt tas en detaljplan fram. I detaljplaneskedet utreds många frågor i detalj, så som 
exempelvis vilken bullerpåverkan från trafik som kan tillkomma och om bulleråtgärder 
behövs.  

Venngarn finns med i planförslaget som servicenod på landsbygden och en fortsatt 
hänsynsfull utveckling av bostäder, service och besöksnäring. Se även samrådssvar 
under punkt 6.7.5. 
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6.5.3 Hällsboskogen  
Socialdemokraterna anser att Hällsboskogen i största möjligaste mån ska bevaras som 
friluftsområde och för rekreation. Miljöpartiet lyfter att planförslaget inte tar hänsyn till att 
andelen bostadsnära natur måste stå i proportion till kommunens växande befolkning och 
menar att Hällsboskogen bör undantas från bebyggelseutveckling. Ett antal privatpersoner 
har också lämnat synpunkten att Hällsboskogen är viktig att bevara. De motsäger sig ny 
bebyggelse nära skogen och nära befintlig bebyggelse och menar att stadsängarna redan har 
fått ta stort utrymme på vägar och tillgång till service och utbud. Skogen nyttjas dagligen och 
investeringar i idrottsspår riskerar att försvinna vid utbyggnad. Någon tycker att skogen ska 
vara kvar, men kunna utnyttjas för grus- och tipp. Andra pekar på att skogen används till 
rekreation, upplevelser, välbefinnande, återhämtning och motion och undrar om någon 
ekologisk analys gjorts för översiktsplanen? 
Några personer framför åsikter om att vägar och kollektivtrafik inte hänger med utvecklingen 
och att det räcker med nya bostäder. Förslagen är att förtäta i första hand och att Västra 
Sjudargården är lämpligare att bebygga än Hällsboskogen, för där finns busshållplats. 

Hällsboskogen avses utredas för en varsam utveckling av småhus i skogens östra del. 
Planförslaget revideras inför granskningen, reviderats för att förtydliga att det i 
planeringen är mycket viktigt att hitta balansen mellan rekreativa intressen och boende 
i området och att skogskänslan i huvudsak ska bevaras.  

I planförslaget redovisas till vilka lägen bostadsutveckling är intressant att lokalisera.  
Bebyggelseutvecklingen i Hällsboskogen ses som en utveckling av befintlig tätort, vilket 
är positivt då det ligger nära service i Sigtuna stadsängar. Att bebygga detta område ser 
kommunen som mer lämpligt än att än att bygga i mer ostörda delar av Hällsboskogen. 
På så vis undviks omfattande fragmentisering av skogen. 

I området pågår också ett arbete med att ta fram en detaljplan. En miljöbedömning 
genomförs parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Planeringen tar hänsyn även 
till mer lugna aktiviteter som skogspromenader. En bred grön korridor undantas från 
exploatering bland annat för att möjliggöra detta. Kommunen delar uppfattningen om 
att det är viktigt med närhet till rekreation i vardagen. Detta är en av de aspekter som 
kommer att studeras vidare i detaljplaneskedet. Visionen för bebyggelseområdet i 
Hällsboskogen är att bli ett livsstilsboende där människor kan bo ”i skogen” och ha 
väldigt nära till skid-och cykelspåren. Här finns goda förutsättningar för social 
gemenskap bland de nyinflyttade.  

6.5.4 Sigtuna stadsängar 
Sigtunahem menar att stärkt kollektivtrafik till Sigtuna stadsängar är viktigt eftersom 600 nya 
elever ska till skolan med risk för onödigt skjutsande.  

Sigtuna stadsängars behov av kollektivtrafik inkluderas i samtliga åtgärder som handlar 
om stärkt kollektivtrafik till Sigtuna. Detta nämns i utvecklingsinriktning ”Attraktiva 
och klimatsmarta trafiksystem” samt i kapitlet ”Trafik och mobilitet”.  

En åsikt som framförs av privatperson är att det behövs en busshållplats vid stadsängarna, 
att turtätheten ökar och att service i området förbättras med exempelvis postlåda och 
bankomat. En annan åsikt som framkommit är att brandstationen inte bör flyttas, det blir 
risk att det byggs för tätt. Anlägg istället parker och se till att solen kommer in mellan husen. 
Sigtuna stadsängar exploateras för mycket. Man tar bort befintliga träd och planterar nytt, 
bevara istället befintlig natur. 

Busshållplats är planerad inne i området Sigtuna stadsängar, men har dessvärre inte 
varit möjlig att trafikera under utvecklingen av området. Det planeras nu för att 
busstrafik kan börja trafikera området i början av 2022. Kommunen delar uppfattningen 



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Samrådsredogörelsen

KS/2018:607 
2021-11-25 

 
 

29 (84) 
 

om att en standardhöjning behövs för att öka andelen kollektiva resor och kommun 
verkar för en utökad och attraktiv kollektivtrafik.  

Kommunen delar också uppfattningen att det är viktigt med god service i alla 
bostadsområden, så även nybyggda områden. Att placeringen av nya postlådor och 
bankomater sker är dock inget som kommunen har rådighet över, och inte heller något 
som är kan hanteras inom ramen för översiktsplanen.  

Omlokalisering av brandstationen sker inte i syfte att kunna bygga fler bostäder, utan 
med anledning av Brandkåren Attundas behov. Vid nybyggnation av större områden 
krävs det tyvärr ibland att träd behöver tas bort för att maskiner ska få plats att arbeta 
eller när vatten-, el- eller fiberledningar ska dras fram under marken.  

Kilenkrysset AB, ägare till fastigheten Venngarn 1:1, framför att området mitt emot 
stadsängarna på andra sidan väg 263 vore lämpligt för utveckling av samhällsfunktioner och 
bostäder och vill att området läggs till för sammanhållen bostadsbebyggelse.  

Området har varit föremål för utredning tidigt i planarbetet tillsammans med den 
politiska styrgruppen och är inte aktuellt inom planperioden. Dels på grund av 
trafiksituationen på väg 263, och dels eftersom området är del av Järvakilen, riksintresse 
för kulturmiljö (Haga-Venngarn), riksintresse för rörligt friluftsliv och ESKO 
landmiljöer. 

6.5.5 Generellt om Sigtuna 
Flera personer tycker att det räcker med expansion och menar att Sigtuna redan är fullt. 
Sigtuna bör fortsätta vara småskaligt. Satsa på stadskärnan, bad och friluftsområden. Öka 
attraktionen med upprustning av strandpromenaden och bygg ut servicen. En annan 
synpunkt är att om det ska byggas, bygg i så fall miljömedvetet. Någon lyfter också att 
Sigtuna stadsängar är byggt i en grön värdekärna och att byggnation av Hällsboskogen 
kommer innebära ytterligare avverkning av skog. Man föreslår också att kommunen bör 
invänta infrastruktursatsningarna för väg 263. Trafiken kommer att öka och bilköerna 
kommer bli fler om översiktsplanen genomförs, till exempel vid Sigtunahöjden. Likaså finns 
önskemål om att öka bussturtätheten, skapa en ringlinje, och bygg ut väg 263 med två filer 
och fler rondeller är några av förslagen.  

Befolkningen i kommunen växer och det finns ett stort behov av bostäder. 
Samrådsförslaget bygger på gällande översiktsplan ÖP2014. I planförslaget har 
strategiskt intressanta områden för bebyggelseutveckling identifierats. I Sigtuna rör det 
sig om Hällsboskogen och Västra Sjudargården. Motiven bakom utpekanden är 
framförallt områdenas närhet till befintlig service, kollektivtrafik och infrastruktur 
(exempelvis vägar). Att i huvudsak koncentrera ny bebyggelse till lägen som har dessa 
kvaliteter är avgörande för att samhället ska kunna växa på ett hållbart sätt.  

I takt med att kommunens befolkning växer ökar behovet av mångfunktionella 
naturområden, parker och vattenmiljöer. En utmaning och utgångspunkt för 
planeringen är att värna och utveckla naturmiljöer samtidigt som samhället växer och 
markanvändningen blir mer effektiv. Inriktningen är att grönska och vatten ska finnas 
nära bostaden och vara en framträdande kvalitet i invånarnas livsmiljöer. 

Kommunen vill därför poängtera att avsikten inte är att all mark inom de skrafferade 
områdena i markanvändningskartan ska bebyggas. De skrafferade områdena ska 
betraktas som ungefärliga ytor inom vilka kommunen anser att det är intressant att 
utreda en ändrad markanvändning. Innan byggnation kan bli aktuellt tas en detaljplan 
fram. I detaljplaneskedet utreds i detalj vilka områden som ska bevaras som naturmark 
och vilka områden som kan vara aktuella att utveckla med småhus. Kommunen delar 
uppfattningen om att det är viktigt med närhet till rekreation i vardagen och detta är en 
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av de aspekter som kommer att studeras vidare i detaljplaneskedet. I exempelvis 
Hällsboskogen kan det handla om att identifiera och säkerställa ett bevarande av höga 
naturvärden och rekreativa värden, så som promenadstråk. 

I planförslaget redovisas till vilka lägen bostadsutveckling kan vara intressant att 
lokalisera, men volymer och utbyggnadstakt fastställs inte. Eftersom översiktsplanen 
endast vägleder hur mark- och vattenområden ska användas är det inte bestämt att en 
utbyggnad i enlighet med markanvändningskartan kommer att ske.  

Kommunen delar uppfattningen om att infrastruktursatsningar för väg 263 behövs för 
att öka framkomligheten och säkerheten. Trafikverket, som äger och förvaltar väg 263, 
har tagit fram ett åtgärdsprogram som bland annat föreslår extra körfält och rondeller. 
Kommunen verkar för att åtgärdsprogrammet ska verkställas såväl som ökad turtäthet 
för bussarna. 

Kommunen satsar redan idag på upprustning av Sigtunas stadskärna. Sommaren 2020 
invigdes Borgmästarängen och sommaren 2021 invigdes minigolfbanan vid 
strandpromenaden. Nästa steg är Hamnplanen, Strandpromenaden och Stora gatan. 

6.6. Rosersberg 
Länsstyrelsen och Region Stockholm stöder intentionen med fler bostäder vid stationen. 
Flera intressen och risker i området måste dock beaktas och kan påverka möjligheten att 
utveckla området. Länsstyrelsen hänvisar till yttrande daterat 26 maj 2020 för sin syn på 
intressekonflikterna som kan uppstå. Trafikverket har inte gått vidare med bro-planeringen. 
Länsstyrelsen vill att kommunen tar bort planskild korsning ur översiktsplanen. 

Kommunen är medveten om intressekonflikterna. Synpunkten innebär ingen ändring 
av ÖP-förslaget. Kommunen vidhåller sin ståndpunkt att korsningen ska ersättas av  en 
ny statlig korsningspunkt, till exempel en tunnel under järnvägen. Ingen ändring i 
planförslaget. 

Försvarsmaktens militära del godkänner utvecklingen i Rosersberg i dess nuvarande 
utformning. Försvarsmaktens kommande expansion och ökade behov av övningsfältet kan 
innebära inskränkningar på fortsatt utveckling i närheten av fältet. Fortsatt kontakt inom 
ramen för programarbetet för Rosersberg välkomnas. 

Kommunen håller kontakten med Försvarsmaktens militära del inom ramen för fortsatt 
detaljplanearbete.  

Statens fastighetsverk uttrycker kritik över översiktsplanens utpekande av utveckling av 
Rosersberg, uttryckt i planprogrammet Mer Rosersberg!. De framhåller att Slottsvägen ska 
behålla sin karaktär av landsväg och att det ska finnas en fungerande skyddszon kring slottet. 
Att bebygga jordbruksmarken går emot miljökvalitetsmålet om rikt odlingslandskap.  

Översiktsplanen kommer fortsatt föreslå planskild korsning vid Slottsvägen. 
Kommunen förordar att vägen går under järnvägen för att bibehålla landskapet och den 
lantliga karaktären. 

Som underlag till översiktsplanen har kommunen tagit fram en översiktlig 
lokaliseringsutredning gällande bostadsbebyggelse på jordbruksmark, som en del i 
prövningen av hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap 4 §. I utredningen 
belyses konsekvenser ur allmän synpunkt av de olika alternativen. Planförslagets 
utpekade lägen för bebyggelseutveckling är valda utifrån parametrar som 
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till god infrastruktur, service och regional 
tillgänglighet. Att lokalisera bebyggelseutvecklingen till andra lägen skulle innebära en 
utspridning av bebyggelsen som inte bedöms stödja en hållbar samhällsutveckling. De 
bortvalda alternativen kan också vara olämpliga på grund av exempelvis flyg- och 
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skottbullerrestriktioner och översvämningsrisk. Inför granskningen har text utvecklats 
och reviderats, se vidare avsnitt ” Tillvarata jordbruksmarkens värden” i planförslaget.  

Sivab har synpunkter på text som berör verksamhetsområde öster om Rosersberg 
villasamhälle. Här pågår utredningar om förutsättningar för detaljplaneläggning. Berget 
innehåller höga halter av arsenik, svavel, så kallat sulfidberg. I dagvattnet finns höga halter av 
förorenande ämnen. Det är troligt att detta dagvatten finner sin väg till slutrecipienten 
Fysingen, där redan sulfathalten är hög. I detta område måste stora krav ställas på de 
utredningar som görs i detaljplaneskedet. Skyddet av vattenresursen måste väga mycket tungt 
när kommunen tar ställning till om exploatering av områden kan ske utan att riskera 
vattenkvaliteten. 
Socialdemokraterna ställer sig tveksamma till verksamhetsområdet, bland annat eftersom 
Rosersberg är så gott som omringat av verksamhetsområden samt att det delvis består av 
jordbruksmark och anser att området bör tas bort ur planförslaget. 

Planförslaget revideras och förtydligas inför granskningen dels i texten för det nämnda 
området, dels i planeringsinriktningar för Rosersberg och den regionala Stadskärnan 
Märsta-Arlanda. Verksamhet inom tillrinningsområdet till reservvattentäkt ska ske 
med restriktivitet som inte äventyrar kommande generationers tillgång på dricksvatten 
av god kvalitet och kvantitet. 

Med hänsyn till landskapsbilden runt Norrsunda kyrka och att området ligger inom 
tillrinningsområde för reservvattentäkt Stockholmsåsen- Norrsunda, samt att pågående 
markanvändning delvis är jordbruksmark, har utbredningen minskats i jämförelse med 
tidigare beslutad yta i gällande översiktsplan ÖP2014.  

En person framför en åsikt om att planera för Rosersbergs bästa. Personen anser att det ska 
byggas en ny stadsdel mellan Mälaren och Rosersbergs industriområde, bort mot ruinstaden, 
där en småbåtshamn kan anläggas. Området är fritt från järnväg- flyg- och trafikbuller samt 
med fin kvällssol. Om området bebyggs kan biltrafik ledas genom industriområdet direkt till 
E4:an. Gång- och cykelväg finns, det är nära skolor och pendeltåg. Det vore något extra för 
Sigtuna kommun. Likaså framförs önskemål om att etablera en matvarubutik i Rosersberg 
och äldreboende och seniorboende.  
Ytterligare synpunkter är att inte bygga bort närheten till naturområden för boende i 
Rosersberg samt en uppmaning om att översiktsplanen bör skilja på "Rosersberg" och 
"Rosersbergs verksamhetsområde". 

Kommunen delar uppfattningen om att planera för Rosersbergs bästa genom bland 
annat att bygga en ny stadsdel. Kommunen har i översiktsplanen gjort bedömningen 
om att området väster om Rosersbergs (Mer Rosersberg) pendeltågstation har ett 
strategiskt läge med den goda regionala tillgängligheten och som bland annat kan bidra 
till ökad service för boende i Rosersbergs villasamhälle. Att bebygga området mellan 
Mälaren och Rosersbergs industriområde har kommunen valt att inte ha med som 
föreslaget utvecklingsområde. Anledningen till det är bland annat att stora delarna av 
området omfattas av strandskydd och riksintresse för Mälaren med öar och stränder, 
Rörligt friluftsliv och Totalförsvaret samt ingår i helhetsmiljö för kulturhistoriskt 
värdefull närmiljö. 

 

6.7. Landsbygd 
Länsstyrelsen är positiv till att planförslaget avser att begränsa utvecklingen med utspridd 
bebyggelse på landsbygden och att dess höga värden lyfts. Det är bra att planförslaget 
beskriver hur servicenoderna behöver förhålla sig till dessa värden.  
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Region Stockholm ser risk för förväxling mellan RUFS2050-begreppen landsbygdsnod och 
serviceort och planförslagets begrepp servicenod på landsbygd. De framhåller också att 
servicenoderna inte har förutsättningar till goda kollektivtrafikförbindelser. 
Svenska naturskyddsföreningen och miljöpartiet uttrycker oro för ökat bilberoende vid 
bostadsbebyggelse på landsbygden utanför kollektivtrafiknära lägen. Naturskyddsföreningen 
vill att beslut om föreslagna utbyggnader på landsbygden omprövas utifrån de hållbarhetsmål 
som kommunen satt upp för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. 

Planförslaget pekar ut fem servicenoder på landsbygden. De har olikheter, men 
gemensamt för servicenoderna är att de utifrån läge, serviceutbud och sociala strukturer 
är av betydelse för en levande landsbygd. Definitionen av en servicenod på landsbygden 
avser by eller samhälle med tillgång till kollektivtrafik, viss servicenivå och en utpräglad 
bykänsla. För att främja en levande landsbygd prioriterar kommunen att bibehålla eller 
utveckla en tillfredsställande servicenivå i utpekade servicenoder på landsbygden. 
Service- och bebyggelseutveckling koncentreras till de servicenoder som utifrån 
infrastruktur förutsättningar är lämpliga. Inriktning för respektive servicenod 
redovisas i avsnittet ”Landsbygden”.  

ÖP 2022 följer boverkets ÖP-modell 2.0 men har inte alltid kunnat följa ingående 
begrepp eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan kommuner. Därför kan 
förutsättningarna för goda kollektivtrafikförbindelser variera, men är likväl i detta 
sammanhang att betrakta som gynnsamma. 

6.7.1 Granby 
Socialdemokraterna anser att planförslagets utpekade yta är för stor och att 
utvecklingsområdet inte ska innefatta Hammaren/Hagtorp. De påpekar att tveksamheter 
finns gällande vatten- och avloppsförsörjning samt kollektivtrafikutbud. 
Fyra privatpersoner har lämnat in synpunkter specifikt om Granby. De framför att för stor 
exploatering tillåts i Granby och att Granby inte bör ses som en servicenod. En mängd 
negativa konsekvenser av ny bebyggelse räknas upp, så som att bilinnehavet ökar och negativ 
på verkan på kultur-, naturmiljö och djurliv. Man påpekar att vägarna är helt undermåliga i 
området och att större utbyggnad inte bör ske innan trafikförhållandena förbättrats. 
Önskemål finns om att exploatör bör friställa mark för badplats. Man ifrågasätter också 
varför privata intressen finns med i översiktsplanen. De boende i området uppmuntrades 
ansluta sig till reningsverket och priserna har gått upp. Påfarten till väg 263 är trafikfarlig. 

Stora delar av landsbygden utgörs av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och områden 
med höga natur- och rekreationsvärden. Kommunen vill verka för att landsbygden ska 
vara attraktivt för både boende och verksamma. Utbyggnaden och bevarande av service 
på landsbygden är därför viktig för att främja en levande landsbygd.  

I gällande översiktsplan ÖP2014 pekas Granby ut som ett Förändringsområde, i 
huvudsak för bostäder. Samrådsförslaget för ÖP2022 bygger på gällande översiktsplan 
ÖP2014, men området har minskats och preciserats i planförslaget. Inför granskningen 
förtydligas texten ytterligare med att det vid detaljplaneläggning ska tas särskild 
hänsyn till friluftslivets och turismens intressen.  

Idag pågår detaljplanearbete för del av Granby. Kommunens intentioner är en fortsatt 
sammanhållen och naturpräglad utveckling i Granby för att stärka serviceunderlaget. 
Även om utbyggnaden av Granby innebär nyexploatering är området starkt präglat, 
och kommer fortsätta vara, av skogsområden, jordbruksmark och öppna stränder. 
Eftersom detaljplanen för Granby är i ett tidigt skede är det för tidigt att säga vilka 
områden som kommer att bebyggas eller bevaras som exempelvis naturmark. 
Förekomsten av naturvärden studeras i detaljplaneskedet genom 
naturvärdesinventeringar. Utgångspunkten i arbetet är att värdefull naturmark ska 
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bevaras i så stor utsträckning som möjligt tillsammans med ett strandskydd på 300 
meter där ingen ny bebyggelse planeras. 

Kommunen är medveten om vattensituationen i området och är angelägna om att 
boende i Granby, likt hela kommunen, har en hållbar vatten- och avloppshantering och 
är även en förutsättning för områdets utveckling. Inom ramen för pågående detaljplan 
utreds möjligheten att inrätta ett kommunalt verksamhetsområde.  

En ökad bostadsexploatering i området medför ett ökat bilinnehav. Kommunen verkar 
därför för en ökad trafiksäkerhet till Granby med säkra anslutningspunkter till väg 263 
samt ska kommunen planera och verka för en gång- och cykelväg mellan Granby och 
Sigtuna.  

6.7.2 Skepptuna 
Länsstyrelsen menar att bebyggelseutveckling i Skepptuna kan innebära negativa 
konsekvenser för beteshävden då nya boende genom domstolspraxis har visat sig ha 
möjlighet genom miljölagstiftningen begränsa olägenheter från lukt med mera från 
djurhållningen. Planläggning för tät bebyggelse kan därmed försvåra för jordbruket. 

I syfte att stärka serviceunderlaget och främja ett fortsatt levande bysamhälle planeras 
utbyggnad med småhus i anslutning till Skepptunas bygdegård, skola och förskola. 
Utvecklingen ska ske i långsam takt och på jordbrukets villkor vilket skrivits in som 
villkor för alla servicenoder på landsbygden. Den planerade bebyggelsen begränsas av 
lågfartsflygets inverkan, som inte tillåter nya tätorter. Planförslaget utgör inga 
kommande hinder för djurhållningen i trakten. 

En person anser att är en provocerande formulering avseende detaljplanen i Klockarbol vad 
gäller lydelsen ”genomföra pågående detaljplan för småhusbebyggelse”. Personen menar 
bland annat att detta förbiser den demokratiska hanteringen med samråd och granskning.  

Kommunens instämmer i att nämnd planeringsinriktning är olyckligt formulerad. 
Texten är inför granskningen reviderad och förtydligad, bland annat med att ny 
bostadsbebyggelse ska ta stor hänsyn till kulturmiljövärden och landskapsbildskydd, 
samt att utanför angiven ändrad markanvändning för ny bebyggelse kan enstaka ny 
bostadsbebyggelse prövas i förhandsbesked. 

6.7.3 Odensala  
Sigtunahem menar att Odensala ska utvecklas till en kommundelsnod och att kommunen ska 
driva det trots influenslinjerna.  

Odensala är utpekad servicenod på landsbygden. På sikt är Odensala ett strategiskt 
intressant läge för bostadsutveckling, både ur ett kommunalt och regionalt perspektiv.  

Vattenfall eldistribution önskar tillägg till planeringsinriktning som nämner Svenska kraftnäts 
förstärkning av Odensala transformatorstation. Även Vattenfall förstärker där.  

Ändringen läggs till inför granskningen. 

Trains & tracks har en pågående funktionsutredning hos Trafikverket (TRV2021/65491) 
som rör en järnvägsanläggning vid Myrbacken, väster om Ostkustbanan vid Odensala. 
Anläggningen skulle främja tätare trafik Märsta-Stockholm, godstransporter till och från 
Rosersbergs kombiterminal samt flygbränsletransporter mellan Arlanda-Brista. Anläggningen 
i Odensala är en utveckling av stort nationellt intresse. T&T ställer frågan om planförslaget 
omöjliggör anläggandet. Ett framtida stationsläge i Odensala såsom det beskrivs i 
planförslaget är knappast möjligt utan Norra böjen.  

Genom att peka ut området som landsbygdsändamål markerar kommunen att pågående 
markanvändning ska fortsätta. Utvecklingen i området är bestämt till att ske på 
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jordbrukets villkor. Ett framtida stationsläge nämns i planförslaget men hanteras inte 
inom planperioden  

En person har framfört att eventuell framtida dragning av Knivsta kommuns anslutning till 
Käppala reningsverk bör planeras utifrån Odensalas unika miljöer. 

Kommunen delar uppfattningen om att det kan förtydligas att ledningsdragningen och 
annan lovgivning ska ta hänsyn till förutsättningarna som finns vid Odensala. 
Planförslaget förtydligas inför granskningen och en planeringsinriktning läggs till om 
att man vid förhandsbesked och annan lovgivning ska ta stor hänsyn till 
kulturmiljövärden och bebyggelsestruktur samt till landskapsbildskydd. 

6.7.4 Lunda 
Sivab vill framhålla att fortsatt utbyggnad i Lunda är mycket begränsad ur VA-synpunkt och 
att kapaciteten för vattenverket är nådd och vattentillgången i området är dålig. Byt ut ordet 
”verksamhetsområde” som inte finns i Lunda, mot ”vattentäkten har nått sin kapacitetsgräns 
och fler kunder kan inte anslutas. Det är dåligt med grundvatten i området och utveckling av 
nya verksamheter med behov av dricksvatten är mycket begränsad. Sivabs bedömning är 
också att även spillvattenreningsverket nått sin kapacitet men är enklare att bygga ut.” 

Inför granskningen förtydligas text avseende VA i Lunda. 

6.7.5 Haga-Venngarn 
Länsstyrelsen menar att den visuella läsbarheten är viktig i Venngarn och Haga. I framtida 
utveckling måste detta tas hänsyn till. Venngarns omgivning är i redan hög grad 
kompletterad med modern bebyggelse och planförslaget behöver ge ytterligare vägledning. 
Länsstyrelsen pekar även på de stora mängder äldre ädellövträd som finns i slottsmiljön. En 
övervägande del av dessa finns inom detaljplanelagt område. Vid utveckling av området är 
det viktigt att träden sparas i öppna och halvöppna lägen. Länsstyrelsen rekommenderar att 
en länk till Skogens pärlor inkluderas i planförslaget där aktuella uppgifter om nyckelbiotoper 
och skyddade skogsområden redovisas. 

Planförslaget kompletteras inför granskningen med planeringsinriktningar om att 
inriktningen är att i första hand pröva ny exploatering i traditionella bebyggelselägen 
samt genom förtätning i befintlig bebyggelsestruktur, med hänsyn till kulturmiljöns 
visuella läsbarhet och de riksintressanta värdena.  

Kommunen är medveten om ädellövträdens värde och även biotopskyddet av alléer med 
mera. Eventuell förtätning i Venngarn ska ske med hänsyn till både kultur- och 
naturvärden på platsen.  

En hänvisning till Skogens pärlor läggs till i avsnittet om planeringsunderlag inför 
granskningen. 

6.7.6 Bebyggelseutveckling på övriga landsbygden 
Bygg- och miljönämnden saknar ställningstagande utbyggnadsförfrågningar i områdena 
Lövstaholm och Torsborg. 

ÖP hanterar alla områden utanför detaljplanelagt område och servicenoder på 
landsbygden som ”övrig landsbygd”. Planeringsinriktningar för övrig landsbygd ska 
användas i bygglov och förhandsbesked med beaktande av jordbrukets villkor, 
kulturmiljöhänsyn, natur- och friluftsvärden samt med hänsyn till övriga intilliggande 
bebyggelse och landskapsbild. 

Fastighetsbolaget Galären AB har önskemål om utveckling av fastigheterna vid Tjusta. 
Planförslaget saknar vision för områdena som gränsar mot Vallentuna, trots att de kommer 
att ligga invid en utbyggd Roslagsbana. Området borde tas upp i översiktsplanen för 
utveckling av bostäder, service och arbetsplatser.  
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Planförslaget innehåller andra prioriteringar och bedömningen är att detta inte är 
aktuellt inom planperioden.  

6.7.7 Generellt om landsbygd 
Med tanke på att bullerrestriktioner för lågfartsflyget inte tillåter tillkommande tätorter, 
meddelar Swedavia, Länsstyrelsen med flera att ÖP behöver kompletteras med sådan karta.  

Inför granskningen kompletteras den digitala ÖP:n med SCB:s kartlager för tätorter.  

Bygg- och miljönämnden vill att de bygglovbefriade åtgärderna utanför sammanhållen 
bebyggelse förtydligas.  

Texten revideras inför granskningen så att endast begreppet byggnadsarea (BYA) 
används, för att undvika otydlighet. 

Bygg- och miljönämnden menar att utvecklingsinriktningen att området öster om flygplatsen 
inte bör bebyggas på grund av bland annat sämre infrastruktur behöver preciseras 
geografiskt.  

Ny planeringsinriktning införs, inför granskningen, som preciserar att det gäller övrig 
landsbygd norr och öster om Arlanda. 

Knivsta kommun påpekar att ”varsam och småskalig utveckling” blir svårt att tolka i 
praktiken. 

”Varsam och småskalig utveckling” förklaras i löptext och preciseras inför 
granskningen med planeringsinriktningar för varje servicenod på landsbygden. Fokus i 
planförslaget är att utveckling ska ske i enlighet med jordbrukets villkor och behov. I 
övrigt ska lovgivning vara restriktiv. Inför granskningen förtydligas text angående 
kulturmiljön. 

En privatperson framför en åsikt om att låta Granby, Venngarn med flera utvecklas med 
arbetsplatser och utvecklas till mindre stadsdelar. Det skapar mindre transportbehov, allt 
behöver inte samlas i tätorterna. En annan person anser att Haga-Kumla ska ingå i 
översiktsplanen. Det är negativt att bygga på landsbygden, de som bor där gör det för att 
slippa grannar och ha naturen nära. 

Ambitionen med att peka ut de fem servicenoderna är just att koncentrera service- och 
bebyggelseutvecklingen på landbyggden. Detta för att bland annat undvika en allt för 
spridd bebyggelse samt för att bibehålla och utveckla en tillfredställande servicenivå som 
bidrar till en levande landsbygd. Med närhet till service och större underlag för 
kollektivtrafiken minskar också transportbehovet. Sigtuna kommun består till stor del 
av landsbygd, även med servicenoderna borträknade. Det finns alltså stora områden i 
kommunen att bo på för dem som föredrar ett mer avskilt boende. 

 

7. Befolkning och bostäder 

7.1. Bostadsförsörjning 
Länsstyrelsen visar att länets befolkning har ökat med 180 000 personer de senaste fem åren 
och att bostadsförsörjningen måste planeras så att alla inkomstgrupper tillgodoses. 
Länsstyrelsen håller med om att kommunen under de senaste åren byggt många hyresrätter 
och att balans kan behöva uppnås. Länsstyrelsen uppger att teorin om flyttkedjor ifrågasätts, 
eftersom det är en teori som inte stöds i forskningen. Även Knivsta kommun saknar en 
prioritering mellan områden med etappindelning. Region Stockholm och Handelskammaren 
saknar också ett mål för bostadsproduktionen och analys av hur planeringen möter 
befolkningstillväxten. 
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Utmaningar som till exempel bostadsförsörjning, klimatfrågor och infrastruktur 
behöver mötas gemensamt i Stockholm- och Uppsalaregionen. Bland annat måste 
kollektivtrafik och investeringar i trafiksystemen mäkta med att följa utvecklingen. För 
ytterkranskommuner är detta viktiga parametrar för att inte försämra attraktiviteten. 
Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller bostadspolitiska mål samt 
redovisar vidare hur kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som svarar mot 
behov och efterfrågan. Kommunen tackar för information rörande bostadsbyggande och 
hänvisar till kommande processer tillsammans med länsstyrelsen för dessa 
styrdokument. 

7.1.1 Bostadsbyggande 
HSB bidrar gärna till variation i bostadsbeståndet. Bland annat ser HSB att efterfrågan på 
småhus ökar i Sigtuna. Småhus går även att integrera i förtätningsområden i till exempel 
miljonprogramsområden, för att på så sätt bidra med ökad variation och främja social hållbar 
utveckling. HSB ser hur de kan bidra till att skapa det goda boendet med välplanerade 
lägenheter och trygga miljöer.  

Planförslaget stödjer att nybyggnation av småhus och bostadsrätter prioriteras för att 
uppnå en variation i utbudet av bostadsbeståndet. Planförslaget pekar ut flera områden 
för småhusbebyggelse och pekar även behov av annan typ av bebyggelse i det röda 
stråket mellan Märsta station och Valsta Centrum. Kommunens Riktlinjer för 
bostadsförsörjning innehåller bostadspolitiska mål samt redovisar vidare hur 
kommunen ska verka för ett bostadsbyggande som svarar mot behov och efterfrågan.  

Hyresgästföreningen oroas över att ÖP förordar framförallt utbyggnad småhusområden, 
men det är dåligt markutnyttjande och hindrar utbyggnad av hyreshus som det finns en stor 
efterfrågan på. Tusentals står i kö och risken är ungdomar och äldre drabbas när de önskar 
flytta. Sigtunahem borde framförallt bygga, äga och förvalta hyresrätter, inte småhus.  

Planförslaget uppger att det borde skapas en bättre balans i utbud av boendeformer. För 
Sigtuna kommuns del innebär det att andelen småhus måste öka. Idag har kommunen 
den högsta andelen hyresrätter per capita i länet.  

Miljöpartiet uppskattar inriktningen i kapitlet ”Befolkning och bostäder” som slår fast att 
planförslaget genomsyras av viljan att genom stadsplanering främja inkludering, trygghet och 
trivsel. Däremot tycker MP inte att detta återspeglas i planeringsinriktningarna för de olika 
geografiska områdena. MP vill detaljera planförslaget ytterligare genom en redovisning av en 
kartläggning av behoven av olika upplåtelseformer i respektive geografiskt område samt att 
fördjupade översiktsplaner ska tas fram för Rosersberg, Valsta och Hällsbo. 

För ytterligare detaljering i analyser hänvisas till kommunens arbete med Riktlinjer för 
bostadsförsörjning. För att eventuella tillkommande uppdrag om att ta fram fördjupade 
översiktsplaner hänvisas till annan ordning. 

En privatperson tycker att det är bra att koncentrera utvecklingen till tätorterna. Kommunen 
behöver ha en plan för snyggt byggande som passar in och med reglering av färgsättning, till 
exempel som Upplands Väsby kommun gjort.  

Kommunen delar uppfattningen att det är viktigt att ny bebyggelse har en god 
arkitektoniskt uttryck gällande skala, färgsättning och utformning. Det finns stora 
platsspecifika skillnader och förutsättningar i kommunen och översiktsplanen har därför 
genomgående beskrivit vilka egenskaper som kommunen värdesätter vid ny bebyggelse 
och offentliga miljöer. Varje stadbyggnadsprojekt ska även ha en bärande arkitektonisk 
idé. 

Synpunkter framförs också om att kommunen inte bör bygga fler bostäder och sakta ner 
utbyggnadstakten. Det har varit en stor inflyttning de senast 10 åren. Alla inflyttade bör 
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förses med arbete, vilket inte finns i kommunen. Nu när flygnäringen stagnerat är det risk att 
vi mister arbetstillfällen. Samhället måste komma i balans, vad avser infrastruktur, trafik, 
service och social gemenskap. Småstadsandan och naturområden bör bevaras. Det främjar 
även trivsel, trygghet och turistnäringen.  
Bland yttrandena från allmänheten går meningarna isär om vad som ska byggas. Det 
efterfrågas fler billiga hyresrätter och att allmännyttan ska utökas, såväl som att inte bygga 
fler hyresrätter och att omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Fler småhus efterfrågas också. 

Huvudinriktningen för planförslaget är att minimera ianspråktagande av ny mark 
samtidigt som de allmänna intressena tillgodoses och att det är av vikt att bevara 
sammanhängande grön infrastruktur och att utveckla gröna miljöer i samspel med 
bebyggelseutvecklingen. De senaste åren har upprustning gjorts av flera grönområden 
och parker, bland annat Borgmästarängen och Valstastråket. Satsningarna på 
närrekreation i tätorterna fortsätter. Bland annat pågår upprustning av 
Kanonkulleparken och Strandpromenaden. 

Kommunen delar uppfattningen om att det har skett en stor inflyttning till kommunen 
under den senaste tioårsperioden. Planförslaget menar att bostadsbyggande kan 
användas som ett av flera verktyg för att främja inkludering och i förlängningen en 
social sammanhåller kommun. Ett sätt att eftersträva det är ett balanserat bostadsutbud 
i alla kommundelar, vilket beskrivs närmare i kapitlet ”Befolkning och bostäder”. 
Kommunen kan dock inte i översiktsplanen reglera bostadspriserna. 

Kommunen delar uppfattningen att det är viktigt med trygghetsskapande åtgärder. 
Planförslaget beskriver verktyg för att skapa trygghet i befintliga områden och vid 
nyproduktion. Principer och riktlinjerna i BoTryggt2030 utgör en grund i den fysiska 
planeringen vid ny planläggning.  

8. Arbete och näringsliv 
Stockholms Handelskammare och Arlandastad Group anser att ambitionerna för 
tillväxttakten måste förtydligas. Befolkningstillväxten är ett långsiktigt stöd för finansieringen 
av kärnverksamheterna och en fördel för näringslivet och gör Sigtuna attraktivt. Näringslivet 
är viktig del i kommunens strategiska utvecklingsinriktning. "Ett starkt och innovativt 
näringsliv" bör bli den fjärde utvecklingsinriktningen. Innovation, möten och högre 
utbildning bör prioriteras högre i planförslaget.  

Översiktsplanen visar strategier och strukturer för kommunens framtida utveckling. 
Planförslaget har medvetet integrerat ”Ett starkt och innovativt näringsliv” i avsnittet 
”Plats för ett diversifierat näringsliv” i utvecklingsinriktningen ”Mångsidig blandstad 
och levande landsbygd”. Näringslivet ingår som en viktig del av samhällsplaneringen 
vilket bland annat beskrivs som en förutsättning för ett gott liv i en attraktiv kommun 
för invånare, arbetstagare och företagare. Ett mer varierat arbetsplatsutbud och därmed 
ett mer differentierat näringsliv ska eftersträvas för att erbjuda fler möjligheter till de 
som bor och verkar i kommunen. Detta bidrar till att stärka kommunens tillväxt, dess 
motståndskraft vid förändringar och dess skattekraft. Kommunen har vuxit under ett 
antal år och utbyggnadstakten har varit hög. Kommunen satsar nu också på att bygga 
ut kommunal service och se till att trafiksystemen och pendlingsmöjligheterna stärks.  

8.1. Plats för ett diversifierat näringsliv 
Stockholms Handelskammare och Beckers industrial coating råder Sigtuna kommun att 
värna tillväxten i näringslivet inom olika branscher och att verka för differentiering av 
näringslivets utbud. Det är för sårbart att ensidigt gynna besöksnäringen. Stockholms 
Handelskammare anser att planförslaget med fördel kan kompletterar med en strategi för 
hållbar besöksnäring. 
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Planförslaget hanterar synpunkterna. Plats för ett diversifierat näringsliv är en 
nyckelmening i planförslaget och ingår även i ett av målen för planeringen av den 
fysiska miljön på en övergripande nivå. Hållbar besöksnäring ingår också i detta. 

Hagha hembygdsförening har synpunkter på kartan i kapitel ”Arbete och näringsliv”. 
Arbetsplatserna är många fler än som markerats på kartan. 

Kartan revideras inför granskningen. 

LRF menar att inte bara värdefull jordbruksmark ska sparas, all jordbruksmark ska sparas. 
LRF menar också att kompensationskrav ska ställas på exploatören att återställa annan icke 
brukad mark med motsvarande areal. 

Areella näringar och jordbruksmark prioriteras högt i planförslagets 
utvecklingsinriktningar och ingår även i flera av målen för planeringen av den fysiska 
miljön på en övergripande nivå. Som underlag till översiktsplanen har kommunen tagit 
fram en översiktlig lokaliseringsutredning gällande bostadsbebyggelse på 
jordbruksmark, som en del i prövningen av hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 
3 kap 4 §. I utredningen belyses konsekvenser ur allmän synpunkt av de olika 
alternativen. Se vidare svar under punkt 5.1.3. 

En privatperson undrar hur kommunen ska locka till sig högkvalitativa företag att etablera 
sig i kommunen. En annan person önskar att en ny typ av lokal eller samlingsplats nära 
bostäder etableras, för att kunna jobba "hemifrån". Det vore bra för de som inte kan i sitt 
hem för att hemmet är trångt eller barn är hemma etc. 

Kommunen har en ambition om en utveckling mot ett mer differentierat näringsliv och 
även att öka kunskapsnivån inom företag och arbetskraft. Detta beskrivs mer ingående i 
kapitlet ”Arbete och näringsliv”. Planförslaget möjliggör för verksamheter dels genom 
utpekanden mark- och vattenanvändningskartan som sedan åtföljs av framtagande av 
detaljplaner. Mark ägs både av privata aktörer och av kommunen. För kommunägd 
mark finns en markanvisningspolicy som ger möjligt att rikta kommande 
markanvändning för att skapa arbetstillfällen av särskild betydelse för kommunen. 

 

9. Mötesplatser 

9.1. Offentliga rum 
Sigtuna museum & art saknar kulturen i beskrivningen av mötesplatserna, dels som 
nyskapande kulturell verksamhet men även som kulturhistoriska miljöer. Det saknas ett 
långsiktigt tänk för befintliga kulturmiljöer i samband med nybyggnation, till exempel i 
Eneby. Anpassningar efter grönområde står, men inte efter kulturområden. 

Planförslaget beskriver under avsnitt ”Offentliga rum” vikten av att skapa plats för 
möten och kultur, kulturella utbyten, kulturella yttringar samt vikten av att få folk att 
ta plats i det offentliga rummet. Konstnärlig gestaltning nämns. Många av de 
aktiviteter som engagerar invånare är just kulturella yttringar, ofta bekostade av 
kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns även en planeringsinriktning som tar upp 
kulturmiljövärden. 

En privatperson framför att det saknas mötesplats inomhus i Sigtuna stad och att Märsta 
kulturhus bör öppna igen. Personen undrar var kulturen syns i översiktsplanen och pekar 
även på att intresse för odling har ökat, samt att det lokala kulturlivet, föreningslivet och 
småföretagarna bör uppmuntras. 

Via Kultur- och fritidsförvaltningen kan privatpersoner, föreningar, företag och andra 
organisationer hyra lokaler av kommunen. Samtliga lokaler och bokning av dem går att 
göra på kommunens hemsida.  
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Kommunen har ett rikt utbud av föreningar såväl som egenorganiserade aktiveter som 
ska upprätthållas. På kommunens hemsida är det möjligt att genom Föreningskatalogen 
ta del av vilka föreningar finns registrerade i Sigtuna kommun, bland annat 
odlingsföreningar.  

En person tycker att det är ett slöseri med pengar att rusta upp med parkering utanför 
centrum. Det vore bättre att bygga parkeringsvåning ovanpå Märsta centrum istället. Samma 
person anser att barn och ungdomar inte har någonstans att vara och att de hänger utanför 
Willys eller Ica Kvantum. Personen vill att ett bra centrum ordnas, med belysning och bra 
aktiviteter, så att kriminaliteten minskar. 

Planförslaget stödjer uppfattningen att det är viktigt med trygghetsskapande åtgärder. 
Principer och riktlinjerna i BoTryggt 2030 utgör en grund i den fysiska planeringen vid 
ny planläggning. I planeringsinriktning för Märsta beskrivs också att utgångspunkten 
är att planera för en välkomnande, kvalitativ och identitetsskapande arkitektur i nya 
Märsta stations närområde och i exponerade entrélägen. Satsningar ska riktas till 
noderna Märsta centrum, Märsta station och Valsta centrum samt det 
sammanlänkande stråket Södergatan-Centrumleden-Midgårdsdalen-Valstavägen. 

Åtgärder för barn och unga planeras, på förvaltningsnivå, av bland annat barn- och 
ungdomsförvaltningen och av kultur- och fritidsförvaltningen. Området för Märsta 
centrum är dock privatägt. Det finns ytterligare utbyggnadsmöjligheter inom gällande 
detaljplan.  

 

9.2. Idrott och rekreation 
Kultur- och fritidsnämnden önskar lyfta att idrottsanläggningar är mer än mötesplatser och 
en förutsättning för att fånga upp ungdomar och skapa integration. Tjänstemän borde tas 
med tidigt processen så att kultur- och fritidsförvaltningen kan peka på behov och 
förutsättningar för deras anläggningar.  

Kapitlet ”Mötesplatser” inkluderar platser som försetts med aktiviteter eller är byggda 
för möten, och som är grogrunden för mötet mellan människor. Oftast sker det via 
kultur- och fritid eller via föreningslivet. Kapitlet beskriver behoven och fördelarna med 
att vårda de offentliga rummen där kommunen har rådighet.  

Ett yttrande framför behovet av att bygga ett utegym i Sätunaparken. 
Planförslaget stödjer uppfattningen att det är viktigt med närhet till rekreation och 
motion i vardagen. Kommunen kommer inom kort att bygga ett utegym i Sätunaparken 
och det pågår planer på att anlägga ett utegym i Kanonkulleparken som ligger i 
närheten. Yttrandet har skickats vidare till berörd enhet för kännedom. 

En person tycker att Strandpromenaden inte behöver några fler aktivitetsprylar. Behåll lugn 
och ro för picknick. Idrott kan ske på andra platser, vill inte ha bollar och skrikande barn. 
Minigolfen räcker. Förstör inte finaste picknick- och promenadstråket. 

En planeringsinriktning för Sigtuna i översiktsplanen är att stärka vattenkontakten och 
öka den allmänna tillgången till Mälaren. Kommunen håller på att rusta upp 
Strandpromenaden och syftet är att grönytor ska bevaras och att området ska fortsätta 
vara en lugn plats för rekreation. Bland annat ska nya bänkar uppföras som kan 
användas för picknickändamål och slalombanan för kanoter planeras att tas bort.  

9.2.1 Service 
En privatperson anser att stadsängarnas expansion gör så att skolplatserna inte räcker till.  

Planförslaget beskriver att det vid utveckling av nya bostadsområden ska reserveras 
plats för förskolor för att möta det ökade elevunderlaget. Planering och utbyggnad av 
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grundskolor ska säkerställas genom strategisk lokalplanering på en 
kommunövergripande nivå. Även om det fria skolvalet styr elevunderlaget väljs oftast 
den fysiskt närmaste skolan, särskilt i de lägre klasserna. Kommunen jobbar strategiskt 
och kontinuerligt för att tillgodose behovet av utbildningslokaler. Kommunen delar 
uppfattningen att det finns ett behov av att utöka kapaciteten inom förskola och skola. 
Kommunen gör stora satsningar på förskola och skola genom nybyggnation och 
upprustning av lokaler och utemiljöer.  

Gymnasium  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden påpekar att den viktiga utbildningsformen 
vuxenutbildning helt saknas, en brist som måste åtgärdas. Idag finns vuxenutbildningen i 
Kolsta. Kollektivtrafiken dit måste förbättras och turtätheten öka. Plats för 
utbildningslokaler ska reserveras öster om Märsta station eftersom efterfrågan på 
gymnasieplatser kommer att öka. Det är också viktigt att fristående skolor ska kunna 
etableras i kommunen.  

Inför granskningen kompletteras text om vuxenutbildning. Utbildningslokaler öster om 
Märsta station omnämns redan under avsnitt ”Gymnasium”.  

Begravningsplats   
Märsta pastorat och Sigtuna församling uttrycker i ett gemensamt yttrande att det finns 
begravningsanläggningar men långt från tätorterna och med dåliga kommunikationer. Ofta 
saknas också gång- och cykelbana vilket är en trafikfara. Märsta pastorat har inlämnat en 
skrivelse med begärans om säkerställande av mark. Det behövs ett läge nära 
befolkningscentra med god tillgänglighet och i en tilltalande omgivning. Planförslaget borde 
peka ut begravningsplats. Dialogs behövs mellan båda huvudmännen för 
begravningsverksamheten och kommunen. 

Kommunen delar uppfattningen att dialog behövs. Planförslaget pekar inte ut en plats 
men det förhindrar inte att dialog påbörjas. 

 

10. Grön infrastruktur 
Naturskyddsföreningen föreslår att översiktsplanen förtydligas genom att närmare beskriva 
hur naturvärden kan utvecklas i ny och befintlig bebyggelse. 
Miljöpartiet och Friluftsfrämjandet framför under ett antal områden för grön infrastruktur att 
konkreta kopplingar till föreslagen bebyggelseutveckling samt detaljerade förslag på hur 
genomförande ska ske saknas under geografiska områden. De framför att andelen 
bostadsnära natur måste stå i proportion till kommunens växande befolkning. De anser 
också att grönska och vatten bör lyftas även i planeringsinriktningar för bostadsbyggande 
liksom i kapitlet om mötesplatser.  

Planförslagets struktur följer Boverkets modell för översiktsplaner vilket i sig medför 
nya sätt att hantera innehållet: information ska inte upprepas i olika delar av 
översiktsplanen och lagtext ska undvikas i löpande text. Se vidare under svar 4.1 om 
översiktsplanens struktur.  

För att likväl ytterligare förtydliga att planförslaget prioriterar och värderar gröna 
infrastrukturfrågor högt och tillmötesgå de synpunkter som inkommit görs ett antal 
tillägg.  

Planförslaget revideras, inför granskningen, med texttillägg i utvecklingsinriktningen 
för robusta och gröna livsmiljöer och med ytterligare planeringsinriktningar som 
beskriver hur värdefulla natur- och friluftslivsområden ger identitet, attraktivitet och 
ekologisk funktion och ska ingå som en utgångspunkt i bebyggelseutvecklingen. 
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Löpande textbeskrivningarna av förslagen till ny bebyggelseutveckling kompletteras 
också i ämnet.  

Att planeringen ska arbeta för att naturvärden också nyskapas vid bebyggelseutveckling 
adderas. 

Tillägg i planeringsinriktningar återfinns under respektive geografiskt område samt 
under avsnitten ”Grönstruktur”, ”Blåstruktur” och ”Förändrat klimat”. Exempelvis 
planeringsinriktningen: ”Bevarande av värdefulla natur- och friluftslivsmiljöer i 
bebyggelseområden ska ingå som en utgångspunkt i den fysiska planeringen.” 

Kommunen avser även att under de närmsta åren påbörja en grön infrastrukturplan 
där fler och mer detaljerade åtgärder kan utformas. I förslag till budget för 2022 finns 
till att börja med uppdrag om att utreda konsekvenser och effekter av att införa 
Boverkets modell för grön infrastruktur. Utredningen ska presenteras senast i 
september 2022. 

Kommunen tackar vidare för övriga inkomna förslag till ytterligare detaljeringar. De 
kan finnas som grund till fortsatt arbete, men att ge uppdrag till andra enheter eller 
förvaltningar sker i annan ordning. 

Miljöpartiet menar att planförslaget endast behandlar ekosystemtjänster översiktligt och utan 
mål eller inriktning. Likaså vill miljöpartiet att planförslaget ska ge uppdrag om att ett 
styrdokument för ekosystemtjänster för Sigtuna kommun ska tas fram. 
Naturskyddsföreningen påtalar också att det är viktigt att relevanta ekosystemtjänster viktiga 
för kommunen beskrivs och värderas. Genom en värdering kan de utgöra en viktig grund för 
framtida avvägningar vid planering och beslut.  

Kommunen delar inte uppfattningen att ekosystemtjänster endast hanteras översiktligt 
eller utan inriktning. Samtliga grupper av ekosystemtjänster, såväl försörjande, 
stödjande och reglerande som kulturella är integrerade i alla delar av planförslaget.  

De utgör grunden i formulerade hållbarhetmål för planeringen av den fysiska miljön på 
en övergripande nivå, liksom för planförslagets utvecklingsinriktning ”Robusta och 
gröna livsmiljöer” och ”Mångsidig blandstad och levande landsbygd”. Vidare 
konkretiseras de i såväl geografiska områden som i flera temakapitel och i Riksintressen 
och andra värden.  

Däremot anger inte texten varje gång det handlar om en eller flera ekosystemtjänster. 
Exempelvis står det inte uttryckligen att planeringsinriktningen för förändrat klimat 
”Vid anläggande och iordningsställande av naturmark, parker och omgivande landskap 
bör möjligheten till åtgärder för att mildra klimatförändringarnas effekter beaktas” 
inrymmer reglerande, stödjande och kulturella ekosystemtjänster. Även försörjande 
ekosystemtjänster kan omfattas av planeringsinriktningen i de fall odling ingår i 
anläggningen.  

I samma kapitel om klimatanpassning görs inför granskningen ett tillägg med 
naturskyddsföreningens förslag om att naturbaserade lösningar ska prioriteras för 
klimatanpassning före traditionella tekniska lösningar, biologisk mångfald ska 
eftersträvas. 

10.1. Grönstruktur 
10.1.1 Regionala grönkilar 

Länsstyrelsen och Region Stockholm anser att planförslaget bör förtydligas kring hur 
markanvändningen kommer att påverka den regionala grönstrukturens värden och 
funktioner. Särskilt den förslagna utvecklingen i Granby, Eneby och områden norr om 
Aspvägen bör belysas.  
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Planförslaget bygger på gällande översiktsplan ÖP2014 och tar hänsyn till de 
sammanhängande natur- och friluftsvärdena i kommunen och regionen. Kommunens 
utvecklingsinriktning är att en sammanhängande grön infrastruktur ska eftersträvas. 

Bebyggelseutvecklingen Norr om Aspvägen har utgått ur planförslaget inför 
granskningen och Enebys utbredning har reviderats bland annat med hänsyn till 
Järvakilen. Kommunen vill dock belysa att området väster om Eneby och utmed 
Garnsviken är utpekat ESKO-landmiljö samt utpekat för höga värden för friluftslivet i 
gällande översiktsplan ÖP2014. RUFS 2050 pekar däremot ut delar av detta område för 
sekundärt bebyggelseläge, vilket översiktsplanen alltså inte stödjer. Kommunen anser 
att planförslagets (och gällande översiktsplans, ÖP2014) utpekande av 
sammanhängande område för natur och friluftsliv i området inklusive viktigt samband 
för natur och friluftsliv, bör beaktas i kommande revideringar av underlag till den 
regionala utvecklingsplanen. 

För Granby gäller att området ska fortsatt ska ha en sammanhållen och naturpräglad 
karaktär och dessutom läggs en planeringsinriktning till inför granskningen, om att 
friluftslivets och turismens intressen ska beaktas särskilt vid detaljplaneläggning. 
Vidare är Granby en befintlig tätort och utvecklingen anses utgöra ett sådant undantag 
som avses i 4 kapitlet 1 § andra stycket miljöbalken, 

För övriga föreslagna bebyggelseområden gäller att Västra Sjudargården ligger inom 
sekundärt bebyggelseläge och Hällsboskogen inom primärt bebyggelseläge enligt RUFS 
kategorier. Inför granskningen kommer ett nytt bebyggelseområde, Västra Steninge 
slottsby, etapp 2 tillkomma. Det ligger inom sekundärt bebyggelseområde men också 
delvis inom grönkil och invid ett svagt grönt samband. Kommunens egen utredning har 
format förslaget med hänsyn till spridningslänkar, svaga samband, respektavstånd till 
kulturmiljö, naturreservat med mera. För ytterligare överblick av relation planförslag-
RUFS 2050 så rekommenderas att i den digitala versionen av planförslaget tända 
lagren för RUFS och planförslaget samtidigt. 

Socialdemokraterna vill att Järvakilen och Rösjökilen tydligt ska märkas ut på mark- och 
vattenanvändningskartan, alternativt redovisas i egen karta. 

De regionala grönkilarna redovisas i mark- och vattenanvändningskartan som en del i 
planförslagets utpekande ”Sammanhängande område för natur och friluftsliv”. I 
utskriftsversionen av planförslaget redovisas de separat i karta i kapitlet ”Grön 
infrastruktur”. Den digitala versionen av planförslaget revideras till granskningen så 
att grönkilarna också kan tändas i ett eget lager där. 

Miljöpartiet efterfrågar att översiktsplanen detaljeras med konkreta åtgärdsförslag för hur 
kommunen ska verka för att utveckla och stärka de regionala gröna kilarna, hur större 
sammanhängande naturområden och tätortsnära grönområden bevaras och utvecklas.  
Socialdemokraterna påpekar att man inte får glömma djurens möjlighet att förflytta sig 
genom kommunen och länet och det bland annat är därför kilarna inte bör understiga 500 
meter i bredd. 
Trafikverket saknar åtgärder för att överbrygga barriärer för vilt och fauna. Trafikverket 
arbetar med planeringsunderlag för förbättrat grönt samband vid Fysingen. 
Naturskyddsföreningen önskar att en detaljering av översiktsplanen görs så att viltpassager 
inom kommunen redovisas med fokus på viltpassager i olika grönområden. 
Upplands Väsby kommun tycker det är positivt att planförslaget lyfter behovet av att 
konsekvensbedöma förändringar i markanvändningen inom de områden som är utpekade 
som värdefulla för natur och friluftsliv och menar att det bör gälla även inom de gröna 
kilarna och inte bara inom lokalt utpekade områden. Vidare bör det framgå hur kommunen 
förhåller sig till de svaga sambanden i grönstrukturen. 
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Planförslaget som helhet genomsyras av strävan att upprätthålla och utveckla en 
sammanhängande grön infrastruktur, såväl regionalt som kommunalt. För att den 
gröna infrastrukturen ska kunna fungera krävs kontaktvägar som länkar samman 
naturen till en sammanhängande helhet. Inriktningen är att en sammanhängande grön 
infrastruktur ska eftersträvas i så stor mån som möjligt. I planeringen ska därför gröna 
samband av regional och lokal betydelse beaktas. 

Detta avspeglas i hållbarhetsmål, i utvecklingsinriktning ”Robusta och gröna 
livsmiljöer”, i utpekande i mark- och vattenanvändningskartan, i 
planeringsinriktningar i såväl geografiska områden som temakapitel för ”Grön 
infrastruktur” och även i planförslagets del om Regionala och mellankommunala 
intressen samt Riksintressen och andra värden. 

Ett exempel är genom planeringsinriktningen ”att verka för att underlätta den gröna 
infrastrukturens behov av passager som främjar närrekreation, friluftsliv och ekologiska 
spridningssamband”. Denna inriktning fanns i samrådsförslaget för det svaga 
sambandet söder om Fysingen och tilläggs för fler geografiska områden inför 
granskningen. I kapitlet ”Grön infrastruktur” förtydligas också med flera nya 
planeringsinriktningar som exempelvis: ”Centrala funktioner i den lokala 
grönstrukturen ska utvecklas och säkerställas för både människors hälsa och 
upplevelser, samt för den biologiska mångfalden. Parker, gröna stråk, bebyggelsenära 
rekreation och ytor för ekosystemtjänster ska integreras i den samlade bebyggelsen.” 

Naturskyddsföreningen föreslår att planförslaget ska redovisa ytterligare tre möjligheter att 
förstärka och utveckla de regionala gröna kilarna: 
- Mellan Rösjökilen och Järvakilen vid Norrsunda kyrka samt genom Arlanda golf och vidare 
under järnvägen vid Skvalet alternativt vid övergången till värmeverket. 
- Mellan Steningedalens naturreservat och Sköndalsskogen via Märsta åstråk, Måby åpark och 
vidare norrut mot Odensala. 
- Nytt samband från Rävsta naturreservat längs östra sidan av Garnsviken mot Knivsta. 

I planförslaget görs inte ytterligare detaljeringar men kommunen tackar för förslagen 
och tar dem med sig i vidare detaljeringsarbete för den gröna infrastrukturen. 

10.1.2 Invånarnas tillgång till grönområden och skyddad natur 
Naturskyddsföreningen och miljöpartiet anser att översiktsplanen ska detaljeras med bland 
annat mätbara riktvärden för invånarnas tillgång till närnatur i respektive geografiskt område, 
kvantifiering av närhet till natur och rekreation, en analys av behovet av parkutveckling och 
tillskapandet av nya parker samt en planeringsinriktning för möjligheter till stadsodling.  
Miljöpartiet önskar också att planförslaget ska detaljeras ytterligare med ett antal hur, 
exempelvis hur skydd av naturvärden och säkerställande av friluftsliv ska göras. 
Naturskyddsföreningen föreslår att planförslaget ska visa hur man kan öka ytan av 
naturreservat eller naturvårdsavtal för att närma sig det svenska medianvärdet på 1700 
hektar. 
Friluftsfrämjandet saknar beskrivning av hur viktig naturen är för folkhälsa och 
rekommenderar att kommunen tar fram en friluftslivsplan såsom Naturvårdsverket beskrivit, 
med konkret utvecklingsarbete framgår. 

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska 
miljön. I planförslaget har en avvägning gjorts för hur detaljerad vägledningen bör vara 
för kommande beslut om hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Den gröna infrastrukturens betydelse för friluftsliv, folkhälsan och social hållbarhet 
beskrivs i såväl hållbarhetsmålen som utvecklingsinriktningar och mark- och vatten 
användningsdelen. För förtydligande läggs, inför granskningen, text till i bland annat 
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kapitlet ”Mötesplatser” samt tre nya planeringsinriktningar till under avsnitt 
”Grönstruktur”. 

Kommunen tackar för inkomna förslag till ytterligare detaljeringar. De kan finnas som 
grund till fortsatt arbete, men att ge uppdrag till andra enheter eller förvaltningar sker i 
annan ordning. 

Bygg- och miljönämnden och miljöpartiet efterfrågar planeringsinriktning om att 
naturvärden alltid ska kartläggas och värderas.  
Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet anser att planförslaget ska redovisa en inriktning för 
hur ekologisk kompensation ska användas i översiktlig och kommande planering samt att 
planförslaget ska ge uppdrag om att ett styrdokument för ekologisk kompensation för 
Sigtuna kommun ska tas fram. 

Planförslaget innehåller planeringsinriktning om att konsekvenser av förändringar i 
markanvändning inom grönstrukturen ska bedömas på både lokal och sammanhängande 
regional nivå. Det finns en planeringsinriktning för ekologisk kompensation som 
revideras inför granskningen för ytterligare förtydligande. 

Uppdrag till andra enheter eller förvaltningar sker i annan ordning. 

Flertalet privatpersoner påpekar vikten av att bevara sammanhängande grön infrastruktur 
och att utveckla gröna och blåa miljöer i samspel med bebyggelseutveckling. Uppmaningar 
till kommunen är: hugg inte ner fler träd, spara miljön, bevara skogs- och jordbruksmark, 
bevara sjöar, bygg inte som planerat, behåll det lilla gröna som finns kvar, bygg inte bort 
grönområden och promenadstråk. Anledningar som framförs är att det är viktigt för 
välbefinnandet och för framtida invånare. Någon påpekar att robusta och gröna livsmiljöer 
anges som en utvecklingsinriktning i översiktsplanen och att hugga ner skog strider mot 
detta. En person ställer frågan om ekologisk analys har gjorts för översiktsplanen? Flera 
menar också att det finns för lite biologisk mångfald. Önskemål om tydliggörande av hur de 
svaga sambanden ska hanteras har framförts. Det pekas på att översiktsplanen medför en 
ökad exploatering och att det är viktigt att göra inventeringar som underlag till planeringen. 
Kompensationsåtgärder framförs som viktigt att beakta vid exploatering.  

Planförslaget stödjer uppfattningen att det är av vikt att bevara sammanhängande grön 
infrastruktur och att utveckla gröna miljöer i samspel med bebyggelseutvecklingen. 
Grön infrastruktur är ett sammanhängande nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur samt till människors välbefinnande.  

Huvudinriktningen för planförslaget är att minimera ianspråktagande av ny mark 
samtidigt som de allmänna intressena tillgodoses. Bebyggelseutvecklingen koncentreras 
till goda kollektivtrafiklägen där det finns utbud av service och skolor i anslutning till 
befintlig bebyggelse.  

Planförslaget betonar vikten av att gröna samband inte ska byggas bort samt att 
utformning och placering av bebyggelse ska ske så att gröna kilars funktion och värden 
bibehålls. Texter för Västra Sjudargården, Hällsboskogen och Eneby med flera 
uppdateras inför granskningen med en översiktlig beskrivning hur detta bör göras. 
Detta utreds vidare i det efterföljande planeringsskedet. I detaljplaneskedet tar 
kommunen ställning till vilka delar inom de skrafferade områdena som ska bevaras och 
vilka som kan utvecklas för exempelvis småhus. 

Kommunen har annars en restriktiv hållning till ändrad markanvändning, med 
undantag för de områden som är utpekade för ändrad markanvändning i mark- och 
vattenanvändningskartan. I dessa områden bedöms ny bebyggelse utgöra ett väsentligt 
samhällsintresse som inte kan tillgodoses på ett tillfredställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 
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I framtagandet av en översiktsplan ska en strategisk miljöbedömning genomföras, där 
planförslagets miljökonsekvenser bedöms enligt miljöbalken. I detta ingår att 
konsekvensbeskriva förslagets påverkan på till exempel ekologiska samband. 
Miljöbedömningen för ÖP2022 sker parallellt med, och integrerat i, planprocessen. 
Sigtuna kommun har valt att utvidga bedömningen med en så kallad 
hållbarhetskonsekvensbedömning som också inkluderar sociala och ekonomiska 
konsekvenser. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen har samråtts tillsammans med 
planförslaget och revideras inför granskningen utifrån de förändringar som genomförs i 
planförslaget. 

En person anser att det är synd att inte utnyttja kommunens mark mellan Märstavägen nr 8-
10. Strandpromenaden slutar nu vid Färjestadsbron och sen finns inte någon allmänt 
tillgänglig vattenkontakt innan Munkholmen. 

Kommunen tackar för förslaget. Det kan finnas som grund till fortsatt arbete och har 
förmedlats vidare till berörda avdelningar. 

10.1.3 Värdefulla sammanhängande landområden för natur och 
friluftsliv 

Länsstyrelsen påpekar att beteshävden behöver stärkas i kommunen för att bevara 
naturvärden. Det gäller även i de i dag bevarade beteshävdade områdena Skepptuna, Lunda 
och Vidbo.  

Betets betydelse för naturvärden och ekosystemtjänster som en ökad biologisk mångfald 
lyfts i planförslaget under bland annat utvecklingsinriktning ”Mångsidig blandstad 
och levande landsbygd” samt i text och med en riktad planeringsinriktning under 
avsnitt ”Grönstruktur”.  

Försvarsmakten vill att planförslaget undviker att beskriva Rosersbergs övningsfält i termer 
av friluftsområde. Incidenter har inträffat. Försvarsmakten kommer i framtiden dessutom 
behöva använda sina övningsfält mer.  

Planförslagets mark- och vattenanvändningskarta förtydligas angående detta inför 
granskningen. 

Friluftsfrämjande undrar vilka utvecklingsplaner som finns för Upplandsleden.  
Kommunen ser behovet för ytterligare utveckling men i dagsläget finns inget sådant 
uppdrag. 

En person anser att översiktsplanen hänvisar till höga naturvärden på flertalet platser och 
ifrågasätter om det verkligen är det. Personen hänvisar till att Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen uppger att det inte är höga naturvärden i till exempel Charlottenbergsområdet. 
Samma sak gäller översiktsplanens och Länsstyrelsens utpekande av värdefull jordbruksmark. 

De statliga myndigheterna kan utse kultur- och naturområden som är unika och 
värdefulla ur ett regionalt eller statligt intresse. Dessutom genomför även kommunen 
egna inventeringar där natur- och kulturmiljöer kan klassificeras som höga ur ett 
kommunalt perspektiv.  

Planförslaget använder i kartan för utvecklingsinriktningar samt i kapitlet ”Arbete och 
näringsliv” det som betecknas som särskilt värdefulla jordbrukslandskap. Begreppet 
innefattar större sammanhängande kärnområden där höga natur- och kulturvärden 
sammanfaller i jordbrukslandskapet. Informationen är hämtad ur det senaste 
planeringsunderlag som kommunen tagit fram: ”Jordbruksmark i den fysiska 
planeringen” från 2017. Där går det också att läsa mer om hur arbetet har gått till och 
vilka avvägningar som har gjorts för att identifiera det särskilt värdefulla 
jordbrukslandskapet. 
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En person ifrågasätter varför ett radhusområde i Sigtuna inkluderas i någon form av 
helhetsområde för natur och friluftsliv. En annan person anser att nybyggnation inte ska ske 
på åkermark, den behövs för matproduktion.  

Planförslaget intar en restriktiv hållning till bebyggelse på natur- och jordbruksmark 
och har minskat antalet områden som tar jordbruksmark i anspråk jämfört med gällande 
översiktsplan ÖP2014. I de områden som ändå berör jordbruksmark bedöms ny 
bebyggelse utgöra ett väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses på ett 
tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I planförslaget görs inför 
granskningen dessutom revideringar avseende område för sammanhängande 
bostadsbebyggelse i Eneby, där ytan minskas, och norr om Aspvägen, där hela området 
tas bort.  

10.2. Lagskyddade områden 
Flera synpunkter rör förkortningen ESKO samt frågor om innebörden av de olika kartlagren 
för grönstruktur, regional grönstruktur, sammanhängande område för natur- och friluftslivet 
med fler.  
Bland annat menar miljöpartiet att samtliga kartor för blå- och grönstruktur är för otydliga 
och att förklaring om vad ESKO innebär för planeringen saknas. MP menar också att 
kartunderlag för blåstruktur saknas samt att miljöer som bör skyddas för natur- och friluftsliv 
inte är redovisade. Trafikverket saknar blåstrukturen på Mark- och vattenanvändningskartan. 

Planförslaget revideras så att förkortningen för ESKO skrivs ut i kartor och i text. 
Likaså förtydligas i text vad utpekandet innebär för den fysiska planeringen under 
avsnittet ”ESKO- ekologiskt känsliga områden” i kapitlet ”Andra värden”.  

Planförslaget visar blåstruktur samt miljöer som skyddas för natur och friluftsliv. 
Blåstrukturen redovisas i den tryckta pdf:en i kartan som tillhör Grön infrastruktur. 
Större vatten som Fysingen, Mälaren och Garnsviken redovisas i Mark- och 
vattenanvändningskartan och i kartan för utvecklingsinriktning. Teckenförklaringen i 
kartan för utvecklingsinriktning kompletteras för att förtydliga vilken innebörd de olika 
utpekandena, lagren och kartsymbolerna har. 

I den digitala versionen av planförslaget kan alla dessa lager tändas samtidigt. Likaså 
läggs en länk till i den digitala versionen av planförslaget till kartlager för kommunens 
vattenplan. Förhoppningen är att det kan underlätta för läsaren att det i den digitala 
versionen går att tända och släcka ett lager i taget. 

Swedavia är mån om att ha en dialog om ESKO på sin mark. De ställer sig också lite 
frågande till den ESKO-buffert som finns på mark som utpekats för verksamheter i 
planförslaget. 
Två privatpersoner anser att användningen av ESKO ska ses över och uppger att det finns 
oegentligheter kring Garnsviken. De förklarar att bebyggelsen i Charlottenberg (öster om 
Garnsviken) ligger inom Garnsviken-Haga i översiktsplanen, vilket inte stämmer och 
hänvisar till att Haga socken är på västra sidan av Garnsviken. Sigtuna kommun använder 
ESKO i större utsträckning än andra kommuner och det påverkar markägare i stor 
utsträckning. 

Planförslaget har som grund de gällande utpekandena av ESKO i översiktsplan 2014 
och de värden som är viktiga att ta hänsyn till vid framtida utveckling, där ESKO är ett 
av många. ESKO visar helhetsområden med höga naturvärden men också 
spridningsstråk. En precisering av områdena finns också i kommunens rapport 
”Ekologiskt särskilt känsliga områden” från 2016. En förtydligande text har lagts till i 
kapitlet ”Andra värden” under avsnittet ”ESKO- ekologiskt känsliga områden” vad 
utpekandet innebär för den fysiska planeringen. 
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Helhetsområden för höga naturvärden och spridningsstråk är inte sockenindelade. Haga 
synliggörs dock på västra sidan Garnsviken i översiktsplanens tillhörande kartor.   

 

10.3. Blåstruktur 
Planförslagets sätt att beskriva vattenfrågor har på grund av dispositionen skapat viss 
frustration. Boverkets modell för Översiktsplaner 2.1 har gjort att innehållet för vattenfrågor 
är svåra att överblicka. Till exempel saknar Miljöpartiet ett eget vattenavsnitt och önskar att 
översiktsplanen kompletteras med ett framåtsyftande sådant. 

Kommunen upplever att vattenfrågorna har varit svåra att ta till sig för läsarna 
eftersom de finns utspridda i så många olika sammanhang. Planförslaget följer dock 
Boverkets disposition i modell för Översiktsplaner 2.1.  

Förhoppningen är ändå att fördelarna med modellen och digitalisering av 
översiktsplanen ska överväga. Därför är även fortsättningsvis målsättningen i 
planförslaget att information inte ska upprepas i olika delar av översiktsplanen. Lagtext 
eller sådant som redan är beslutat i andra gällande styrdokument, riktlinjer eller 
planeringsunderlag ska undvikas i löpande text. I den digitala versionen av 
planförslaget länkas i stället till hemsidor eller kartlager från andra myndigheter och i 
den utskrivna versionen ges hänvisningar.  

Kommunen vill dock understryka att de styrdokument som planförslaget hänvisar eller 
länkar till i planeringsinriktningar är inarbetade och att planförslagets intentioner för 
hållbar fysisk planering stödjer exempelvis Vattenplan och VA-plan. Däremot upprepas 
inte innehållet i andra styrdokument i planförslaget. 

Planförslaget prioriterar och värderar vattenfrågor högt och för att tillmötesgå de 
synpunkter som inkommit görs ett antal tillägg och revideringar till granskningen. I 
enlighet med modellens uppdelning finns även synpunkterna och svaren utspridda 
under olika rubriker: 

4.1 Översiktsplanens struktur 

4.6 Hållbarhetsmål för fysisk planering 

6 Geografiska områden 

10 Grön infrastruktur 

10.2 Lagskyddade områden 

13.2 Vatten och avloppssystem 

13.3 Dricksvatten 

13.5 Vattenförsörjning 

14.1 Anpassning till förändrat klimat 

14.2.2 Förorenad mark och vatten 

15 Regionala och mellankommunala intressen 

16.2 Intresseområde för vattenförsörjning 

16.4.1 Miljökvalitetsnormer för vatten 

16.4.2 Strandskydd 

16.4.3 Vattenskyddsområde 

17 Planeringsunderlag 
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10.3.1 Värdefulla sammanhängande vattenområden för natur och 
friluftsliv 

Miljöpartiet saknar en helhetsbild av, samt en strategi för vattenkvalitet i sjöar och 
vattendrag. De önskar att planförslaget kompletteras med en översiktlig beskrivning och 
kartläggning över tillståndet i kommunens sjöar och vattendrag i förhållande till 
miljökvalitetsnormer och effekterna av de sammanlagda exploateringar som föreslås. 
Vidare anser Miljöpartiet att översiktsplanen ska redovisa att lokala kommunala åtgärdsplaner 
för varje vattenförekomst ska tas fram. 

Planförslaget beskriver att gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska utgöra grund 
för planer och beslut. Vattenplanering sker med helhetssyn och utifrån 
avrinningsområden. Planeringen ska skydda eller utveckla de gröna och blåa samband 
som är av regional och lokal betydelse. Likaså beskriver planförslaget i text under 
avsnitt ”MKN för vatten” vattenkvalitet och status i sjöar och vattendrag samt hur 
samverkan sker över kommungränserna i syfte att förbättra vattnets status. 

Kommunens vattenplan är en bas för blåstrukturfrågorna i översiktlig fysisk planering 
och fungerar som ett verktyg för att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten såväl som 
andra nationella, regionala och kommunala miljömål. På sidan 22-25 i Vattenplanen 
beskrivs ett antal åtgärdsbehov och att helhetssyn krävs utifrån recipient och 
avrinningsområde.  

I planeringsinriktningar för Blåstruktur förtydligas till granskningen det inledande 
ställningstagandet ytterligare: ”Vattenplanering ska ske med helhetssyn utifrån 
avrinningsområden och med ett tydligt recipientperspektiv. Kommunens vattenplan och 
dagvattenpolicy samt kommande dagvattenplan är verktyg som tillsammans med lokala 
åtgärdsprogram beskriver riktlinjer för utveckling och hantering av vattenmiljöer i 
fysisk planering.”   

Planförslaget förtydligas till granskningen med text om att mer information om 
vattenförekomsters status, miljöproblem samt möjliga åtgärder finns i kommunens 
Vattenplan samt i VISS (VattenInformationsSystem Sverige- databas). 

Planförslaget revideras till granskningen så att Sigtuna kommuns vattenplans lager 
syns i den digitala kartan, liksom relevanta kartlager med statusbedömning ur VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige) databas.  

Likaså adderas en förklarande text i avsnitt ”Så här läser du planförslaget” om att det i 
den digitala versionen finns något fler kartlager med information som inte inrymts i 
den tryckta versionen, särskilt rörande vattenplaneringen.  

Till granskningen läggs också en förklarande text till om vad vattenplanen innebär: 

Kommunens vattenplan utgör bland annat ett underlag för upprättande av 
riskbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, prioritering av tillsynsinsatser, 
strandskyddsprövningar, hantering av markavvattningsföretag och bygglovsgivning 
samt underlag för prioritering av naturvårds- och bevarandearbete i och vid vatten. 
Slutligen bildar vattenplanen även en bas för utarbetande av flera närliggande 
strategiska dokument. 

Mälaren 
Norrvatten vill att planförslaget beskriver Östra Mälaren som nationellt riksintresse för 
dricksvattenförsörjning enligt 2 kap 8§ miljöbalken. Norrvatten förhåller sig restriktiv till 
anläggningar och verksamheter som kan påverkan grundvatten och omfattande 
försiktighetsåtgärder behöver vidtas för att skydda vattentäkten vid verksamhet inom 
tillrinningsområdet.  
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Planförslaget revideras till granskningen med en förtydligande text under avsnittet 
”Mälaren” om att Mälaren är kommunens slutrecipient för ytvatten och det är av 
största vikt att i all fysisk planering arbeta strukturerat och målinriktat för att inte 
påverka Mälarens status negativt.  

Eftersom riksintresseområdet för Östra Mälaren inte ligger inom kommunens gränser 
tas det inte upp under i kapitlet ”Riksintressen”, men en förtydligande text läggs till 
under avsnitt ”Mälaren” att nedströms utanför kommungränsen ligger 
vattenskyddsområdet Östra Mälaren. Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara en 
god kvalitet på råvattnet i flera ytvattentäkter inom Östra Mälaren så som exempelvis 
vid Görväln. Huvudman för vattenverket vid Görväln är Kommunalförbundet 
Norrvatten. 

Märstaån 
Naturskyddsföreningen påpekar att en plan för Märstaåns framtid gällande övergödning, 
miljögifter och framtida dragning öster om järnvägsstationen behöver tas fram i närtid. 
Flera privatpersoner framhåller att Märstaån redan idag är hårt belastad och inte klarar av att 
mer bebyggelse ansluts och att kommunen ska verka för att minska miljöpåverkan på 
Märstaån.  

Problematiken kring Märstaån beskrivs under avsnitt ”Märstaån” samt i 
planeringsinriktningar för Blåstruktur, under ”Mellankommunala frågor” och ”MKN 
för vatten”.  

Kommunen delar uppfattningen om att det är av stor vikt att minska miljöpåverkan på 
vattenförekomsterna i kommunen, så som Märstaån och Oxundaån. De flesta vatten i 
Sigtuna kommun rinner igenom flera kommuner och det är därför av stor vikt avseende 
miljökvalitetsnormer för vatten att samverka med grannkommuner och lokala aktörer. 
Sigtuna kommun ingår därför i olika samverkansgrupper och vattenråd för att förbättra 
vattenkvalité samt bevara växt och djurliv i de olika vattenförekomsterna. Vid framtida 
planläggning är det även av vikt att ta hänsyn till omkringliggande natur- och 
kulturmiljöer, så som vattenområden, naturområden och vandringsleder, för att 
minimera omgivningspåverkan. 

Planförslaget revideras till granskningen med tillägg under avsnitt ”Förorenad mark 
och vatten” som beskriver att PFAS är ett betydande problem i Märstaån och att 
effekterna av klimatförändringar i flöde och grundvattennivåer måste uppmärksammas 
eftersom de kan leda till ökad rörligheten hos föroreningarna. (PFAS är ett 
samlingsnamn för flera föroreningar, varav några är mycket skadliga för hälsan och 
naturen.) 

Planförslaget revideras också till granskningen med ett tillägg under avsnitt ”geoteknik 
och skredrisker” att sträckor längst Märstaån och dess biflöde har stora 
erosionsproblem. 

Detaljerade uppdrag till andra enheter eller förvaltningar sker i annan ordning. 

Stockholmsåsen 
Länsstyrelsen och Norrvatten efterfrågar hänvisningar till den regionala 
vattenförsörjningsplanen. 

Till granskningen revideras denna rubrik till ”Stockholmsåsen och Fysingen” och 
texten omarbetas så att reservvattentäkternas regionala värde samt dess utmaningar 
och skydd tydligare framgår. 
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11. Kulturmiljö 

11.1. Definitioner 
Bygg- och miljönämnden saknar beskrivning för ”Kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsegrupp”. Här efterfrågar förvaltningen vägledning för hur man tänker kring 
exploatering i eller kring dessa bebyggelsegrupper. 

Definitionerna i kartan kommer från Kulturmiljöprogram för Sigtuna kommun. 
Bebyggelsegrupp är de enstaka hus eller grupp av hus som ligger utanför utpekade 
helhetsmiljöer och närmiljöer men ändå utpekas som så värdefulla att de bör 
uppmärksammas. De beskrivs i en särskild förteckning, förvarad på Sigtuna museum, 
och ska tillsammans ge läsbarhet och upplevelse av kulturminnets art och betydelse.  
I kommande kulturmiljöarbete kan ytterligare vägledning arbetas in och kommunens 
ställningstaganden tydliggöras. 

11.2. Sigtuna 
Sigtuna museum & art saknar beskrivningen av Sigtunas helhet. Nu lyfts endast Bevarande- 
och förnyelseprogrammet och enstaka exempel.  

Planförslaget hänvisar till Kulturminnesprogrammet från 1985 och det uppdrag som 
finns för att ta fram ett nytt program för Sigtuna kommun.   

11.3. Märsta 
Sigtuna museum & art har lagt märke till att Sigtuna, Märsta, Rosersberg och landsbygd 
nämns under kulturmiljö men Arlanda saknas. Den första bebyggelsen av Arlanda är en 
viktig kulturhistorisk berättelse om vår kommun. 

Planförslaget revideras inför granskningen med en kompletterande kulturhistorisk text 
om Arlanda.  

11.4. Rosersberg  
Sigtuna museum & art konstaterar att kulturmiljöerna i Rosersberg inte omnämns. 
Hänvisning till planerna för Mer Rosersberg! Där nämns bland annat att Rosersbergs slott är 
förklarat som byggnadsminne, och i dess närhet finns ytterligare 13 byggnadsminnen. 
Området är rikt på fornlämningar och parken är ett mycket välanvänt och omtyckt 
rekreationsområde.  

Planförslaget revideras inför granskningen med kompletterande text läggs om kulturmiljöer i 
Rosersberg i kapitlet ”Kulturmiljö” och i planeringsinriktning under geografiska områden, 
Rosersberg. 

11.5. Kulturmiljöprogram 
Länsstyrelsen, Stockholms läns museum (flera myndigheter) har påpekat att kommunens 
kulturmiljöprogram är ålderstiget och att kommunen behöver ta fram ett modernt och 
vägledande kulturmiljöprogram som bättre stöttar efterföljande detaljplanering och 
lovgivning. Stockholms läns museum betonar att sedan 1980-talet har frågor om människans 
inverkan och samspel med landskapet, biologiska kulturarvet och betydelsen av historisk 
markanvändning kommit mycket längre. 

Ett uppdrag har formulerats i kommunens Mål och budget 2022-2024 om att ta fram 
ett kulturmiljöprogram. Igångsättning förväntas ske under 2022-23. 
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11.5.1 Lokala kulturmiljövärden och fornlämningar 
Länsstyrelsen saknar planeringsinriktningar för hur kulturhistoriska värden ska värnas och 
utvecklas under avsnitten Sigtuna, Märsta, Rosersberg och Landsbygd. Kommunen ska 
förtydliga hur fornlämningar hanteras i planeringen. Översiktsplanen bör kompletteras med 
karta över fornlämningarna i kommunen.  

Planeringsinriktningarna för kulturmiljö beskriv i slutet av kapitlet ”Kulturmiljövård” 
och är allmänt hållna för att täcka hela kommunens geografiska yta. De ska gälla vid 
lovgivning och vid planhandläggning. Planförslaget kompletteras inför granskningen 
med planeringsinriktningar för landsbygdens servicenoder i ”Geografiska områden”. 
Kompletterande text läggs även till om fornlämningar i planeringen. För detaljerad 
karta hänvisas till digitala översiktsplanen. Preciseringar kommer att tas fram i ett nytt 
kulturmiljöprogram. 

 

12. Trafik och mobilitet 

12.1. Ett utvecklat och hållbart trafiksystem 
Trafikverket, Länsstyrelsen, region Stockholm, Swedavia och Arlandastad Group uppger att 
planförslaget beskriver viktiga och korrekta åtgärder inom regionala stadskärnan. 
Länsstyrelsen beskriver i sitt yttrande att RUFS 2050 har betydelse för mellankommunal 
samordning. RUFS ska vägleda för beslut om översiktsplanen som ska ta hänsyn till och 
samordnas med regionala utvecklingsstrategin, länsplan för regional transportinfrastruktur, 
trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning, samt nationella 
och andra regionala och kommunala mål, planer och program av betydelse för hållbar 
utveckling i länet (7 kap 3§ PBL). RUFS samspelar med Trafikverkets basprognos för 2040.  
Det är vidare viktigt att planförslaget klarlägger om den föreslagna exploateringsgraden 
motsvarar markanvändning i TrV Basprognos 2040 samt om behov av investeringar i 
vägnätet motsvarar beslutade investeringar i nationell plan och länstransportplan. Detta ger 
förutsättning för riskbedömningen av eventuell försämring av funktionen av 
omkringliggande nationella och regionala vägnätet. Det skulle även bidra till förståelse hur 
planförslaget skiljer sig från bebyggelsestrukturen i RUFS 2050 och beslut i 
Länstransportplanen och nationella infrastrukturplanen.  
Därför menar Länsstyrelsen att det vore en fördel om planförslaget redovisar vilket behov av 
investeringar som genereras av utvecklingen av befintliga och beslutade trafikåtgärder. 
Särskilt gäller detta inom den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Det vore också bra om 
det av planförslaget framgår vilka åtgärder som är beslutade, planerade men inte finansierade 
respektive önskvärda. En strategi behövs för stegvis utveckling av transportsystemen i 
kommunen och regionala stadskärnan i takt med berörda parter. 
Swedavia trycker på att trafikanalysen som samarbetet Airport city Stockholm låtit göra 
måste färdigställas innan åtgärder kan beskrivas noggrannare i planförslaget.  

Under arbetet med att ta fram en trafikanalys för Regionala stadskärnan har det visat 
sig att Trafikverkets basprognos innehåller problematiska grunddata. Kommunens 
bedömning är därför att basprognosen och utvecklingsinriktningen för regionala 
stadskärnan behöver utredas vidare. Horisontåret för planförslaget ligger fast vid 2035. 
Planförslaget lägger grunden för kontinuerlig planering vilket gör att myndigheternas 
prognoser kan arbetas in i översiktsplaneringen mer följsamt än tidigare. 
Utvecklingsinriktningarna som slagits fast i och med planförslaget, ska visa 
kommunens inriktning för planeringen men gör inte kvantifieringar för antalet bostäder 
eller för andra sektorer såsom andel kollektivtrafikresande etc. Det är i efterföljande 
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planering och i dialog med myndigheterna som mätbara mål sätts upp och åtgärder för 
att uppnå dem beskrivs. 

Kommunen fortsätter planeringen i dialog med berörda parter via formella processer och 
i samtal med parter som planerar och finansierar utvecklingen i regionala stadskärnan. 
Planförslaget har fångat upp ambitionerna och planeringsinriktningarna i kommunens 
trafikstrategi i samtliga utvecklingsinriktningar”.   

Trafikverket trycker kraftigt på att kommande detaljplaner måste föregås av nödvändiga 
infrastrukturåtgärder. Exploateringen bör inte påverka tillgänglighet, kapacitetsbrist och 
framkomlighetsproblem på befintligt vägnät. Swedavia noterar att samtidigt som studier 
pågår, driver kommunen flera detaljplaner i området där flera åtgärder hanteras som givna 
förutsättningar. 

Planförslaget innehåller de strategier som ska hjälpa kommunen att möta framtida 
behov och förväntningar. Planförslaget är ett inlägg i processen att arbeta fram vilka 
åtgärder som skulle vara önskvärda och de beskrevs redan i gällande översiktsplan 
ÖP2014. Infrastrukturåtgärder är även nödvändiga för Arlandas expansion och för de 
funktioner som Arlanda behöver. Bedömningen att andelen kollektivtrafikresor ökar om 
möjligheten att åka kollektivt ökar. Samtidigt måste den redan idag otillfredsställande 
trafiksituationen få en lösning, både för lokaltrafiken men framförallt regionaltrafiken. 
Det är frågor som regionen, myndigheterna och kommunen måste lösa i samarbete.  

Arlandakommunerna, det vill säga Knivsta, Vallentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 
kommuner i samarbete, önskar att samarbetet lyfts tydligare. Det pågår ett gemensamt arbete 
att få till förbättrad infrastruktur och trafikering kring Arlanda, och det stärker planförslagets 
önskemål att fler instanser önskar se samma utveckling. Vallentuna kommun uppger även att 
inriktningarna för den regionala stadskärnan innebär ytterligare ett steg i 
Arlandakommunernas ambitioner.  

Åtgärderna som beskrivs är gemensamma för Arlandakommunerna och samarbetet 
Airport city Stockholm. Planförslaget tar upp åtgärder och förslag som bedöms förbättra 
Arlandas funktioner genom att stärka trafikapparaten i hela regionala stadskärnan 
Arlanda-Märsta. Trafikfrågorna i och kring Arlanda beskrivs i utvecklingsinriktningen 
Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem. Utöver det beskrivs kärnan under geografiska 
beskrivningar under ett eget avsnitt i kapitlet ”Trafik och mobilitet”.  

Regionala samarbeten nämns också under kapitlet ”Regionala och mellankommunala 
intressen.” 

Trafikverket, Jernhusen, Trains&Tracks och Arlandagroup tar på olika sätt upp behovet av 
en tågdepå i närheten av Odensala. Flera aktörer samt Socialdemokraterna önskar att Norra 
böjen åter läggs in i översiktsplanen. Flera placeringar har föreslagits. Depåer behövs och på 
denna plats skulle den ligga bra till på sträckningen mellan Uppsala och Stockholm och 
innebära en rad fördelar för godstransporter, persontrafikering Märsta-Arlanda, ökad 
turtäthet. Trains & tracks beskriver hur tåguppställningsplats här skulle avlasta Hagalund, 
och därmed vara en förutsättning för utökad turtäthet Märsta-Stockholm 

Kommunens inställning är att denna lösning inte ska placeras i Odensala. Där finns 
stora kulturmiljövärden som tills för ett år sen var ett riksintressant område för 
kulturmiljövården. Värdena kvarstår även om utnämningen dragits in. Kommunen 
betraktar också området som ett framtida utbyggnadsområde för bostäder, om 
miljötillståndet för Arlanda skulle förändras i framtiden med avseende på buller och 
lågfartsflyg. Odensala har också tidigare diskuterats som ett stationsläge för 
Ostkustbanan. Ställningstagande är därför som tidigare, att Norra böjen ska utgå och 
att detta inte är en plats för tågdepå eller serviceanläggning för tågtrafiken. Däremot 
kommer en utredning om lämplig plats för tåguppställning att genomföras.   
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Alla logistikfunktioner för tåg ska samlas till TEN-T-kombiterminalen i Rosersberg och 
inte spridas ut på olika platser i kommunen. Pendeltågens turtäthet löses inom ramen 
för den pågående planeringen för Märsta station. Norra böjen läggs inte till i 
planförslaget i karta eller löpande text.  

Miljöpartiet välkomnar att planförslaget föreslår en utbyggnad och upprustning av Märsta 
station men önskar dock att skrivningarna om hur kommunen kan gynna mer hållbara 
transportmedel blir mindre vaga och mer detaljerade. Miljöpartiet anser att framtidens 
transportinfrastruktur ska planeras utifrån minskad bil- och flygtrafik samt skapa bättre 
möjligheter för kollektivtrafik, samåkning och gång- och cykeltrafik.  

Planförslaget slår fast att planeringen ska utgå från att öka andelen resande med 
kollektivtrafik, gång och cykel så att transporternas påverkan på miljö och klimat 
minskar. Huvudinriktningen är att bygga vid stationerna och kollektivtrafiknära samt 
att förenkla byten mellan trafikslag. Detta stödjer en utveckling med minskad 
persontrafik, hållbar godstrafik samt bättre möjligheter för kollektivtrafik, samåkning 
och gång- och cykeltrafik. Planförslaget bygger på gällande översiktsplan 2014 men har 
gjort ytterligare prioriteringar som ger förutsättningar för en mindre utspridd 
bebyggelseutveckling.  

Planförslaget detaljerar vidare i utvecklingsinriktning ”Attraktiva och klimatsmarta 
trafiksystem” och Kapitel ”Trafik och mobilitet” flera infrastruktursatsningar så som 
ombyggd Märsta station för ökad trivsel och ökad turtäthet, att skapa god kollektivtrafik 
i Arlandastad, satsning på snabbt och gent kollektivtrafikstråk Märsta-Arlanda, 
förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik på väg 263 och trafiksäkra busshållplatser, 
nya regionala cykelstråk och ett biljettsystem som är kompatibelt mellan Uppsala och 
Stockholms lokaltrafik. Att skrivningarna i några fall inte är definitiva härrör från att 
kommunen själv inte råder över alla omständigheter, som exempelvis den statliga väg 
263.  

Miljöpartiet vill att planförslaget detaljeras med beskrivningar av kopplingen mellan 
kommunens klimatmål och inriktningarna för transportinfrastruktur, att ny eller utökad 
infrastruktur som gynnar biltrafik undviks, att inga genomfartsleder ska byggas i tätorterna.  

Planförslaget pekar inte ut några nya genomfartsleder i tätorterna. Planförslaget slår 
fast att planeringen ska utgå från att öka andelen resande med kollektivtrafik, gång och 
cykel så att transporternas påverkan på miljö och klimat minskar. Delar av 
väginfrastrukturen, exempelvis väg 263 behöver förbättras. För ytterligare kopplingar 
mellan transportinfrastruktur och kommunens klimatmål samt riktlinjer så som Plan 
för Klimatsmart Sigtuna, se vidare samrådssvar under punkt 4.6 Hållbarhetsmål för 
fysisk planering samt 4.5 Sigtuna kommun i regionen och världen. 

Ett önskemål från privatperson är att se till att översiktsplanen överensstämmer med 
nationella mål och miljötänk för hållbara städer, till exempel genom förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser mellan Sigtuna stad och Märsta station och anläggande av 
snabbcykelbanor. Det framförs även att området öster om Märsta station är populärt för 
gång och löpning, varför det inte bör byggas fler bilvägar där. Det pekas på att utökad 
genomfartstrafik påverkar både boende idag men även framtida generationer på flera sätt. 
Flera synpunkter handlar om att nybyggnation innebär ökad trafik som i sin tur medför stor 
risk för ökat buller. Miljöpartiet påtalar också trafikens negativa påverkan på luftkvalitet och 
ljudmiljöer och saknar ambitioner i översiktsplanen för att förbättra luft- och ljudmiljöer och 
vill att planen detaljeras med redovisningar av till exempel fler gång- och cykelbroar, 
överdäckning av vägar, ekodukter med mera. 

Planförslaget utgår från tre utvecklingsinriktningar som genomsyrar hela dokumentet. 
Dessa tre är ”Mångsidig blandstad och levande landsbygd”, ”Attraktiva och 
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klimatsmarta trafiksystem” samt ”Robusta och gröna livsmiljöer”. Förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser samt regionala cykelförbindelser i nämnda stråk ingår och 
beskrivs i planförslaget. Planeringsinriktningar och förtydligande text finns också i 
kapitlen Trafik och mobilitet och Regionala och mellankommunala intressen, samt 
under respektive geografiskt område.  

I Sigtuna kommun ska det vara enkelt och bekvämt att resa hållbart. Med en växande 
befolkning och många nya arbetsplatser i kommunen är det en strategiskt mycket viktig 
kapacitetsfråga att Märsta station omvandlas till en funktionell och modern bytespunkt.  

Utvecklingen och omvandlingen av Märsta station till en funktionell och modern 
bytespunkt medför behov av att anlägga en bro i Aspvägens förlängning. I planarbetet 
med Aspvägens förlängning och Nya Märsta station kommer samtliga korsningar över 
järnvägen i Märsta tätort ses över, med målsättningen att det enbart ska finnas 
planskilda passager. Inom ramen för detaljplanearbetet kommer det finnas tillfälle för 
allmänheten att lämna sina synpunkter. 

Bullerpåverkan från trafik beskrivs under kapitlet ”Hälsa och säkerhet”. Planförslaget 
revideras inför granskningen avseende planeringsinriktningarna för att ytterligare 
förtydliga att rådande bullerförordning ska följas vid nybyggnation. 

Inom kommunen finns inga platser där miljökvalitetsnormerna för luft eller partiklar 
överskrids idag eller förväntas göra det som en konsekvens av översiktsplanens 
inriktning. Planeringen utgår från att öka andelen resande med kollektivtrafik, gång 
och cykel så att transporternas påverkan på miljö och klimat minskar. 

12.2. Kollektivtrafik 
Region Stockholm stöder att utveckling i kommunen ska utgå från Märsta station. För att 
kunna öka kollektivtrafikandelen i motsvarande grad, behöver bussdepån öster om stationen 
säkras och byggas ut. Föreslagen expansion öster om Märsta station begränsar verksamheten.  

Behovet av bussdepå borde kunna lösas utan att exakt denna plats reserveras för 
uppställning av kollektivtrafik. Frågan aktualiseras vid detaljplaneskedet. 

Swedavia har föreslagit en sydligare dragning av det direkta kommunikationsstråk Arlanda-
Märsta. En station föreslås i närheten av Måbyavfarten.  

Kommunikationsstråket ska ses symboliskt, något exakt läge har inte utretts. 
Sträckningsförslaget och stationsförslaget i Swedavias yttrande kan vara en 
utgångspunkt för diskussion om funktioner och ändamål för kommunikationsstråket i 
området. Syftet med kommunikationsstråket är att det ska fungerar över dygnets 
timmar och vara en tidseffektiv resa mellan Märsta och Arlanda. Detta stråk är en av de 
prioriterade åtgärderna som ska förbättra trafiken inom den regionala stadskärnan. 
Observera att planförslaget inte preciserar trafikslag, sträckan kan trafikeras av buss 
och i framtiden eventuellt av tåg eller andra lösningar. 

Håbo kommun menar att väg 263 är en mycket viktig sammankopplande länk mellan 
Mälardalsregionen med nordvästra Stockholms län. Ihop med väg 812 och väg 269 är det 
Håbos primära koppling till Arlanda. Därför är det positivt för Håbo att Sigtuna kommun 
lyfter behovet av trafiksäkerhet och framkomlighet längs väg 263. Observera att buss 579 
Bålsta-Arlanda, via Sigtuna och Märsta är den enda kollektivtrafiken mellan Håbo och 
Sigtuna kommuner. Planförslaget kan gärna förlänga det förespråkade stråket till Upplands-
Bro även till Håbo, framför allt Bålsta i det sammanhanget. 

Planförslaget nämner i utvecklingsinriktning ”Attraktiva och klimatsmarta 
trafiksystem” vikten av att förbättra framkomligheten längs väg 263. En av de 
storregionala orsakerna är just åtkomsten till Arlanda från kommunerna norr om 
Mälaren. Eftersom åtgärderna samtidigt skulle gynna framkomligheten mellan Sigtuna, 
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Märsta och Arlanda samt trafiksäkerhet och trygghet på lokal nivå, omnämns 
åtgärderna i översiktsplanen som lokala åtgärder.  

Många samrådsyttranden från privatpersoner handlar om Märsta station. Flera är positiva till 
förslaget. En person önskar att den redan skulle varit ombyggd. Det framförs som viktigt att 
få till en säker övergång över spåren vid ombyggnation av stationen och att ombyggnationen 
sker på ett genomtänkt sätt.  

I Sigtuna kommun ska det vara enkelt att resa hållbart. För att öka andelen 
kollektivtrafikresande behöver kollektivtrafiken vara enkel och bekväm. Kommunen delar 
uppfattningen om att övergången över spåren måste ske på ett säkert och gent sätt. 
Märsta station behöver moderniseras och byggas ut så att trafiksystemet motsvarar 
kommunens tillväxt. I samverkan med berörda aktörer verkar kommunen för att Märsta 
station ska omvandlas till en regional bytespunkt med smidig omstigning mellan 
trafikslagen och hög tillgänglighet till regionen.  

Några personer anser att trafik inte ska ledas genom Aspvägen och heller inte att den 
planskilda korsningen ska ligga i anslutning till Aspvägen. En person framför önskemål om 
att se till att det finns fler övergångar i öst-västlig riktning. En person föreslår även att 
biltrafiken bör styras söderut till befintlig planskild korsning och att korsningen till 
Måbyleden förbättras. 

Utvecklingen och omvandlingen av Märsta station till en funktionell och modern 
bytespunkt medför behov av att anlägga en bro i Aspvägens förlängning. Genom att 
större andel av biltrafiken leds via Aspvägen och Måbyleden kan trafik förbi stationen 
främst bestå av gång, cykel och kollektivtrafik. I planarbetet med Aspvägens 
förlängning och Nya Märsta station kommer samtliga korsningar över järnvägen i 
Märsta tätort ses över, med målsättningen att det enbart ska finnas planskilda passager. 
Inom ramen för detaljplanearbetet kommer det finnas tillfälle för allmänheten att lämna 
sina synpunkter. 

En person tycker inte att kommunen ska planera för pendling med bil, utan istället se över 
bussförbindelserna. Flera förslag på åtgärder för nya spåranläggningar framförs också: 
anläggning för kollektivtrafik i Krogsta, utbyggnad av fyrspår från Skavstaby till ny station i 
Arlandastad och spårtaxi mellan Sigtuna och Arlanda för att minska framtida bilberoende. 
Önskemål framförs om direktbussar till Uppsala och Upplands Väsby från Märsta och att 
utöka busstrafik mellan Kimsta och Märsta respektive mot Rosersberg. En person framhåller 
vikten av att inkludera Sigtuna som en nod och mångfunktionell stadskärna och att Sigtuna 
bör inkluderas i en öst-västlig spårbunden trafiklösning med möjlighet till förlängning 
västerut mot Bålsta. Ett önskemål om att återuppta tanken på att binda ihop Mälarbanan 
med Ostkustbanan via en station i Kista tas också upp. 

Planförslaget stöder uppfattningen om att andelen kollektivtrafikresenärer behöver ökas 
och att kollektivtrafiken därför måste vara snabb, gen och enkel. Kommunen samverkar 
med berörda aktörer så som Trafikverket och Region Stockholm för att öka andelen 
resenärer med kollektivtrafik. I planförslaget redovisas de prioriterade åtgärdsförslagen. 
Kommunen tackar för övriga idéer. 

Ett par personer framför att översiktsplanen inte redovisar de olika alternativ som finns för 
Roslagsbanans sträckning och att inritat område går rakt över befintlig bostadsbebyggelse. 

Då det finns flera alternativa sträckningar har kommunen valt att visa en spårkorridor 
för Roslagsbanan. Sträckningen i kartan är till för att illustrera inom vilket område som 
det eventuellt kan bli aktuellt med utredningar för framtida spårtrafik. Hela ytan 
kommer inte tas i anspråk. 
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12.2.1 Hållplatsläge öster om Märsta station  
Swedavia undrar över ordet att hållplatsläge nämns, och att det är oklart vilket trafikslag som 
avses. Swedavia ser positivt på kapacitetsstarkt kollektivtrafikstråk Märsta-Arlanda.  

Tanken är att ett tidseffektivt kollektivtrafikstråk mot Arlanda gynnas av att det utgår 
från östra sidan om stationen.  

12.2.2 Förlängning av Roslagsbanan 
Region Stockholm betonar att det saknas beslut eller finansiering av förlängd Roslagsbanan.  

Kommunen ser Roslagsbanans förlängning som svaret på flera aspekter av trafikbehovet 
i norra Storstockholm. Dagens utbud av kollektivtrafikutbud räcker inte riktigt till i 
rusningstrafik, E4:ans andel persontransporter behöver minska och 
kollektivtrafikandelen öka. Det finns också ett mål om att de regionala stadskärnorna 
ska kunna nås inom en timme för att bilda ett sammanhängande nät. Idag nås Arlanda 
kollektivt endast via en länk, Arlandabanan. Det är ett sårbart system vid extraordinära 
händelser.  

Dessa faktorer och svårigheter kan inte uppnås eller lösas om inte Roslagsbanan byggs 
ut. Planförslaget väljer att fortsätta markera var Roslagsbanan skulle kunna gå som ett 
ställningstagande om hur viktig denna länk är, regionalt och även nationellt.  

Swedavia har utrett vilka möjligheter till rumslig placering av Roslagsbanan som finns i 
flygplatsens närhet. Utrymmet är mycket snävt och kräver att korridoren inte överstiger 15 
meter, samt placeras på det sätt som Swedavia visar. Swedavia redovisar också en ny 
dragning av Roslagsbanan i sydligare läge än vad samrådsförslaget redovisar. 

Kommunen ser Swedavias förslag som ett inspel i samarbetet kring Arlanda Airport 
City där det bör diskuteras vidare. Bedömningen är att Swedavias förslag inte motsägs 
av planförslagets markanvändning. Den spårkorridor för Roslagsbanan som lyfts in i 
planförslaget har tagits fram av Nordostkommunerna. Trafikverket saknar uppdrag att 
utreda uppdraget vidare, men det hindrar ju inte att diskussionen fortgår mellan 
parterna. Fördelarna med en kombinerad station för Roslagsbanan och Arlandabanan 
vore mycket stora för regionen och flygplatsen. 

Swedavia menar att Roslagsbanan inte kan dras fram till Märsta station utan ordentliga 
utredningar, så att kopplingar säkerställs till existerande och framtida verksamheter inom 
Arlanda. 

Planförslaget uppger att Roslagsbanan ska dras fram till Arlanda och preciserar inte 
vilket trafikslag det skulle kunna röra sig om mellan Arlanda och Märsta. Budskapet är 
att det behövs en tidseffektiv och lättanvänd kommunikation mellan Märsta och 
Arlanda exempelvis direkttrafik med buss eller samarbete med Arlandas terminalbussar 
eller andra liknande samarbeten. 

Vallentuna kommun anser att det är positivt att förlängningen av Roslagsbanan har 
markerats i mark- och vattenanvändningskartan.  

Enligt överenskommelse inom Arlandakommunerna stöder Sigtuna kommun det förslag 
som tagits fram inom nordostsektorn.  

12.2.3 Arlandabanan 
Arlandabanan Infrastructure anser det av största vikt att reservera mer för framtida 
kapacitetsökning, både spår och befintliga och framtida stationer. Det ska även vara 50 meter 
bebyggelsefritt varav 30 meter är spårreservat för två nya spår. Reservatet måste beaktas i 
detaljplanering och lovgivning. Ytterligare en station går att utreda men inte utan att två spår 
mot Arlanda anläggs.  
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Planförslaget visar i kapitlet ”Trafik och mobilitet” spårreservatet på båda sidor om 
Arlandabanan och Ostkustbanan. 

Arlandastad Group menar att en stor investering såsom direktförbindelsen mellan Märsta 
och Arlanda når full effekt om den också passerar Brista och södra Arlandastad. Nyttan är 
mindre i direkt trafik mellan Arlanda och Märsta.  

Planförslaget beskriver behovet av en direkt förbindelse mellan Märsta station och 
Arlanda men preciserar inte trafikslaget. Tanken är att det ska vara en snabb och gen 
transportväg mellan två noder, under de flesta av dygnets timmar som är till för både 
resenärer och pendlare. Trafikeringen i Arlandastad västra och östra med sina många 
arbetsplatser behöver kopplas till de olika centra inom den regionala stadskärnan och 
behöver inte på samma sätt vara tidseffektiv utan framförallt kapacitetsstark under till 
exempel rusningstrafik. Det öppnar för att busstrafik är det troligaste alternativet. 
Planförslaget preciserar dock inte trafikslaget utan håller öppet för även andra förslag. 

Stationslägena diskuteras i flera yttranden. Trafikverket, Länsstyrelsen, Arlanda 
infrastructure, Region Stockholm och Arlandastad group menar att en station kan diskuteras 
fastän uppdrag inte finns att utreda den, men två stationer är inte aktuellt. Swedavia med 
flera instanser menar att den norra av de stationsförslagen måste slopas, då det vid det södra 
förslaget åtminstone finns tekniska förutsättningar för en station. Swedavia föreslår att även 
Roslagsbanan dras till den södra av de två stationerna för att komplettera bytesplatsen med 
ytterligare ett trafikslag. 

Kommunen preciserar att stationernas läge är ungefärliga och ska ses som förslag till 
lämpliga placeringar av kollektivtrafiknoder och omstigning mellan trafikslag såsom 
tåg-buss, regional buss-lokal buss, eller tåg-parkering. Lägena är resultatet av tidigare 
utredningar inför ÖP2014. Förslaget att Roslagsbanan skulle kunna dras till den södra 
av de två stationerna stöds av resonemanget och argumenten i planförslaget. Ju fler 
trafikslag som samlas på platsen, desto större nytta för regionen och flygplatsen. 
Swedavia borde fortsätta att verka för att förslaget tas upp i kontakterna med 
myndigheterna och i samarbetet Airport city Stockholm. 

12.2.4 Nya Märsta station och kapacitetstärkning på Ostkustbanan 
Trafikverket betonar att dialog är viktig när utredningen av kapacitetsstärkningen 
Ostkustbanan startar, kallat Fyra spår.  
Upplands Väsby kommun är positiv till att planförslaget påtalar behov av utbyggd 
spårkapacitet på ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala. 

Kommunen konstaterar att utredningskorridoren går via Arlanda. I planförslaget 
förespråkas att kapacitetsstärkningen också går via Märsta station. Det är för tidigt i 
utredningen att utesluta huvudorten med 60 % av befolkningen och med risk för att 
kommunikationen till Uppsala, Stockholm och framförallt Arlanda inte kommer att 
förbättras. Dialog med Trafikverket välkomnas. 

12.2.5 Kommunikationsstråk Arlanda – Märsta 
Sigtunahem och Hyresgästföreningen förordar spårbunden trafik mellan Märsta-Arlanda 
med förlängda spår till Sigtuna. Till dess ska snabba bussförbindelser införas, särskilt med 
tanke på ökat behov sedan stadsängarna byggdes. 

Planförslaget förordar tät och direkt kollektivtrafik mellan Märsta och Arlanda utan att 
precisera trafikslag. För att stärka pendlingsmöjligheterna mellan Sigtuna och Märsta 
förordas i första hand snabbussar mellan Sigtuna, Märsta och Arlanda bland annat 
genom stärkt regional kollektivtrafik längs väg 263 redan från Upplands-Bro. 
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12.2.6 Förbättrad busstrafik 
Hagha hembygdsförening påtalar de trafikfarliga busshållplatserna längs väg 263 vid Österby 
gård, vilket är ohållbart för handikappade och äldre. Vägen utgör en kraftfull barriär och en 
cirkulationsplats borde byggas vid Österby gård i korsningen väg 263-Vassundavägen. 

Kommunen är medveten om problemet med trafiksäkerheten längs den statliga väg 263 
och tar regelbundet upp frågan i sina kontakter med Trafikverket. Det har tagits fram en 
åtgärdsvalsstudie som förbereder för åtgärder och planering för några säkra hållplatser 
utmed väg 263 pågår. Nästa steg i planeringen är finansiering av åtgärderna. I 
planförslaget tas den bristande trafiksäkerheten och behovet av åtgärder upp under 
avsnitt ”Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 263” i trafikkapitlet. Inom 
projektet Sigtuna stadsängar, ingår det att minska barriäreffekten av väg 263 bland 
annat genom en anlagd undergång mellan stadsängarna och Venngarn.  

Norrtälje kommun hade gärna sett att samrådsförslaget förordade direktlinje mellan Arlanda 
och Rimbo-Norrtälje. Det är också positivt att kommunen planerar för att Skepptuna skola 
ska fortsätta sin verksamhet. Skolan innebär även kommunal service för boende i Norrtälje 
kommun.  

Under avsnitt ”Förbättrad busstrafik” omnämns reguljärtrafik till Norrtälje bland 
annat. Planförslagets prioritet är förbättrad kollektivtrafik mellan Rimbo-Skepptuna 
skola. 

12.3. Väginfrastruktur 
Trafikverket menar att E4 är hårt belastad och att läget förväntas förvärras när Förbifart 
Stockholm är genomfört. Även med ett extra körfält är situationen inte nöjaktig. Det finns 
också höga natur- och kulturvärden längsmed E4:an samt behov av att förbättra 
vattenkvaliteten. Samtidigt saknas finansiering av projektet.  
Upplands Väsby kommun är positiva till att planförslaget påtalar behov av en utökning av 
E4:an med fler körfält för ökad framkomlighet och säkerhet. Upplands Väsby vill också lyfta 
behovet av en ny fullständig trafikplats norr om Glädjen vid Hammarby för ökad 
framkomlighet och säkerhet. 

Kommunen är medveten om projektets för- och nackdelar. Kommunens hållning är 
fortsatt att åtgärden breddning av E4:an är nödvändig men inte i sig är tillräckligt för 
att förbättra trafiksituationen på den viktigaste väglänken i norra länet och till Sveriges 
viktigaste flygplats. Förbättring kan ske om en rad parallella åtgärder genomförs såsom 
sydliga ramper vid Måbyavfarten, utökat antal stationer på Arlandabanan, förstärkt 
kapacitet på Ostkustbanan, busskörfält på väg 263, förbättrad kollektivtrafik inom den 
framtida regionala stadskärnan samt inte minst, en kapacitetsstark, attraktiv, ombyggd 
Märsta station. Först då kan Sigtuna kommuns kollektivtrafikandel öka och 
trafikbelastningen på E4 minska. Genom att även förlänga Roslagsbanan mot Arlanda, 
skulle även nordostsektorns trafikeringsbehov på E4:an förmodligen minska. 

Kommunen hoppas att helhetslösningar för tillgängligheten i Upplands Väsby studeras 
vidare i samband med kommande utredningar för E4:ans breddning.  

Swedavia föreslår en ny avfart från E4 i höjd med Odensala som ska trafikförsörja 
flygplatsen norrifrån.  

Kommunen har överlagt om detta och anser att planeringen inför färdigställande av 
Måbyavfarten måste komma först. Det finns ett stort lokalt behov som hänger ihop med 
utbyggnaden av Märsta station och Aspvägens förlängning. För att dessa åtgärder ska 
leda till förbättringar på väg 263 måste Måbyavfarten prioriteras. Planförslaget är inte 
av princip emot avfarten vid Odensala, så länge som övrig planering i Odensala inte 
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riskeras såsom att möjliggöra framtida bostadsbebyggelse vid eventuellt ändrade 
bullervillkor för Arlanda. 

Trafikverket pekar på sitt Framkomlighetsprogram och menar att det lokala vägnätet måste 
dimensionernas för att klara det lokala behovet vid utbyggnadsplaner.  

Kommunen har påbörjat utökande av sitt lokala vägnät. Exempel på det är Aspvägen 
förlängning som planeras i och med en framtida utveckling av Märsta station. Det i 
kombination med utbyggnad av sydliga ramper vid Måbyavfarten bedöms leda till att 
väg 263 kan avlastas. Andra framtida utbyggnader av det lokala vägnätet skulle kunna 
vara till exempel inför utbyggnaden av Eneby en avfart anläggs mot Uppsalavägen som 
i sin tur kopplas ihop med Aspvägen.  

Andra trafiklösningar som gynnar lokala trafikbehovet samtidigt som det förbättrar 
kollektivtrafiken genom arbetsplatsområdena i Arlandastad kan också utredas. Arbetet 
med att bredda Pinbacken är en åtgärd som ska försöka lösa dagens trafiksituation. 
Breddningen tillsammans med ett busskörfält på väg 263 skulle avsevärt förbättra 
kollektivtrafikens framkomlighet och därmed attraktivitet för att resa kollektivt med 
snabbussar mellan Sigtuna och Märsta station samt Arlanda. 

Naturskyddsföreningen önskar att en plan för att minska vägtrafik ska ingå i översiktsplanen 
för att motverka buller, barriäreffekter och luftföroreningar. 

Planförslaget slår fast att planeringen ska utgå från att öka andelen resande med 
kollektivtrafik, gång och cykel så att transporternas påverkan på miljö och klimat 
minskar. Huvudinriktningen är att bygga vid stationerna och kollektivtrafiknära samt 
att förenkla byten mellan trafikslag. Se vidare svar 12.1.  

Miljöpartiet menar att planförslaget inte har tagit hänsyn till att Rotebroleden är den primära 
förbindelsen mellan Arlanda och Bålsta och att den fungerar väl. Risk för ökad trafik på väg 
263 är alltså inte stor. De resonerar dock samtidigt om att det finns risk och en oro för ökad 
biltrafik på Aspvägen som följd av en förlängning av Aspvägen över järnvägen vid Rolsta.  

Planförslaget revideras till granskningen för att undvika missförstånd och 
planeringsinriktningar för ”Trafik och mobilitet” förtydligas. Planeringen utgår från 
att öka andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel. Planförslaget baseras på att 
Rotebroleden är den primära förbindelsen mellan Arlanda och Bålsta. Kommunen har 
tidigare beslutat om att starta en planprocess för förlängningen av Aspvägen och dess 
förlängning har inte primärt med avlastning av väg 263 att göra, utan är en följd av 
utbyggnaden av Märsta station. En övergång över järnvägen som stängs ersätts av en 
förlängning av Aspvägen.  

Miljöpartiet pekar vidare på att utökning av vägar och järnvägar innebär stora risker för 
ökade barriäreffekter. Miljöpartiet saknar förslag på åtgärder i planförslaget på hur man kan 
minska befintliga, och motverka nya, barriäreffekter.  

Planförslaget föreslår inte utökning av vägar eller nya järnvägar. För att överbrygga 
barriäreffekter pekas ett viktigt stråk ut i planförslaget mellan Märsta station och Valsta 
centrum. Stråket ska stärkas och förslag på hur finns i avsnittet om Märsta och i kapitel 
”Mötesplatser”. Planförslaget bygger också på verktyg som tagits fram i BoTryggt2030, 
som ger handfasta råd om hur kommunen kan motverka barriäreffekter. Kapitel 
Riksintressen problematiserar också vägars barriäreffekt. 

För förslag på åtgärder för att motverka vägar och järnvägars barriäreffekter inom den 
gröna infrastrukturen, se vidare samrådssvar under bland annat 10.1.1. Regionala 
gröna kilar. 

En övervägande del av samrådsyttranden från privatpersoner samt från koloniföreningen 
Lupinen som berör väginfrastruktur handlar om Aspvägen och dess förlängning. Många 
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önskar att förslaget om att göra Aspvägen till en genomfartsled tas bort ur översiktsplanen. 
Argument är bland annat att förlängningen av Aspvägen medför ökad trafik som genererar 
en negativ påverkan på boendemiljön, att trafiksäkerheten minskar samt att buller och 
utsläpp ökar. En förlängning innebär också ökad tung trafik och en ökad barriäreffekt, vilket 
utgör en stor fara särskilt för barn.  
Flera detaljerade förslag på förbättringar av Aspvägen framförs och flertalet personer påtalar 
att översiktsplanen inte belyser de konsekvenser som en förlängning av Aspvägen medför.  
Åtgärder som föreslås istället för en förlängning av Aspvägen är exempelvis breddning av 
väg 263 eller vägdragning på åkrarna mellan Odensala och Märsta. 
Två personer anser att Aspvägen ska byggas ut till E4:an och att mycket av trängseln på väg 
263 i Sigtuna och Märsta då försvinner. 

I Sigtuna kommun ska det vara enkelt och bekvämt att resa hållbart. Med en växande 
befolkning och många nya arbetsplatser i kommunen är det en strategiskt mycket viktig 
kapacitetsfråga att Märsta station omvandlas till en funktionell och modern bytespunkt. 
Planförslaget stöder denna utveckling och det medför behov av att anlägga en bro i 
Aspvägens förlängning då övergången vid Brobyvägen stängs. 

En planprocess har startat för förlängningen av Aspvägen och inom ramen för det 
projektet kommer konsekvenserna utredas, som trafik- och bullersituationen i området. 
Under detaljplanearbetet kommer det även finnas tillfälle för allmänheten att lämna 
sina synpunkter.  

En av planeringsinriktningarna för ”Trafik och mobilitet” beskriver att Aspvägen ska 
utformas så att den är trygg och säker för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
Resonemangen om att Aspvägens förlängning kan möjliggöra avlastning av 
personbilstrafik på väg 263 i Märsta utgår ur planförslaget inför granskningen. 

Kommunen framför inga förslag på breddning av väg 263, vägdragningar över åkrarna 
mellan Odensala och Märsta eller att förlänga Aspvägen till E4:an. 

Ytterligare synpunkter som framförts är behovet av en järnvägsövergång i Rosersberg och att 
en laddstation ordnas i Sigtunas entréläge. 

Kommunen delar uppfattningen att det finns ett stort behov av en järnvägsövergång i 
Rosersberg. Kommunens uppfattning är att planeringsarbetet med en ny planskild 
korsning, som Trafikverket valde att lägga ned, skyndsamt skaersättas med en ny statlig 
korsningspunkt.  

Kommunen ska verka för att underlätta för elbilar genom att i tidigt skede i planeringen 
möjliggöra laddstolpar och vid trafikalstrande målpunkter. Kommunen har idag 
laddplatser vid infartsparkeringarna på Brobyvägen och Rosersbergsvägen, på Stora 
Malmgatan i Sigtuna stad samt vid kommunhuset. 

 

12.4. Gång och cykel 
12.4.1 Regionala cykelstråk  

Vallentuna kommun önskar att planförslaget håller öppet för ett regionalt cykelstråk längs 
Roslagsbanan  

Kommunen arbetar för att på sikt stärka det regionala cykelnätet. Inom planperioden är 
prioriteringen att förbättra cykelnätet mellan kommunens tätorter och inom regionala 
stadskärnan. 
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Knivsta kommun informerar om att det planeras en ny gång- och cykelväg för rekreation och 
pendling från Uppsala till Vassunda. Det vore önskvärt om den kunde få fortsätta till 
Sigtuna. 

Kommunen prioriterar att färdigställa en gång- och cykelväg från Märsta till Odensala. 
Ett framtida pendlarstråk till Uppsala är inte tänkt att gå genom Sigtunahalvön via 
Vassunda. Under 2023 färdigställs en etapp gång- och cykelbana till Venngarn men 
längre norrut är gång- och cykelvägen inte tänk att gå. På sikt är tanken att ansluta 
Granby och Österby via Venngarn till Sigtuna. 

Hagha hembygdsförening framhåller många fördelar med en gång- och cykelväg till Knivsta. 
Planförslaget borde tydliggöra hur Sigtunaborna ska kunna ta sig runt på Sigtunahalvön utan 
bil.  

Kommunen projekterar en kommande cykelväg till Venngarn. Prioriteringen i 
planeringen för det regionala cykelvägnätet är att förbinda cykelstråken via Märsta.  

Synpunkterna på planeringen av gång- och cykelvägar som kommer från privatpersoner är 
positiva. Däremot framförs en del önskemål om ytterligare åtgärder: utbyggnad av en gång- 
och cykelväg runt Garnsviken, anslutningspunkt mot Björkbacka strand längs väg 263 och 
över Garnsviken, gång- och cykelväg längs 263:an mellan Märsta och Sigtuna stadsängar med 
en säker överfart över Garnsvikenbron och tillägg av gång- och cykelväg från Österbykorset 
mot länsgränsen vid Knivsta. En person vill att gång- och cykelutbyggnaden börjar 
genomföras från Österby by och Murarbo till Venngarn.  

Kommunen arbetar kontinuerligt för att utveckla cykelvägnätet i kommunen. På 
landsbygden är vägarna statliga och kommunen äger normalt inte den mark som behövs 
för att anlägga cykelvägarna. Kommunen för en dialog med Trafikverket, som är 
väghållare för de statliga vägarna. Det finns ett uppdrag hos kommunen om att bygga 
en gång- och cykelväg från Sigtuna stadsängar till Venngarn. Förutsättningarna för att 
kunna genomföra projektet har utretts av samhällsbyggnadskontoret. Denna gång- och 
cykelväg skulle sedan kunna förlängas till Murarbo, Granby och Killinge, men varken 
sträckningar eller genomförande är i dagsläget beslutade. 

12.5. Biltrafik 
Sigtunahem är mån om att kommunen i detaljplanering tar upp i tidigt skede planering för 
miljövänliga fordon.  

Under avsnitt ”Biltrafik” i trafikkapitlet tar planförslaget upp behovet av att i tidiga 
skeden planera för laddstolpar vid pendlarparkeringar och centrumanläggningar och 
liknande. 

Miljöpartiet vill också att planförslaget ger i uppdrag att ta fram ett kommunövergripande 
styrdokument för laddinfrastruktur samt beskrivningar av hur kommunen ska driva på 
omställningen till elektrifierade och fossilfria transporter och att kommunen ska verka för 
bilpooler och delningstjänster för privatbilism. 

Planförslaget tar upp de delar som den övergripande fysiska planeringen har rådighet 
över och stödjer samarbete med ledningsägare och andra berörda aktörer i frågan.  

En av planeringsinriktningarna under avsnitt ”Hållbar energiförsörjning och minskad 
energianvändning” är att ”Kommunen ska verka för utbyggda system för icke-fossila 
fordonsbränslen”. 

Ett förtydligande görs i samma avsnitt till granskningen med tillägget att: 
”Kommunens strategiska inriktningar för klimatsmart samhällsplanering, byggnation 
och energi samt resor och transporter, beskrivs också vidare i Plan för Klimatsmart 
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Sigtuna.” I detta styrdokument finns bland annat strategier som rör kommunens egen 
fordonsflotta. 

Planförslaget förtydligas också till granskningen med ny text under avsnitt ”Hållbara 
godstransporter” om att det bör möjliggöras för en centralt placerad laddstation för 
godstransporters, taxiverksamheters, resenärers och pendlares behov inom den regionala 
stadskärnan. 

Vidare lyfter planförslaget att det i Mälardalsregionen finns kapacitetsbrist i det 
landsomfattande transmissionsnätet för el. Det gäller även för de regionala- och lokala 
elnäten och gör att det är svårt att bemöta efterfrågan i enskilda kommundelar, trots att 
det produceras tillräckligt med el på en övergripande nivå. Leveranssäkerheten för el är 
en mycket viktig faktor för den fysiska planeringen. 

12.6. Godstransporter 
Trafikverket och Train alliance Sweden AB ser positivt på att kombiterminalen i Rosersbergs 
ägnas uppmärksamhet. Train alliance pekar på behov av uppställningsplats vid Brista samt 
mer plats söder om kombiterminalen för att kunna bygga ut den så att den lever upp till ny 
EU-standard.   

I planförslaget som varit ute på samråd är en utökning av kombiterminalen för 
spårförlängning införd i kartan jämfört med gällande detaljplan och översiktsplan 
ÖP2014.  Övrig mark är detaljplanelagd för naturändamål. Detaljplaneändring krävs. 
Observera att det finns ett viktigt och utsatt ekologiskt samband i denna del av 
kommunen. 

Trafikverket önskar att kommunen överväger plats för elektrifiering av tunga transporter, 
batterifordon och växande behov av stationär laddning, särskilt vid terminal. Även 
infrastruktur för snabbladdning nära nationella vägnätet samt större målpunkt för godstrafik 
kommer att behövas i framtiden. Utredning av detta har initierats av Trafikverket, liksom 
behovet av uppställningsplatser för godstransport via vägnätet. 

Kommunen deltar i utredningen av uppställningsplatser för transportfordon men ser 
framförallt nyttan av att delta i den del av utredningen som hanterar behov av plats för 
snabbladdning av godsfordon och fordon nära nationella vägnätet. Kommunens 
generella hållning är att detta sköts och planeras av intressenterna, både de som 
tillhandahåller tjänsten och de som behöver tjänsten, i likhet med andra 
drivmedelsstationer. Samordningen med elnätsbolaget är väsentlig i tidiga skeden. 
Under avsnitt ”Hållbar energiförsörjning och minskad energianvändning” påtalar 
planförslaget vikten av att energikrävande verksamheter endast bör ske om det också 
medför positiv lokal påverkan och till exempel skapar många nya arbetstillfällen.  

Trafikverket menar att kopplingen mellan Arlanda och Rosersberg är svag. Rosersberg har 
framförallt en koppling till centrala delarna av länet. Om inte, behöver planförslaget beskriva 
det. 

Planförslaget betonar vikten av att förbättra kopplingen mellan Arlanda och Rosersberg 
eftersom det finns en ökad efterfrågan efter handel över nätet och medföljande 
transporter av gods till och från utlandet. Det är heller inte en slump att flera 
huvudkontor för distribution, såsom DHL, Postnord, Åhléns, har etablerats i närheten 
av E4, järnvägen och flygplatsen. Planförslaget pekar på ett uppdämt behov som 
uppmärksammats, men utreder inte detta i sak eftersom det rör sig om statlig 
infrastruktur. Tankar på fler påfarter på E4, förbättrad korsning vid E4.65, plats för 
förlängning av kombiterminalen för att möta ny EU-standard samt inte minst sydliga 
ramper vid Måby är några av de åtgärder som planförslaget tagit upp. 
Ihop med detta finns ett starkt behov att se över avfarten från E4 vid Rosersberg som i 
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dagsläget ser ut att inte räcka till för av att ta sig till och från Rosersberg. Det är dels en 
fråga om kapacitet, dels en fråga om trafiksäkerhet. Kommunen vidhåller att en ny 
statlig korsningspunkt, till exempel en planskild korsning vid Slottsvägen, måste 
genomföras. 

12.7. Infrastruktur på vatten 
Sjöfartsverket önskar att planförslaget även lägger till den allmänna farleden 921 som en del 
av kommunens infrastruktur som kan utnyttjas av både person- och godstransporter 

Kommunen lägger inför granskningen till farleden under kapitlet ”Trafik och 
mobilitet”. 

 

13. Tekniska anläggningar  

13.1. Generella kommentarer infrastruktur  
Stockholm Exergi, Norrvatten med flera ledningsägare påpekar att deras ledningar finns 
inom planområdet. Kontakt önskas i tidiga skeden och vid detaljplanering.  

Kommunen tar hänsyn till ledningarna vid detaljplaneringen och samråder i 
planprocessen med berörda ledningsägare.  

Naturskyddsföreningen påtalar att cirkulär resurshantering är viktigt i det långa perspektivet 
och efterfrågar svar på hur fysisk planering kan stödja dessa aktiviteter. 

Beskrivning finns i planförslaget under avsnitt ”Avfallshantering”. För att förtydliga 
läggs också orden ”och återbruk” till i rubriken inför granskningen. 

13.2. Vatten och avloppssystem 
Sivab menar att planförslaget är kortfattad och lättläst men att det har gått ut över 
beskrivningarna av dricksvatten, spillvatten, dagvattenavledning och rening, avfallshämtning 
och återvinning. Bland annat bör rubriken ändras till Dricks-, spill- och dagvatten (VA) och 
planförslaget borde genomgående ändra från ”avlopps-” till ”spill-”. 

Ändringar i texten görs, inför granskningen, för att bemöta synpunkter om redaktionella 
ändringar. 

Swedavia anser att Sigtuna bör utöka sitt verksamhetsområde för VA till nya 
exploateringsområden och ta ansvar för dagvattenbortledning på ett hållbart och ansvarsfullt 
sätt. Swedavia vill att kommunen ser över ytbehovet av dagvattenhanteringen väster och i 
direktkontakt med bana 1 och erbjuder sig att hålla en dialog kring denna fråga. 

Kommunen deltar gärna i kommande dialog om nya exploateringsområden i 
Arlandaområdet. Det är viktigt att tillsammans titta på ekologiskt och ekonomiskt 
hållbara lösningar.   

Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen redovisar samlad bebyggelse där det av hälso- 
eller miljöskäl krävs en ordnad vattentjänst. Om revidering av kommunens VA-plan från 
2016 behövs, kan det göras parallellt med fortsatt arbete med översiktsplanen för att göra 
dessa två planer samspelta. 

Planförslaget följer gällande VA-plan 2017 samt dess revidering enligt beslut i 
kommunfullmäktige då också en plan för förändrad VA-struktur utanför det allmänna 
VA-verksamhetsområdet beslutades. (Beslut 2020-04-08, bilaga B4.)  

Knivsta kommun önskar att planförslaget beaktar att Knivsta kommun planerar för att 
ansluta till Käppalaverket i Lidingö kommun, vilket medför ledningsdragning i Sigtuna 
kommun.  
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Saken nämns i kapitlet ”Regionala och mellankommunala intressen”, under avsnittet 
”Mellankommunala frågor”. Bedömningen är att markanspråk är svåra att precisera för 
planförslaget i nuvarande skede. Kommunen följer dock noggrant arbetet i Knivsta kommun 
och samverkar för att ledningen dras via Odensala och för att belastningen på Garnsviken 
från Knivstas VA-system ska minska. 

Miljöpartiet efterfrågar vision och tydlighet för kommunens VA-utveckling och ökad 
anslutning av enskilda avlopp till det kommunala verksamhetsområdet för VA. Miljöpartiet 
vill vidare att översiktsplanen ska redovisa en framtidsstrategi utifrån miljö- och miljöteknik 
när det gäller VA samt en sammanfattning av VA-planens riktlinjer. 

Kommunens VA-plan har som syfte att upprätta en miljömässigt, socialt och 
ekonomiskt hållbar VA-försörjning i hela kommunen. I handlingen ingår också en plan 
för förändrad vatten- och avloppsstruktur utanför det allmänna VA-
verksamhetsområdet. Hänsyn tas till behovet av förändringar för specifika områden med 
koppling till samhälle, miljö och hälsa.  

Planförslaget revideras till granskningen med en tydligare hänvisning till gällande VA-
plan. Sådant som redan är beslutat i andra gällande styrdokument undviker 
planförslaget att upprepa. 

13.3. Dricksvatten 
Norrvatten anser att åtgärdstakten att minimera läckage av dricksvatten bör hållas hög på 
ledningsnätet, vilket är viktigt för att uppnå hållbar dricksvattenförbrukning. Vidare bör 
kommunen ta fram riktlinjer för hållbar dricksvattenförsörjning, inklusive tillgång till tekniskt 
vatten, och som skapar vilja hos fastighetsägare att samla in regnvatten för bevattningsbehov. 

I avsnittet ”Dricksvatten” beskrivs långsiktigt god hushållning med vatten samt att 
hantering av avlopp och dagvattenhanteringen ska säkras.  

Kommunen har antagit Riktlinjer för hållbar vattenförbrukning (KS 2020, § 49) och 
planförslaget kompletteras inför granskningen med en hänvisning till dessa i avsnittet 
”Planeringsinunderlag”. 

Inför granskningen kompletteras text med att Sivab jobbar aktivt med att laga läckor på 
dricksvattenledningsnätet och har en hög åtgärdstakt för att minimera läckage av 
dricksvatten.  

Text kompletteras inför granskningen med kommunens arbete utifrån den Regionala 
vattenförsörjningsplanen under kapitlen ”Teknisk infrastruktur” och avsnitten 
”Blåstruktur”. 

13.4. Dagvatten 
Norrvatten önskar ett helhetsgrepp om att förhindra att föroreningar kan nå de 
vattenförekomster som berörs av planförslaget och lyfter ett antal aspekter på både 
vattenkvalitet och kvantitet.  
Miljöpartiet ser inte att frågan om hur kommunens vattenförekomster kan påverkas av en 
ökad mängd urbant dagvatten behandlas i planförslaget. De önskar planeringsriktlinjer för 
hur dagvatten ska hanteras vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd. 

Planförslaget revideras till granskningen med tydligare hänvisning till gällande 
dagvattenpolicy som beskriver den fysiska planeringens viktigaste riktlinjer för att 
syftet att förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag och att vattenförvaltningens 
mål om god ekologisk och kemisk status samt de nationella målen för vattenmiljön ska 
kunna uppnås: 

• Minska konsekvenserna vid översvämning,  
• Bevara en naturlig vattenbalans,  
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• Minska mängden föroreningar,  
• Utjämna dagvattenflöden  
• Berika bebyggelsemiljön. 

Vidare uppdateras planförslaget med ett förtydligande att kommunens arbete med 
dagvattenplan fortfarande pågår. 

Under avsnitt ”Anpassning till ett förändrat klimat” finns ett tiotal mer detaljerade 
planeringsinriktningar för dagvattenhantering och hantering av risk för påverkan vid 
skyfall. Till granskningsförslaget läggs också en planeringsinriktning till: 
”Naturbaserade lösningar för klimatanpassning bör premieras framför traditionella 
tekniska lösningar och värden för biologisk mångfald ska eftersträvas i dessa lösningar.” 

13.5. Hållbar energiförsörjning och minskad 
energianvändning 

Svenska kraftnät anser att texten om magnetiska kraftfält ska bearbetats efter nuvarande 
förhållanden. Numera används ”Transmissionsnät” och inte ”stamnät”. Svenska kraftnät är 
inte ett bolag utan ett affärsverk.  

Synpunkterna beaktas och texten ändras inför granskningen.  

13.6. Vattenförsörjning 
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör kompletteras med en hänvisning till mål och 
strategier i den regionala vattenförsörjningsplanen. 

Inför granskningen läggs text till om kommunens arbete utifrån den Regionala 
vattenförsörjningsplanen under kapitlen ”Teknisk infrastruktur” och avsnittet 
”Blåstruktur”. 

Länsstyrelsen påtalar också att det är särskilt viktigt att det framgår i planförslaget att åtgärder 
i tillrinningsområdet till Sjön Fysingen (som är utpekad som reservvattentäkt) bör studeras 
utifrån om de förbättrar eller försämrar vattenkvaliteten i sjön.  

Planförslaget revideras och fler förtydliganden görs inför granskningen. Dels revideras 
text i avsnitt ”Blåstruktur” som förtydligar Stockholmsåsen-Norrsunda och Fysingens 
funktioner som reservvattentäkt och dels görs förtydliganden i texten för de geografiska 
områden som inkluderas i tillrinningsområdet.  

Se vidare tillkommande planeringsinriktningar för Rosersberg och den regionala 
Stadskärnan Märsta-Arlanda: ”Verksamhet inom tillrinningsområdet till 
reservvattentäkt ska ske med restriktivitet som inte äventyrar kommande generationers 
tillgång på dricksvatten av god kvalitet och kvantitet” samt ”Värna Stockholmsåsens 
funktion genom att ställa krav på dagvattenreningen och avledningen av förorenat 
dagvatten på och längs åsen. Särskild hänsyn ska tas inom tillrinningsområdet till 
reservvattentäkt Stockholmsåsen-Norrsunda.” 

 

14. Klimatanpassning, hälsa och säkerhet 

14.1. Anpassning till förändrat klimat 
Bygg- och miljönämnden saknar en planeringsinriktning för värmeböljor, exempelvis hur 
skugga kan skapas genom växtlighet och byggnation.  

Planförslaget kompletteras inför granskningen med planeringsinriktning avseende 
värmeböljor. 
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En person ifrågasätter varför översiktsplanen uppmanar privatpersoner att åka med 
kollektivtrafik för att minska utsläpp, medan det inte står något om att flyget eller 
lastbilstrafiken ska minska sina utsläpp. 

Planförslaget bygger på att nya innovativa och hållbara transportlösningar för såväl 
godstrafik som flyg prövas framför användning av fossila bränslen. Texter om hållbara 
person- och godstransporter finns bland annat i utvecklingsinriktning ”Attraktiva och 
klimatsmarta trafiksystem” och i kapitlet ”Trafik och mobilitet”. 

14.1.1 Översvämning och höga vattenflöden  
Sivab ställer sig frågande till att översvämningar i Mälaren skulle påverka kommunen, då 
vattennivån regleras genom åtgärder vid Slussen.  

Planförslaget tar höjd för Länsstyrelsens rekommendationer om lägsta 
grundläggningsnivå för ny bebyggelse vid Mälaren med hänsyn till risken för 
översvämning. 

14.1.2 Skyfallskartering  
Trafikverket anser att det är bra att en skyfallskartering har gjorts och att kommunen nu bör 
gå vidare och redovisa ytor och åtgärder för klimatanpassning även i mark- och 
vattenanvändningskartan. Trafikverket har gjort klimat- och sårbarhetsbedömning som visar 
på behov i Märsta och Rosersbergs stationer. Fortsatt dialog är viktigt vid eventuellt 
kommande åtgärder.  

Karteringen utgör ett underlag för planeringen och kommunens 
klimatanpassningsarbete och ligger till grund för avvägningar i mark- och 
vattenanvändningskartan.  
I planeringsinriktningar för ett förändrat klimat anges bland annat att utveckling av 
bostadsbebyggelse och samhällsviktig verksamhet ska undvikas i låglänta instängda 
områden och att ytor måste reserveras för dagvattenhantering, avrinningsvägar och 
öppna fördröjningslösningar. 

I kapitlet ”Hälsa och säkerhet” återfinns beskrivningar av att effekterna av 
klimatförändringar i flöde och grundvattennivåer kan leda till ökad rörlighete hos 
föroreningarna, som transporteras via dagvatten, ytvatten eller grundvatten ut i olika 
vattensystem samt planeringsinriktningar som redovisar hur detta ska hanteras i 
planeringen. 

Kommunen instämmer i att nästa steg är att analysera konsekvenserna av skyfall och 
bestämma åtgärder för att förhindra skada på samhällsviktiga funktioner samt att dialog 
är viktig. 

14.1.3 Geoteknik och skredrisker 
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör kompletteras med en redovisning i kartform över 
eventuella geotekniska riskområden samt med ställningstaganden om hur dessa risker ska 
utredas i samband med detaljplanering och bygglovshantering. Detta inkluderar områden 
med förutsättningar för påverkan av stranderosion, både naturstränder och 
utfyllnadsområden. Kommunen hänvisar till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
(MSB) översiktliga skredriskkartering för Sigtuna kommun från 1997. SGI framhåller i 
sitt yttrande att det bör förtydligas i planen att MSBs kartering är begränsad till vid 
utredningstillfället bebyggda områden och att det därför kan finnas ytterligare områden med 
förutsättningar för skred. 

Planförslaget kompletterats till granskningen med information om kartlagrens villkor 
och år för framtagande samt en redovisning av lagret i den digitala versionen av 
planförslaget.  
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Länsstyrelsen anser att översiktsplanen överlag utgör ett bra strategiskt underlag gällande 
översvämningsrisker, särskilt med de tydliga planeringsinriktningar som redovisas i kapitel 
”Anpassning till ett förändrat klimat”. Utöver översvämningsrisker vid skyfall och stigande 
vattennivåer i Mälaren bör kommunen också redovisa att hänsyn ska tas till stigande nivåer i 
vattendrag. 

Planförslaget kompletterats till granskningen med text om stigande nivåer i vattendrag. 

SGI påpekar att risker finns även på kort sikt, inte bara som framtida konsekvenser av ändrat 
klimat. I den fortsatta planeringen bör kommunen även räkna med risker för förhöjda 
grundvattennivåer och försämrad hållfasthetsegenskaper i jorden. Skred kan därmed uppstå 
även i områden ej nära vattendrag.  

Planförslaget kompletterats till granskningen med text om risker för skred samt att även 
risker från påverkan av klimatförändring tas i beaktande vid ändrad markanvädning, så 
som översvämningar eller förändringar i grundvattennivåer. 

 

14.2. Hälsa och säkerhet 
14.2.1 Buller 

Länsstyrelsen anser att översiktsplanen behöver utvecklas för att ge en mer ingående 
beskrivning av bullersituationen i kommunen och hur kommunen avser att hantera 
bullerproblematik i efterföljande detaljplanering och tillståndsprövning. Exempelvis kan 
beskrivningen av bullersituationen i avsnitt ”Hälsa och säkerhet” kompletteras med en karta 
där de områden som idag är bullerutsatta redovisas i förhållande till bebyggelseförslaget. Det 
är särskilt viktigt att uppmärksamma områden med bullerstörningar från flera olika källor.  
En privatperson anser att bullerperspektivet saknas i översiktsplanen. Arlandas planerade 
utbyggnad kan påverka norra och västra Sigtuna negativt. 

I den digitala versionen av planförslaget kan lagren för buller och bebyggelseutveckling 
tändas samtidigt. I dagsläget finns ej kartunderlag för sammanlagd bullerpåverkan 
framtagna på övergripande nivå. Vid detaljplanering tas dock underlag för 
bullerpåverkan alltid fram.  

Planförslaget inkluderar en riktlinje som anger att ”rådande bullerförordning ska eftersträvas 
vid nybyggnation”. Länsstyrelsen vill påminna om att förordningen (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader ska tillämpas vid bedömningen av om kravet på 
förebyggande av olägenheter för människors hälsa i 2 kap. 6 a § plan- och bygglagen är 
uppfyllt.  

Planeringsinriktningen revideras till granskningen enligt förslag. 

Länsstyrelsen anser vidare att planeringsinriktningen i avsnitt ”Befolkning och bostäder” 
som berör bostadsgårdar bör kompletteras för att även inkludera god ljudmiljö. 

Planeringsinriktningen revideras till granskningen enligt förslag. 

Det är en fördel om det av planförslaget kan framgå att kommunen i sitt arbete med 
bullerutredningar vid tillkommande bebyggelse bör ta höjd för Trafikverkets Basprognos 
2040.  

Planeringsinriktningen revideras till granskningen om att vid tillkommande bebyggelse 
där bullerutredning bedöms nödvändigt bör utredningen ta höjd för relevant 
basprognos hos Trafikverket. 

I beskrivningen av Skepptuna konstaterar kommunen att nuvarande flygbullerrestriktioner 
innebär att en ny tätort inte får tillkomma i Skepptuna. Länsstyrelsen önskar att texten 
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kompletteras för att klargöra att flygbullerrestriktionerna även kan påverka utbyggnad av 
befintliga tätorter enligt riksintressepreciseringen för Arlanda. 

Planförslaget innehåller information om detta under avsnitt ” Luftfart - Arlanda 
flygplats”. 

Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att peka ut tysta områden, och 
planeringsinriktningar som värnar dessa kvaliteter.  

Kommunens bedömning är att tysta områden – med den brist på definitioner och 
planering som råder inom området – inte går att peka ut. Tillkommande 
bostadsutveckling bör ske invid eller i närheten av kollektivtrafiknoder, vilket utesluter 
bebyggelseutveckling i de mindre bullerstörda områden som finns i västra delen av 
kommunen. Bedömningen har varit att detta därför inte behöver beskrivas närmare. 

En person påpekar att flyget går idag över Aspvägen och om Aspvägen förlängs kommer 
området utsättas för ännu mer utsläpp från biltrafik. Personen föreslår att det vore bättre att 
bredda väg 263 ur miljösynpunkt. 

Med en växande befolkning och många nya arbetsplatser i kommunen är det en 
strategiskt mycket viktig kapacitetsfråga att Märsta station omvandlas till en 
funktionell och modern bytespunkt. Utvecklingen medför behov av att anlägga en bro i 
Aspvägens förlängning och detta behov kan inte tillgodoses på något annat sätt 

14.2.2 Förorenad mark och vatten 
Länsstyrelsen ser det som positivt att planförslaget uppger att misstänkta förorenade 
områden ska undersökas i tidigt skede. Planförslaget bör kompletteras med beskrivning av 
föroreningar som berörs av förändringar i mark- och vattenanvändningen översiktligt, och 
var det behöver mer kunskap. Även påverkan av förändrat klimat bör inkluderas, liksom risk 
för spridning och exponering samt hur dricksvattenförsörjningen i så fall påverkas utanför 
kommunalt VA.  
Naturskyddsföreningen önskar detaljering kring åtgärder för sanering och områden och 
vattendrag inom kommunen som är förorenade med tungmetaller, PCB och PFAS bör 
redovisas. 

Norrvatten skriver att spräng- och markarbeten, utfyllnad och masshantering inte får orsaka 
omfattande sulfidmineralisering och spridning av tungmetaller och sulfat varken till 
Norrvattenmagasinet eller till Fysingen. Kommunen har också flera stora källor till läckage av 
PFAS från kommunen till Mälaren och behöver ta med detta i planeringen.  
En person framhåller också att Oxundasjön som rinner ut i Rosersbergsviken behöver 
åtgärdas. Farliga ämnen som PFAS och PCB måste hindras från att nå Mälaren och 
dricksvattentäktsfunktionen värnas. 
 

Planförslaget revideras till granskningen med förtydligande text som ytterligare 
preciserar dess frågor.  

Nya planeringsinriktningar återfinns för de geografiska områdena Rosersberg och den 
regionala stadskärnan Märsta-Arlanda: 

 ”Verksamhet inom tillrinningsområdet till reservvattentäkt ska ske med restriktivitet 
som inte äventyrar kommande generationers tillgång på dricksvatten av god kvalitet 
och kvantitet.” och ”Värna Stockholmsåsens funktion genom att ställa krav på 
dagvattenreningen och avledningen av förorenat dagvatten på och längs åsen. Särskild 
hänsyn ska tas inom tillrinningsområdet till reservvattentäkt Stockholmsåsen-
Norrsunda.” 
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Förtydligande text och ytterligare planeringsinriktningar tillkommer till 
granskningsförslaget även under avsnittet ”Anpassning till förändrat klimat” om att 
även risker från påverkan av klimatförändring, såsom översvämningar eller 
förändringar i grundvattennivåer, ska tas i beaktande i fysisk planering. 

I kapitel ”Hälsa och säkerhet” i avsnittet om förorenad mark läggs ”och vatten” till i 
rubriken. En kompletterande text med innehåll om PFAS, PCB med mera adderas. 
Planeringsinriktningarna uppdateras och förtydligas om att vid misstanke om 
förekomst av arsenik och sulfid i jord och/eller berg ska undersökning ske i tidigt skede 
av planeringen, samt vid annan lovgivning. Nödvändiga åtgärder ska vidtas vid 
kommande exploatering för att undanröja risker för människors hälsa och miljön. 

I kapitlet ”Andra värden”, avsnitt ”Miljökvalitetsnormer för vatten”, utökas och 
förtydligas texten till granskningsversionen av planförslaget. Likaså adderas i den 
digitala versionen av planförslaget kartlagret ”EBH förorenade områden” som redovisar 
förorenade områden. 

14.2.3 Elektromagnetiska fält 
Länsstyrelsen och Svenska kraftnät uppger att stamnätet numera heter transmissionsnätet. 
Planförslaget borde redovisas nätet i kartform. Huvudkorridoren för ny 400 kV-ledning bör 
redovisas samt spänningshöjningen av befintlig ledning Odensala-Överby. Skyddsavstånd till 
ledningen bör redovisas i Måby och säkerställas vid planläggningen. Svenska kraftnät har 
synpunkter på texten om elektromagnetiska fält.  

Benämningen ändras till granskningen och texten om elektromagnetiska fält förtydligas 
och kompletteras. Kartan med Tekniska anläggningar kompletteras med ledningarna. 

14.2.4 Transporter av farligt gods 
Trafikverket önskar att planförslaget utgå från de riktlinjer för planläggning intill farligt gods 
leder som myndigheten publicerade 2016: Riktlinjer planläggning intill farligt gods leder 
Faktablad 2016_4.pdf. Det bör också framgå av översiktsplanen att riskbedömningar och 
skyddsavstånd krävs vid planering av ny bebyggelse i närheten av de farliga verksamheter 
som går under Sevesolagstiftningen, samt lagen om skydd mot olyckor. 

Planförslaget revideras till granskningen enligt förslag. 

 

15. Regionala och mellankommunala intressen 
Region Stockholm anser att Brista kraftvärmeverk är av så stort mellankommunalt intresse 
att det ska beskrivas även under detta kapitel.  

Planförslaget revideras till granskningen enligt förslag. 

Region Stockholm saknar redovisning för om, och i så fall hur, planförslaget och 
markanvändningen i RUFS2050 skiljer sig från varandra. 

Skillnader finns beskrivna under samrådssvar punkt ”10.1 Grönstruktur” samt ”12 
Trafik och mobilitet”. För ytterligare överblick av relation planförslag-RUFS 2050 så 
rekommenderas att i den digitala versionen av planförslaget tända lagren för RUFS och 
planförslaget samtidigt. 

Upplands Väsby kommun tycker det är positivt att Sigtuna prioriterar utveckling och fortsatt 
arbete inom Oxunda vattensamverkan och Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Utöver 
dessa mellankommunala samverkansgrupper skulle även Kilsamverkan kunna lyftas. 
Håbo kommun välkomnar att kommunen vill arbeta aktivt med miljökvalitetsnormer för 
vatten och ser fram emot samarbete om förbättrad vattenstatus för Skofjärden. Håbo önskar 
även samarbete angående gröna kilarna över länsgränsen. Spridning mellan kommunerna 
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över vattnet är kort. Spridningssambandet är markerat i Håbo kommuns ÖP. Håbo önskar 
att Sigtuna kommun gör gärna samma i planförslaget.    

Under rubriken ”Övriga samverkansorganisationer” beskrivs till granskningen att 
Sigtuna kommun även samverkar med Håbo och Upplands-Bro kommuner inom ett 
projekt som syftar till att minska näringsläckage till Skofjärden, som ska bidra till 
förbättrad vattenkvalitet i Mälaren. I planförslagets utvecklingsinriktningskarta 
beskriver de gröna pilarna viktiga samband för natur och friluftsliv inom kommunen 
samt svaga gröna samband enligt RUFS utpekanden och går därför inte att direkt 
översätta till att motsvara de gröna samband som pekas ut i utställningshandlingen för 
Håbo kommuns översiktsplan.  

 

16. Riksintressen och andra värden 

16.1. Riksintresse enligt 3 kapitlet miljöbalken 
16.1.1 Riksintresse för kommunikationer  

Trafikverket önskar precisera att närområdet intill riksintresset för kommunikation ska hållas 
fritt från exploatering och att detta även gäller markanspråk på framtida ombyggnader. 
(Trafikverket 2017/13314), Uppdateringsbeslut om anläggningar för RI kommunikation. Nytt beslut 
med kriterier kommer under hösten 2021. Översyn av riksintresset genomförs de närmaste 
åren. Boverket är kritiskt till Trafikverkets tolkning av hur riksintresset ska beaktas och 
tillämpas i den kommunala planeringen. Det är särskilt aspekten påverkan på 
transportsystemet som behöver nyanseras menar Boverket. Ökad belastning är en del av den 
allmänna samhällsutvecklingen och kan inte generellt hanteras inom ramen för 
riksintressesystemet. ”Att begränsa eller hindra bebyggelseutveckling genom att hävda att riksintresse för 
kommunikation påtagligt försvåras till följd av ökade trafikmängder som uppstår då ny bebyggelse kommer 
till stånd, står inte i överensstämmelse med lagens syfte.” Trängselproblematiken behöver därför 
hanteras t.ex. inom ramen för regionala planeringen, i den nationella planen för 
infrastrukturåtgärder samt via länstransportplanen.”  

Kommunen välkomnar synsättet och betonar återigen vikten av samsyn kring behoven 
av infrastrukturåtgärder i och kring Arlandaområdet och Sigtuna kommun. Kommunen 
delar uppfattningen att trängselproblematiken bör hanteras i regionala 
utvecklingsplanen för Stockholm samt i nationell plan och i kollektivtrafikplanen men 
även inom ramen för översiktsplaneringen. Planförslaget är ett underlag i processen att 
uppnå denna samsyn.   

Luftfart – Arlanda flygplats 
Trafikverket anser att planförslaget bör redovisa influensområdet för hinderytor med 
anledning av riksintresse för flyget i Uppsala och Västerås samt även Bromma eftersom 
Sigtuna kommun berörs av dem. Det bör framgå av planförslaget att lokalisering av höga 
byggnader och föremål (såsom vindkraft) bör samrådas med respektive flygplats. Även 
Eskilstunas flygplats bör involveras i ärenden som rör höga byggnader. Observera att 
Trafikverket formellt är den myndigheten som ska lämna uppgifter i områden av riksintresse 
för kommunikationer, där flyget ingår. 

Förtydligande av detta läggs inför granskningen in i kapitlet om riksintressen.  

Swedavia visar att Arlandas särskilda verksamhetsområde inte pekas ut i planförslaget. Det 
täcker ett större område än markreservatet och kan styra kommunens planerade åtgärder.  

Planförslaget redovisar markreservat för Arlanda flygplats som beslutats i 
riksintressepreciseringen för riksintresse för kommunikation. Fortsatt utveckling i 
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området sker i dialog med kommunen och inom ramen för Airport City Stockholm-
samarbetet. 

Länsstyrelsen anser att teckenförklaringen på Riksintressen – karta 2 behöver korrigeras så 
att flygbullerbeteckningarna klargörs. 

Inför granskningen ändras kartan i enlighet med länsstyrelsens yttrande. 

Riksintresseprecisering – lågfartsflyget  
Swedavia menar att planförslaget inte beaktar gränserna för lågfartsflyget.  

Planförslaget redovisar lågfartsflyget i karta 2 samt beskriver det under avsnitt 
”Riksintressen enligt 2 kap. miljöbalken”.  

Järnväg – Ostkustbanan 
Trafikverket uppger att Brista är en terminal av strategisk betydelse för hantering av farligt 
gods.  

Planförslaget nämner att depån är en del av riksintresset för Ostkustbanan, kallad 
”Flygbränseldepån”.   

Arlandabanan (tillagd underrubrik)  
Länsstyrelsen påpekar att två nya spår ska redovisas (UA2), samt att kommunen framfört att 
spåren bör förläggas öster om nuvarande spår. Trafikverket har för närvarande inte uppdrag 
att utreda linjedragningen vidare och därför bör planförslaget tills vidare redovisa hela 
utredningsområdet. Området UA2 bör beaktas som riksintresseanspråk för Arlandabanan. 
Trafikverket påpekar att Arlandabanan inte nämns under riksintresse för kommunikation 
men redovisas bland riksintressena på karta 1. Texten under rubrik Järnväg – Ostkustbanan, 
behöver också ta upp Arlandabanan. Arlandabanan ska kapacitetsförstärkas men det finns 
dock ej uppdrag just nu - kapacitetsökningen ska betraktas som riksintresseanspråk/reservat 
för Arlandabanan 

Området UA2 redovisas inte i karta men omnämns i löptext som en del av riksintresset.  
En ny underrubrik läggs till inför granskningen, ”Järnväg – Arlandabanan” med text 
om valt spårområde.  

Det är inte möjligt med två stationer på Arlandabanan utan att också kapacitetsökning på 
Arlandabanan. Det går inte heller att utifrån planförslaget bedöma om de är genomförbara. 
En plats söder om Blackvreten har dock vid preliminär bedömning förutsättningar för en 
station, med tanke på lämpligt avstånd till närmaste station och behov av sträckor utan 
kurvor. 

Planförslagets stationslägen är att betrakta som förslag, inte exakta placeringar för 
stationer. Den bygger på tidigare utredningar framtagna som underlag till gällande 
översiktsplan ÖP2014. 

16.1.2 Totalförsvarets militära del  
Benämningarna stämmer inte med Försvarsmaktens.  

Revidering görs inför granskningen, se vidare svar under 10.1.3. 

Inom eller nära Riksintressen för Försvarsmaktens militära del där tillståndsprövad 
verksamhet bedrivs, tillåts inte störningskänslig verksamhet. Rosersbergs övningsfält 
redovisas delvis som område för friluftsliv. Allmänheten bör medvetandegöras eftersom 
incidenter inträffat.  

Revidering görs inför granskningen, se vidare svar under 19.1. 
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Mer Rosersberg!-programmet utgör inte påtaglig skada för riksintresset, dock finns risk att 
behovet av övningsfältet kan öka. Försvarsmaktens tillväxt kan komma att i framtiden 
innebära konflikt med bostadsutveckling närmast Rosersbergs övningsfält.  

Kommunen tackar för informationen.  

För kännedom så revideras planförslaget utifrån inkomna önskemål i samrådet. Ett 
område väster om Steninge slottsby utreds för en utökning av småhusbebyggelse. Trots 
att Steninge slottsby ligger inom influensområdet för skottbuller från Kungsängens 
flygfält bedömde Försvarsmakten att etapp 1 inte utgjorde påtaglig skada på 
riksintresset. Kommunens bedömning är att etapp 2 inte heller innebär påtaglig skada 
på riksintresset, med tanke på områdets placering terrängmässigt öster om Vitberget, 
vilket begränsar skottbullret. Kommunen anser därför att riksintresset kan tillgodoses. 

16.1.3 Kulturmiljövård 
Länsstyrelsen önskar att planförslaget kompletteras med åtgärder för att undvika skada på 
riksintressen i de fall det är relevant. 
Ett tidigare riksintresse för Skålhamra har fått ny avgränsning och heter nu Fysingen. Ett 
område har utgått i riksintressets västra del. 

Planförslaget kompletteras inför granskningen med en text om handboken för 
kulturmiljövårdens riksintressen. I de fall då utveckling föreslås inom riksintresse för 
kulturmiljövården, kompletteras beskrivningen med planeringsinriktning och 
förtydligande i text under kapitel ”Geografiska områden”. 

Planförslaget revideras inför granskningen avseende RI Skålhamravägen med ny gräns 
väster om järnvägen i enlighet med beslut. 

Länsstyrelsen, Trafikverket och Statens fastighetsverk menar att kommunens behov av 
planskild korsning vid Slottsvägen kommer att medföra påtaglig skada på riksintresset 
tidigare kallat Skålhamra vilket framförts i flera yttranden. Trafikverket uppger att lösningen 
att stänga korsningen är permanent. Istället ska det göras översyn av väghållaransvar för 
Metallvägen, Skansvägen, och Slottsvägen samt utredas trimningsåtgärder på 
Skansvägen/Metallvägen samt plankorsningen vid Krogsta. Sen utreds konsekvenserna av 
detta för robustheten i vägnätet kring Rosersberg som helhet.  
Mot denna bakgrund anser Länsstyrelsen att förslaget om planskild korsning ska utgå ur 
planförslaget. 

Planförslagets ställningstagande är att en passage under järnvägen påverkar landskapet 
i liten utsträckning. Behovet av redundans och säkerhet för invånarna i Rosersberg 
kvarstår oavsett kommunens utbyggnadsplaner. Korsningen stängdes mot kommunens 
uttryckta vilja.  
Kommunens planering vid Rosersberg station är önskvärt både sett ur regionens behov 
av bostäder samt ur klimatperspektiv. Det är klimatsmart att bygga i kollektivtrafiknära 
läge på en ort som samtidigt har behov av tillskott på bostäder. Den stängda korsningen 
som avlastar avfarten till E4 och trafik norrut måste ersättas av en ny statlig 
korsningspunkt till exempel en tunnel under järnvägen. 

Sigtuna stad 
Länsstyrelsen önskar att planförslaget inkluderar ytterligare åtgärder för att stävja negativa 
effekter inom riksintresset. Även mindre förändringar får stor påverkan på helheten. 
Bevarande- och förnyelseplanen är endast vägledande och planförslaget borde kunna ge 
ytterligare stöd för efterföljande planering  

Kommunen är medveten om känsligheten i riksintresset. Planförslaget hänvisar till 
Bevarande- och förnyelseplanen i beskrivningen av riksintresset och betonar därigenom 
dess status för efterföljande planeringsskeden. 



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Samrådsredogörelsen

KS/2018:607 
2021-11-25 

 
 

73 (84) 
 

Haga-Venngarn 
Länsstyrelsen anser att den föreslagna förtätningen vid Venngarns slott behöver beskrivas 
närmare och hänsyn ska tas till den visuella läsbarheten i kulturmiljön. Området har redan i 
hög grad kompletterats med modern bebyggelse och därför behövs vägledning i 
planförslaget hur ytterligare bebyggelse kan placeras i slottsområdets närhet.  

Inför granskningen minskas områdets utbredning och precisering införs i 
planeringsinriktningen.  

Skålhamravägen 
En privatperson är negativ angående reducering av riksintresseområde AB 71 vid 
Skålhamravägen, väster om järnvägen vid Slottsäven och i Krogsta by. Personen är orolig för 
att kommunen ska riva Krogsta gård för att bygga en bangård, vilket skulle ödelägga hela 
Krogsta by. 

Reduceringen av AB71 har beslutats av Riksantikvarieämbetet. Området är uteslutet ur 
riksintresset och översiktsplanen rättar sig efter beslutet.  

Norr om Krogsta finns en antagen men överklagad detaljplan för Brista 
verksamhetsområde. Bangården berör inte Krogsta gård eller byn. 

Översiktsplanens planförslag pekar ut området kring Krogsta by som landsbygd och 
delvis område med särskilt värdefulla jordbrukslandskap.  

Övrigt 
En person frågar kommunen varför stämpeln kulturbygd och bevarande runt Märsta 
Steninge och Odensala tas bort och undrar om det är för att kommunen ska bygga där. 
Personen hänvisar till att allt finns kvar runt Sigtuna. 

Riksintressena för Steninge och Odensala, samt även Lunda, har upphävts av den 
myndighet som utser och bevakar riksintressena, Riksantikvarieämbetet. 
Kulturmiljövärdena kvarstår, det är fortfarande mycket värdefulla kulturmiljöer och det 
är inte aktuellt att bygga i dessa områden. Förutom detta finns bullerrestriktioner som 
gör att stora områden kring Arlanda inte får bebyggas för bostadsändamål. 

 

16.2. Intresseområde för vattenförsörjning 
Norrvatten vill att planförslaget är tydligt med att 10 meters riskavstånd ska respekteras till 
Norrvattenledningen. 

Planförslaget kompletteras till granskningen med att det vid grävning, detaljplanering 
och lovgivning, ska hållas riskavstånd på 10 meter till Norrvattens ledning. 

Sivab anser att en mening måste ändras under rubrik Kommunens bedömning och ställningstagande 
för intresseområdet för vattenförsörjning. Det är troligen så att skyddsföreskrifter som 
inväntas snarare berör vattenskyddsområdet, inte riksintresset.  

Planförslaget revideras till granskningen. 

Sivab önskar rätta till benämningen så att det står Norrvattens reservvattentäkt, inte 
reservvattenverk. 

Planförslaget revideras till granskningen. 
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16.3. Geografiska riksintresseområden enligt 4 kapitlet 
miljöbalken 

16.3.1 Mälaren med öar och stränder 
Översiktsplanen behöver redovisa de samlade natur- och kulturvärden som ligger till grund 
för riksintresset samt befintliga tätorter inom riksintresset som berörs. Exploatering av 
Västra Sjudargården utifrån befintligt underlag, skulle kunna utgöra undantag med 
hänvisning till 4 kap. 1§ i miljöbalken som innebär att riksintresset inte utgör hinder för 
utveckling av befintliga tätorter. I Granby är det inte en nöjaktig förklaring att riksintresset är 
tillgodosett genom att det utökade strandskyddet om 300 meter respekteras. 

Granby är också en tätort varför utvecklingen kan utgöra undantag med hänvisning till 
4 kap. 1§ i miljöbalken. Planförslaget kompletteras inför granskningen med ett kartlager 
för tätorter. Texten förtydligas under geografiska beskrivningar.  

16.4. Andra värden 
16.4.1 Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer för vatten  
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla resonemanget i översiktsplanen om hur 
kommunen avser att beakta miljökvalitetsnormer för vatten med ett tydligt 
recipientperspektiv. En redovisning i text och karta av samtliga vattenförekomster, deras 
status och vattenkvalitet är relevant att inkludera i översiktsplanen. Utöver detta behöver 
planen också kompletteras med information om vilka yt- och grundvattenförekomster som 
berörs av den föreslagna utvecklingen, vilka risker kommunen ser för dessa 
vattenförekomster och vilka åtgärder kommunen bedömer behöver vidtas för att säkerställa 
att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det bör också framgå vilka vattenförekomster som av 
olika anledning måste beaktas särskilt vid planering och byggande. För de vattenförekomster 
som inte har uppnått god status bör de miljöproblem som är aktuella både anges och 
riskbedömas. Kommunen beskriver att lokala åtgärdsprogram ska förbättra möjligheten att 
nå miljökvalitetsnormerna. Resonemanget får gärna inkludera vilken typ av åtgärder som 
inbegrips i dessa åtgärdsprogram. Det är särskilt relevant att identifiera platsspecifika åtgärder 
i den mån det är möjligt. Åtgärder för att hantera övergödning från enskilda avlopp behöver 
redovisas i översiktsplanen, liksom eventuella planer på anslutning till kommunalt VA. 

Planförslaget beskriver att gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska utgör grund för 
planer och beslut. Vattenplanering sker med helhetssyn och utifrån avrinningsområden. 
Planeringen ska skydda eller utveckla de gröna och blåa samband som är av regional och 
lokal betydelse. Likaså beskriver planförslaget i text under avsnitt ”MKN för vatten” 
rådande vattenkvalitet och status i sjöar och vattendrag samt hur samverkan sker över 
kommungränserna i syfte att förbättra vattnets status. 

Planförslaget kompletteras till granskningen med ytterligare förtydliganden i text 
under avsnitt ”MKN för vatten”. 

I planeringsinriktningar för Blåstruktur förtydligas till granskningen det inledande 
ställningstagandet ytterligare: ”Vattenplanering ska ske med helhetssyn utifrån 
avrinningsområden och med ett tydligt recipientperspektiv. Kommunens vattenplan och 
dagvattenpolicy samt kommande dagvattenplan är verktyg som tillsammans med lokala 
åtgärdsprogram beskriver riktlinjer för utveckling och hantering av vattenmiljöer i 
fysisk planering.”   
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Planförslaget förtydligas till granskningen med text om att mer information om 
vattenförekomsters status, miljöproblem samt möjliga åtgärder finns i kommunens 
Vattenplan samt i VISS.  

Planförslaget revideras till granskningen så att Sigtuna kommuns vattenplans lager 
syns i den digitala kartan, liksom relevanta kartlager med statusbedömning ur VISS 
(VattenInformationsSystem Sverige) databas.  

Kommunens vattenplan är en bas för blåstrukturfrågorna i översiktlig fysisk planering 
och fungerar som ett verktyg för att uppfylla miljökvalitetsnormer för vatten såväl som 
andra nationella, regionala och kommunala miljömål. På sidan 21-22 i Vattenplanen 
beskrivs analyserade miljöproblem och på sida 22-25 beskrivs ett antal åtgärdsbehov och 
att helhetssyn krävs utifrån recipient och avrinningsområde. Sådant som redan är 
beslutat i andra gällande styrdokument undviker planförslaget att upprepa. 

I planförslaget adderas till granskningen en förklarande text i avsnitt ”Så här läser du 
planförslaget” om att det i den digitala versionen finns något fler kartlager med 
information som inte inrymts i den tryckta versionen, särskilt rörande 
vattenplaneringen.  

Till granskningen läggs också en förklarande text till om vad vattenplanen innebär: 

Kommunens vattenplan utgör bland annat ett underlag för upprättande av 
riskbedömningar, miljökonsekvensbeskrivningar, prioritering av tillsynsinsatser, 
strandskyddsprövningar, hantering av markavvattningsföretag och bygglovsgivning 
samt underlag för prioritering av naturvårds- och bevarandearbete i och vid vatten. 
Slutligen utgör Vattenplanen även en bas för utarbetande av flera närliggande 
strategiska dokument. 

Se även svar under punkterna ”10.3 Blåstruktur” med flera. 

Norrvatten anser att planen inte får innebära försämrad yt- eller grundvattenkvalitet eller 
grundvattenkvantitet. Försiktighetsåtgärder behöver vidtas för att säkerställa det. Kommunen 
måste öka ambitionen för åtgärder för rening av dagvatten, liksom alla kommuner kring 
Mälaren (organiska miljöföroreningar, metaller och fosfor). Norrvatten anser att kommunen 
ska ha särskilt fokus på PFAS och påverkan på Norrsundamagasinet och Fysingen.  
Dagvattenhantering och VA-system ska ta höjd för klimateffekter såsom skyfall och dess 
konsekvenser. Samtidigt är det viktigt att inte försämra grundvattenbildningen och att 
översiktsplaneringen hanterar riskerna för påverkan på grundvattenkvaliteten. 

Se svar ovan samt under punkterna ” 13.2 – 13.6” samt ”14.2.2”. 

Håbo kommun välkomnar att kommunen vill arbeta aktivt med miljökvalitetsnormer för 
vatten och ser fram emot samarbete om förbättrad vattenstatus för Skofjärden. Håbo önskar 
även samarbete angående gröna kilarna över länsgränsen. Spridning mellan kommunerna 
över vattnet är kort. Spridningssambandet är markerat i Håbo kommuns ÖP. Håbo önskar 
att Sigtuna kommun gör gärna samma i planförslaget.    

Kommunen tackar för idén och tar det med sig i kommande arbete, bland annat när 
arbete med grön infrastrukturplan påbörjas. 

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet 
Länsstyrelsen delar bedömningen i hållbarhetskonsekvensbedömningen att kommunen bör 
tydliggöra hur de ser på risken för ökade luftföroreningshalter och eventuellt överskridande 
av miljökvalitetsnormer för luft, samt hur detta har beaktats i framtagandet av planförslaget. 

Kommunens bedömning är att luftkvaliteten inte riskerar att överskridas. I gällande 
översiktsplans miljökonsekvensbeskrivning konstateras att miljökvalitetsnormerna inte 
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överskreds inom kommunen. Planförslaget frångår inte gällande plans 
utbyggnadsinriktning utan har minskat påverkan jämfört med gällande översiktsplan. 

16.4.2 Strandskydd 
Länsstyrelsen rekommenderar att planförslaget tydliggör var strandskyddet eventuellt kan 
komma att stå i konflikt med bebyggelseutveckling. Region Stockholm vill framhålla att 
allmänhetens tillgång till kommunens vattenområden behöver säkras. 

Strandskyddet står inte i konflikt med bebyggelseutveckling utan fredas från bebyggelse. 
Detta förtydligas i text till granskningen. Likaså förtydligas i utvecklingsinriktningen 
”Robusta och gröna livsmiljöer” att allmänhetens tillgång till kommunens stränder ska 
bibehållas och utveckling ska ske på ett varsamt sätt som värnar strandskyddets syfte. 
Användningen av stränderna ska tillvaratas för att ge möjlighet till både avkoppling, 
aktivitet och friluftsliv samt ge goda livsvillkor för djur- och växtliv såväl på land som i 
vatten. 

16.4.3 Vattenskyddsområde 
Norrvatten vill att planförslagets uppräkning av vattenskyddsområden kompletteras med 
Östra Mälaren med landområden inom vilket avrinning till Mälaren sker, ytvatten och 
dagvatten.  

Eftersom riksintresseområdet för Östra Mälaren inte ligger inom kommunens gränser 
räknas det inte upp under i kapitlet ”Andra värden”, men en förtydligande text läggs 
till, till granskningen, under avsnitt ”Mälaren” att nedströms utanför kommungränsen 
ligger vattenskyddsområdet Östra Mälaren. Syftet med vattenskyddsområdet är att 
bevara en god kvalitet på råvattnet i flera ytvattentäkter inom Östra Mälaren så som 
exempelvis vid Görväln. Huvudman för vattenverket vid Görväln är 
Kommunalförbundet Norrvatten. 

 

17. Planeringsunderlag  
Sivab önskar att riktlinjerna för hållbar vattenanvändning som beslutades i KS 2020 
redovisas i underlagen. 

Planförslaget kompletteras till granskningen med en hänvisning till dessa i avsnittet 
”Planeringsunderlag”. 

Bygg- och miljönämnden framför att planförslaget hänvisar till ett flertal olika dokument om 
vatten. Det behöver göras tydligt vad som framgår av de olika dokumenten och hur de är 
avsedda att användas. 
Miljöpartiet önskar att det ska framgå vilka dokument som är beslutade styrdokument med 
beslutsdatum och nämnd. Särskilt behövs ytterligare tydlighet gällande vattenfrågorna. Man 
efterfrågar också den kommuntäckande naturvärdesinventeringen med SIS standard från 
2015 som kart- och planeringsunderlag. Gröna helhetsmiljöer med värderad natur är 
nödvändigt som utgångspunkt för översiktsplanen. 

Planförslaget kompletteras till granskningen med ett förtydligande av dokumentens 
användning, årtal och nämnd i avsnittet ”Planeringsunderlag”. 

Naturskyddsföreningen listar 14 kartlager som de anser tillhör bland annat kapitlet grön 
infrastruktur och menar att samtliga kartskikt i översiktsplanen bör presenteras och vara 
valbara i Sigtunakartan samt nedladdningsbara i lämpligt GIS-format. 

Planförslaget innehåller vissa av de uppräknade lagren och kompletteras till 
granskningen i den digitala kartan med dem som är möjliga att länka. Kommunen 
tackar för idén om nedladdningsbarhet och tar det med sig i fortsatt arbete. 
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Rättigheterna till lagren är dock i många fall inte kommunens egna vilket försvårar idén 
om nedladdning. 

Trafikverket menar även att kommunen behöver ta fram strategiska underlag för 
vattenhanteringen så som VA-plan och Blåstrukturplan.  

Kommunen ha en gällande VA-plan som är en av grunderna till planförslaget. 
Hänvisning finns planförslaget men förtydligas ytterligare till granskningen.  

Kommunen avser även att under de närmsta åren påbörja en grön infrastrukturplan 
där fler och mer detaljerade åtgärder kan utformas. I förslag till budget för 2022 finns 
till att börja med uppdrag om att utreda konsekvenser och effekter av att införa 
Boverkets modell för grön infrastruktur. Utredningen ska presenteras senast i 
september 2022. 

Miljöpartiet önskar vidare att översiktsplanen ger i uppdrag att ta fram ett antal 
styrdokument för implementering av översiktsplanen, några exempel är: 

• Lokala kommunala åtgärdsplaner för varje vattenförekomst i kommunen  
• Kommunövergripande grönstrukturplan. 
• Styrdokument för ekosystemtjänster 
• Styrdokument för ekologisk kompensation 
• Årligen uppdaterad naturvärdesinventering 
• Kartläggning av jordbruksmark som är av särskilt värde för den biologiska 

mångfalden utifrån aktuell naturvärdesinventering och marktäckedata. 
• Analys av ekologiska spridningssamband ur ett kommunalt perspektiv. 
• Kommunövergripande styrdokument för laddinfrastruktur. 
• Styrdokument för klimat- och miljöanpassat byggande. 

Kommunen tackar för förslagen. Gällande översiktsplan kommer under varje 
mandatperiod att aktivt utvärderas genom att en planeringsstrategi tas fram (Plan- och 
bygglagen, 3 kapitlet, 23§).  
I planeringsstrategin lyfts viktiga strategiska frågor för att nå målen i kommunens 
vision för utvecklingen av den fysiska miljön och hur dessa kan genomföras. Likaså 
uppdaterar kommunen i planeringsstrategin om några förutsättningar har förändrats 
efter att översiktsplanen antogs och om behov finns av nya utredningar, planer eller 
program. 
Detaljerade uppdrag till andra enheter eller förvaltningar sker i annan ordning. 

 
 

18. Synpunkter på Hållbarhetskonsekvens-
beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning.   

18.1. Generellt om hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
Länsstyrelsen rekommenderar att planförslaget bör inkludera flera av de rekommendationer 
och åtgärdsförslag som ges i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen (HKB). Flera av de viktiga 
åtgärderna som föreslås får då reell påverkan på efterföljande planering. 

De frågor och rekommendationer som lyftes i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen, har i 
möjligaste mån arbetats in till granskningen. I HKB finns också ett antal goda förslag 
inför fortsatt arbete att beakta i kommande kontinuerlig planering och genomförandet 
av planförslaget. 
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18.2. Vatten 
Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att hållbarhetskonsekvensbeskrivningen i kapitel 5.3 
”Vatten” bör beakta konsekvenser av bergsprängning eller av sänkta vattennivåer som ger 
oxidation av sulfidleror. Beskrivningen av grundvatten bör också kompletteras med 
konsekvenser av eventuell sprängning eller sänkning av grundvattennivåer, samt påverkan 
från förorenat dagvatten. Både negativ påverkan på kvaliteten genom att förorenat vatten 
infiltreras och negativ påverkan på kvantiteten genom att dagvatten leds bort. Länsstyrelsen 
rekommenderar också att eventuell påverkan på Fysingen inkluderas i 
hållbarhetskonsekvensbedömningen. 

Inför granskningen införs synpunkterna i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
Planförslaget revideras också inför granskningen med förtydligande och kompletterande 
planeringsinriktningar i frågan, dels med att verksamhet inom tillrinningsområdet till 
reservvattentäkt ska ske med restriktivitet som inte äventyrar kommande generationers 
tillgång på dricksvatten av god kvalitet och kvantitet. Dels under geografiska områden 
”Regional stadskärna Märsta-Arlanda” och ”Rosersberg” och dels under ”Hälsa och 
säkerhet”. 

18.3. Mark och förorenade områden 
Länsstyrelsen anser att kapitel 5.5 ”Mark och förorenade områden” bör inkludera en 
beskrivning av sulfidleror. 

Synpunkten införs, inför granskningen i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen.  

18.4. Redaktionellt 
Länsstyrelsen påpekar att hållbarhetskonsekvensbeskrivningen anger att Länsstyrelsen fattade 
beslut om utvidgat strandskydd 2012. Beslutet fattades dock 2014. 

 Detta rättas till inför granskningen. 

18.5. Krav på miljökonsekvensbeskrivning 
Miljöpartiet uppfattar att det i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen saknas delar som behövs 
för att uppfylla kravet på en miljökonsekvensbeskrivning. Bland annat nämns att 
lokaliseringsalternativ för ny bebyggelse och planerad uppföljning av betydande 
miljöpåverkan saknas. Miljöpartiet menar att det finns en risk att 
miljökonsekvensbeskrivningen osynliggörs om dessa punkter inte hålls isär från övriga 
hållbarhetsaspekter. De sammanvägda konsekvenserna samt vilka åtgärder som vidtas för att 
minska påverkan bör tydliggöras. Miljöpartiet anser att hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
missar väsentliga bedömningar och bör bedömas av en tredje part. 

Kommunen delar inte miljöpartiets uppfattning och riskbedömning. I inledningsskedet 
av den strategiska miljöbedömning som pågår parallellt och integrerat med 
översiktsplanearbetet, har kommunen analyserat vad som vid ett genomförande av 
planförslaget kan ge upphov till betydande miljöpåverkan.  

Förslaget till avgränsning är samrått i ett särskilt avgränsningssamråd med 
länsstyrelsen och även andra kommuner som är berörda. Syftet med 
avgränsningssamrådet är att komma fram till vad som vid ett genomförande av 
översiktsplanen kan ha betydande miljöpåverkan och koncentrera 
miljökonsekvensbeskrivningen till de frågorna. 

Under planprocessens samråd och granskning redovisas och samråds också 
hållbarhetskonsekvensbeskrivningen inklusive miljökonsekvensbeskrivning i sin helhet 
och Länsstyrelsen lämnar även vid dessa tillfällen sina synpunkter under särskild 
rubrik i yttrandet. 
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19. Övrigt 

19.1. Redaktionella synpunkter 
Försvarsmakten vill att korrekt nomenklatur används såsom ”Påverkansområde” istället för 
influensområde, ”Försvarsmaktens militära del” med mera.  

Namnen ändras inför granskningen i enlighet med yttrandet. 
Luftfartsverket och Swedavia menar att det inte är hinderytor som redovisas på karta 3 för 
riksintressen. Train alliance menar att kombiterminalen i Rosersberg inte redovisas på 
riksintressekartan. 

Planförslaget redovisar samtliga riksintressen i den tredje och sista delen ”Riksintressen 
och andra värden”. Misstaget angående procedurhindersytor respektive hinderytor 
klargörs och ändras. Kombiterminalen är betecknat med ett J i karta 1. Eftersom 
underlagskartan är Trafikverkets egen karta och kombiterminalens status där har inte 
ändrats till ”befintlig” visas den i planförslaget som planerad till dess att Trafikverket 
uppdaterat sina kartor. 

Sivab önskar att planförslaget renodlar begreppen, spill- eller avloppsvatten, inte båda. I 
övrigt ska begreppen dagvatten och dricksvatten användas.  

Begreppen ses över inför granskningen i hela dokumentet. Generellt försöker 
planförslaget använda formuleringen avloppsvatten som är mer allmänt bekant än 
spillvatten.  

Länsstyrelsen anser att det bör framgå vilka fornlämningsområden som finns i kommunen 
samt att arbeten kring fornlämningar är tillståndspliktigt. Texten om landskapsbildskydd och 
skydd av kyrkor bör förtydligas. Texten om byggnadsminnen anknyter inte till lagstiftningen i 
kulturmiljölagen eller förordningen om statliga byggnadsminnen. 

Text förtydligas inför granskningen på relevanta ställen. Lagtext skrivs inte ut i 
planförslaget, istället används hänvisning. Texten i planförslaget ersätter inte lagtext 
utan informerar om syftet med skydden. I den digitala versionen av planförslaget länkas 
också till kartlager för fornlämningsområden i planeringsunderlagen. 

Knivsta kommun påpekar att färgerna i kartan för Biotopskydd och Vägar med utökad 
tillståndspliktig zon är lätta att förväxla.  

Teckenförklaringen ses över inför granskningen med anledning av detta. 

Swedavia föreslår att Expo Scandinavia-området borde markeras som besöksanläggning - lila 
färg i mark- och vattenanvändningskartan. 

Planförslaget revideras inför granskningen. 

En person frågar om vilken idrottsplats som avses i stycke om Odensala. Man bör skriva 
"mindre planer för fotboll" istället för "idrottsplats". 

Idrottsplatsen som avses är Odensala Idrottsplats i Herresta, där SK Wigör har sin 
verksamhet. Eftersom den går under benämningen idrottsplats görs ingen justering. 

Kartan över kulturmiljö bör bytas ut eller dateras med hänsyn till att kartan som visades på 
samrådsmöte inte vad aktuell, anser en person. En annan person anser att kartorna generellt 
är otydliga. En person framför att Ösbylund inte har några verksamheter och att 
markeringen ska tas bort och ändras till bostäder. Personen anser att det inte går att 
kombinera verksamheter och bostäder och att verksamheter hellre ska byggas i Märsta 
industriområde eller nära Arlanda.  

Kommunen tackar för redaktionella synpunkter. Felaktigheter och otydligheter i 
kartmaterialet justeras inför granskningen. Markeringen för Ösbylund på mark- och 
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vattenanvändningskartan var inte korrekt. Kommunen håller med om att verksamheter 
ska hållas separerat från bostäder. 

 

19.2. Digital översiktsplan  
Rikshem vill ge beröm till kommunen för den digitala versionen av översiktsplanen som är 
mer lättillgänglig och därmed bidrar till ökad demokrati eftersom planförslaget kan nå fler. 

Ambitionen är att planförslaget till antagandet ska vara helt digital. Det är glädjande 
att fler uppfattar det positiva med att tillgängliggöra översiktsplanen, i synnerhet som 
just den demokratiska aspekten av insyn i kommunal planering varit vägledande i 
arbetet att göra översiktsplanen digital.  

19.3. Avstår från att yttra sig 
Följande myndigheter avstår från att yttra sig eller har inga synpunkter 

• Havs- och vattenmyndigheten 
• Uppsala läns länsstyrelse 
• Lantmäteriet 
• Brandkåren Attunda 
• Käppalaförbundet 
• E.ON energilösningar 
• Global connect 

19.4. Svar till övriga frågor 
Svar till övriga synpunkter som inte berör planförslaget eller hanteras i andra sammanhang än 
översiktsplaneringen redovisas nedan. 

19.4.1 Norrbacka 
Friluftsfrämjandet och flera privatpersoner framför åsikter om att inte förtäta i centrala 
Märsta, som vid Aspbackens äng, Norrbackaskolans äng eller Fårhagen. Områdena behövs 
för lek, hundrastning, friluftsliv, idrott, motion och möten. Likaså framförs önskan att inte 
förtäta hela Arenberga, grönytan runt Kanonkullen, mellan Norrbackaskolan-Lindvägen.  

I planförslaget pekas varken Aspbackens äng, Norrbackaskolans äng, vid Fårhagen eller 
Arenberga ut för ny bebyggelse. Kommunen delar uppfattningen om att det är viktigt 
med närhet till rekreation och motion i vardagen. De senaste åren har upprustning 
gjorts av flera grönområden och parker, bland annat Borgmästarängen och 
Valstastråket. Satsningarna på närrekreation i tätorterna fortsätter. Bland annat pågår 
upprustning av Kanonkulleparken och Sätunaparken. 

19.4.2 Steningehöjdens skola 
En person tycker att det behöver byggas en avlämningsplats vid Steningehöjdenss skola och 
hänvisar till att det är trafikkaos idag. 

Kommunens inriktning är det ska vara tryggt och säkert att ta sig till skolan och att 
skolorna ska förses med god kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar som möjliggör för 
personal och elever att resa utan bil samt underlättar för föräldrar att lämna barnen till 
fots eller med buss. Målet är att biltrafiken ska minska kring skolor och förskolor för en 
säkrare trafikmiljö. Kommunen har också sett över trafiksituationen vid 
Steningehöjdens skola, haft dialog om trafiksäkerhet med skolan samt upprättat en på- 
och avstigningsplats längst Steningehöjdensvägen. Vidare finns det 30-
minutersparkering på Trädgårdsallén.  



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Samrådsredogörelsen

KS/2018:607 
2021-11-25 

 
 

81 (84) 
 

19.4.3 Valsta, övrigt 
Ett par personer framför synpunkt om att inte bygga vid Magnegatan. Trafiksituationen är 
rörig vid Ymergatan framför uteplatserna till de boende. Ett förslag är också att riva den 
gamla skolan och bygga radhus i stället. 

Planförslaget pekar inte ut ny bebyggelse vid Magnegatan. Trafiksituationen på 
lokalgator och gårdarnas utformning detaljeras inte inom översiktsplanens arbete, men 
berörd enhet har fått information om yttrandet. I början på 2020 antogs åtgärdsförslag 
från utvecklingsprojektet Valsta 2030 för den framtida utvecklingen av Valsta. Där har 
bedömningen varit att det finns såväl tekniska förutsättningar som ekonomiska 
incitament för att bevara stora delar av byggnaden. Kommunen har även behov av 
byggnadens lokaler för evakuering av kommunala verksamheter på kort sikt och det 
finns goda förutsättningar för andra allmänna ändamål på längre sikt. I Valsta 2030 
finns förslag på radhus i närheten av de tidigare skollokalerna. 

19.4.4 Sätuna  
Bygg en mataffär, helst ICA, där Preem ligger så man slipper trängseln vid stationen – det 
behövs för Sätuna och Norrbacka. Bygg där Preem ligger, den är ful och anskrämlig.  

Fastigheten där Preem ligger är i privat ägo och detaljplanelagd för nuvarande 
användning. 

19.4.5 Övriga Märsta 
En person önskar att en allmänt tillgänglig cykelverkstad uppförs i Sätuna eller Märsta. Det 
behövs fler platser för arbetsträning, kunskapsutveckling och verkstad.  

Uppförande av en cykelverkstad samt platser för arbetsträning, kunskapsutveckling och 
verkstad är inte något som översiktsplanen i detalj hanterar. Däremot ska Sigtuna 
kommuns cykelplan från 2014 uppdateras. Yttrandet har skickats vidare till berörd 
enhet för kännedom.  

Synpunkt framförs ingen utbyggnad bör ske på grönytorna mellan Aspvägen och Fasanvägen 
vid gamla fotbollsplanerna. Det finns ett tidigare beslut att freda området, på grund av 
sankmark, växt- och djurliv. Bygg på andra ytor i kommunen, till exempel vid Midgårdsbadet, 
mellan Arlanda gymnasium och Tingvalla. 

Ny bebyggelse föreslås inte av översiktsplanen på grönområdet mellan Aspvägen och 
Fasanvägen. Däremot är området redan detaljplanelagt för bostäder och naturmark. 
Outnyttjade byggrätter finns utmed Hemmansvägen.  

Riv istället flerfamiljshusen i Norrbacka, Tingvalla och Vänortsringen och bygg attraktiva hus 
blandat med enstaka flerfamiljshus. Det ökar rörligheten och ger bostäder för unga. 

Rivning av hus inom kommunen hanteras inte av översiktsplanen. 

19.4.6 Til 
En person vill att planen för Til förändras så att avstyckning tillåts, det främjar förtätning och 
ytterligare småhus i området.  

Inom området för Til finns tomtindelningar som reglerar kvarterens indelning i tomter 
(fastigheter). Dessa tomtindelningar gäller idag som detaljplanebestämmelser och 
innebär att fastighetsbildning inte får strida mot dem. För att ändra eller upphäva en 
tomtindelning krävs en ändring av detaljplan. Sådan ändring av detaljplan har 
kommunen i dagsläget inga planer på. Det är dock möjligt för en enskild sökande att 
begära om planbesked för en sådan åtgärd. 
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19.4.7 Övriga Sigtuna 
En privatperson vill ta bort fågelskyddsområdet vid Garnsviken och menar att det är 
ointressant för fåglar. En annan person tycker att Fysingen är mer värt som fågelskydd än 
Garnsviken, som för närvarande har fågelskyddsområde.  

Planförslaget hanterar inte frågan om fågelskydd. Fågel- och sälskyddsområden inrättas 
med stöd av kapitel 7 miljöbalken, i form av djurskyddsområde eller som en avgränsad 
del av annat områdesskydd, till exempel naturreservat. I detta fall finns ett fågelskydd 
vars södra delområde utgör en del av naturreservatet Askarehage i Sigtuna kommun. I 
området häckar flera skyddsvärda fåglar såsom rördrom, vattenrall, skäggmes och brun 
kärrhök. Mer information hittas på Länsstyrelsens hemsida. 

19.4.8 Trafik och mobilitet – redogörelse över inkomna detaljerade 
förslag 

En person anger i sitt yttrande att bilväg och gång- och cykelväg bör byggas mellan Steninge 
slottsby och Solurstorget i Steningehöjden. 

Bilvägen mellan Steninge slottsby och Steningehöjden färdigställs och öppnas när sista 
etappen med bostäder inom Steninge slottsby påbörjas. Detta hanteras inom projektet 
för Steninge slottsby. En gång-och cykelväg mellan Steninge slottsby och 
Steningehöjden är redan idag utbyggd. Kartan som redovisar ”Trafik och mobilitet” 
uppdateras till granskningen avseende redovisning av gång-och cykelväg mellan 
Steninge slottsby och Steningehöjden. 

En annan person upplyser om att vägen från Steninge backe till Steningebadet utgör en stor 
fara för gående och cyklister och föreslår att vägen flyttas närmare mot naturreservatet. 
Ytterligare en åsikt är att spårviddshinder ska anläggas vid Steningebadets parkering, så att 
endast buss-passage kan ske mot slottet och trafiken från kommande etapper leds bort från 
Steninge allé.  

Kommunens inriktning är att gång- och cykelnätet ska vara säkert, sammanhängande 
och ha god framkomlighet. Utformningen av gång- och cykelnätet ska ske med omsorg 
om trygghet och trivsel. Steninge allé mellan Steninge backe och Steningebadet har en 
separerad gång- och cykelväg med trafiksäkerhetsåtgärder som bidrar med sänkt 
hastighet för bilister. Vägen är utformad på ett säkert sätt. Kommunen delar därför inte 
beskrivningen att vägen utgör en stor fara för gående och cyklister.  

För kommunen är det viktigt vid nyanläggning av nytt gatunät eller vid 
anläggningsåtgärder i befintligt gatunät, att åtgärder och utformning planeras och 
projekteras så att trafiksäkerheten och framkomligheten beaktas. Byggtrafiken från 
Steninge slottsby leds därför via Steninge allé till dess att området är helt utbyggt, då 
vägen via Steningehöjden innebär att tung trafik passerar två skolor och en idrottshall.  

Flera personer lämnar detaljerade förslag på åtgärder som bör vidtas i samband med en 
ombyggnation av Märsta station: trafikljus och bom för bussar, en sydlig uppgång för att få 
till två uppgångar (gärna vid Märsta Centrum) och åtgärder för uppmuntrande av samåkning. 
En person poängterar att den gamla stationen byggdes som en kopia av äldre hus och att 
stilen bör bevaras. Genom en sydlig uppgång skulle behovet av bilparkering i Märsta 
centrum minska. 

Kommunen tackar för förslagen. Den precisa utformningen av nya Märsta station 
hanteras inte inom översiktsplanen. En detaljplaneprocess har inletts för Nya Märsta 
station som kommer behandla dessa frågor. Inom ramen för detaljplanearbetet kommer 
det finnas tillfälle för allmänheten att lämna sina synpunkter. Se vidare svar under 
12.2.  
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Flera detaljerade förslag på förbättringar av Aspvägen framförs också: gör busshållplatsen 
mer säker, tydligare markering av infart till Kantarellvägen, tillföra vägen fler farthinder och 
hastighetsskyltar, förbud av tung trafik och fler övergångsställen. Det önskas även att polisen 
utför fler fartkontroller.  

Kommunen tackar för förslagen. Den precisa utformningen av vägar eller hantering av 
fartkontroller inryms inte i översiktsplanearbetet. Se vidare svar under 12.3. 

Likaså framförs av ett flertal personer detaljerade önskemål om åtgärder kopplat till väg 263. 
Bland annat önskas väg 263 grävas ner eller däckas över mellan Tullen och Ekillarondellen 
och österut till Valstarondellen. En utredning om väg 263 kan breddas mellan Sigtuna och 
Eurostop efterfrågas. En person föreslår att tung trafik från E18 ska hänvisas till Stäket och 
Rotebro istället för till väg 263. En annan person föreslår en omdragning av väg 263 genom 
Eneby och förbi Herresta och en ny väg mellan Husby-Ärlinghundra kyrka och väg 858. Två 
personer framför att en bro behöver byggas över väg 263 invid Midgårdsbadet samt att 
vägen behöver breddas. 

Kommunen tackar för förslagen. De åtgärder som prioriteras av kommunen finns 
beskrivna i planförslaget. Se vidare svar under 12.3. För kännedom så är Rotebroleden 
den primära förbindelsen mellan Arlanda och Bålsta för såväl tung som annan trafik. 

Alternativa åtgärder ges också som förslag istället för en förlängning av Aspvägen: Breddning 
av väg 263, förbättring av Brobyvägens korsning och ledande av trafik dit, rondell mot 
Charlottenberg och Til, vägdragning på åkrarna (eventuellt på pelare) mellan Odensala och 
Märsta, breddning av Västra Bangatan, överdäckning av väg 263 mellan Ekilla och Valsta-
rondellen, byggnation av infart till Arlanda via Eurostop och säkrare gång- och 
cykelövergång vid Rolsta. Flera personer föreslår att en ny väg från Måby trafikplats över 
åkrarna norr om Märsta via underfarten på Västra Bangatan ska utredas. 

Kommunen har startat en planprocess för förlängningen av Aspvägen och  där 
konsekvenserna utreds, däribland trafik- och bullersituationen i området. Under 
detaljplanearbetet kommer det att finnas tillfälle för allmänheten att lämna sina 
synpunkter. Se vidare svar under 12.3. 
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20.  Bilaga 1 – Länsstyrelsen i Stockholms 
samrådsyttrande, se följande 18 sidor. 
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Datum
2021-06-21
 

Beteckning
4011-24897-2021
 

Enheten för bostäder och fysisk planering
Ert dnr: 
KS/2018:607

Sigtuna kommun
kontaktcenter@sigtuna.se 
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Översiktsplan 2022, Sigtuna kommun – Samrådsförslag 
Sigtuna kommun har översänt ett förslag till översiktsplan till Länsstyrelsen för 
samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Nuvarande översiktsplan gäller tillsammans med en fördjupning av 
översiktsplanen: 

 FÖP Arlandaområdet, antagen 2006

Fördjupningen föreslås upphöra att gälla när den nya översiktsplanen antas.

Länsstyrelsens uppdrag
Det är främst under samrådsskedet som länsstyrelsen särskilt ska ta tillvara och 
samordna statens intressen, tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar 
och ge råd i fråga om allmänna intressen enligt 2 kap. PBL. Länsstyrelsen ska 
vidare särskilt verka för att riksintressen enligt miljöbalken tillgodoses, att miljö-
kvalitetsnormer enligt miljöbalken följs, att mellankommunala frågor samordnas 
på ett lämpligt sätt och att bebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. 
I rollen att samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter på 
förslaget till översiktsplan från Försvarsmakten, Luftfartsverket, Post- och 
telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Statens geotekniska institut, Svenska kraftnät, och 
Trafikverket Region Stockholm. Inkomna yttranden bifogas. 
Samrådsyttrandet är uppdelat i fem delar.
- Övergripande synpunkter
- Synpunkter på statliga och mellankommunala intressen
- Länsstyrelsens råd angående allmänna intressen
- Miljökonsekvensbeskrivningen
- Övrigt

Övergripande synpunkter 
Länsstyrelsen anser att planförslaget är väl genomarbetat med ett pedagogiskt 
upplägg. Beskrivningarna av och planeringsinriktningarna för den föreslagna 
bebyggelseutvecklingen och allmänna intressen kommer i huvudsak att utgöra ett 
bra stöd för efterföljande planering.
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Bebyggelseutveckling – övergripande 
Kommunen föreslår att bebyggelseutvecklingen ska koncentreras till de befintliga 
huvudorterna Märsta, Rosersberg och Sigtuna samt Arlandaområdet. Även stråket 
mellan Märsta och Sigtuna identifieras för bostadsutveckling. Stort fokus ligger 
på utveckling inom den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och dess omland, 
både genom tillskapande av bostäder, service och arbetsplatser och genom 
utvecklad kollektivtrafikförsörjning inom området. På landsbygden fokuseras 
service- och bebyggelseutveckling till utpekade servicenoder. Dessa inkluderar 
Granby, Venngarn, Odensala, Lunda och Skepptuna. 
Kommunen beskriver att förutsättningar för minskad klimatpåverkan och god 
resurshushållning genom att lokalisera ny bebyggelse till lägen med god 
kollektivtrafikförsörjning, befintlig fysisk infrastruktur och offentlig och 
kommersiell service har varit utgångspunkt i arbetet med planförslaget. 
Länsstyrelsen anser att dessa bärande principer för bebyggelseutvecklingen är 
positiva och att planförslaget i stort bidrar till att skapa en hållbar bebyggelse-
struktur i länet. Jämfört med den nu gällande översiktsplanen har kommunen i det 
här förslaget gjort tydligare prioriteringar gällande byggande på landsbygden, 
vilket ger förutsättningar för en mindre utspridd bebyggelseutveckling i lands-
bygdsområdena. Bebyggelseutveckling i vissa av de utpekade utbyggnads-
områdena kommer dock att ställa stora krav på bland annat utformningen av 
bebyggelsen, på grund av befintliga värden och kvaliteter på platsen och risker att 
ta hänsyn till. 

Rosersberg tätort – ”Mer Rosersberg”
Området väster om Ostkustbanan vid Rosersbergs pendeltågsstation är ett av de 
större utbyggnadsområden som föreslås i översiktsplanen. Området ligger i 
anslutning till den befintliga tätorten och här finns god kollektivtrafikförsörjning. 
Länsstyrelsen stödjer kommunens intention att skapa utrymme för fler bostäder i 
en sammanhängande struktur med hög tillgänglighet till kollektivtrafik, men vill 
framhålla att det i det här området finns flera andra intressen och risker som 
behöver beaktas och som kan komma att påverka möjligheten att utveckla 
området. Dessa inkluderar bland annat riksintressen för kommunikation, 
kulturmiljövården samt totalförsvarets militära del, fornlämningar, buller, 
jordbruksmark, risker kopplade till transporter av farligt gods, ras, skred och 
översvämning.
Kommunen har tagit fram ett planprogram för området som inkluderar upp emot 
2500 bostäder, tre större parker och flera mindre parker, nya lokaler för handel 
och service, en F-9 skola och flera nya förskolor, område med fotbollsplan och 
idrottshallar och centrumstråk med ett större torg samt flera mindre torg. 
Länsstyrelsen hänvisar till yttrandet daterat den 26 maj 2020 för mer information 
om hur Länsstyrelsen ser på de intressekonflikter som riskerar att uppstå (Lst dnr 
402-10636-2020). 
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Regionala stadskärnan
Kommunen pekar i planförslaget ut ett antal områden för bebyggelseutveckling i 
Arlandas närområde. Tillsammans med utvecklingen i Märsta bidrar planförslaget 
till ett ökat transportbehov både inom området och till den här delen av 
kommunen. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör överväga att ta fram en fördjupning av 
översiktsplanen för den regionala stadskärnan, eftersom behoven av 
trafiklösningar kan vara av sådan omfattning och karaktär att det blir svårt att lösa 
inom ramen för kommunens detaljplanering. Samplanering av bebyggelse och 
transportinfrastruktur ger bättre förutsättningar för att undvika att verksamheter, 
service med mera byggs ut innan en tillräckligt god tillgänglighet med 
kollektivtrafik har säkerställts. 

Landsbygden
Kommunen pekar ut fem servicenoder dit landsbygdens bebyggelseutveckling ska 
fokuseras i första hand. Dessa är Granby, Venngarn, Odensala, Lunda och 
Skepptuna. Av planförslaget framgår det att kommunen avser en relativt 
begränsad bebyggelseutveckling i servicenoderna, förutom i Granby där ett större 
område för utveckling av småhusbebyggelse har pekats ut. I övriga delar av 
landsbygden konstaterar kommunen att en varsam, småskalig komplettering kan 
övervägas i lämpliga lägen. Länsstyrelsen är positiv till att kommunen på det här 
sättet avser att begränsa en utspridd bebyggelse på landsbygden. Det är också 
positivt att kommunen lyfter de höga kulturhistoriska-, natur- och 
rekreationsvärden som finns i landsbygdsområdena. En utveckling av 
servicenoderna, liksom ny bebyggelse utanför noderna, behöver förhålla sig till 
dessa värden. Det är även viktigt att förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning 
finns med i den fortsatta planeringen. 

Granby ligger inom riksintresset för Mälaren med öar och stränder enligt 4 kap. 1 
och 2 §§ miljöbalken. Kommunen konstaterar i planförslaget att de anser att 
riksintresset tillgodoses eftersom ingen ny bebyggelse föreslås inom det utvidgade 
strandskyddet på 300 meter. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver beskriva 
närmare varför detta kan anses vara tillräckligt för att tillgodose riksintresset. Det 
är också relevant att beskriva hur den föreslagna utvecklingen i Granby påverkar 
den regionala grönstrukturen.   

Länsstyrelsens synpunkter på statliga och mellankommunala 
intressen
Synpunkterna i detta avsnitt kopplar till de frågor som Länsstyrelsen även har att 
bevaka i granskningsskedet enligt 3 kap. 16 § PBL.

Riksintressen
Planförslaget redovisar de befintliga riksintressena i både text och kartbilaga på 
ett tydligt och överblickbart vis. Kommunen redogör också för de förändringar 
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som förväntas ske inom riksintressena vilket är bra. För att ytterligare klargöra hur 
kommunen avser att tillgodose riksintressena kan planen med fördel kompletteras 
med åtgärder för att undvika skada på riksintressena i de fall det är relevant. Vad 
gäller riksintressen för kulturmiljövården kan Riksantikvarieämbetets handbok 
användas för att tydligare anknyta till de principer som finns kring att tillvarata 
och använda riksintressena som en resurs i planeringen. 
Handbok för kulturmiljövårdens riksintressen.

Riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken 

Fysingen
Riksantikvarieämbetet har nyligen beslutat om revidering av riksintresset 
Skålhamravägen. Beslutet innebär att den del av riksintresset som omfattar 
Sigtuna kommun har brutits ut till ett nytt riksintresse kallat Fysingen. Den 
geografiska avgränsningen har ändrats på så sätt att den del av riksintresset som 
tidigare låg väster om Ostkustbanan i anslutning till Krogsta by har utgått från 
avgränsningen. Riksantikvarieämbetets beslut finns i bilaga 1.
Kommunen lyfter behovet av en planskild korsning vid Slottsvägen. Länsstyrelsen 
har tidigare konstaterat att en bro vid järnvägen Ostkustbanan kommer att 
medföra påtaglig skada på riksintresset Skålhamravägen. Detta har framförts i 
yttrandet över Trafikverkets samrådsremiss gällande den planskilda korsningen 
vid Slottsvägen (Länsstyrelsens dnr 343-12065-2019) samt i yttrandet till 
Trafikverket om den förväntade miljöpåverkan av bron (Länsstyrelsens dnr 343-
27529-2019). Trafikverket har sedan dess meddelat att de valt att inte gå vidare 
med planen. Till grund för Trafikverkets beslut fanns även andra planerings-
förutsättningar, däribland fornlämningsfrågan. Mot bakgrund av detta anser 
Länsstyrelsen att förslaget om en planskild korsning vid Slottsvägen bör utgå ur 
planförslaget. 

Sigtuna stad
Inom riksintresset Sigtuna stad kan även mindre förändringar få stor påverkan på 
helheten. Kommunen uppmärksammar att befintliga byggrätter behöver ses över, 
vilket är positivt. Länsstyrelsen önskar att kommunen till granskningsskedet 
inkluderar ytterligare åtgärder för att stävja negativa effekter inom riksintresset för 
att planen ska ge en närmare vägledning kring hur riksintresset ska tillgodoses. 
Den aktuella bevarande- och förnyelseplanen är ett kvalitativt dokument med bra 
redogörelse på såväl övergripande nivå som objektsnivå. Dokumentet är dock 
endast ett vägledande kunskapsunderlag och därför är det bra om översiktsplanen 
kan ge ytterligare stöd i den efterföljande planeringen.

Haga – Venngarn
Länsstyrelsen anser att den föreslagna förtätningen vid Venngarns slott behöver 
beskrivas närmare. En eventuell framtida utveckling av området behöver ta 
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hänsyn till riksintresset beträffande bland annat den visuella läsbarheten av 
kulturmiljön. Kommunen konstaterar att förändringar ska ske varsamt men 
eftersom området kring Venngarns slott redan i hög grad har kompletterats med 
modern bebyggelse anser Länsstyrelsen att planen behöver ge tydligare 
vägledning kring hur ytterligare bebyggelse kan placeras i slottsområdets närhet.  

Riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken 

Tillämpningen av riksintresseanspråk i den kommunala planeringen 
Trafikverket genomför en översyn av riksintressena för kommunikationer och 
beslut om eventuella revideringar väntas tas under hösten 2021. Länsstyrelsen vill 
dock uppmärksamma kommunen på att Boverket i sitt remissyttrande av 
översynen riktat kritik mot Trafikverkets tolkning av hur riksintresset ska beaktas 
och tillämpas i den kommunala planeringen. Boverket skriver bland annat 
följande: 
Bebyggelseutveckling och annan verksamhet kommunerna ansvarar för påverkar 
transportsystemet och kan ge upphov till både ökad och minskad belastning på 
detta. Denna typ av aspekter är en del av den allmänna samhällsutvecklingen och 
ökad belastning på transportsystemet är inte något som generellt sett kan 
hanteras inom ramen för riksintressesystemet. Att begränsa eller hindra 
bebyggelseutveckling genom att hävda att riksintresse för kommunikation 
påtagligt försvåras till följd av ökade trafikmängder som uppstår då ny 
bebyggelse kommer till stånd, står inte i överensstämmelse med lagens syfte 
(Boverkets yttrande daterat 2021-04-22, dnr 337/2021).
Trängselproblematik på väg till följd av kommunens exploatering behöver därför 
hanteras i en annan ordning, lämpligen inom ramen för den regionala planeringen 
för Stockholm (RUFS) och den ekonomiska planeringen för infrastrukturåtgärder 
(nationell plan och länstransportplan. Se vidare synpunkter under rubriken 
”mellankommunal samordning”. 

Flyg
Det bör framgå av översiktsplanen att även Uppsala, Västerås och Bromma 
flygplatser är av riksintresse eftersom kommunen berörs av influensområdet för 
hinderytor för dessa flygplatser. Det bör också framgå av översiktsplanen att 
lokalisering av höga byggnader/föremål (till exempel vindkraft) inom 
influensområdet bör samrådas med respektive flygplats inom influensområdet. 
Utöver flygplatserna av riksintresse gäller detta även Eskilstuna flygplats. 
Trafikverket är dock formellt den myndighet som ska lämna uppgifter i frågan om 
områden av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap. 8 § miljöbalken där 
flyget ingår. 
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Arlanda flygplats 
Det är positivt att kommunen har utgått från den nya riksintressepreciseringen för 
Arlanda flygplats som beslutades i mars 2021. 
Länsstyrelsen anser att teckenförklaringen till ”Riksintressen – karta 2” behöver 
förtydligas så att det framgår vad beteckningarna för flygbuller står för med 
hänvisning till riksintressepreciseringen och trafikbullerförordningen, 6 – 7 §§. 

Arlandabanan
Utredningsområdet för två nya spår på sträckan Skavstaby-Arlanda (UA2) bör 
redovisas i översiktsplanen. Länsstyrelsen noterar att kommunen i översiktsplanen 
framför att de inte anser att de nya spåren bör förläggas på den västra sidan om 
nuvarande spår. Trafikverket har i nuläget inget uppdrag att utreda linjedragning 
inom utredningsområdet. Därför behöver tillsvidare hela utredningsområdet 
redovisas och beaktas som riksintresseanspråk för Arlandabanan. Av 
Trafikverkets yttrande framgår också att det inte är möjligt att anlägga ytterligare 
stationer på Arlandabanan, utan att också öka kapaciteten genom de två ytterligare 
spåren på sträckan Skavstaby – Arlanda. Trafikverket kan inte utifrån det 
befintliga underlaget bedöma genomförbarheten i de nya stationerna. Men de 
konstaterar att det är sträckan söder om Blackvretens tågserviceanläggning som 
vid en preliminär bedömning anses ha förutsättningar för en lokalisering av en 
station. Detta med hänsyn till bland annat lämpligt avstånd till närmaste station 
och tillräckligt lång sträcka utan kurvor.

Riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken 
Till granskningsskedet bör vissa redaktionella ändringar genomföras för att 
benämningen av riksintressen för totalförsvarets militära del ska stämma med de 
benämningar Försvarsmakten använder sig av. Dessa ändringar framgår av 
Försvarsmaktens yttrande.

Försvarsmakten framför att störningskänslig verksamhet inte ska inrättas inom, 
eller i närheten av områden av riksintresse där myndigheten bedriver tillstånds-
prövad verksamhet som ger upphov till störande buller. Det gäller även områdes-
skydd med begränsande föreskrifter och förbud så som naturreservat till exempel. 

I planförslaget redovisas Rosersbergs övningsfält delvis som ett område för 
friluftsliv. Försvarsmakten anser att det av översiktsplanen behöver framgå att 
Rosersbergs övningsfält i första hand är ett militärt övningsområde. Antalet 
incidenter med intrång på skjutfälten har ökat och det är därför viktigt att 
allmänheten är medveten om att området är ett militärt övningsområde eftersom 
intrång innebär en säkerhetsrisk.

Utifrån dagens förutsättningar och detaljeringsgraden av planförslaget i det här 
skedet bedömer Försvarsmakten att den föreslagna utvecklingen i Rosersberg inte 
riskerar påtaglig skada på riksintresset för totalförsvarets militära del. 
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Försvarsmakten framhåller dock att det i och med Försvarsmaktens tillväxt finns 
risk för att bostadsutveckling närmast Rosersbergs övningsfält i framtiden kan 
komma att innebära konflikt med Försvarsmaktens verksamhet och riksintresset. 

Riksintresse Mälaren med öar och stränder enligt 4 kap. 1 och 2 §§              
miljöbalken
Länsstyrelsen önskar att kommunen till granskningsskedet kompletterar texten om 
riksintresset med en redovisning av de samlade natur- och kulturvärden som 
ligger till grund för den del av riksintresset som ligger inom Sigtuna kommun. 
Som stöd i efterföljande planering är det också användbart med en redovisning av 
vad som utgör befintliga tätorter inom riksintresset.

Kommunen föreslår exploatering inom riksintresset vid Granby och Västra 
Sjudargården i anslutning till Sigtuna stad. Utifrån det befintliga underlaget 
bedömer Länsstyrelsen att den föreslagna utvecklingen i Västra Sjudargården kan 
anses utgöra ett sådant undantag som avses i 4 kap. 1 § andra stycket miljöbalken, 
som bland annat innebär att bestämmelserna om riksintresset inte utgör hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter.

Vad gäller utbyggnadsområdet Granby anser Länsstyrelsen att kommunen 
behöver utveckla resonemanget om planerad utbyggnads påverkan på 
riksintresset. Kommunen anger att riksintresset tillgodoses eftersom ingen ny 
bebyggelse föreslås inom det utvidgade strandskyddet på 300 meter. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver beskriva närmare varför detta kan 
anses vara tillräckligt för att tillgodose riksintresset.

Mellankommunal samordning

Transportinfrastruktur 
Länets regionala utvecklingsplan för Stockholm (RUFS 2050) är av betydelse för 
den mellankommunala samordningen i vårt län. RUFS ska ge vägledning för 
beslut om bland annat översiktsplaner (7 kap. 2 § PBL). Av den regionala planen 
framgår hur hänsyn har tagits till och hur planen har samordnats med den 
regionala utvecklingsstrategin, länsplanen för regional transportinfrastruktur, 
trafikförsörjningsprogram och kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
nationella och andra regionala och kommunala mål, planer och program av 
betydelse för en hållbar utveckling i länet (7 kap. 3 § PBL). Den regionala 
utvecklingsplanen samspelar med Trafikverkets basprognos för 2040. 
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att klarlägga om den föreslagna 
exploateringsgraden motsvarar markanvändningen i Trafikverkets basprognos 
2040, samt om behoven av investeringar i vägnätet motsvarar beslutade 
investeringar i nationell plan och länstransportplan. Detta skulle ge bättre 
förutsättningar att bedöma risken för försämring av funktionen av det 
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omkringliggande nationella och regionala vägnätet. Det skulle även bidra till en 
förståelse för hur planförslaget skiljer sig från de förutsättningar/antaganden som 
bebyggelsestrukturen i RUFS 2050 baseras på och beslut i länstransportplanen 
och den nationella infrastrukturplanen. Det är en fördel om det av översiktsplanen 
framgår hur områden kan utvecklas med befintliga och beslutade trafikåtgärder 
och vad som eventuellt genererar behov av nya investeringar. Det gäller i 
synnerhet områdena inom den regionala stadskärnan, Det är också önskvärt att det 
framgår vilka infrastrukturåtgärder som är beslutade, planerade respektive 
önskade.
Länsstyrelsen vill särskilt poängtera vikten av att kommande detaljplanering 
föregås av nödvändiga infrastrukturåtgärder, för att undvika att exploateringen 
orsakar bristande tillgänglighet, kapacitetsbrist och framkomlighetsproblem på det 
befintliga vägnätet.

Regional grönstruktur och grön infrastruktur
Flera av de föreslagna utvecklingsområdena ligger inom den i RUFS 2050 
utpekade regionala grönstrukturen. Länsstyrelsen anser att planförslaget bör 
förtydligas kring hur markanvändningen kommer att påverka den regionala 
grönstrukturens värden och funktioner. Särskilt den förslagna utvecklingen i 
Granby, Eneby och områden norr om Aspvägen bör belysas ur det hänseendet. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla resonemanget i översiktsplanen 
om hur kommunen avser att beakta miljökvalitetsnormer för vatten med ett tydligt 
recipientperspektiv. 
En redovisning i text och karta av samtliga vattenförekomster, deras status och 
vattenkvalitet är relevant att inkludera i översiktsplanen. Utöver detta behöver 
planen också kompletteras med information om vilka yt- och grundvatten-
förekomster som berörs av den föreslagna utvecklingen, vilka risker kommunen 
ser för dessa vattenförekomster och vilka åtgärder kommunen bedömer behöver 
vidtas för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan följas. Det bör också 
framgå vilka vattenförekomster som av olika anledning måste beaktas särskilt vid 
planering och byggande. För de vattenförekomster som inte har uppnått god status 
bör de miljöproblem som är aktuella både anges och riskbedömas. 
Kommunen beskriver att lokala åtgärdsprogram ska förbättra möjligheten att nå 
miljökvalitetsnormerna. Resonemanget får gärna inkludera vilken typ av åtgärder 
som inbegrips i dessa åtgärdsprogram. Det är särskilt relevant att identifiera 
platsspecifika åtgärder i den mån det är möjligt.  
Åtgärder för att hantera övergödning från enskilda avlopp behöver redovisas i 
översiktsplanen, liksom eventuella planer på anslutning till kommunalt VA.
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Miljökvalitetsnormer för luft
Länsstyrelsen delar bedömningen i hållbarhetskonsekvensbedömningen att 
kommunen bör tydliggöra hur de ser på risken för ökade luftföroreningshalter och 
eventuellt överskridande av miljökvalitetsnormer för luft, samt hur detta har 
beaktats i framtagandet av planförslaget. 

Hälsa och säkerhet samt risk för olyckor, översvämning eller erosion

Buller
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen behöver utvecklas för att ge en mer 
ingående beskrivning av bullersituationen i kommunen och hur kommunen avser 
att hantera bullerproblematik i efterföljande detaljplanering och tillstånds-
prövning. Exempelvis kan beskrivningen av bullersituationen i avsnitt ”Hälsa och 
säkerhet” kompletteras med en karta där de områden som idag är bullerutsatta 
redovisas i förhållande till bebyggelseförslaget. Det är särskilt viktigt att 
uppmärksamma områden med bullerstörningar från flera olika källor samt 
områden där bebyggelseutveckling föreslås och som ligger inom, eller angränsar 
till, påverkansområde för flygbuller. De angivna planeringsinriktningarna kan 
också behöva kompletteras för att ge ytterligare stöd i detaljplanering, 
förhandsbesked och bygglov för bostäder och andra störningskänsliga 
verksamheter inom just dessa områden vad gäller till exempel utformning och 
lokalisering. Detta gäller både för kompletteringsbebyggelse i befintliga 
bebyggelseområden och nya bebyggelseområden.
Planförslaget inkluderar en riktlinje som anger att ”rådande bullerförordning ska 
eftersträvas vid nybyggnation”. Länsstyrelsen vill påminna om att förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader ska tillämpas vid bedömningen 
av om kravet på förebyggande av olägenheter för människors hälsa i 2 kap. 6 a § 
plan- och bygglagen är uppfyllt. Kommunen bör även överväga att hänvisa till 
Boverkets allmänna råd BFS 2020:2 och Boverkets vägledning om 
omgivningsbuller från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad 
ljudkaraktär, rapport 2020:8.
Länsstyrelsen anser vidare att planeringsinriktningen i avsnitt ”Befolkning och 
bostäder” som berör bostadsgårdar bör kompletteras för att även inkludera god 
ljudmiljö. 
Det är en fördel om det av planförslaget kan framgå att kommunen i sitt arbete 
med bullerutredningar vid tillkommande bebyggelse bör ta höjd för Trafikverkets 
Basprognos 2040.
I beskrivningen av Skepptuna konstaterar kommunen att nuvarande flygbuller-
restriktioner innebär att en ny tätort inte får tillkomma i Skepptuna. Länsstyrelsen 
önskar att texten kompletteras för att klargöra att flygbullerrestriktionerna även 
kan påverka utbyggnad av befintliga tätorter enligt riksintressepreciseringen för 
Arlanda. 
Kommunen konstaterar att de inte har utpekade tysta områden men att områden 
som är mindre bullerutsatta ingår i det som identifieras som ”helhetsområden för 
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natur”. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att peka ut tysta områden och ta 
fram planeringsinriktningar för att det ska vara lättare att värna dessa kvaliteter i 
framtida planering.

Förorenad mark 
Det är positivt att det framgår av planförslaget att misstänkta förorenade områden 
ska undersökas i ett tidigt skede i planeringen och nödvändiga åtgärder vidtas för 
att undanröja risker för människors hälsa och för miljön. Länsstyrelsen anser att 
detta ställningstagande bör kompletteras med en beskrivning av föroreningar som 
berörs av förändringar av mark- och vattenanvändningen och, på en översiktlig 
nivå, i vilka av dessa områden som mer kunskap krävs avseende förorenings-
situationen. Detta kan med fördel visualiseras i en karta. I det fall kommunen 
bedömer att föroreningssituationen kan antas innebära en risk för att den 
föreslagna bebyggelseutvecklingen blir olämplig, bör kommunens syn på detta 
framgå. I bedömningen bör kommunen ta hänsyn till att barn är känsligare för 
föroreningsexponering än vuxna. 
Beskrivningen av föroreningssituationen bör också inkludera hur ett förändrat 
klimat kan påverka spridning av och exponering för föroreningar samt om 
förorenade områden kan komma att påverka dricksvattenförsörjning i områden 
utan kommunalt VA. 
Planen bör även inkludera en hänvisning till var uppdaterad information om 
förorenade områden finns tillgänglig (exempelvis EBH-stödet hos Länsstyrelsen). 

Farligt gods och farlig verksamhet 
I översiktsplanen redovisar kommunen att risksituationen ska bedömas inom 100 
meter vid exploatering intill väg och järnväg där transporter där farligt gods går. 
Länsstyrelsen anser att kommunen bör utgå från de riktlinjer för planläggning 
intill farligt gods leder som myndigheten publicerade 2016: Riktlinjer 
planläggning intill farligt gods leder Faktablad 2016_4.pdf. Här redovisas 
Länsstyrelsens rekommendationer om hur riskhänsyn lämpligen hanteras och 
vilka skyddsavstånd kommunen bör förhålla sig till vid ny bebyggelse. Till 
exempel framgår det av riktlinjerna att en riskbedömning ska göras vid ny 
bebyggelse inom 150 meter från farligt gods leder. Olika skyddsavstånd 
rekommenderas beroende av vilken typ av markanvändning som föreslås. De 
olika skyddsavstånden kan med fördel inkluderas som planeringsinriktning i 
kapitel ”Hälsa och säkerhet”. Planeringsinriktningarna kan också inkludera hur 
risker kopplat till farligt gods och verksamheter kan hanteras vid ny bebyggelse. 
Det bör också framgå av översiktsplanen att riskbedömningar och skyddsavstånd 
krävs vid planering av ny bebyggelse i närheten av de farliga verksamheter som 
går under Sevesolagstiftningen, samt lagen om skydd mot olyckor (LSO 2:4). 
Detta gäller även vid uppförande av bebyggelse intill drivmedelstationer. 

Geotekniska risker inklusive översvämningsrisk
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Sedan bestämmelser om klimatrelaterade risker infördes i PBL år 2018 (3 kap. 5 
§) finns krav på att kommunen i översiktsplanen ska redovisa sin syn på risken för 
skador på den byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till 
exempel översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra. Det här betyder att kommunerna behöver identifiera byggda miljöer 
som riskerar att drabbas av klimatrelaterade risker samt ta ställning till hur 
kommunen avser att hantera dessa risker. Hur kommunen har hanterat detta ska 
framgå i översiktsplanen. Planförslaget behöver utvecklas för att fullt ut uppfylla 
kravet i 3 kap. 5 § PBL. I Länsstyrelsens metodstöd för klimatrisker i 
översiktsplaneringen redovisas exempel på åtgärdsförslag och strategier. 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen överlag utgör ett bra strategiskt underlag 
gällande översvämningsrisker, särskilt med de tydliga planeringsinriktningar som 
redovisas i kapitel ”Anpassning till ett förändrat klimat”. Det är också positivt att 
kommunen avser att redovisa områden med översvämningsrisk vid skyfall med 
flöden, avrinning och maximala flöden till granskningsskedet. Utöver 
översvämningsrisker vid skyfall och stigande vattennivåer i Mälaren bör 
kommunen också redovisa att hänsyn ska tas till stigande nivåer i vattendrag.
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör kompletteras med en redovisning i 
kartform över eventuella geotekniska riskområden samt med ställningstaganden 
om hur dessa risker ska utredas i samband med detaljplanering och bygglovs-
hantering. Detta inkluderar områden med förutsättningar för påverkan av 
stranderosion, både naturstränder och utfyllnadsområden.
Kommunen hänvisar till myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
översiktliga skredriskkartering för Sigtuna kommun från 1997. SGI framhåller i 
sitt yttrande att det bör förtydligas i planen att MSBs kartering är begränsad till 
vid utredningstillfället bebyggda områden och att det därför kan finnas ytterligare 
områden med förutsättningar för skred.
I planförslaget finns en översiktlig beskrivning av konsekvenser av klimat-
förändringar, med bland annat ökad nederbörd och stigande nivå i Mälaren, vilket 
kommer att innebära ökade risker för ras, skred, erosion och översvämningar. 
Statens geotekniska institut (SGI) påpekar i sitt yttrande att det är viktigt att också 
beakta dessa risker på kort sikt eftersom det är risker som kan finnas även för 
dagens förhållanden och inte bara i ett framtida klimat. Kommunen bör i den 
fortsatta detaljplaneringen också beakta risken med att ökad nederbörd leder till 
förhöjda grundvattennivåer och portryck i marken, vilket försämrar jordens 
hållfasthetsegenskaper. Skredrisker kan därmed finnas och uppstå i områden som 
inte ligger i anslutning till vattendrag. 
Konsekvenserna av klimatförändringarna innebär att risken för stranderosion 
behöver beaktas. 
För att identifiera riskområden även där geotekniska utredningar inte har utförts, 
kan kommunen använda sig av det kartunderlag för ras, skred och erosion som 
SGI, Sveriges geologiska undersökning (SGU), MSB, SMHI och Lantmäteriet 
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gemensamt har tagit fram. En vägledning till kartunderlaget har också tagits fram 
och finns tillgänglig på SGIs webbplats – Vägledning ras, skred och erosion.

Länsstyrelsens synpunkter gällande allmänna intressen
I det följande framförs synpunkter och information som är att betrakta som råd i 
fråga om allmänna intressen enligt 3 kap. 10 § punkt 2 PBL. 

Bostadsförsörjning
Länets befolkning har ökat med 180 000 personer de fem senaste åren. Att länet 
växer är ett uttryck för att Stockholm är en attraktiv region att leva i. Trots en 
något mindre befolkningsökning förra året väntas ökningen fortsätta och 2030 kan 
länet ha 2,6 miljoner invånare. För att klara tillväxten för så många nya människor 
behöver länet ha en välplanerad bostadsförsörjning som tillgodoser alla 
inkomstgruppers bostadsbehov.
Kommunens bostadstillskott är satt till 450 nya bostäder om året.  Det 
demografiska bostadsmålet i RUFS 2050 är något lägre, 400 per år. 
Länsstyrelsens beräkningar visar att det i Sigtuna kommun under perioden 2015–
2019 tillkom i snitt drygt 300 bostäder per år, merparten hyresrätter. I 
planförslaget beskriver kommunen att det ”finns en obalans i utbudet av 
upplåtelseformer, med en övervikt åt hyresrätter i flerbostadshusbeståndet. Då 
bostadsbyggandet under senare år i huvudsak präglats av nybyggnation av 
hyresrätter har obalansen byggts på. För att uppnå en balans i bostadsbeståndet 
behöver nybyggnation av småhus och bostadsrätter prioriteras.” Länsstyrelsen 
instämmer i detta, men påminner också om att det finns ett fortsatt stort behov av 
hyresrätter både i kommunen och i länet som helhet. 
Det är viktigt att kommunen i sitt arbete analyserar vilka bostadsstorlekar som 
kommunen saknar, inte bara upplåtelseformer. Detta görs med fördel i arbetet 
med riktlinjer för bostadsförsörjningen som beräknas inledas inom kort. Utöver 
detta så är beskrivningen av kommunens bostadsutbud bra och tydlig och 
planeringsinriktningarna som redovisas är rimliga. Länsstyrelsen vill dock 
uppmärksamma kommunen på att forskningen inte stödjer teorin om flyttkedjor. 
Svaga grupper deltar sällan i flyttkedjor vid nyproduktion. Det är viktig ny 
kunskap då den gängse uppfattningen länge varit att nyproducerade bostäder 
bidrar till att det längre ner i kedjan tillgängliggörs billiga bostäder lämpliga för 
låginkomsttagare.
En jämn takt i bostadsbyggandet är kommunens främsta verktyg för att skapa en 
sammanhållen kommun. Det är viktigt att ha en hög, jämn takt i bostads-
byggandet, men Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att 
nyproducerade bostäder är dyra – oavsett om det är småhus, bostadsrätter eller 
hyresrätter. Regionen har studerat hushållens möjligheter att efterfråga nya 
bostäder. Studien visar att hushållen kan och vill efterfråga cirka 15 000 nybyggda 
bostäder varje år av de 20 000 som behövs i länet. Det finns således hushåll som 
saknar ekonomiska förutsättningar att flytta in i de övriga 5 000 bostäderna med 
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dagens villkor. Regionens studie visar att 70 procent av hushållen saknar 
möjligheter att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 procent har inte råd med en ny 
hyresrätt och 90 procent har inte råd med ett nytt småhus. 
Mot denna bakgrund menar Länsstyrelsen att den fortsatta planeringen även bör 
inkludera de hushåll vilkas bostadsbehov inte tillgodoses på bostadsmarknaden i 
kommunen. Den kunskapen är viktig eftersom ekonomiskt svaga hushålls 
bostadssituation sällan kan lösas genom nyproduktion. I det fortsatta arbetet är det 
även bra om kommunen pekar ut områden där kommunen tror sig se att det kan 
ske förändringar i beståndet som påverkar de boende såsom renoveringar, 
utförsäljningar och bostadsrättsomvandlingar. 

Strandskydd
Det är bra att markanvändningskartan innefattar ”områden nära tätorterna med en 
god tillgänglighet till strandzonen.” Länsstyrelsen anser dock att översiktsplanen 
skulle ge bättre vägledning för efterföljande planering och andra avvägnings-
situationer om innebörden av denna redovisning tydligare framgår i text för att 
klargöra hur kommunen avser att värna strandskyddet i dessa områden vid 
framtida detaljplaneläggning. 
Länsstyrelsen anser att det är positivt att kommunen uttryckligen framhåller att 
ingen ny bebyggelse föreslås inom det utvidgade strandskyddsområdet på 300 
meter från Mälarens strandkant. Länsstyrelsen ser gärna att planförslaget 
förtydligas avseende hur kommunen ser på utvecklingen av andra strandområden 
som berörs av ett utvidgat strandskydd på 300 meter. Det är också användbart om 
kommunen kan tydliggöra var strandskyddet i övrigt eventuellt kan komma att stå 
i konflikt med bebyggelseutveckling.
I hållbarhetskonsekvensbeskrivningen anges att Länsstyrelsen fattade beslut om 
utvidgat strandskydd 2012. Beslutet fattades dock 2014. 

Jordbruksmark 
Planförslaget innebär att jordbruksmark tas i anspråk för stadsutveckling med en 
blandning av funktioner öster om Märsta station och väster om Rosersbergs 
station, samt för bostadsbebyggelse i form av småhus i Eneby längs väg 263, norr 
om Aspvägen vid Norrbacka och i Västra Sjudargården i anslutning till Sigtuna 
stad. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken ska en bedömning av alternativ lokalisering 
genomföras innan kommunen går vidare med att planera för bebyggelse eller 
anläggningar på jordbruksmark. Kommunen menar att den jordbruksmark som 
föreslås bebyggas är lämplig att ta i anspråk på grund av tillgång till befintlig 
kollektivtrafikförsörjning, service och god regional tillgänglighet. De konstaterar 
att flyg- och skottbullerrestriktioner också innebär att bostadsutveckling inte är 
möjlig inom stora delar av kommunen vilket gör att det blir nödvändigt att ta 
jordbruksmark i anspråk. 
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att utveckla beskrivningen med 
information om vilka alternativa lokaliseringsutredningar som har genomförts. 
Kriteriet för att en alternativ lokalisering ska anses vara möjlig är, enligt prop. 
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1985/86:3 (sid. 158), att exploateringsföretaget ska vara fullt godtagbart från 
samhällsbyggnadssynpunkt, tekniskt och funktionellt lämpligt samt ekonomiskt 
rimligt. Kommunen ska också i översiktsplanen belysa konsekvenserna från 
allmän synpunkt av de olika alternativen. 

Lokala kulturmiljövärden och fornlämningar
Länsstyrelsens ser det som positivt att de kulturhistoriska värdena lyfts fram som 
betydande för Sigtuna kommun. Det är också positivt att det framgår av 
planförslaget att de kulturhistoriska värdena ska förvaltas och ses som en resurs 
vid utveckling, men en närmare vägledning för hur och på vilket sätt kulturmiljön 
och befintliga kulturvärden ska beaktas saknas. Planförslaget bör utvecklas för att 
ge mer ingående vägledning för hur hänsynskraven i PBL ska uppfyllas utifrån de 
ställningstaganden och förutsättningar som beskrivs. 
För Sigtuna kommun finns ett kulturminnesvårdsprogram från 1985. I hållbarhets-
konsekvensbeskrivningen lyfts behovet av revidering av programmet fram. 
Länsstyrelsen instämmer i detta och gör bedömningen att det är angeläget att 
revidera kulturminnesvårdsprogrammet avseende all kulturmiljö – fornlämningar, 
landskap och bebyggelse. Ansatsen om att komplettera kulturminnesvårds-
programmet med nutida bebyggelser och bebyggelsemiljöer är enligt Läns-
styrelsen inte tillräckligt. Det är möjligt att söka bidrag från Länsstyrelsen för att 
ta fram kulturmiljöprogram. 
Planeringsinriktningen för Märsta kan med fördel kompletteras för att lyfta det 
landskapsantikvariska perspektivet. Utöver att identifiera kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse är det även viktigt att uppmärksamma det omgivande 
landskapet och bebyggelsens samspel med det. 
Det föreslagna utbyggnadsområdet vid Skepptuna ligger inom ett område för 
landskapsbildsskydd. Det bör framgå av översiktsplanen hur detta har beaktats.
Länsstyrelsen efterfrågar en övergripande redogörelse för kommunens forn-
lämningar och hur dessa ska hanteras. Sigtuna medeltida stadslager lyfts fram, 
men en översikt över fornlämningsbilden med till exempel fornlämningsfrekvens 
inom olika kommundelar saknas. Med anledning av Sigtuna kommuns 
anmärkningsvärda fornlämningsrikedom ser Länsstyrelsen gärna att detta 
förtydligas. Fornlämningsmiljöerna kan med fördel redovisas på en karta. I detta 
sammanhang är det även av vikt att lyfta fram särskilt värdefulla fornlämningar. 
Även känsliga fornlämningsområden bör identifieras och lyftas fram tydligare. 
Planförslaget bör också kompletteras med ett ställningstagande gällande de 
fornlämningsmiljöer som kommer att påverkas av tänkta förtätningar och 
exploateringar.

Redaktionella synpunkter
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Länsstyrelsen anser att ett antal punkter under rubriken Andra värden med 
beröring på kulturmiljövårdens lagstiftning behöver åtgärdas. Synpunkterna 
framgår nedan.
Under rubriken Fastställt fornlämningsområde lyfts Nordians hög och 
Grindstugan som har fastställda fornlämningsområden. Informationen är relevant, 
men bör med fördel ligga under en rubrik om fornlämningar och återge relevant 
lagstiftning i sin helhet. Det bör även mer tydligt framgå att alla arbeten som berör 
fornlämning är tillståndspliktigt enligt kulturmiljölagen (1988:950) och ska 
samrådas med Länsstyrelsen. Till en fornlämning hör även ett markområde runt 
lämningen som har samma lagskydd. Detta område kallas fornlämningsområde 
och syftar till att skydda lämningen mot en alltför närgången exploatering. Om 
okända fornlämningar påträffas i samband med framtida markingrepp ska arbetet 
avbrytas och anmälas till Länsstyrelsen. 
Innehållet under rubriken Landskapsbildsskydd och skydd av kyrkor behöver 
korrigeras så att det tydligt framgår att det rör sig om olika och åtskilda 
skyddsformer. Landskapsbildsskydd i Sigtuna kommun råkar omfatta områden 
kring några av de medeltida kyrkorna, men skyddsformen hör egentligen inte 
samman med kyrkorAv 9 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken och 
förarbetena till denna (prop. 1997/98:45 s 386) framgår att landskapsbildsskyddet 
ska anses meddelat med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken, i detta 
fall naturreservat. Förordnandena om landskapsbildsskydd gäller således 
fortfarande. Det bör framgå att landskapsbildsskyddet omfattar större områden än 
bara den närmaste omgivningen kring kyrkorna. Skyddet av kyrkliga 
kulturminnen är otydligt återgivet. Länsstyrelsen bedömer att det är mest relevant 
att framhålla den tillståndsplikt som finns för vissa kyrkobyggnader, kyrkotomter 
och begravningsplatser genom 4 kap. kulturmiljölagen, och inte vård- och 
underhållskravet. Det kan även med fördel framgå, i likhet med texten om 
byggnadsminnen, vilka kyrkobyggnader som omfattas av tillståndsplikten. I 
texten anges även att gravfält skyddas enligt 2 kap. kulturmiljölagen. Detta saknar 
koppling till både landskapsbildsskydd och kyrkliga kulturminnen och ska därför 
tas bort.
Innehållet under rubriken Byggnadsminnen behöver revideras så att det framgår 
att skyddsbestämmelserna för byggnadsminnen anger på vilket sätt ett byggnads-
minne inte får ändras och hur de ska vårdas och underhållas. Meningen om att 
bestämmelserna finns till för att byggnadsminnenas karaktär och utseende ska 
bevaras bör utgå eftersom detta inte anknyter till lagstiftningen i 3 kap. 
kulturmiljölagen eller förordningen om statliga byggnadsminne.

Naturvård

Djurhållning och betesmarker
En stor del av naturvärdena i kommunen är knutna till odlingslandskapet och 
betesmarker. Områden med tätare förekomster av naturbetesmarker ligger inom 
de på markanvändningskartan markerade natur- och friluftsområdena. Det finns 
också en tydlig koppling mellan områden med hävdade naturbetesmarker och den 
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regionala grönstrukturen i kommunen. En jämförelse med de två statliga 
inventeringarna som gjordes för ca 15 respektive 35 år sedan visar att beteshävden 
mest har bevarats i kommunens nordöstra hörn, i Skepptuna, Lunda och Vidbo. 
Närmre tätorterna har beteshävden i större utsträckning upphört. Det innebär 
också en försvagning av den regionala grönstrukturen, delvis utan att områdena 
tagits i anspråk för annan markanvändning. Särskilt påtagligt är detta vid 
utvecklingsområdet Eneby. Kommunens ambition att områdets fortsatta 
bebyggelseutveckling ska kunna ske utan att försvaga grönstrukturen behöver här 
fokusera på betesmarkernas naturvärden och alternativa sätt att upprätthålla hävd 
av dessa gräsmarker.
Bevarandet av odlingslandskapets naturvärden förutsätter fortsatt jordbruk och 
betesdrift. Från naturvårdssynpunkt är därför möjligheterna att fortsätta med 
djurhållning av stor betydelse. Kommunen föreslår en utbyggnad av småhus i 
anslutning till Skepptunas bygdegård, skola och förskola. Detta kan innebära 
negativa konsekvenser för naturvärden i ett betydligt större område än de 
markområden som direkt tas i anspråk. Genom domstolspraxis har boende i 
planlagd tät bebyggelse större möjligheter än landsortsbefolkning att via 
miljölagstiftning begränsa olägenheter från till exempel lukt vid spridning av 
stallgödsel, flugor och råmande kor tidiga morgnar. Planlagd tät bebyggelse kan 
därmed i längden försvåra en djurintensiv inriktning i områdets jordbruk. 

Venngarn
Vid Venngarn finns stora naturvärden knutna till den stora mängden äldre 
ädellövträd. Naturvärdena har förhållandevis goda framtidsutsikter genom det 
stora antalet träd. Det finns också medelålders efterträdare i området. En helt 
övervägande del av träden finns inom detaljplanelagt område. De flesta lindarna 
finns inom byggnadsminne, ca hälften av askarna likaså, medan ekar i huvudsak 
finns längre bort från bebyggelsen. Vid utveckling av området är det från 
naturvårdssynpunkt viktigt att så mycket som möjligt av äldre och medelålders 
ädellövträd kan sparas i öppna och halvöppna lägen. 

Uppgifter om miljövärden i skogen
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att aktuella uppgifter om 
miljövärden i skogen, till exempel nyckelbiotoper och skyddade skogsområden 
finns i Skogsstyrelsens karttjänst Skogens pärlor. Planen kan gärna inkludera en 
hänvisning till denna.

VA 
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vattentjänstlagen, anger att om det 
för en samlad bebyggelse krävs, antingen av hälso- eller av miljöskäl, att en 
vattentjänst ordnas samlat så är det kommunens ansvar att bestämma 
verksamhetsområde och tillhandahålla vattentjänsten genom en allmän va-
anläggning. Detta kan med fördel redovisas i översiktsplanen.
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Om det i arbetet med översiktsplanen har visat sig att utbyggnadsförslaget innebär 
att det finns behov av att revidera eller uppdatera kommunens VA-plan från 2016 
är det en fördel om detta kan göras parallellt med det fortsatta arbetet med 
översiktsplanen. På så sätt kan översiktsplanen och VA-planen bli samspelta. 

Vattenförsörjning
Länsstyrelsen anser att planförslaget bör kompletteras med en hänvisning till mål 
och strategier i den regionala vattenförsörjningsplanen. Vattenförsörjningsplanen 
är ett viktigt planeringsunderlag som ska beaktas både i kommunens översikts- 
och detaljplanering. 
Sjön Fysingen är utpekad som reservvattentäkt för försörjning av bland annat 
Sigtuna kommun med dricksvatten. Vattnet i sjön har idag teknisk anmärkning 
vad gäller svavel och det finns farhågor att sulfidleror eller sulfidförande berg i 
områden där sprängning sker påverkar dricksvattentäkten. Betydelsen av sjön som 
reservvattentäkt innebär att det är särskilt viktigt att det framgår av 
översiktsplanen att åtgärder i tillrinningsområdet bör studeras utifrån om de 
förbättrar eller försämrar vattenkvaliteten i sjön. Länsstyrelsen rekommenderar 
också att eventuell påverkan på Fysingen inkluderas i hållbarhetskonsekvens-
bedömningen.

Transmissionsnätet för el
I och med en förändring i ellagens nomenklatur benämns stamnätet för el numera 
för transmissionsnätet.

I Sigtuna kommun har Svenska kraftnät sex 400 kV-ledningar, tre 220 kV-
ledningar och två stationer tillhörande transmissionsnätet för el. Dessa kan med 
fördel redovisas i kartform. I norra delen av Sigtuna kommun berörs kommunen 
av Svenska kraftnäts framtagna utredningskorridorer för ny 400 kV-ledning 
mellan Hovgården (i Uppsala kommun) och station Odensala (i Sigtuna 
kommun). Svenska kraftnät anger att en huvudkorridor kommer att föreslås i 
början av 2022. Huvudkorridoren bör redovisas i översiktsplanen. Även den 
planerade spänningshöjningen av de befintliga ledningarna mellan station 
Odensala och station Överby (i Sollentuna kommun) från 220 kV till 400 kV bör 
redovisas i översiktsplanen. 

Området Måby är utpekat som utbyggnadsområde för bebyggelseutveckling. 
Detta område ligger i närheten av Svenska kraftnäts anläggningar. Skyddsavstånd 
till anläggningarna behöver säkerställas vid planering av ny bebyggelse i 
närområdet. 

Svenska kraftnät framför i sitt yttrande att texten i planförslaget om 
elektromagnetiska fält bör revideras. Se deras yttrande för mer information. 
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Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen
Länsstyrelsen anser att kommunen till granskningsskedet bör inkludera fler av de 
rekommendationer och åtgärdsförslag som identifieras i hållbarhetskonsekvens-
beskrivningen i översiktsplanen. Hållbarhetskonsekvensbeskrivningen kommer 
inte vara en del av den antagna översiktsplanen och därför behöver kommunen 
säkerställa att viktiga åtgärder som föreslås i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen 
också lyfts in i översiktsplanen. Det skulle innebära att hållbarhetsbedömningen 
får en mer reell påverkan på utformningen av planförslaget. 
I kapitel 5.3 ”Vatten” bör konsekvenser av sänkta vattennivåer som ger oxidation 
av sulfidleror eller bergsprängning beaktas. Beskrivningen av grundvatten bör 
också kompletteras med konsekvenser av eventuell sprängning eller sänkning av 
grundvattennivåer, samt påverkan från förorenat dagvatten. Både negativ 
påverkan på kvaliteten genom att förorenat vatten infiltreras och negativ påverkan 
på kvantiteten genom att dagvatten leds bort. 
Länsstyrelsen anser att kapitel 5.5 ”Mark och förorenade områden” bör inkludera 
en beskrivning av sulfidleror.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av t.f. avdelningschef 
Tatjana Joksimović med översiktsplanerare Anna Knight som föredragande. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit miljödirektör Johanna 
Lindgren, avdelningschefen för rättsliga frågor Mathias Wahlsten och 
landsbygdsdirektör Ulrika Lundberg.

Bilagor:
1. Karta avgränsning av riksintresse för kulturmiljövården - Skålhamra
2. Försvarsmakten/HK, yttrande
3. Luftfartsverket, yttrande
4. Post- och telestyrelsen, yttrande
5. Skogsstyrelsen, yttrande  
6. Statens geotekniska institut, yttrande
7. Svenska kraftnät, yttrande
8. Trafikverket region Stockholm, yttrande

Kopia för kännedom via e-post (utan bilagor):
Försvarsmakten/HK
Luftfartsverket
Post- och telestyrelsen
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska institut
Svenska kraftnät
Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Region Stockholm
Trafikverket region Stockholm
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Förslag till översiktsplan 2022 för Sigtuna kommun  
– granskning 6 december 2021 till 14 februari 2022 

Sigtuna kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan och bjuder därför in 
till granskning. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som ska lägga grunden 
för kommunens framtida utveckling. I översiktsplanen redovisas kommunens förslag 
på mark- och vattenområdens användning och hur bebyggd miljö ska användas, 
utvecklas och bevaras på lång sikt. Tidshorisonten för översiktsplanen är år 2035. 
Planförslaget omfattar hela kommunen och är en viktig del av kommunens arbete för 
att uppnå en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar samhällsutveckling. 
 
Översiktsplanen är ute på granskning från och med den 6 december 2021 till och 
med den 14 februari 2022. Granskningshandlingarna finns tillgängliga via hemsidan: 
www.sigtuna.se/oversiktsplan. Handlingarna finns också tillgängliga både i digital och 
tryckt form på Märsta bibliotek, Drakegården och i kommunhusets entréhall, 
Södergatan 20 i Märsta. 
 
Vid eventuella frågor kontakta kommunen på telefonnummer 08-591 260 00. 
 
Så här tycker du till om förslaget 
Synpunkter på planförslaget lämnas via webbformulär på hemsidan, e-post eller brev. 
Sista svarsdag är 14 februari 2022. 
- Webbformulär på hemsida: www.sigtuna.se/oversiktsplan 
- E-post: kontaktcenter@sigtuna.se med ämnesrad ”ÖP2022-granskning”. 
- Brev: Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Södergatan 20, 195 85 

Märsta. Märk ditt brev med ”ÖP2022-granskning”. 
När du lämnar synpunkter kommer vi att behandla dina personuppgifter i enlighet 
med EU:s Dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer på hemsidan: www.sigtuna.se. 
 
Aktiviteter under granskningen 
Kommunen bjuder in till informationsmöten för invånare, företagare, föreningar och 
andra organisationer med olika geografiska teman: Märsta-Arlanda-Rosersberg, 
Sigtuna-landsbygd. Dessutom finns tillfälle att ställa frågor till kommunen via ett 
digitalt teams-möte. Träffarna är ett bra tillfälle att ta del om information om 
planförslaget och ställa frågor. Mer information finns på 
ww.sigtuna.se/oversiktsplan. 
 
Vad händer efter granskning? 
Efter granskningen samlar kommunen in samtliga synpunkter och bemöter dem i en 
rapport som kallas granskningsutlåtande. Översiktsplanen justeras sedan utifrån 
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inkomna synpunkter inför att anta planen. Målsättningen är att översiktsplanen ska 
antas av kommunfullmäktige i maj 2022.  

 
 
Samråd 
Kommunstyrelsen fattade den 12 april 2021 § 55 beslut om att sända upprättat 
förslag till översiktsplan på samråd enligt 3 kap. 8 § plan- och bygglagen (2010:900). 
Samrådsperioden pågick från den 16 april till den 14 juni 2021. Under hela 
samrådsperioden var det möjligt att lämna in synpunkter på förslaget. Kommunen 
hade också fyra digitala samrådsmöten där det var möjligt att ställa frågor och prata 
med politiker och tjänstepersoner.  
 
Efter samrådet och de inkomna yttrandena har justeringar gjorts i förslaget till ny 
översiktsplan. De inkomna synpunkterna har sammanfattats och besvarats i en 
samrådredogörelse som finns tillgänglig i kommunens entréhall och på kommunens 
hemsida.  
 
Beslut om granskning 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott fattade, på delegation, den 1 december 
2021 § 73 beslut om att sända upprättat förslag till översiktsplan på granskning enligt 
3 kap. 12 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Bedömning av betydande miljöpåverkan 
Översiktsplanen bedöms kunna medföra en betydande miljöpåverkan såsom avses i  
6 kap. 3 § miljöbalken. En miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram och 
utökats till att omfatta även ekonomisk och social hållbarhet. De tre aspekterna 
redovisas tillsammans i hållbarhetskonsekvensbeskrivningen. 
 
Digital översiktsplan 
En digital version av översiktsplanen lanseras den 17 december på hemsidan. Både 
den digitala och den utskriftsvänliga pdf:en följer Boverkets översiktsplanemodell 
2.1. Textinnehåll är identiskt i båda versionerna. Kommunen avser att helt övergå till 
digital översiktsplan till översiktsplanens antagande. 
 
 
Välkommen med dina synpunkter! 
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Sändlista 
Samtliga politiska partier  
Samtliga kommunala nämnder  
Sigtuna vatten och renhållning 
AB SigtunaHem 
Destination Sigtuna 
Sigtuna museum  
Airport City Stockholm 
 
Kommuner 
Håbo kommun 
Knivsta kommun 
Norrtälje kommun 
Sollentuna kommun 
Upplands-Bro kommun 
Upplands Väsby kommun 
Uppsala kommun 
Vallentuna kommun 
 
Statliga och regionala aktörer 
Länsstyrelsen i Stockholms län 
Lantmäterimyndigheten  
Utveckling & regionplan, Region Stockholm 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm 
Trafik och samhälle, Region Uppsala 
Upplandsstiftelsen  
Trafikverket 
Försvarsmakten, Högkvarteret & Lidingö 
Boverket 
Fortifikationsverket 
Luftfartsverket 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Havs- och vattenmyndigheten 
Naturvårdsverket 
Norrortspolisen 
Riksantikvarieämbetet 
Sjöfartsverket Stockholm Mälarens trafikområde 
Stockholms läns museum 
Statens fastighetsverk 
Skogsstyrelsen 
Brandkåren Attunda 
Käppalaförbundet 
Vattenmyndigheten N:a Östersjön 
Tillväxtverket 
Energimyndigheten 
 
Berörda företag 
A-train 
AB STOKAB 

Arlandabanan Infrastructure AB  
E.ON Energiinfrastruktur AB 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB  
IP-Only 
Liselotte Lööf 
MTR  
Norrvatten AB 
Ohlssons AB  
PostNord 
Recover AB  
Stockholm Exergi 
Svenska kraftnät 
TeliaSonera Skanova Access AB 
Transdev 
Vattenfall Eldistribution AB 
Sveriges geologiska undersökning SGU 
 
Större markägare och byggaktörer 
Arlandastad Holding AB 
Bonava 
Fast Partner AB 
Fastighets AB Garnsviken Syd 
Gelba 
Hembla 
HSB Norra Stor-Stockholm 
Kilenkrysset 
Malmegårds fastighets AB 
Nyfosa 
PEAB  
Riksbyggen 
Rikshem 
Skanska 
Steninge slottsby 
Sigtuna Stadsängar Exploaterings AB 
Swedavia AB 
Wenngarn  
Wåhlin Fastigheter AB 
 
Övriga 
Brottsförebyggande rådet 
Föreningar enligt kommunens föreningslista 
Företagar- och näringslivsföreningar, lokala och 
regionala 
Församlingar 
Hembygdsföreningar 
Hyresgästföreningen Sigtuna 
Orienterings-, frilufts- och naturvårdsföreningar  
Villaägar- och stadsdelsföreningar 

 



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

ÖVERSIKTSPLAN 
för Sigtuna kommun

2022

Granskningshandling

December 2021



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Om översiktsplan 2022 ....................................................................................6

Hållbar samhällsutveckling ...........................................................................10

Sigtuna kommun ................................................................................................. ..10

Sigtuna kommun i regionen och världen .......................................................... ..10

Hållbarhetsmål för fysisk planering ................................................................... ..11

Utvecklingsinriktning ....................................................................................13

Karta över utvecklingsinriktning .......................................................................... 14

Mångsidig blandstad och levande landsbygd ..................................................... 18

Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem ........................................................... 22

Robusta och gröna livsmiljöer .............................................................................. 24

Mark- och vattenanvändning .......................................................................27

Mark- och vattenanvändningskarta ..................................................................... 28

Geografiska områden ........................................................................................... 32

Märsta ................................................................................................................. 32

Regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ........................................................... 36

Sigtuna .................................................................................................................42

Rosersberg ...........................................................................................................44

Landsbygden .......................................................................................................48

Befolkning och bostäder ...................................................................................... 54

Arbete och näringsliv ............................................................................................ 58

Mötesplatser .......................................................................................................... 62

Grön infrastruktur ................................................................................................. 66

Kulturmiljö ............................................................................................................. 76

Trafik och mobilitet ............................................................................................... 82

Tekniska anläggningar .......................................................................................... 90

Klimatanpassning, hälsa och säkerhet ................................................................. 96

Regionala och mellankommunala intressen ..................................................... 106

Riksintressen och andra värden ..................................................................109

Riksintressen ........................................................................................................ 110

Andra värden ....................................................................................................... 124

Sammanfattning av hållbarhetskonsekvensbeskrivning ..........................130

Ordförklaringar ............................................................................................132

Planeringsunderlag ......................................................................................134

ÖVERSIKTSPLAN 2022
Sigtuna kommun

Foto framsida och ovan: Rosie Alm



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

4 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 5

 
Förord

Välkommen! Sigtuna kommun har efter samrådet nu 
tagit fram ett granskningsförslag till ny översiktsplan – 
Översiktsplan 2022. De synpunkter som inkom under 
samrådstiden våren 2021 har i möjligaste mån arbetats 
in i granskningsförslaget.  En samrådsredogörelse med 
sammanfattning av samrådssynpunkter och kommunens 
svar finns tillgänglig på kommunens webbplats tillsammans 
med själva planförslaget.

Översiktsplanen är en viktig strategisk plan som pekar ut 
riktningen för hur kommunen genom samhällsbyggande 
och planering ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt.
Tidsperspektivet sträcker sig till år 2035. 

Sigtuna är en mångfacetterad kommun med unika 
kvaliteter: anrika och pittoreska Sigtuna stad, Märsta med 
sina tidstypiska årsringar, Rosersbergs villaområde med 
småstadskaraktär mitt i en expansiv region och en stor, 
levande variationsrik landsbygd med närhet till staden.

Det strategiska läget i Storstockholmsregionen tillsammans 
med många arbetstillfällen, viktiga kommunikationer 
och inte minst Arlanda flygplats gör kommunen till 
en stark tillväxtmotor. Den stora expansionen av såväl 
arbetsplatser som det ökade antalet invånare för med sig 
stora utmaningar för den fysiska och socioekonomiska 
planeringen.

Foto: Rosie Alm

Hur ska kommunen utvecklas och samtidigt förädla de 
kvaliteter som finns idag, stärka den sociala hållbarheten 
och minska klimatpåverkan? Hur ser vi till att skapa ett 
samhälle som är bra att bo, leva och verka i, idag och i 
framtiden, samtidigt som natur- och vattenmiljöer värnas 
och vårt unika kulturarv bevaras och vårdas?

Översiktsplanen ska visa hur Sigtuna kommun ska 
möta dessa utmaningar och därmed bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. De tre utvecklingsinriktningarna ska 
tillsammans med ett antal planeringsinriktningar utgöra 
ledstjärnan.

Vi vill uppmana dig att dela med dig av dina tankar och 
synpunkter på granskningsförslaget och ta möjligheten att 
påverka kommunens långsiktiga utveckling. Dessa kommer 
vara viktiga inför att ta fram det slutliga antagandeförslaget 
som tas fram under 2022.

Vi ser fram emot dina synpunkter! 

Mats Weibull

Vice ordförande i kommunstyrelsen
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Figur 1 Illustration  granskningsförslag ÖP2022 och de globala hållbarhetsmålen.

AGENDA 2030

Lokala mål för den fysiska planeringen. 
Miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Övergripande strategisk inriktning 
för den fysiska planeringen.

Planeringsinriktning för geografiska områden och 
tematiska delar, exempelvis grön infrastruktur.

HÅLLBARHETSMÅL

UTVECKLINGSINRIKTNING

MARK- OCH 
VATTENANVÄNDNING

Globala mål för hållbar utveckling
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Om översiktsplan 2022

INLEDNING

Välkommen till Sigtuna kommuns granskningsförslag för ny 
översiktsplan, ÖP2022. Syftet med planen är att bidra till en 
hållbar samhällsutveckling genom fysisk planering och att ge 
såväl nuvarande som framtida generationer förutsättningar 
att leva ett bra liv. Planförslaget omfattar hela kommunen. 
Tidsperspektivet sträcker sig fram till och med år 2035.

Under granskningstiden har myndigheter, kommunens 
invånare och andra berörda som exempelvis näringsliv och 
organisationer möjlighet att ge synpunkter och förslag till 
det fortsatta arbetet med översiktsplanen. 

I processen med att ta fram samråds- och 
granskningsförslaget har många varit involverade. 
Tjänstepersoner och chefer för kommunens olika 
förvaltningar och bolag har arbetat tillsammans med 
en politisk styrgrupp. Arbetsmöten på olika tema har 
genomförts, både internt inom kommunen och i tidiga 
dialoger med barn- och skolungdomar. Resultat från 
en kartdialog och en landsbygdsdialog som genomförts 
under 2020 utgör också ett underlag för översiktsplanens 
inriktning. Du kan läsa mer om dialogerna på kommunens 
hemsida: www.sigtuna.se/oversiktsplan.

DET HÄR ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN

En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och 
vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas 
och bevaras i framtiden. Här visar kommunen sina 
långsiktiga ambitioner. Tillsammans med Mål och budget 
är översiktsplanen kommunens viktigaste övergripande 
styrdokument för att nå en hållbar samhällsutveckling. 
Planen beskriver prioriteringar och förutsättningar för 
fortsatt detaljplanering och andra beslut som rör fysisk 
planering. 

Översiktsplanen berättar också hur kommunen tillgodoser 
riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer ska 
följas. Planen redovisar på vilket sätt kommunen tar hänsyn 
till olika allmänna intressen och vilka avvägningar och 
prioriteringar som ska göras när det finns intressen som 
står emot varandra. Planförslaget fungerar också som en 
utgångspunkt för samtal mellan stat och kommun om hur 
statliga intressen kan tas om hand på ett övergripande sätt i 
kommunens fysiska planering.

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som gäller 
för hela kommunen. Plan- och bygglagen styr processen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men väger tungt 
vid framtida avgöranden. Minst en gång varje mandatperiod 
ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen 
är aktuell och hur kommunen ska fortsätta sitt arbete med 
översiktsplanering. Översiktsplanen kommer att vara helt 
digital efter antagandet och ligga till grund för kommunens 
kontinuerliga planering.

GEMENSAMMA MÅL ÄR UTGÅNGSPUNKTEN

Många av samhällets utmaningar behöver hanteras över 
kommungränserna. Klimatförändringar är ett exempel där 
alla är beroende av varandra och av hur väl världens stater 
lyckas med sina ambitioner. Olika tänkbara konsekvenser 
måste därför hanteras i planeringen. 

Ett antal nationella och regionala mål och planer är av 
betydelse för hållbar utveckling i Sigtuna kommun. Några 
viktiga exempel på sådana mål och planer som ligger 
till grund för planförslaget är Agenda 2030, Sveriges 
miljökvalitetsmål, Barnkonventionen, det övergripande 
folkhälsomålet och den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholm (RUFS 2050). 

Agenda 2030 är FN:s globala agenda med 17 mål för hållbar 
utveckling. Sigtuna kommun bidrar till dessa genom att 
arbeta mycket aktivt på lokal nivå. 

De globala målen integreras i all kommunal verksamhet och 
2021 bildades ett utskott under kommunstyrelsen, Agenda 
2030-utskottet, som ett politiskt forum för att säkerställa 
och följa kommunens hållbarhetsarbete.

ÖP2022 utgår från de globala målen och i planförslaget 
preciseras ett antal lokala hållbarhetsmål för den fysiska 
planeringen. Målen sorteras under begreppen miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet. De är inte inbördes 
rangordnade. Ibland uppstår målkonflikter och då redovisar 
ÖP2022 kommunens avvägningar och prioriteringar mellan 
olika intressen.

I ÖP2022 har de globala hållbarhetmålen brutits ner 
till utvecklingsinriktningar, utpekanden i mark- och 
vattenanvändningskartan och planeringsinriktningar. 

Foto: Rosie Alm

Granskning pågår mellan den

6 december 2021 till och med 

den 14 februari 2022.

 

Vi ser fram emot att ta del av 

era tankar och idéer! 
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Figur 2 Illustration av planprocessen. Översiktsplanen beräknas bli antagen i maj 2022.
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PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER 

Parallellt med arbetet att ta fram en ny översiktsplan 
genomför kommunen en strategisk miljöbedömning i 
enlighet med miljöbalken. Syftet med miljöbedömningen 
är att integrera miljöaspekter i den fysiska planeringen. 
Sigtuna kommun har valt att utvidga miljöbedömningen till 
en hållbarhetsbedömning, vilket innebär att översiktsplanen 
även bedöms utifrån de sociala och ekonomiska 
förutsättningarna för en hållbar utveckling. På så vis kan 
följderna av förslaget diskuteras utifrån fler perspektiv  
under planprocessen. 

Som en del i miljöbedömningen har en 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) tagits fram. 
HKB:n är en del av översiktsplanen och innehåller den 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kravställs i 
miljöbalken. I arbetet med att ta fram en MKB har 
avgränsningssamråd i tidigt skede genomförts med 
länsstyrelsen och berörda grannkommuner. Syftet har 
varit att analysera vad i planens genomförande som kan 
ge upphov till betydande miljöpåverkan och avgränsa 
innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen efter detta. 

ANDRA VIKTIGA STYRDOKUMENT  
OCH PÅGÅENDE DETALJPLANER

Till grund för arbetet med ny översiktsplan ligger ett antal 
kommunala planeringsunderlag och styrdokument. Några 
exempel på sådana är Mål- och budget, VA-plan, Klimatsmart 
Sigtuna, Jordbruksmark i den fysiska planeringen, Riktlinjer 
för Bebyggelseutveckling i dalgången mellan Odensala och Hova 
samt resultaten av en socioekonomisk kommunanalys, den 
så kallade Sociala kompassen. En lista med alla relevanta 

och inarbetade planeringsunderlag redovisas i slutet av 
planförslaget.

De detaljplaneuppdrag som är beslutade och pågående vid 
tiden för granskning värderas inte av granskningsförslaget 
utan hanteras som givna förutsättningar.

SÅ HÄR LÄSER DU PLANFÖRSLAGET

Kommunen arbetar utifrån Boverkets översiktsplane-
modell 2.1. Planförslaget är därför uppdelat i tre delar: 
Utvecklingsinriktning, Mark- och vattenanvändning samt 
Riksintressen och andra värden. 

Innehållsmässigt bygger granskningsförslaget ÖP2022 på 
gällande ÖP2014. 

Ett tidigare uppdrag om att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Arlanda-Märsta har inarbetats i ÖP2022. 
Området har fått en detaljerad beskrivning av önskad 
utveckling inom Arlanda-Märsta. Befintlig fördjupad 
översiktsplan för Arlandaområdet från 2006 upphör att 
gälla när ÖP2022 antas. De tekniska beskrivningarna kan 
användas som underlag för framtida dokument som rör 
den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. Behovet att 
samordna investeringar inom den regionala stadskärnan 
hanteras i ett första skede utanför ramen för plan- och 
bygglagen, genom andra samarbetsprocesser.

Granskningsförslaget finns i pdf-format och som digital 
översiktsplan på Sigtuna kommuns hemsida. Texterna 
är desamma i tryck och på hemsidan. I digitala ÖP kan 
kartlager grupperas på olika sätt, och det finns något fler 
kartlager med information som inte inrymts i den tryckta 
versionen, särskilt rörande vattenplanering och grönstruktur. 

SÅ HÄR DELTAR DU I GRANSKNINGEN

Granskningen för översiktsplanen pågår från den 6 
december 2021 till och med den 14 februari 2022. 

Vi ser fram emot att ta del av dina synpunkter, tankar och 
idéer! 

Detaljerad information om hur granskningen går till och 
vilka aktiviteter som anordnas under granskningstiden hittar 
du på hemsidan: www.sigtuna.se/oversiktsplan.

För dokumentationens skull så behöver vi få dina 
synpunkter skriftligen. Du kan välja mellan att lämna 
synpunkter via e-post, webbformulär på hemsidan eller med 
vanligt brev.  

E-post: kontaktcenter@sigtuna.se. Skriv "ÖP2022-
granskning" i ämnesraden.

Webbformulär: www.sigtuna.se/oversiktsplan

Brev: Sigtuna kommun, Samhällsbyggnadskontoret,  
195 85 Märsta. Märk brevet med "ÖP2022-granskning".

Granskningen för översiktsplanen pågår från den 6 
december 2021 till och med den 14 februari 2022.

Samrådets yttranden med kommunens svar finns redovisade 
i en samrådsredogörelse som du kan hitta på  
www.sigtuna.se/oversiktsplan. Synpunkter från 
samrådsskedet har arbetats in i granskningshandlingen. 

Efter att planförslaget omarbetats ytterligare något efter 
granskningen beslutar kommunfullmäktige om att anta 
planen. Översiktsplanen kommer att finnas i digital form 
efter antagandet.

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE

Dialog & framtagande 
av planförslag

Justering av planförslag Justering av planförslag

April - juni 
2021

Här är vi nu!

KS maj 2022 
KF maj 2022 

December - februari
2021-2022

& digitala träffar



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

10 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 11

Hållbar samhällsutveckling

Följande mål föreslås, utan inbördes rangordning, för planeringen  
av den fysiska miljön på en övergripande nivå:

SIGTUNA KOMMUN

Sigtuna är en mångsidig kommun som präglas av sin rika 
historia, internationella närhet med Arlanda flygplats och 
läget vid Mälaren. Invånarna har tillgång till värdefulla 
livskvaliteter som rekreationsområden, friluftsliv, vatten, 
storstad, landsbygd och arbetsplatser.

Sigtuna kommun är en del av Stockholms storstadsregion. 
Närheten till två storstäder med starka lärosäten ger goda 
förutsättningar för ett aktivt näringsliv och bra möjligheter 
att studera vidare i regionen. Kommunens fantastiska 
omgivningar och läge bidrar till att företagsamhet till 
stor del finns inom besöksnäring och logistikverksamhet. 
Sigtuna stad med sin 1000-åriga historia ger unika 
förutsättningar. Som värdkommun för Arlanda flygplats 
är det nära till världen och världen har nära till Sigtuna 
kommun. Flygplatsen bidrar också med en stor mängd 
arbetsplatser. För att ytterligare öka arbetsplatsutbudet 
verkar kommunen för att variera och bredda näringslivet.

Centralorten är Märsta som tillsammans med Sigtuna 
stad och Rosersberg ger koncentrationen av bebyggelse 
och befolkning. Tätorterna möter ett levande odlings- och 
kulturlandskap och den största delen av kommunens yta 
är landsbygd. Här finns områden med höga naturvärden 
som är en viktig resurs för hela länet. Jordbrukslandskapet 
tillsammans med hagar och betesmarker och större 

skogsområden står för sysselsättning och matproduktion. 
Att kunna bo på landsbygden och samtidigt ha närhet till 
service och tätorter i kommunen och två storstäder är en 
viktig del av kommunens identitet.

SIGTUNA KOMMUN I REGIONEN OCH VÄRLDEN

Stockholm och Uppsalaregionen är ett av landets starkaste 
tillväxtområden. Sigtuna kommun ingår i en gemensam och 
integrerad bostads- och arbetsmarknadsregion med både 
styrkor och utmaningar. I den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen (RUFS 2050) pekas Arlanda-
Märsta ut som en av åtta regionala stadskärnor som är 
viktiga för framtida utveckling. Samarbeten över läns- och 
kommungränserna etablerar Arlandaregionen som en motor 
för tillväxten i hela norra Storstockholm.

Sigtuna kommun arbetar aktivt med de långsiktiga 
utmaningar som RUFS 2050 identifierar för hela regionen. 
Att minska klimatpåverkan och samtidigt möjliggöra ökad 
tillgänglighet och ekonomisk tillväxt är en av uppgifterna. 
Genom att planförslaget pekar ut bebyggelseutveckling 
i lägen med god kollektivtrafikförsörjning, befintlig 
fysisk infrastruktur samt offentlig och kommersiell 
service, skapas förutsättningar för att både minimera 
kommunens klimatpåverkan och att främja ett livskraftigt 
och diversifierat näringsliv. De sammanlänkande stråken 
för järnväg, Ostkustbanan och Arlandabanan, liksom 
E4 går genom kommunen. Detta ger mycket goda 
kommunikationer för invånarna och är av stor strategisk 
betydelse för samspel och pendlingsutbyte med angränsade 
kommuner och regioner. Här finns också kapacitetsbrister 
som behöver åtgärdas samtidigt som behoven fortsätter att 
växa. Framkomlighet för både person- och godstransporter 
ses i ett regionalt och nationellt perspektiv. Här är 
samarbete mellan parter och aktörer av största vikt 
för att samordna utbyggnad av kollektivtrafiken med 

utbyggnadsplanerna för att inte äventyra regionens 
klimatmål.

RUFS 2050 pekar också på att det är en 
utmaning för regionen att fortsätta vara öppen 
och samtidigt stärka  
inkluderingen och öka tryggheten i en värld 
som tidvis  upplevs som osäker. Kommunens 
mål är att minska socioekonomiska skillnader 
och öka den sociala hållbarheten, så att alla 

människor ska ha förutsättningar att leva 
ett gott liv med god hälsa. Till hjälp har en  

socioekonomisk kommunanalys som kallas den 
sociala kompassen tagits fram. 

MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET SOCIAL HÅLLBARHET

Trygga, integrerade och väl 
gestaltade livsmiljöer.

Samhällen utformade för ett 
gott liv med god hälsa.

Hållbart vardagsliv och levande 
samhällen.

Delaktighet och invånarens 
engagemang som grund för 
samhällsuvecklingen.

EKONOMISK HÅLLBARHET

 
Ett livskraftigt och diversifierat 
näringsliv inklusive areella 
näringar.

Starkt arbetsliv och attraktivt 
boende för livets alla skeden.
 
Kostnadseffektiv infrastruktur 
och service till invånarna.

God och långsiktigt robust 
kommunal ekonomi.

Grön infrastruktur för levande 
landskap med sammanhängande 
områden för natur- och friluftsliv. 

Robusta samhällen anpassade för 
ett förändrat klimat.

Klimatsmart resurshushållning.

Ekologiskt väl fungerande 
vattenmiljöer. 

HÅLLBARHETSMÅL FÖR FYSISK PLANERING

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda 
livsvillkor för alla människor nu och i framtiden. 
Utgångspunkten i översiktsplanen är att människan är i 
centrum, att ekologin sätter ramarna och att ekonomin är 

Resultatet av analysen är ett underlag för politiker 
och tjänstepersoner som ger en fördjupad bild av 
socioekonomiska och demografiska likheter och skillnader 
mellan olika områden i kommunen. Sigtuna, Märsta, 
Rosersberg och landsbygden – varje del av kommunen har 
sina egna möjligheter och behov. 

Covid-19-pandemin som startade 2020 är en 
världsomspännande och omvälvande situation som berör 
både i det stora och i det lilla. Våra beteenden förändras 
och nya innovationer utvecklas. Smittorisken påverkar hur 
vi använder de offentliga rummen, våra arbetssituationer, 
på vilket sätt vi umgås och reser. Människor värdesätter 
och använder i dessa tider än mer kommunens attraktiva 
närmiljöer så som parker, tätortsnära grönska och vatten, 
badplatser och friluftsområden och naturreservat.

Miljömässig

Social

Ekonomisk

ett medel och en förutsättning för hållbar utveckling.  
Social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet är inte tre 
separata spår utan de hör ihop och påverkar varandra.

För att bidra till ett hållbart samhälle som inte äventyrar 
kommande generationers möjligheter är det nödvändigt 
att planera långsiktigt och uthålligt. Det uppnås genom 
att utveckla och stärka kommunen inom de tre aspekterna 
miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Inom arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan har lokala mål för 
planeringen av den fysiska miljön formulerats. Målen tar 
utgångspunkt i de globala målen i Agenda 2030 som FN:s 
medlemsländer enades om 2015.

Målen ger den röda tråden i översiktsplanen och lägger 
grunden för hur översiktsplaneringen ska bidra till att nå 
en hållbar samhällsutveckling i hela Sigtuna kommun. 
De hjälper till att vägleda i arbetet med avvägningar 
mellan olika intressen och andra ställningstaganden för 
kommunens mark- och vattenanvändning. De kan också 
göra det lättare att synliggöra både målkonflikter och 
synergieffekter som kan uppstå vid kommande fysisk 
planering.

Foto: Rosie Alm Figur 3 Illustration förhållningssätt till hållbar utveckling.
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Utvecklingsinriktning

Foto: Rosie Alm

I detta kapitel beskrivs övergripande hur Sigtuna kommun 
ska utvecklas för att främja en hållbar samhällsutveckling. 
Fokus ligger på långsiktighet och vilka funktioner och 
samband som är särskilt viktiga i den fysiska planeringen.

Sigtuna kommun är en mångskiftande kommun. Sigtuna, 
Märsta, Rosersberg och landsbygden har egna styrkor, behov 
och utmaningar. Varje del i kommunen ska utvecklas utifrån 
sina förutsättningar och unika prägel i samspel med övriga 
delar av kommunen. I planeringen är det därför viktigt att 
värna den lokala platsidentiteten. Värdefull natur, vatten, 
odlingslandskap och kulturmiljö ska ses som resurser att 
tillvarata och utveckla.

Planförslaget innehåller tre utvecklingsinriktningar 
och en strategisk karta som lyfter prioriteringar och 
ställningstaganden för viktiga strategiska samband.

De tre utvecklingsinriktningarna är:

• Mångsidig blandstad och levande landsbygd

• Attraktiva och klimatsmarta trafiksystem

• Robusta och gröna livsmiljöer
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NATUR OCH FRILUFTSLIV

Viktiga funktioner för natur och friluftsliv

Kärnområden med höga värden för natur 
och friluftsliv. Extra viktiga att värna om. 
Motsvarar i huvudsak värdekärnor utpekade i 
RUFS 2050. 

Sammanhängande område för natur och 
friluftsliv, landområde

Av värde för natur och friluftsliv, där ett viktigt 
värde är just att området är sammanhängande. 
Avser område på land och mindre sjöar inom 
områdena.

Sammanhängande område för natur och 
friluftsliv, vattenområde

Av värde för natur och friluftsliv, där ett viktigt 
värde är just att området är sammanhängande. 
Avser område på vatten.

Viktigt samband för natur och friluftsliv

Har funktionen att knyta samman områden av 
värde för natur och friluftsliv såväl på land som 
i vatten.

Särskilt värdefulla jordbrukslandskap

Jordbrukslandskap med särskilt höga natur- 
och/eller kulturvärden.

Karta över 
utvecklingsinriktning

Kartan redovisar de övergripande strukturerna för 
bebyggelse, natur och friluftsliv samt kommunikationer. 

Syftet med kartan är att lyfta prioriteringar mellan de 
viktigaste strategiska funktionerna och sambanden som 
påverkar kommunens långsiktiga utveckling och klimat. 
Kartan är endast schematisk och inte en exakt kartläggning.

Flera funktioner och samband följer inte kommungränser 
utan sträcker sig över flera kommuner och mellan olika 
regioner, som Stockholm eller Uppsala. Exempel på det är 
funktionerna för den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda, 
tillgång till dricksvatten och Mälaren samt de regionala 
gröna kilarna. 

Mer information om hur kommunen vill utveckla 
exempelvis trafik eller grön infrastruktur hittar du i 
översiktsplanens andra del, Mark- och vattenanvändning. 

BEBYGGELSE

Regional nod

En regional nod är en nod som har betydelse 
som katalysator och dragkraft för regionen. 
Märsta pekas ut som detta, med stöd i RUFS 
2050 som pekar ut Arlanda-Märsta som en 
regional stadskärna. Arlanda pekas ut som 
nationell kommunikationsnod, se under 
kommunikation.

Kommundelsnod

Orter som har eller planeras att få 
en centralorts eller en regional nods 
funktioner men som inte är en centralort. 
Kommundelsnoder är centrum för en del av 
kommunen. Sigtuna stad och Rosersberg pekas 
ut som detta.

Servicenod på landsbygden

Servicenoder försörjer en mindre del av 
kommunen och med samhällsservice  
och/eller handel. De är av betydelse för en  
levande landsbygd. Servicenoder finns också 
med i mark- och vattenanvändningskartan  
och specificeras närmare där.

Utbyggnadsinriktning 

Utbyggnadsriktningen visar längs vilken 
stäckning som bebyggelsen lämpligen bör 
expandera. I Sigtuna kommuns fall handlar 
det om att bygga i stråket mellan Sigtuna och 
Märsta/Arlanda, vilket bland annat stärker 
möjligheten till kollektiv pendling.

Utbyggnadsområde

Motsvarar utbyggnadsriktning men med 
ungefärlig områdesutbredning.

KOMMUNIKATION

Kommunikationsnod, nationell

Nationellt betydelsefull nod för 
kommunikationer, i form av Arlanda flygplats.

Kommunikationsnod

Regionalt eller kommunalt betydelsefull nod 
motsvarande bytespunkt för kollektivtrafik; 
spår och/eller buss.

Kommunikationsnod - föreslagen

Föreslagen regional eller kommunal 
betydelsefull nod motsvarande bytespunkt för 
kollektivtrafik; spår och/eller buss.

Kombiterminal

Omlastningspunkt för gods. Den som pekas ut 
i denna översiktsplan består av kombiterminal 
mellan tåg och lastbil.

Kommunikationslänk, gods

Schematiskt utpekad kommunikationslänk för 
gods.

Kommunikationslänk, väg

Förbindelse för i huvudsak persontrafik.

Kommunikationslänk, spår

Förbindelse för spårtrafik, befintlig.

Kommunikationslänk, spår - föreslagen

Förbindelse för spårtrafik, föreslagen på lång 
sikt.

Arlanda flygplats

Civil flygplats, av nationell betydelse.
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Mångsidig blandstad och 
levande landsbygd

Sigtuna kommun har under senare år initierat ett 
omfattande arbete för att möta de socioekonomiska 
utmaningar som kommunen står inför. I planeringen ligger 
därför ett stort fokus på att främja inkludering, trygghet och 
trivsel.

Kommunen har under många år haft en hög tillväxt och 
stor inflyttning av nya invånare. Befolkningsökningen ställer 
krav på stora kommunala insatser för att skapa en kapacitet 
i samhällsservicen, framförallt skolor och förskolor, som 
motsvarar behoven. Nybyggnadstakten inom planperioden 
behöver balanseras för att möta de behov som följer med 
ett ökat invånarantal. Kommunens möjlighet att ha en hög 
ambitionsnivå i bostadsproduktionen är också beroende av 
att brister i kollektivtrafik och väginfrastruktur åtgärdas.

BEBYGGELSEUTVECKLING I  
STRATEGISKA LÄGEN 

För att kunna hantera de utmaningar som 
klimatförändringarna och ett växande samhälle innebär 
behöver planeringen skapa förutsättningar för hållbara 
resvanor i vardagslivet. Förutsättningarna för minskad 
klimatpåverkan och god resurshushållning skapas genom 
att koncentrera bostadsutvecklingen till lägen med god 
kollektivtrafikförsörjning, befintlig fysisk infrastruktur samt 
offentlig och kommersiell service.

Bostadsutvecklingen ska fokuseras till de befintliga 
tätorterna samt till stråket mellan Sigtuna och Märsta. På 
landsbygden ska bostadsutveckling i huvudsak koncentreras 
till ett antal servicenoder. Potentialen i de stationsnära lägena 
i Märsta och Rosersberg ska utnyttjas väl för att utveckla 
en mångsidig, funktionsblandad och levande stadsmiljö. I 
stråket mellan Märsta och Arlanda ska ett sammanlänkande 
kommunikations- och bebyggelsestråk utvecklas med 
bostäder, servicefunktioner blandat med personal- och 
besöksintensiva verksamheter samt mindre störningskänsliga 
verksamheter som kan dra nytta av det strategiska läget. 

Utveckling av verksamheter ska primärt lokaliseras till 
strategiska lägen med god regional tillgänglighet. Nya 
verksamheter koncentreras till utpekade områden i den 
regionala stadskärnan Arlanda-Märsta samt till Rosersbergs 
verksamhetsområde. En utspridning av verksamheter öster 
om Arlanda ska undvikas på grund av en svag infrastruktur, 
markreservat för Arlanda flygplats framtida utbyggnad samt 
höga kulturmiljövärden. 

VÄRDESKAPANDE KOMPLETTERINGAR  
MED UTGÅNGSPUNKT I PLATSENS  
FÖRUTSÄTTNINGAR

Utgångspunkten för samhällsutvecklingen är att nya tillägg 
ska medföra mervärden till en plats eller till kommunen i 
stort. Stärkt identitet, urbana kvaliteter, ökad trygghet och 
en ökad variation av bostadstyper är några exempel där 
kompletteringar leder till förbättringar av den gemensamma 
livsmiljön. För att nya tillägg ska bidra till en förbättring 
behöver förtätning ske varsamt och med hänsyn till platsens 
särskilda förutsättningar och ett förändrat klimat. Varje 
stadsbyggnadsprojekt ska ha en bärande arkitektonisk idé. 
Behovet av utrymme för alla de aspekter som skapar en 
god livsmiljö för människor, växter och djur ska beaktas, 
exempelvis utrymme för samhällsfunktioner och grön 
infrastruktur. 

MÖTEN I VARDAGEN

Idag finns en tydlig uppdelning mellan kommunens olika 
kommundelar. Bebyggelseutveckling kan vara ett sätt att 
stärka sammanlänkande stråk, tillskapa nya mötesplatser 
och målpunkter som bidrar till en ökad rörelse mellan 
olika områden. För att främja möten i vardagen - och 
i förlängningen en mer sammanhållen kommun - ska 
kommunen fortsatt arbeta för en strategisk lokalisering 

och god tillgänglighet till samhällsviktiga funktioner. 
Mötesplatserna i kommunen ska vara varierade, tillgängliga, 
trygga och inkludera alla människor. 

VARIERADE, UPPLEVELSERIKA OCH  
TRYGGA LIVSMILJÖER 

För att skapa levande kommundelar behöver förutsättningar 
finnas för folkliv och upplevelsevärden. Stråk och platser 
som kan attrahera människor under många av dygnets 
timmar ger förutsättningar för folkliv. Stråkens och 
platsernas attraktivitet avgörs av hur de ligger i förhållande 
till målpunkter, om de själva utgör en målpunkt och hur de 
upplevs om de är trivsamma, trygga, ändamålsenliga och 
stimulerande. 

För att skapa attraktiva offentliga miljöer och 
upplevelsevärden ska väl gestaltade offentliga rum, 
en hög arkitektonisk kvalitet och en blandning av 
funktioner eftersträvas utifrån platsens förutsättningar. 
Människans upplevelse av en miljö i ögonhöjd ska vara en 
utgångspunkt i planeringen. Stor omsorg ska därför läggas 
på utformningen av byggnaders bottenvåningar och hur 
byggnader placeras och möter sin omgivning. Bebyggelsen 
ska utformas med en välavvägd skala och proportioner i 
förhållande till gatan och omgivande miljö. För att skapa 
målpunkter och gynna ett ökat småföretagande bör lokaler i 
bottenplan möjliggöras i lämpliga lägen.

Ett balanserat utbud av bostäder för livets alla skeden 
ska eftersträvas. Ett allsidigt bostadsutbud med olika 
bostadsstorlekar, upplåtelseformer, hustyper och prisnivå 
skapar förutsättningar för en mångfald av hushåll. 
Ett varierat utbud ökar även möjligheten att bo kvar i 
kommunen och den egna kommundelen om livssituationen 
förändras. 

PLATS FÖR ETT DIVERSIFIERAT NÄRINGSLIV

Sigtuna kommun är en expansiv, serviceinriktad och 
framtidsorienterad kommun. Som en del av Storstockholm 
och med närhet till Uppsala finns ett aktivt näringsliv med 
stora utvecklingsmöjligheter i goda kollektivtrafiklägen och 
med flygplats Arlanda inom kommunen. 

Näringslivet i kommunen är till stor del präglat av 
logistikverksamhet och besöksnäring. Ett mer varierat 
arbetsplatsutbud och därmed ett mer differentierat 
näringsliv ska eftersträvas för att erbjuda fler möjligheter 
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till de som bor och verkar i kommunen. Detta bidrar till 
att stärka kommunens tillväxt, dess motståndskraft vid 
förändringar och dess skattekraft.

Utrymme krävs för såväl småföretagare som för större 
företagsetableringar som vill dra nytta av det strategiska läget 
i regionen. Ett varierat utbud av tomter för bebyggelse och 
lokaler att hyra ska därför eftersträvas. Förutsättningarna 
för etablering och utveckling av företag inom tjänste- och 
kunskapssektorn ska vara goda.

För att öka kunskapsnivån inom företag och arbetskraft 
är en av kommunens ambitioner att etablera en Science 
Park eller filial för högre utbildning i regionkärnan Märsta-
Arlanda. Denna kan fungera som en motor för utveckling 
och kan bredda näringslivet mot branscher som idag är 
mindre förekommande i kommunen.

Foto: Rosie Alm
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En bibehållen landsbygdskaraktär

Utanför servicenoderna på landsbygden och detaljplanelagt 
område ska huvudsakligen pågående markanvändning 
fortsätta. Landsbygdens natur- och kulturvärden ska bevaras 
och stärkas. Inriktningen är att en varsam, småskalig 
utveckling kan prövas i lämpliga lägen. För att bibehålla 
landsbygdens karaktär och tillgångar krävs särskild hänsyn 
vid lokalisering och utformning av ny bebyggelse. Det 
handlar bland annat om att värna landskapsbilden, bygga 
vidare på lokala bebyggelsetraditioner och tillvarata 
naturliga terräng- och naturförhållanden. 

För en bibehållen landsbygdskaraktär ska etablering av 
ytkrävande verksamheter och handel med skrymmande 
varor koncentreras till i översiktsplanen utpekade områden 
för verksamheter. Inga ytterligare deponier, berg- eller 
grustäkter ska etableras i kommunen. 

Tillvarata jordbruksmarkens värden 

Jordbrukslandskapen hyser en stor mängd värden. Ett stort 
värde är produktionsförmågan; på jordbruksmarkerna kan 
vi producera mat. 

Jordbruksmarker tillhandahåller även värden för natur, 
kultur och rekreation samt biologiska tjänster i form av 
exempelvis vattenfördröjning, kolinlagring, pollinering 
och ett öppet landskap genom en varierad djurhållning. 
Ytterligare kvaliteter som kan kopplas till brukade 
marker och bete är hälsa och lärande, exempelvis genom 
undervisning i naturen. Jordbruksnäringen står även för 
sysselsättning och bidrar till ett diversifierat näringsliv.

Den storstadsnära jordbruksmarkens betydelse för 
framförallt matproduktion har uppmärksammats allt 
mer under senare år. I den fysiska planeringen ska 
jordbruksmarken värderas utifrån dess produktionsförmåga 
samt värden för natur, kultur, rekreation och friluftsliv. 
Riktlinjer för en samlad bedömning av jordbruksmarkens 
värden och en bedömning av påverkan på jordbruksmark 
och jordbruksdrift finns i planeringsunderlaget 
Jordbruksmark i den fysiska planeringen. Fragmentering av 
jordbruksmarker ska undvikas för att upprätthålla en god 
arrondering. 

EN LEVANDE LANDSBYGD

Det öppna landskapet tillsammans med de större 
skogsområdena utgör en betydande del av kommunens 
identitet. Mosaiken av bebyggelse på landsbygden och 
mötet med historiska spår och omgivande landskap har 
stor betydelse för upplevelsen av kommunens samlade 
attraktivitet. Jord- och skogsbruksnäring samt djurhållning 
skapar förutsättningar för ett öppet landskap och står för 
sysselsättning och matproduktion. Sigtuna kommuns 
landsbygd har höga kulturhistoriska värden och omfattas till 
stor del av riksintresse för kulturmiljövård.

Koncentrera utvecklingsinsatser till  
servicenoder på landsbygden

En servicenod på landsbygden avser by eller samhälle 
med tillgång till kollektivtrafik, viss servicenivå och 
en utpräglad bykänsla. Servicenoderna är platser på 
landsbygden dit kommunen vill rikta utvecklingsinsatser 
för att behålla eller utveckla en levande landsbygd. Service- 
och bebyggelseutveckling ska i huvudsak koncentreras 
till de servicenoder som utifrån infrastruktur och övriga 
förutsättningar är lämpliga. På så sätt kan en utspridning av 
bebyggelse på landsbygden undvikas.

Kommunen intar därför en restriktiv hållning till ändrad 
markanvändning på jordbruksmark, med undantag för de 
områden som är utpekade för ändrad markanvändning 
i mark- och vattenanvändningskartan. Som underlag till 
översiktsplanen har kommunen tagit fram en översiktlig 
lokaliseringsutredning gällande bostadsbebyggelse 
på jordbruksmark, som en del i prövningen av 
hushållningsbestämmelserna i Miljöbalkens 3 kap 4 §.  
I utredningen belyses konsekvenser ur allmän synpunkt 
av de olika alternativen. Översiktsplanens utpekade lägen 
för bebyggelseutveckling är valda utifrån parametrar som 
kollektivtrafikförsörjning, tillgång till god infrastruktur, 
service och regional tillgänglighet. Att lokalisera 
bebyggelseutvecklingen till andra lägen skulle innebära 
en utspridning av bebyggelsen som inte bedöms stödja 
en hållbar samhällsutveckling. De bortvalda alternativen 
kan också vara olämpliga på grund av exempelvis flyg- och 
skottbullerrestriktioner och översvämningsrisk.

Sammanfattningsvis visar lokaliseringsutredningen 
att bebyggelse i stationsnära läge i Märsta, Rosersberg 
och på sikt också i Odensala, samt i Eneby som ligger 
strategiskt mellan Sigtuna och Märsta och i närheten av 
befintlig infrastruktur och service, inte kan tillgodoses på 
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 

Vidare föreslås två bebyggelseområden där jordbruksmark 
inte berörs; Västra Steninge slottsby och Hällsboskogen. 

I Västra Sjudargården, Granby, Venngarn och Skepptuna 
finns eventuellt förutsättningar för att exploatering inom 
området delvis kan ske på annan mark än jordbruksmark. 
För att veta om detta är möjligt behöver dock en avvägning 
göras i respektive detaljplan som inkluderar olika alternativa 
lokaliseringar inom områdena. 

För övrig bebyggelse som inte utgör bostadsbebyggelse eller 
servicenoder behöver liknande lokaliseringsutredningar 
göras i den fortsatta detaljplaneringen. Dessa kan dock 
göras på ett lokalt plan då både bostadsområden och 
andra områden som pekas ut i denna översiktsplan har 
lokaliseringsprövats på översiktsplanenivå. 

DELAKTIGHET FÖR EN SOCIALT  
HÅLLBAR UTVECKLING

Samhällsutvecklingen ska ske med hänsyn till hur ett 
område används och upplevs av dem som använder platsen. 
Ett sätt att göra det är att bjuda in till dialog med berörda 
målgrupper, där de ges möjlighet att tycka till, bidra med 
erfarenheter och tankar kring olika frågor. Dialog är viktigt 
såväl för att få in kunskap och skapa inkluderande miljöer, 
som för att skapa ett samhällsengagemang och stimulera 
invånarens delaktighet. Sigtuna kommun arbetar därför 
aktivt med olika former av dialog. Dialogen ska anpassas 
efter den specifika situationen, bland annat för att nå de 
som särskilt berörs eller riskerar att inte höras. 
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Foto: Björn Leijon
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Sigtuna kommun är en av landets mest expansiva 
kommuner. Ett mer klimatsmart, attraktivt och robust 
transportsystem behöver utvecklas för att möta behovet 
av resor och transporter av gods. Kommunen är med den 
regionala stadskärnan Arlanda-Märsta och Sveriges största 
flygplats unik i sitt slag. En god lokal, regional, nationell 
och global tillgänglighet är en förutsättning för möjligheten 
att behålla och utveckla kommunens, Stockholmsregionens 
såväl som Sveriges konkurrenskraft och attraktivitet.

För att uppnå ett attraktivt och klimatsmart trafiksystem 
krävs en samordnad bebyggelse- och trafikplanering 
där kommunen samarbetar med berörda aktörer för 
gemensamma mål. Planeringen ska utgå från att öka 
andelen resande med kollektivtrafik, gång och cykel så 
att transporternas påverkan på miljö och klimat minskar. 
Bilen kommer fortsatt att vara ett viktigt komplement i 
framtida trafiksystem. För att minska bilens miljö- och 
klimatpåverkan ska förutsättningarna för att använda ny 
teknik och miljövänliga fordon främjas i planeringen. 
Viktigt är att nödvändiga infrastrukturåtgärder vidtas innan 
större exploatering för att undvika bristande tillgänglighet, 
kapacitetsbrist och framkomlighetsproblem i kollektivtrafik 
och på vägnät.

ENKELT OCH BEKVÄMT ATT RESA HÅLLBART

I kommunen är andelen resor som sker med kollektivtrafik 
bland de lägsta i regionen. Korta avstånd mellan bostad, 
arbete, service och fritidsaktiviteter underlättar för ett 
vardagsliv där gång och cykel utgör grunden i resandet. 
Genom att planera för en funktionsblandad och tät stad i 
kollektivtrafiknära lägen med hög tillgänglighet minskar 
behovet av resande. Denna inriktning är central för att 
främja klimatsmarta resval och i förlängningen klara 
uppställda miljö- och klimatmål.

För att kollektivtrafiken ska kunna utgöra stommen i 
framtidens transportsystem behöver den vara ett attraktivt 
resealternativ med god tillgänglighet, hög turtäthet, säkerhet 
och korta restider. Detta ställer krav på utbyggnad av 
trafiksystemen, främst kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens 
framkomlighet i planeringen och smidiga byten mellan 
trafikslag vid bytespunkterna behöver prioriteras. En 
strategiskt mycket viktig och helt avgörande kapacitetsfråga 
i kommunen är utbyggnad av nya Märsta station till en 
funktionell och modern bytespunkt.

För att många ska vilja gå och cykla mellan olika 
vardagsbestyr verkar kommunen för att det ska finnas ett 
sammankopplat gång- och cykelnät med gena, trivsamma 
och trafiksäkra gång- och cykelvägar. 

På landsbygden ska kommunen verka för att det ska bli 
enklare att resa hållbart. Kommunen ska verka för att 
landsbygden förses med flexibel och effektiv kollektivtrafik, 
gång- och cykelvägar i lämpliga sträckningar och säkra 
busshållplatser utmed framförallt de statliga vägarna.

FÖRBÄTTRAD FRAMKOMLIGHET I  
HUVUDVÄGNÄTET

Huvudvägnätet i Sigtuna kommun är periodvis 
kraftigt påverkat av köbildning, något som påverkar 
framkomligheten för både kollektivtrafik, gods- och 
biltrafik. På vissa sträckor är även trafiksäkerheten bristfällig 
och i behov av trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För att 
minska sårbarheten, öka trafiksäkerheten och förbättra 
den lokala, regionala och internationella tillgängligheten 
finns behov av ett flertal infrastruktursatsningar. De av 
kommunen högst prioriterade infrastruktursatsningarna i 
huvudvägnätet är: 

• Genomförande av trafiksäkerhets- och 
framkomlighetshöjande åtgärder på väg 263.

• Utbyggnad av E4 med ett körfält i vardera färdriktning 
från Glädjens trafikplats i Upplands Väsby till Arlanda 
trafikplats.  

• Utbyggnad av en ny planskild korsning i Rosersberg och 
utbyggnad av trafikplats Rosersberg på E4:an.

• Utbyggnad av Måby trafikplats med sydliga ramper 
(södergående påfart och norrgående avfart).

Läs mer i kapitlet Trafik och mobilitet.

KOMMUNIKATIONER INOM OCH TILL REGIONALA 
STADSKÄRNAN ARLANDA-MÄRSTA

Arlanda-Märsta ska som en regional stadskärna utgöra ett 
attraktivt lokaliseringsalternativ till centrala regionkärnan 
Stockholm City. En central fråga för att stärka den regionala 
stadskärnans roll är att förbättra tillgängligheten lokalt 
inom stadskärnan och regionalt, framförallt till centrala 
Stockholm, Uppsala och nordostsektorn, framförallt den 
regionala stadskärnan Täby-Arninge. 

För binda ihop stadskärnans olika delar behöver 
Arlandaområdet och Märsta både bebyggelseutveckling 
samt ett flertal nödvändiga kollektivtrafiksatsningar för 
att stärka den regionala stadskärnans tillgänglighet. De av 
kommunen högst prioriterade kollektivtrafiksatsningarna 
inom den regionala stadskärnan är: 

• Utbyggnad av nya Märsta station till en funktionell 
och modern bytespunkt med smidig omstigning och hög 
tillgänglighet till regionen.

• Kapacitetstärkning på Ostkustbanan med ytterligare två 
järnvägsspår.

• Ny direkt kollektivtrafikförbindelse mellan Märsta 
station och Arlanda flygplats. 

• Ny kollektivtrafikförbindelse som kopplar samman 
Märsta station, flygplatsstadens olika delområden och 
Arlanda flygplats.

• Förlängning av Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda 
med ett nytt stationsläge i Arlandaområdet. 

• Ett eller två nya stationslägen på Arlandabanan i 
flygplatsstaden.

• Förbättrade bussförbindelser mellan Arlanda-Märsta-
Sigtuna-Upplands Bro kommun.

Läs mer i kapitlet Trafik och mobilitet.

Trafikbehoven i den regionala stadskärnan ska 
utredas

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta är en stark 
tillväxtzon. Tillkommande bostäder, arbetsplatser, service 
och besöksmål innebär ett ökat resande både inom och till 
den stadskärnan som påverkar såväl lokala som regionala 
trafikflöden. 

En utredning ska analysera hur trafikalstringen med 
bil, lastbil, kollektivtrafik, gång- och cykel kommer att 
se ut utifrån framtida markanvändning. Resultatet av 
trafikanalysen ska arbetas in i kommande kontinuerlig 
översiktsplanering.

HÅLLBARA GODSTRANSPORTER

Sigtuna kommun är med Arlanda flygplats, Rosersberg 
kombiterminal och central väg- och järnvägsinfrastruktur 
ett attraktivt lokaliseringsalternativ för logistikintensiva 

verksamheter. I framförallt Rosersberg finns stora 
ytor för logistik som fortsätter att växa. Fullt utbyggt 
kommer Rosersbergs logistikområde vara ett av de största 
logistikområdena i Storstockholmsområdet. Potentiellt 
kan Rosersbergs kombiterminal komma att byggas ut 
för att uppnå framtida EU-krav och därmed också stärka 
Rosersbergs roll som logistikcentrum av nationell och 
internationell betydelse.

I takt med att behoven av framkomlighet för tung trafik 
ökar behöver trafikmyndigheter, andra aktörer och 
kommunen verka för en långsiktigt hållbar helhetslösning 
för godstransporter. Särskilt fokus bör ligga på att förstärka 
kopplingen mellan Arlanda flygplats och Rosersbergs 
logistikområde med fokus på kombiterminalen. Här kan 
nya innovativa och hållbara transportlösningar kan med 
fördel prövas.

Attraktiva och klimatsmarta 
trafiksystem
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dricksvatten är den gröna infrastrukturen avgörande för att 
uppnå ett fungerande samhälle. 

För att den gröna infrastrukturen ska kunna fungera 
krävs kontaktvägar som länkar samman naturen till 
en sammanhängande helhet. Inriktningen är att en 
sammanhängande grön infrastruktur ska eftersträvas i 
så stor mån som möjligt. I planeringen ska därför gröna 
samband av regional och lokal betydelse beaktas, värderas 
och utvecklas.

UTVECKLA GRÖNA OCH BLÅ KVALITETER I 
TAKT MED BEFOLKNINGSUTVECKLINGEN 

Naturen och parkerna är viktiga identitetsbärande 
element som värderas högt av kommunens invånare. 
Utgångspunkten är att utveckling av de gröna miljöerna ska 
ske i samspel med bebyggelseutvecklingen. Grönska och 
vatten ska finnas nära bostaden och vara en framträdande 
kvalitet i invånarnas livsmiljöer, både genom ekologisk 
funktion och upplevelsevärden. De ges utrymme genom 
exempelvis öppna dagvattenlösningar och mångfunktionella 
grönytor. 

Kommunens långa strandlinje mot Mälaren är ytterligare 
en stor identitetsfaktor och tillgång för hela kommunen. 
Allmänhetens tillgång till kommunens stränder ska 
bibehållas och utveckling ska ske på ett varsamt sätt som 
värnar strandskyddets syfte. Användningen av stränderna 
ska tillvaratas för att ge möjlighet till både avkoppling, 
aktivitet och friluftsliv samt ge goda livsvillkor för djur- och 
växtliv såväl på land som i vatten.

VÄRNA VÄRDEFULLA NATUR- OCH 
FRILUFTSOMRÅDEN

Utgångspunkten är att mark- och vattenområden som 
hyser höga ekologiska och sociala värden 

så långt som möjligt ska bevaras och 
förstärkas. Bevarade värdefulla natur- 

och friluftslivsområden ger identitet, 
attraktivitet och funktion och ska 
därför ingå som en utgångspunkt i 
bebyggelseutvecklingen. Vid påverkan 
på natur- och friluftslivsområden ska 
de värderas. I de undantagsfall som 
värdefulla natur- och friluftsområden 

påverkas ska anpassningar genomföras 
för att minimera negativ påverkan. 

Grön infrastruktur är ett 

sammanhängande nätverk av 

natur som bidrar till 

fungerande livsmiljöer för 

växter och djur och till 

människans välbefinnande. 

Robusta och gröna livsmiljöer

Grönska och vatten fyller en flerfaldig roll i samhället. 
De gröna och blå miljöerna är av stor betydelse för att 
skapa en motståndskraftig samhällsstruktur som kan 
möta de utmaningar som ett förändrat klimat innebär. 
Välfungerande gröna och blå landskap möjliggör en 
livskraftig biologisk mångfald, som i sin tur bidrar med 
viktiga ekosystemtjänster. För kommunens invånare innebär 
natur och en nära tillgång till rekreationsmiljöer en stor 
livskvalitet. Naturmiljöer utgör en viktig resurs för att 
främja en god folkhälsa.

Sigtuna kommun är väl försett med såväl gröna som 
blå miljöer, men i takt med att kommunens befolkning 
växer ökar behovet av mångfunktionella naturområden, 
parker och vattenmiljöer. En utmaning och utgångspunkt 
för planeringen är att värna och utveckla dessa miljöer 
samtidigt som samhället växer och markanvändningen blir 
mer effektiv. 

UPPRÄTTHÅLL EN SAMMANHÄNGANDE 
GRÖN INFRASTRUKTUR

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur, samt för 
människans välbefinnande. I planeringen är det av stor vikt 
att se den gröna infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv. 
Likt utvecklingen av infrastruktur som vägar, el och 

Foto: Rosie Alm
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Mark- och  
vattenanvändning

Foto: Rosie Alm

I detta kapitel redovisar kommunen grunddragen i den 
planerade användningen av mark- och vattenområden för 
hela kommunen. 

Huvudinriktningen för planförslaget är att minimera 
ianspråktagande av oexploaterad mark samtidigt som de 
allmänna intressena tillgodoses. Bebyggelseutvecklingen 
koncentreras till goda kollektivtrafiklägen där det finns 
utbud av service och skolor i anslutning till befintlig 
bebyggelse. Kommunikationsstråken ska fungera för alla 
trafikslag och främja framkomlighet och vara tidseffektiva. 
Jordbruk och helhetsområden för natur och kultur är viktiga 
värden för kommunen och en stor del av kommunens 
identitet.

Detta kapitel består av en övergripande mark- och 
vattenanvändningskarta, ett antal geografiska områden 
som beskrivs var för sig, samt nio temaområden som är av 
relevans för översiktsplanen. Exempel på temaområden är 
mötesplatser, grön infrastruktur och tekniska anläggningar.

Med kartor, text och så kallade planeringsinriktningar 
visar kommunen hur olika intressen ska säkerställas. 
Översiktsplanen vägleder i prioriteringar och inriktning för 
fortsatt planering och kommande beslut, så som till exempel 
detaljplanering.



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

Mark- och 

vattenanvändningskarta

G
arn

sviken

Mälaren

Fysin
g

en

Märsta

Sigtuna

Rosersberg

Lunda

Skepptuna

Arlanda flygplats

Munkholmen

Norrtil

ValstaSteningehöjden Arlandastad

Östra  
Arlandastad

Steninge

Venngarn
Granby

Odensala

Militärt övningsfält

263

263

E4

E4

255
273

E4
.6

5

85
8

Brista

Eneby

Erikssund

Knivsta

Knivsta kommun

Vallentuna kommun

Upplands-Bro kommun

Håbo 
kommun

Skokloster

Norrtälje kommun

Vallentuna

Skånela

Arlandabanan

Ostkustbanan

Haga

Torsborg

Hova

Vidbo

Trosta

Mot Uppsala

Mot Stockholm Upplands Väsby
kommun



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

30 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 31

Mark- och  
vattenanvändningskarta
I mark- och vattenanvändningskartan presenteras 
grunddragen för användningen av mark- och 
vattenområden i kommunen. I kapitlet Geografiska områden 
redovisas markanvändningen på en något mer detaljerad 
nivå för Märsta, den regionala stadskärnan, Sigtuna och 
Rosersberg.  

Ytorna för de olika användningarna och markerade 
infrastruktursträckningar är översiktligt redovisade. Exakta 
gränser och preciserad användning kommer att studeras mer 
detaljerat i efterföljande planeringsskeden. 

Varje användning specificeras som pågående eller ändrad 
markanvändning. Med pågående markanvändning avses 
områden där den nuvarande markanvändningen ska 
fortgå. Områdena kan utvecklas och stärkas utifrån den 
användning som redan finns på platsen, exempelvis 
genom utveckling med fler bostäder eller komplettering av 
serviceutbudet. Dessa markeras som helfärgade områden i 
kartan.

Med ändrad markanvändning avses områden där 
översiktsplanen föreslår att nyexploatering  
eller omvandling av ett redan bebyggt område ska utredas 
i detaljplan. Dessa markeras som skrafferade (randiga) 
områden i kartan.

MÅNGFUNKTIONELL BEBYGGELSE

Områden för Mångfunktionell bebyggelse har stads- 
och tätortsmässig karaktär och innehåller många 
olika servicefunktioner tillsammans med bostäder. 
Mångfunktionell bebyggelse är bebyggelse som i huvudsak 
används för bostäder, kontor, handel eller annan verksamhet 
som är förenlig med bostäder. Kompletterande funktioner 
som trafik- och parkeringsytor, grönområden och 
fritidsanläggningar ingår också. 

Underkategori:

Centrum

Kombinationer av handel, service, tillfällig 
vistelse, samlingslokaler, kontor och annan 
jämförlig verksamhet som ligger centralt eller 
på annat sätt ska vara lätta att nå. 

SAMMANHÄNGANDE BOSTADSBEBYGGELSE

Områden för Sammanhängande bostadsbebyggelse 
består huvudsakligen av bostäder. En eller ett fåtal 
servicefunktioner kan förekomma. Kompletterande 
funktioner som trafik- och parkeringsytor och grönområden 
ingår. Områdena är beroende av andra närliggande orter 
och karaktäriseras av en övervägande andel nattbefolkning 
och fler utpendlare än inpendlare.

Underkategori:

Större idrottsanläggning 

Av regional betydelse.  

VERKSAMHETER

Verksamheter är områden för verksamheter som inte 
bör blandas med bostäder. Verksamheterna i den här 
användningen är störande för omgivningen på något sätt, 
exempelvis genom att påverka omgivningen med buller 
och lukt eller generera tung trafik. Här ingår bland annat 
traditionella industriområden, områden för handel med 
skrymmande varor, företagsområden och ytkrävande 
verksamheter. 

Underkategorier:

Besöksanläggning 

Besöksanläggning som kan generera stora 
trafikmängder.

Särskilt verksamhetsområde

Arlanda flygplats markanspråk.

Totalförsvarets militära övningsfält.

Skyddsområde

Avser område söder om bana 1 på Arlanda 
flygplats. Området ligger inom ett 
högriskområde för flyghaveri, varför det inte 
föreslås någon ny bebyggelse inom området.

TEKNISK ANLÄGGNING

Tekniska anläggningar är grundläggande funktioner för ett 
fungerande samhälle. I översiktsplanen redovisas ytkrävande 
storskalig energiproduktion. Det finns ytterligare samhälls-
nyttiga anläggningar som inte redovisas i översiktsplanen.

Underkategorier:

Kraftledning

NATUR OCH FRILUFTSLIV

Natur och friluftsliv. Större sammanhängande områden med 
höga värden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Naturreservaten är allmänt 
tillgängliga och kan innehålla övernattningsmöjlighet 
för det rörliga friluftslivet, skidspår, vandringsleder, 
motionsslingor med mera. Områdena har olika karaktär och 
användning beroende på årstid.

Underkategori:

Viktiga strandområden

Områden nära tätorterna med en god 
tillgänglighet till strandzonen.

VATTEN

Vatten avser såväl sjöar som vattendrag. 

Underkategori:

Grundvattenförekomster

Stockholmsåsen

LANDSBYGD

Landsbygd är markområden som är möjliga för flera 
användningar, exempelvis jordbruk och friluftsliv, men 
där det inte är nödvändigt eller möjligt att ange vilka 
markområden som bör användas för vad.

Underkategori:

Servicenoder på landsbygden

Servicenod på landsbygden. Avser by eller 
samhälle med viss tillgång till kollektivtrafik 
och service. Här ser kommunen att bibehållen 
eller utvecklad service prioriteras som främjar 
en levande landsbygd. Eventuell utveckling 
ska koncentreras till servicenoderna. För mer 
information om inriktning för respektive 
servicenod, se avsnitt Landsbygd.

REGIONAL STADSKÄRNA 

Arlanda-Märsta pekas ut som regional stadskärna i RUFS 
2050. De är stadskärnor i länet, som kan komplettera 
varandra och den centrala stadskärnan med service, 
arbetsplatser och boende. Syftet är uppnå en flerkärnig 
region med tätare stadskärnor. 

Utvidgning av den regionala stadskärnan
Sigtuna kommuns förslag till utvidgning av den regionala 
stadskärnan till att innefatta Rosersberg, hela Märsta 
och Arlandaområdet. Läs mer i avsnittet Den regionala 
stadskärnan.

TRANSPORTINFRASTRUKTUR

Transportinfrastruktur avser det övergripande 
transportsystemet i kommunen. Befintlig infrastruktur 
redovisas med heldragna linjer och föreslagen ny 
infrastruktur redovisas med streckade linjer.

Underkategorier:

Kollektivtrafiknod

Större nod/bytespunkt i kollektivtrafiken.

Föreslagen kollektivtrafiknod

Större nod/bytespunkt i kollektivtrafiken.

Kollektivtrafikstråk

De huvudsakliga strukturbildande stråken för 
kollektivtrafik. 

Väg

Övergripande vägnät av betydelse för 
trafikförsörjningen. 

Gång- och cykelväg

Övergripande gång- och cykelnätet mellan 
kommundelar och till andra kommuner. 

Sammanlänkande stråk

Huvudsakliga stråk som är av betydelse för att 
koppla samman kommundelar.

Kombiterminal

Omlastningsplats för gods.

Större infrastrukturåtgärd

Större infrastruktursatsningar i befintlig  
väg och järnväg. 

Spårkorridor Roslagsbanan

Spårkorridor för en framtida avgrening av 
Roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda 
flygplats.

Arlanda flygplats
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Geografiska områden
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Aspvägen.

Valstavägen

MÄRSTA

Märsta är idag kommunens största tätort med cirka 31 500 
invånare (31 december 2020). Till Märsta räknas även Valsta 
och Östra Steninge. Närheten till Arlanda flygplats och 
en välutvecklad spårbunden kollektivtrafik till Stockholm 
och Uppsala ger Märsta särskilda fördelar. Här finns goda 
förutsättningar för ett starkt näringsliv, utveckling av 
attraktiva boendemiljöer och stärkta kommunikationer 
som binder ihop Märsta med Arlanda flygplats, Uppsala, 
Stockholm och övriga regionen.

Utvecklingen av Märsta ska framförallt ske genom 
värdeskapande kompletteringar i kollektivtrafiknära lägen. 

Som utpekad regional stadskärna ska Märsta utvecklas till en 
attraktiv, levande och välkomnande miljö med en levande 
stadsmiljö och inbjudande offentliga miljöer. 

Märsta upplevs idag som grönt med god tillgänglighet 
till parker, natur, landsbygdsmiljöer och uppskattade 
rekreationsmiljöer som Steningedalen, Steningeviken och 
Mälarens stränder. Märstas kvaliteter ska fortsatt tillvaratas 
och stärkas samtidigt som nya värden tillförs genom 
kompletteringar. 

Flera av Märstas bostadsområden är byggda som separata 
enklaver. För en socialt hållbar utveckling är det av stor 
vikt att stärka och utveckla rörelsemönster mellan dessa 
och till relevanta målpunkter. Det kan bland annat ske 
genom en omsorgsfull förtätning i sammanlänkande stråk, 
så som pågående planering för ett nytt bostadsområde i 
Midgårdsdalen, och en strategisk lokalisering av samhälleliga 
funktioner. För kommundelen Valsta anges mer detaljerade 
planeringsinriktningar i styrdokumentet Valsta 2030.

Mångfunktionell bebyggelse 

Centrum

Sammanhängande bostadsbebyggelse

Större idrottsanläggning

Verksamheter

Besöksanläggning

Totalförsvarets militära övningsfält

Teknisk anläggning - energiproduktion

Landsbygd

Natur och friluftsliv

Vatten

Kollektivtrafiknod

Gång- och cykelvägnät

Sammanlänkande stråk

Kollektivtrafikstråk

Vägnät

Föreslagen infrastruktur

Befintlig infrastruktur

Infrastrukturåtgärd

Kollektivtrafiknod

Gång- och cykelvägnät

Kollektivtrafikstråk

Kollektivtrafikstråk Märsta-Arlanda

Vägnät 

Befintlig markanvändning

Regional stadskärna - RUFS 2050

Regional stadskärna - utvidgning
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Bebyggelseutveckling i anslutning till  
Märsta tätort, ändrad markanvändning

Öster om Märsta station ska utredas för utveckling av en 
ny kommundel med urbana strukturer och stadskvaliteter. 
Utveckling av området är ett stort och viktigt 
framtidsprojekt som ska stärka Märstas roll i den regionala 
stadskärnan. Bebyggelsestrukturen ska vara tät med urbana 
kvaliteter, och bidra till att strukturellt koppla samman 
Märsta med Arlandaområdet. Utbudet av arbetsplatser, 
bostäder, utbildning, nöjen, kultur, offentlig service samt 
småskalig och specialiserad detaljhandel ska öka. Besöks- 
och personalintensiva verksamheter ska fokuseras till Märsta 
stations närområde samt till stråket mellan Märsta och 
Arlanda.

Enebys läge gör det intressant att utreda för utveckling 
av småhusbebyggelse. För att områdets kulturhistoriskt 
värdefulla struktur och de många fornlämningarna 
belägna på höjderna ska kunna finnas kvar, kräver det att 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelsen. 
Detta motiveras av det väsentliga samhällsintresset av 
bostadsförsörjning, som sker i anslutning till befintlig 
infrastruktur. Området är delvis beläget inom Järvakilen 
och angränsar i väst till ett svagt grönt samband, det vill 
säga ett smalt parti i den sammanhängande grönstrukturen. 

Planeringsinriktning Märsta

• Planera för en välkomnande, kvalitativ och 
identitetsskapande arkitektur i Märsta stations 
närområde och i exponerade entrélägen, både väster 
och öster om stationen. Rikta satsningar till noderna 
Märsta centrum, Märsta station och Valsta centrum 
samt det sammanlänkande stråket Södergatan-
Centrumleden-Midgårdsdalen-Valstavägen. 

• Nya byggnader i områden utpekade för 
mångfunktionell bebyggelse ska ges en skala som 
möjliggör visuell kontakt mellan de som vistas 
inne i husen och de som vistas på gatan eller 
bostadsgården. Exempel på detta är när byggnader 
har entréer som vetter direkt mot gatan, att det 
finns balkonger i fasadliv eller kommersiella lokaler 
i bottenvåningen. Vidare ska ny bebyggelse placeras 
och utformas så att den bidrar till att skapa ett 
sammanhängande och väl definierat gaturum med 
god anpassning till befintlig bebyggelse. Stadsmiljön 
ska gestaltas med variation och god orienterbarhet 
där människor trivs och känner sig trygga. 

• Bebyggelse från Märstas tidiga framväxt, 
från bondebygd och senare omvandling till ett 
stationssamhälle, är viktiga kulturhistoriska 
spår som skapar förankring i historien och stora 
upplevelsemässiga värden. Den äldre bebyggelsen 
tillsammans med omgivande kulturlandskap ska ses 
som en resurs att bevara och framhäva i stadsmiljön 
för att skapa dynamik och stärka den lokala 
platsidentiteten. 

För att säkra friluftsvärden och upprätthålla ekologiska 
spridningssamband får inte sambandet byggas bort. 
Utformning och placering av bebyggelse ska ske så 
att den gröna kilens funktion och värden bibehålls. 
Detta sker bland annat genom att dalgången mellan 
bebyggelseområdet och Eneby och Näsby inte ingår i 
området. Slutlig avvägning mot det gröna svaga sambandet 
görs vid detaljplaneläggning. Områdets utbredning 
har begränsats i planförslaget jämfört med i tidigare 
samrådsförslag för ÖP2022 i syfte att minska påverkan på 
regional grönkil. Övriga förutsättningar som planeringen 
behöver ta hänsyn till är bland annat väg 263 och väg 255 
samt översvämningsrisk i låglänta områden.

Västra Steninge slottsby föreslås utredas för en utökning 
av småhusbebyggelse. Utformning och placering av 
bebyggelse ska ske så att den gröna kilens funktion och 
värden bibehålls, till exempel genom att spara höjder med 
skog inom området. Hänsyn till friluftslivet tas genom 
att Järvakilen hålls minst 500 meter bred och genom att 
skogen med de högsta upplevelsevärdena, närmast Mälaren, 
undantas från exploatering. Hänsyn till kulturmiljön ska 
ske genom att behålla och utveckla viktiga kulturhistoriska 
stråk, att bygga terränganpassat och undvika olämpliga 
utfyllnader av mark samt att anpassa arkitekturen till 
slottsmiljön. Övriga förutsättningar som planeringen 
behöver ta hänsyn till är trafikförsörjning samt sociala frågor 
som att stärka och utveckla rörelsemönster mellan områden 
av olika karaktär, genom relevanta målpunkter.

Verksamheter sydväst om Västra Arlandastad. I anslutning 
till golfbanan, belägen mellan Norrsundavägen och väg 
263, finns ett mindre område som i dagsläget används för 
handelsändamål. Området avses utredas för komplettering 
med ytterligare verksamheter.

Märsta präglas till stor del av modern bebyggelse 
som tillkom från 1960-talet och framåt, då riksdagen 
fattade beslut om Arlanda flygplats och Märsta 
kom att utvecklas till en service- och bostadsort för 
flygplatsens personal. Bebyggelse som tydligt speglar 
denna samhällshistoriska utveckling är viktig att 
identifiera och bevara, inte minst för förståelsen av 
Märstas unika historia.  

• Kraftsamla och prioritera attraktivitets- och 
trygghetsskapande åtgärder. 

• Fokusera den huvudsakliga detaljhandeln och 
samhällsservicen till Märsta centrum. Verka för att 
stärka Valsta centrums attraktivitet utifrån dess roll 
som lokalt kommundelscentrum och mötesplats. 
Handel med skrymmande varor och andra inslag 
som kan komplettera utbudet i centrum ska 
fokuseras till befintliga verksamhetsområden i goda 
trafiklägen.

• Värna den gröna infrastrukturen inom och i 
anslutning till Märsta och verka för att naturvärden 
också nyskapas vid bebyggelseutveckling.

• Verka för att underlätta den gröna infrastrukturens 
behov av passager som främjar närrekreation, 
friluftsliv och ekologiska spridningssamband.

• Stärk vattenkontakten och öka den allmänna 
tillgången till Mälaren.

 Utveckling av området öster 

om Märsta station ska stärka 

Märstas roll i den regionala 

stadskärnan. 

Foto: Rosie Alm
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Regionala stadskärnor

pekas ut av Region Stockholm och är nationella 
och regionala målpunkter genom sina lägen, 
funktion och höga regionala tillgänglighet. 
Flerkärnigheten i regionen ger goda möjligheter 
till resurseffektiva infrastrukturlösningar, kortare 
pendlingstider och närhet till service och urbana 
kvaliteter. Stadskärnorna ska utgöra attraktiva 
lokaliseringsalternativ och komplettera den centrala 
regionkärnan.
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DEN REGIONALA STADSKÄRNAN  
ARLANDA-MÄRSTA  

Arlanda-Märsta är utpekat som en av Stockholmsregionens 
åtta yttre regionala stadskärnor. Utvecklingen av de 
regionala stadskärnorna är av betydelse för hela regionens 
samlade konkurrenskraft och attraktivitet.

Arlanda-Märsta har med sin unika roll och sitt 
svåröverträffade läge en avgörande betydelse för 
regionens möjlighet att utvecklas till Europas mest 
attraktiva storstadsregion. Områdets fortsatta utveckling 
fortsätter i egen process efter att översiktsplanen antagits. 
Under kommande år förstärks stadskärnans betydelse 
ytterligare genom den planerade stora expansionen av 
antalet arbetsplatser och resenärer inom stadskärnan 
och med bostäder öster om Märsta station. I Arlanda-
Märsta kommer innovativa och spännande stadsmiljöer, 
kunskapskluster och attraktiva arbetsområden växa 
fram. Stadskärnans karaktärsområden ska vara väl 
sammankopplade av kollektivtrafik och nya innovativa 
och hållbara transportalternativ för att möta framtidens 
klimatutmaningar och skapa effektivt markutnyttjande. 
Befintlig fördjupad översiktsplan för Arlanda upphör att 
gälla från och med översiktsplanens antagande. Tekniska 
beskrivningar och strukturindelning kan användas för 
framtagande av kommande underlag och riktlinjer.

Arlanda-Märstas unika värden 

Som regional stadskärna betraktat, är Arlanda-Märstas 
största och unika beståndsdelar Arlanda flygplats och 
arbetsplatserna mellan Märsta station och Arlanda. De 
utpekade nyckelbranscherna är logistik och besöksnäring. 
Här finns även högkvalitativt specialiserat näringsliv 
med stora möjligheter till utveckling av kluster och 
innovationshubbar där småföretag kan utvecklas och få 
växa i samverkan med varandra och större företag samt 
forskning och högre utbildningar. Arlanda-Märstas läge 
med närhet till både Stockholm och Uppsala ger utmärkta 
förutsättningar för ett starkt och diversifierat näringsliv, 
goda kommunikationer, god tillgång till utbildning och 
attraktivt boende inom kommunen.  
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Områden i den regionala stadskärnan

Märsta och öster om Märsta station
Utvecklingen av Märsta utgår från Märsta station. Här 
finns en stor potential att utveckla Märsta både genom 
förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur och genom 
utbyggnad av en ny kommundel öster om stationen. 
Förtätning i befintligt bostadsbestånd stärker bostads- och 
serviceutbudet. En ny kommundel öster om stationen 
kompletterar utbudet av bostäder, arbetsplatser, service och 
utbildning.  Den nya kommundelen ska skapa en attraktiv, 
levande och välkomnande miljö med urbana värden. 
Besöks- och personalintensiva verksamheter ska fokuseras 
till Märsta stations närområde samt till kollektivtrafikstråket 
mellan Märsta och Arlanda. Bussdepåkapaciteten i Märsta 
kan komma att behöva utökas för att svara mot det ökade 
kollektivtrafikbehovet när Märsta expanderar öster om 
stationen.

Arlanda flygplats
Arlanda flygplats, Stockholm-Arlanda Airport, är Sveriges 
största flygplats och landets huvudflygplats. Antalet 
flygpassagerare på Arlanda uppgick år 2019 till drygt 25 
miljoner passagerare, varav dryga 20 miljoner utrikes 
passagerare och knappt 5 miljoner inrikes passagerare. 

Kring flygplatsen arbetar ca 20 000 personer, vilket gör 
området till en av landets största arbetsplatser. Under 
coronapandemin 2020 har antalet flygresenärer minskat 
drastiskt men både ACI  och konjunkturinstitut spår en 
snabb återhämtning under de närmsta åren. ACI står för 
Airports Council International och är en internationell 
intresseorganisation för aktörer som driver och äger 
flygplatser.

Arlanda flygplats är utpekat som ett riksintresse för 
kommunikationer. Trafikverket beslutade den 31 mars 
2021 om en ny riksintresseprecisering för flygplatsen. 
Beslutet innebär bland annat nya påverkansområden för 
flygbuller och ett justerat markanspråk för flygplatsens 
befintliga och framtida anläggningar. Markanspråket för 
flygplatsen innehåller ytor för två eventuella framtida 
rullbanor i nord-sydlig riktning öster om flygplatsen. 
Kommunen tar inte ställning till genomförandet av 
nya rullbanor i översiktsplanen. Anläggandet av en 
ny start- och landningsbana bedöms inte vara aktuell 
inom översiktsplanens tidshorisont, såtillvida inte 
kapacitetsbehovet ökar markant. 

För flygplatsområdet finns en masterplan, framtagen av 
Swedavia. Masterplanen är ett vägledande dokument som 
beskriver hur flygplatsen med dessa olika verksamheter 
kan utvecklas de kommande 50 åren. År 2070 ska 
flygplatsen hantera 70 miljoner passagerare och 460 000 
flygplansrörelser.

Arlandastad väster om E4
Arlandastad väster om E4:an är ett företagsområde med 
ett varierat utbud av verksamheter inom logistik och frakt, 
lätt industri samt bygg- och hantverk. I området finns 
även handel och hotell samt ett visst utbud av kringservice 
såsom restauranger och drivmedelsstationer. Arlandastad ska 
fortsatt bevara sin mångfald av verksamheter och nya tillägg 
ska ske inom befintlig bebyggelsestruktur. Möjligheten 
att i framtiden anlägga en spårväg eller motsvarande 
kollektivtrafik inom Arlandastad ska inte förhindras vid 
planering och lovgivning.

I södra delen av området ligger en hotell-, mäss-,  
och konferensanläggning – Scandinavian XPO.

Sky City
Sky City är lokaliserat i det terminalnära läget vid 
flygplatsen och utgör flygplatsstadens kärna. Sky City 
ska utvecklas efter urbana ideal med promenadvänliga 
gator, parker och torg som kantas restauranger, butiker 
och annan typ av service och nöjen för både resenärer och 
arbetande. Inom området etableras verksamheter som 
hotell, kunskapsintensiva tjänsteföretag samt mäss- och 
konferensanläggningar. 

Park City
Park City domineras i dagsläget av långtidsparkeringar, 
biluthyrning och bilservice. På sikt kan området utvecklas 
till att även innehålla verksamheter som kontor, handel och 
hotell. Vid en framtida förlängning av Roslagsbanan från 
Vallentuna till Arlanda flygplats bör möjligheten att anlägga 
ett nytt stationsläge inom området studeras. Stationsläget 
kan med fördel utgöra en bytespunkt i ett sammanlänkat 
kollektivtrafikstråk som kopplar samman Park City med 
Märsta, övriga flygplatsstaden och Arlandabanan.

Östra Arlandastad
Östra Arlandastad är beläget i flygplatsstadens södra 
område, öster om E4:an. Området ska utvecklas till 
ett företagsområde som också möjliggör idrotts- och 
sportanläggningar, industri, kontor och hotell. I 
områdets södra del möjliggörs även utveckling av ett 
mäss- och konferensområde som ska kopplas samman 
med Scandinavian XPO, en befintlig mäss- och 
konferensanläggning på västra sidan om E4:an.

Östra Arlandastad ligger i direkt anslutning till 
Arlandabanan. Kommunen anser att ett eller två nya 
stationslägen på Arlandabanan bör studeras. Förslagen som 
redovisas i mark- och vattenanvändningskartan bygger på 
utredningar som togs fram för ÖP2014 och är kommunens 
förslag på möjliga stationslägen längs Arlandaban. Nya 
stationslägen skulle skapa förutsättningar för att försörja ett 
område med besöks- och personalintensiva verksamheter 
med ett attraktivt och hållbart resealternativ.

Cargo City
Cargo City ligger sydväst om terminalområdet i anslutning 
till flygtrafik och flygplatsens funktioner och ligger till 
största delen inom färdområdet (airside). Närhet till 
flygplatsen och E4:an gör området lämpat för flygfrakt 
och även logistiska ändamål. Stadsdelen präglas av 
transportinfrastruktur och fordonsrörelser. Swedavias 
masterplan för Arlanda föreslår även en eventuell 
järnvägsanslutning för flygfrakt inom logistikområdet.

Områden för Arlandas funktion utanför  
regionala stadskärnan

• Rosersberg är en logistiknod med stora och små 
logistikföretag beläget vid E4 och Ostkustbanan. Här 
finns en kombiterminal för omlastning mellan järnväg och 
väg. Kopplingen mellan järnväg och flyg är av nationell 
betydelse. Både Arlanda och Rosersberg utgör en del i det 
europeiska transportnätverket TEN-T. I närheten ligger 
Rosersbergs pendeltågsstation med tåg mot Märsta och 
centrala Stockholm. Med sin internationella betydelse 
samt starka koppling till flygplatsverksamheten anser 
kommunen att Rosersbergs logistikcentrum bör införlivas 
i den regionala stadskärnans avgränsning.

• Mellan bana 1 och E4:an, strax norr om Kolsta, avser 
kommunen pröva förutsättningarna för utveckling av 
verksamheter på idag oexploaterad mark. Området 
ligger i ett mycket strategiskt läge, i direkt anslutning 
till flygplatsen och kommunikationer. En förutsättning Foto: Mostphotos
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för utveckling av området är att Måby trafikplats byggs 
ut med sydliga ramper. Då området är beläget i direkt 
närhet till flygplatsen och kan komma att innehålla 
flygplatsrelaterade verksamheter anser kommunen att 
området bör införlivas i den regionala stadskärnans 
avgränsning. Området är tänkt att täcka behovet av 
utrymme som Arlanda kan behöva i framtiden. Platsen 
är vald för dess närhet till E4 och redan befintlig 
infrastruktur. Alternativa lokaliseringar norr eller öster 
om Arlanda har valts bort. Denna placering innebär 
att markerna norr och öster om Arlanda sparas för 
jordbruksändamål och för deras mycket höga natur- och 
kulturvärden.

• Flygbränsledepå. Omlastningsanläggning för transporter 
av flygbränsle till Arlanda flygplats.

En sammanlänkad och variationsrik  
regional stadskärna

Inom den regionala stadskärnan finns blandade funktioner 
och ett starkt näringsliv. Det finns goda förutsättningar att 
stärka funktionerna och ytterligare bidra till upplevelsen 
av stadskärna i hela området. Med ett stärkt regionalt 
transportsystem skapas ett attraktivt lokaliseringsalternativ 

till den centrala regionkärnan samtidigt som Arlandas 
funktion och internationella betydelse stärks.

Stärkt koppling inom kärnan och till andra  
regionala stadskärnor

För att stärka den rumsliga kopplingen mellan Märsta 
och Arlanda behövs flera större infrastruktursatsningar. 
En prioriterad fråga för Arlanda-Märsta är Märsta 
stations utveckling till ett resecentrum, en direkt och 
snabb kommunikation mellan stationen och flygplatsen, 
samt ett kollektivtrafikstråk genom arbetsplatsområdena 
mellan Märsta, Arlandastad och Arlanda. I den regionala 
planeringen läggs stor vikt vid framkomlighet mellan 
stadskärnorna. För att öka tillgängligheten mellan östra 
Storstockholm och Arlanda förordas därför i översiktsplanen 
att Roslagsbanan förlängs fram till Arlanda flygplats. Läs 
mer i kapitlet Trafik och mobilitet.

Sammanlänkande bebyggelsestruktur

Arlanda flygplats är östra Mellansveriges internationella 
kommunikation och Sveriges huvudflygplats.

Trafikverkets beslut om ny riksintresseprecisering 
för Arlanda flygplats öppnar upp möjligheterna för 
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Planeringsinriktning Regionala stadskär-
nan Märsta-Arlanda

• Främja ökad funktionsblandning och ge plats 
för småföretag i området kring Märsta station.

• Skapa utrymme för växande företag i den 
regionala stadskärnan, från startup till stora 
företagsetableringar i växande branscher. 

• Skapa möjlighet till branschspecifika kluster 
och hubbar. Kommunens ambition är att stötta 
en etablering av en Science Park eller filial för 
högre utbildning i regionkärnan Märsta-Arlanda. 
Detta kan bli en motor för utvecklingen och 
bredda näringslivet mot branscher som idag är 
mindre förekommande i kommunen. Etablering 
av science park kan ske i samarbete med stora 
lärosäten. 

• Möjlighet till förbättrad kollektivtrafik ska 
skapas inom regionala stadskärnan. Det ska finnas 
goda möjligheter att resa hållbart till och inom 
den regionala stadskärnan.

• Möjligheten att i framtiden anlägga en 
buss- eller tågförbindelse från Märsta station 
genom Arlandastad och ut till Arlanda ska inte 
förhindras i detaljplaneringen och lovgivning. 

•  Vid bebyggelseutveckling i stationsnära lägen 
ska kollektivtrafikens framtida framkomlighet 
säkerställas. Detta gäller särskilt bussterminalerna 
på Arlanda, Märsta station och Sigtuna 
busstation. 

• Ny bebyggelse ska präglas av en välkomnande, 
kvalitativ och identitetsskapande arkitektur. 
Kommunen ser positivt på framtagande av 
kvalitetsprogram och gestaltningsprogram 
som ska uppnås vid detaljplaneläggning och 
lovgivning. Flera karaktärsområden inom 
stadskärnan har gestaltningsprogram som ska 
följas. 

• Inom den regionala stadskärnan ska 
förutsättningarna för att gå eller cykla vara 
goda. Kommunen ska därför verka för att gång- 
och cykelvägar byggs ut och knyter samman 
stadskärnans olika områden och målpunkter. På 
sikt bör även det regionala gång- och cykelnätet 
kopplas ihop med Arlanda.

• Verka för att underlätta den gröna 
infrastrukturens behov av passager som främjar 
närrekreation, friluftsliv och ekologiska 
spridningssamband. 

• Värna Stockholmsåsens funktion genom att 
ställa krav på dagvattenreningen och avledningen 
av förorenat dagvatten på och längs åsen. Särskild 
hänsyn ska tas inom tillrinningsområdet till 
reservvattentäkt Stockholmsåsen-Norrsunda.

bostadsutveckling i ett kollektivtrafiknära läge direkt öster 
om Märsta station. Detta är möjlighet som kommunen 
ska tillvarata och som kommer att stärka Märstas roll i 
den regionala stadskärnan. Utvecklingen av en ny blandad 
och stadsmässig kommundel kommer tillsammans med 
utvecklingen i Arlandaområdet bidra till att länka samman 
den regionala stadskärnans olika delar.

En regional stadskärna med stora ytbehov

I och med Arlandas behov, krävs ett mycket större 
skyddsavstånd för verksamheten jämfört med i övriga 
regionala stadskärnor. Bostadsområdena har etablerats i 
västra delen av regionala stadskärnan av säkerhets- och 

hälsoskäl. För att balansera kravet på funktionsblandad 
stadskärna, med de restriktioner som råder kring flygplatsen, 
anser Sigtuna kommun att stadskärnans avgränsning 
behöver inbegripa den halva av Märsta som idag inte räknas 
in. Cirka 60 procent av kommunens invånare bor då inom 
regionala stadskärnan. Många är också arbetstagare inom 
stadskärnan. För att få till en korrekt bild av resandebehovet 
inom stadskärnan, behöver hela Märsta utgöra underlag i 
beräkningen av infrastruktursatsningarna. Idag räknas med 
cirka 12 000 boende inom Arlanda-Märsta när det i själva 
verket rör sig om drygt 32 000.
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SIGTUNA

Sigtuna är beläget vid Mälarens strand i kommunens västra 
delar. Tillsammans utgör områdena kommunens näst största 
tätort, med ett invånarantal på cirka 9 700 personer  
(31 december 2020). 

Sigtuna stads stadskärna har höga kulturhistoriska värden 
och omfattas av riksintresse för kulturmiljövård. Bevarande- 
och förnyelseplan för Sigtuna stad (2019) preciserar 
riksintressets värdebeskrivning och innehåller riktlinjer, 
värdebeskrivningar och råd för att stadens ska kunna 
utvecklas i samklang med sin unika kulturmiljövärden. 
Bevarande- och förnyelseplanen ska utgöra stöd och 
vägledning för fastighetsägare, invånare och kommunens 
nämnder och tjänstemän i frågor som berör bevarande och 
utveckling av kulturmiljön. 

Kommunen avser att göra en översyn av eventuella 
avvikelser mellan Bevarande- och förnyelseplanens 
inriktning och outnyttjade byggrätter i gällande 
detaljplaner.

Inom befintlig bebyggelsestruktur, utanför 
riksintresseområdet för kulturmiljövård, är inriktningen en 
varsam utveckling av bostäder och andra funktioner. En 
mer expansiv utveckling sker norr om Sigtuna stad. Strax 
nordväst om Pilsborondellen växer den nya stadsdelen 
Sigtuna stadsängar fram. Stadsdelen ska inrymma en 
blandad bostadsbebyggelse och skola, samt handel och 
service som kompletterar utbudet i centrala Sigtuna. 
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För att stärka Sigtuna stad som besöksmål och plats i 
regionen är det av stor betydelse att utveckla de kollektiva 
transportmedlen till Märsta station och Arlanda flygplats.

Bebyggelseutveckling i anslutning till Sigtuna stad

Västra Sjudargården avses utredas för en småskalig 
utveckling av småhus med betoning på friliggande 
enbostadshus, naturpräglad karaktär och terränganpassning. 
Områdets natur-och friluftsvärden är viktiga förutsättningar 
som planeringen behöver ta hänsyn till. Bebyggelsen 
placeras i anslutning till befintliga vägar och på ett sådant 
sätt att allmänheten har fortsatt åtkomst till omgivande 
friluftsområden. 

Hällsboskogen avses utredas för en varsam utveckling av 
småhus. I planeringen är det viktigt att hitta balansen 
mellan rekreativa intressen och boende i området. 
Skogskänslan ska i huvudsak bevaras och löp-, skid-
och cykelspår ska fortsatt finnas kvar inom området. 
Terränganpassning av bebyggelsen är viktigt. Planeringen 
behöver ta hänsyn till områdets alla friluftsvärden, så 
att möjlighet finns till även mer lugna aktiviteter som 
skogspromenader. En bred grön korridor undantas från 
exploatering bland annat för att möjliggöra detta. Skogliga 
naturvärden och värden kopplade till våtmarksområden ska 
beskrivas och bedömas i detaljplanearbetet.

Längs väg 263, i höjd med Sigtuna stadsängar, ska 
möjligheten att anlägga en drivmedelstation undersökas. 

Planeringsinriktning Sigtuna

• Verka för utvecklad kollektivtrafik med god 
turtäthet i stråket Sigtuna stad-Märsta-Arlanda.

• Inriktningen för Sigtunas stadskärna är i 
huvudsak bevarande, men en varsam utveckling 
kan i vissa fall ske under förutsättning av att 
befintliga värden inte äventyras. Bevarande- och 
förnyelseplan för Sigtuna stad (2019) ska vara 
vägledande vid prövning enligt Plan- och bygglagen 

samt vid utveckling av offentliga platser, exempelvis 
park och torg, inom planens geografiska område. 

• Utveckla Sigtuna stads offentliga rum genom 
att höja upplevelsevärdet av befintliga attraktioner 
och tillföra nya med utgångspunkt i platsens 
kulturhistoriska värden. 

• Stärk vattenkontakten och öka den allmänna 
tillgången till Mälaren. Undvik att skapa barriärer 
mot vattenlinjen.
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ROSERSBERG

Rosersberg ligger i kommunens södra del, i ett strategiskt 
läge med nära anslutning till E4:an, Ostkustbanan och 
Arlandabanan. Även naturen finns nära då Rosersberg ligger 
mellan de två gröna kilarna, Järvakilen och Rösjökilen . 
Kommundelen har ett invånarantal om ca 1 800 personer 
(31 december 2020). 

Samhället har en tydlig uppdelning mellan bostäder och 
verksamhetsområden. Öster om järnvägen har Rosersberg 
en villastadsprägel samtidigt som ungefär hälften av de 
boende bor i lägenheter i flerbostadshus. Inom befintlig 
struktur ska befintlig markanvändning i huvudsak fortgå. 
Vid utveckling av stadsbyggnadsprojektet Mer Rosersberg 
bör lokalisering av ny service och nya mötesplatser ske på 
ett sätt som kopplar samman de olika sidorna om järnvägen.

Sydväst om bostadsområdet ligger Rosersbergs 
verksamhetsområde, ett logistikcentrum som är av stor 
betydelse för näringslivet och regionens konkurrenskraft. 

Rosersbergs verksamhetsområde är ett av de största 
logistikområdena i Storstockholmsområdet och inrymmer 
norra Stockholms enda kombiterminal. Rosersbergs 
kombiterminal är den nordligaste som går att nå från 
centrala Europa på ett dygn. För att klara framtidens krav 
på längre och tyngre godståg planeras en expansion av 
kombiterminalen söderut. Ytterligare verksamheter finns 
söder och öster om bostadsområdet, i närheten av trafikplats 
Rosersberg. 

Trafikverket valde under 2017 att stänga korsningen 
Slottsvägen-Ostkustbanan på grund av bristande 
säkerhet. Trafikförsörjningen av Rosersbergs bostads- och 
verksamhetsområden kräver ur både hållbarhets- och 
säkerhetssynpunkt att ytterligare en väganslutning med ny 
planskild korsning planeras och anläggs. Se vidare kapitlet 
Trafik och Mobilitet.
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Planeringsinriktning Rosersberg

• Tillvarata potentialen i det kollektivtrafiknära 
läget och utveckla Rosersberg  med ett större och 
varierat utbud av boendeformer, utökad service, 
icke-störande verksamheter och fler mötesplatser. 

• Verka för att kopplingen över Ostkustbanan 
återställs genom en ny planskild korsning. 

• Rosersberg ska i lägen utpekade i mark- och 
vattenanvändningskartan fortsatt utvecklas med 
verksamheter som kan dra nytta av det strategiska 
läget, i nära anslutning till stora transportstråk 
och Arlanda flygplats.

• Värna den gröna infrastrukturen inom och i 
anslutning till Rosersberg. 
• Tillvarata och utveckla natur-, kultur och 
strövområden, framför allt i närheten till 
Fysingen samt Rosersbergs och Skånela slott.
Söder om Rosersbergs verksamhetsområde finns 
ett grönt svagt samband  som är betydelsefullt 
för att länka samman de gröna kilarna Järvakilen 
och Rösjökilen. Genom samverkan mellan olika 
aktörer finns möjlighet att stärka detta samband 
och gynna såväl friluftslivet och ekologiska 
spridningssamband.

• Stärk vattenkontakten och öka den allmänna 
tillgången till Mälaren.

• Verksamhet inom tillrinningsområdet till 
reservvattentäkt ska ske med restriktivitet som 
inte äventyrar kommande generationers tillgång 
på dricksvatten av god kvalitet och kvantitet.

Bebyggelseutveckling i anslutning till  
Rosersberg tätort

Mer Rosersberg. Den goda regionala tillgängligheten 
gör Rosersberg till ett strategiskt läge för stationsnära 
bebyggelseutveckling. I direkt anslutning till 
pendeltågsstationen planeras ett av kommunens största 
stadsbyggnadsprojekt – Mer Rosersberg. Med direkt närhet 
till pendeltågsstation, arbetsplatser, natur- och kulturmiljöer 
kring Rosersbergs slott liksom närheten till Mälaren har 
området unika förutsättningar för en hållbar utveckling av 
blandad bebyggelse med betoning på bostäder. Rosersbergs 
villasamhälle har i dagsläget ett begränsat utbud av service 
ur ett boendeperspektiv. Utvecklingen av området, som i 
huvudsak planeras ske väster om järnvägen, kommer att 
bidra till en utökad service, möjlighet till fler mötesplatser 
och aktiviteter samt ett större och mer varierat utbud av 
boendeformer.

Verksamheter öster om Rosersberg villasamhälle. I kilen 
mellan Norrsundavägen, Arlandabanan och E4:an avser 
kommunen pröva förutsättningarna för nya verksamheter. 
Med hänsyn till landskapsbilden runt Norrsunda kyrka 
och att området ligger inom tillrinningsområde för 
reservvattentäkt Stockholmsåsen- Norrsunda, samt att 
pågående markanvändning delvis är jordbruksmark, har 
utbredningen minskats i jämförelse med tidigare beslutad 
yta i ÖP2014. Framtida detaljplanearbete får vidare 
klargöra frågor rörande eventuell risk för påverkan på 
reservvattentäkt och Svenska kraftnäts planer på kommande 
kraftledningsdragning i området. Viktiga förutsättningar 
för planeringen är även kulturmiljövärden, framförallt 
landskapsbilden runt Norrsunda kyrka, samt skyltläget från 
E4:an.

Utbyggnad av Rosersberg kombiterminal. Området söder 
om kombiterminalen avses utredas för en förlängning av 
terminalområdet. Rosersbergs kombiterminal ska utgöra 
ett attraktivt lokaliseringsalternativ för transport-intensiva 
företag och stärkas som knutpunkt för omlastning, lager 
och varuhantering. 
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LANDSBYGDEN

Sigtuna kommuns landsbygd är av stor betydelse för 
kommunens identitet. Stora delar av landsbygden utgörs av 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och områden med höga 
natur- och rekreationsvärden. Landsbygden är en stor resurs 
med unika kvaliteter som behöver få utvecklas i sin takt, 
med sina förutsättningar. 

Sigtuna kommun verkar för att landsbygden ska utvecklas 
och vara attraktiv för boende och företagande. För att 
främja en levande landsbygd prioriterar kommunen att 
bibehålla eller utveckla en tillfredsställande servicenivå 
i utpekade servicenoder på landsbygden. Service- och 
bebyggelseutveckling ska i huvudsak koncentreras till 
de servicenoder som utifrån infrastruktur och övriga 
förutsättningar är lämpliga. 

Inom den övriga landsbygden, som inte utgör servicenoder, 
är inriktningen att nuvarande markanvändning i 
huvudsak ska fortgå. I lämpliga lägen kan en varsam, 
småskalig komplettering övervägas. Arlanda flygplats 
och Totalförsvaret medför bullerpåverkan och dessa 
verksamheters utveckling skyddas då de är statliga 
riksintressen. På grund av detta är möjligheten till 
bostadsbyggnation begränsad inom stora delar av 
landsbygden. 

SERVICENODER PÅ LANDSBYGDEN

Översiktsplanen pekar ut fem servicenoder på landsbygden. 
Sett från kommunens västra till östra del är dessa Granby, 
Venngarn, Odensala, Lunda och Skepptuna. De har 
olikheter, men gemensamt för servicenoderna är att de 
utifrån läge, serviceutbud och sociala strukturer är av 
betydelse för en levande landsbygd.

Framtida servicelösningar på landsbygden

Den tekniska utvecklingen öppnar upp möjligheter för 
nya servicelösningar som kan underlätta människors 
vardag på landsbygden. Det kan till exempel handla om 
att skapa en lokal samlingsplats dit matvaror och liknande 
levereras, utöka möjligheter till gemensamma lösningar för 
återbruk av olika slag, digital rådgivning inom vården samt 
utbildning och arbete på distans. För att den ska vara möjlig 
är det av stor vikt att det finns god tillgång till bredband.

Landsbygden

Planeringsinriktning Granby

• Granby ska fortsatt ha en sammanhållen och 
naturpräglad karaktär.

• Vid detaljplaneläggning ska friluftslivet och 
turismens intressen beaktas särkilt.

• Gemenskap bör främjas genom att i 
detaljplaner möjliggöra för en utveckling av fler 
mötesplatser. 

• Bostadsexploatering medför krav på en 
förbättrad trafiksäkerhet till Granby. Kommunen 
ska därför verka för säkra anslutningspunkter till 
väg 263. 

• Ny bebyggelse ska anslutas till en för Granby 
gemensam VA-anläggning.

• Planera och verka för en gång-och cykelväg 
mellan Granby och Sigtuna stad.

Planeringsinriktning Venngarn

• Vid lokalisering och gestaltning ska stor hänsyn 
tas till de riksintressanta värden som finns intill 
slottet och dess tillhörande kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelse, betydelsefulla siktlinjer och 
omgivande natur- och kulturlandskap. 

• Venngarn ska fortsatt ha en sammanhållen 
karaktär. Inriktningen är att i första 
hand pröva nyexploatering i traditionella 
bebyggelselägen samt genom förtätning i befintlig 
bebyggelsestruktur, med hänsyn till kulturmiljöns 
visuella läsbarhet. Ny bebyggelse ska därför 
anpassas efter befintliga bebyggelsemönster och 
ansluta till den sammanhängande strukturen. 
Den sammanhängande jordbruksmarken ska i 
största möjliga mån undantas från exploatering. 
Jordbruksmarkens arrondering ska vara god.

• Ny bebyggelse ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet.

• Verka för förbättrade kommunikationer i form 
av en ökad turtäthet i kollektivtrafiken, förbättrat 
hållplatsläge närmare bebyggelsen samt en gång- 
och cykelväg mellan Sigtuna stad och Venngarn. 

Granby

Granby är ett fritidshusområde där omvandling till en 
bostadsort med en stor andel permanentboende pågår. 
Omvandlingen tog fart på 2000-talet då ett flertal nya 
permanentbostäder utvecklades, framförallt i anslutning till 
fritidshusområdet. I samband med utbyggnaden byggdes 
även en förskola.

Idag har Granby en permanentboende befolkning på ca 
320 personer, fördelat på ca 150 bostäder. Kommunens 
intention är att fortsätta utvecklingen genom att tillföra 
ytterligare småhus med permanentstandard, förbättra 
infrastrukturen och utöka servicen. Utvecklingen ska ske i 
anslutning till befintlig bebyggelse i Granbyområdet samt 
närliggande Hammaren/Hagtorp.

En hållbar vatten- och avloppshantering är en förutsättning 
för områdets utveckling. Inom ramen för pågående 
detaljplan utreds möjligheten att inrätta ett kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Venngarn 

Venngarn slott, med tillhörande slottspark och byggnader, 
är utpekat som statligt byggnadsminne. Under 2010-talet 
har slottsområdet utvecklats och förädlats till ett levande 
och mångfacetterat bysamhälle för såväl besökare, 
verksamma som boende. Med utgångspunkt i platsens 
höga kulturhistoriska värden har värdebärande byggnader 
rustats upp samtidigt som nya verksamheter och bostäder 
tillkommit. Utöver bostäder finns här bland annat café, 
restaurang, lokaler, träningsanläggning, butiker och 
stall. Bostads- och serviceutbudet samt funktionen som 
besöksmål gör Venngarn till en betydelsefull servicenod i 
landsbygdens västra delar. 

I syfte att stärka Venngarns attraktivitet som plats att 
besöka, verka och bo på föreslås en fortsatt hänsynsfull 
utveckling av bostäder, service och besöksnäring. Nya 
tillägg ska noga studeras med utgångspunkt i platsens 
kulturhistoriska värden. 
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Odensala 

Odensala är ett samhälle beläget i kommunens norra 
landsbygdsdel. I Odensala finns tillgång till kollektivtrafik 
och ett serviceutbud omfattande grundskola, förskola, 
idrottsplats och bygdegård. Ortens karaktär, serviceutbud 
och ortens strategiska läge gör Odensala till en betydelsefull 
servicenod för landsbygdens norra delar. Hela omgivningen 
är utsedd till helhetsområde för värdefull kulturmiljö.

På sikt är Odensala ett strategiskt intressant läge för 
bostadsutveckling, både ur ett kommunalt och regionalt 
perspektiv. En stor fördel är närheten till Ostkustbanan 
och den potential det innebär för framtida utveckling av 
bostäder i ett nytt stationsnära läge. I dagsläget begränsas 
möjligheten till bostadsutveckling i Odensala av flygbuller 
från Arlanda flygplats. Bostadsutveckling kan först bli 
aktuell om och när restriktionerna förändras.

En hållbar helhetslösning för vatten- och avlopp är en 
förutsättning för framtida bebyggelseutveckling i Odensala. 
Knivsta kommun verkar för att ansluta sitt avloppsvatten 
till Käppala reningsverk på Lidingö varvid ledningen 
föreslås gå genom Sigtuna kommun. Ledningsdragningen 
planeras att gå via Odensala till en anslutning i Märsta. 
Detta skapar förutsättningar för en hållbar hantering av 
avloppsvatten för befintlig bebyggelse och vid en framtida 
utveckling av området.

Planeringsinriktning Odensala

• Planera och verka för en gång- och cykelväg 
mellan Odensala och Märsta.

• Verka för ett framtida stationsläge i eller i närheten 
av Odensala.

• Verka för att Knivsta kommuns anslutning till 
Käppala reningsverk sker genom ledningsdragning 
av vatten och avlopp via Odensala.

• Verka för att Svenska kraftnät och Vattenfalls 
förstärkning av transmissionsnätet sker med 
hänsyn till kommunens ambitioner om en framtida 
utveckling av Odensala.

• Vid förhandsbesked och annan lovgivning 
ska stor hänsyn tas till kulturmiljövärden och 
bebyggelsestruktur samt till landskapsbildskydd.

Planeringsinriktning Lunda

• Verka för att Lunda ska bibehålla sin roll som 
servicenod.

• Småskalig utveckling av kompletterande 
servicefunktioner kan övervägas i lämpliga lägen 
och stor hänsyn ska tas till landskapsbildsskydd 
och kulturmiljövärden.

Lunda

Lunda utgör en servicenod i kommunens östra del. 
Samhället har med sin tillgång till kollektivtrafik och 
service i form av livsmedelsbutik, drivmedelsstation, 
idrottsplats och kyrka med samlingslokal ett grundläggande 
serviceutbud som är av betydelse för landsbygdens östra 
delar. Hela omgivningen är utsedd till helhetsområde för 
värdefull kulturmiljö. Lundas lokalisering gör området 
särskilt intressant för utveckling av smarta servicelösningar, 
exempelvis en framtida samlingsplats för närboendes 
leveranser.

Lunda är lokaliserat i nära anslutning till Arlanda 
flygplats och flygplatsens markreservat för framtida 
rullbanor. På grund av närheten till flygplatsen är det inte 
möjligt att bygga nya bostäder i området. Då befintligt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp har nått sin 
nuvarande kapacitetsgräns är möjligheten till utveckling av 
verksamheter mycket begränsad.

Planeringsinriktning Skepptuna

• Verka för att Skepptuna ska bibehålla och 
utveckla befintlig servicenivå. 

• Ny bostadsbebyggelse ska ta stor hänsyn till 
kulturmiljövärden och landskapsbildsskydd.

• Utanför angiven ändrad markanvändning för ny 
bebyggelse kan enstaka ny bostadsbebyggelse prövas 
i förhandsbesked.

Skepptuna

Skepptuna är ett bysamhälle i kommunens nordöstra 
delar. Samhället är med sin tillgång till kollektivtrafik 
och service i form av bland annat förskola, grundskola, 
idrottsplats och samlingslokaler utpekad som en servicenod. 
I syfte att stärka serviceunderlaget och främja ett fortsatt 
levande bysamhälle planeras utbyggnad med småhus i 
anslutning till Skepptunas bygdegård, skola och förskola. 
Förutsättningarna för ytterligare bebyggelseutveckling 
är på grund av serviceortens perifera läge, bristande 
vägstandard och flygbullersituationen begränsad. Nuvarande 
flygbullerrestriktioner innebär att en ny tätort inte får 
tillkomma i Skepptuna. Skepptuna ligger inom ett område 
för riksintresse för kulturmiljövård vilket ska beaktas 
vid förhandsbesked och detaljplaneläggning och annan 
lovgivning.

BEBYGGELSEUTVECKLING PÅ ÖVRIGA  
LANDSBYGDEN

För att bibehålla landsbygdens karaktär och tillgångar 
krävs särskild hänsyn vid lokalisering och utformning 
av ny bebyggelse. Nedan redovisas övergripande 
planeringsinriktning för lokalisering och utformning av ny 
bebyggelse på landsbygden. Planeringsinriktningarna ska 
beaktas i bygglov och förhandsbesked på landsbygden.

Lokalisering av ny bebyggelse 

Lokalisering av ny bebyggelse ska ske enligt platsens 
traditionella bebyggelsemönster i syfte att utveckla de 
kulturhistoriska värdena. Det innebär att bygga vidare 
på befintliga byar och lämpliga luckor inom befintlig 
bebyggelsestruktur. Att bygga ihop separata byar eller skapa 
nya ska undvikas.
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För en- och tvåbostadshus utanför områden 
med detaljplan, områdesbestämmelse eller 
sammanhållen bebyggelse finns det lättnader 
från bygglovsplikten. Där krävs inte bygglov 
för en liten tillbyggnad eller att uppföra en 
komplementbyggnad, mur eller plank i omedelbar 
närhet av bostadshuset, om åtgärden inte uppförs 
närmare gränsen än 4,5 meter eller om berörda 
grannar har gett sitt medgivande till åtgärden.

Praxis i Sigtuna kommun är att en tillbyggnad 
på upp till 50 procent av den befintliga 
huvudbyggnadens byggnadsarea (BYA) vid senast 
givna bygglov bedöms som bygglovbefriad. 
Tillbyggnaden får dock högst vara 40 
kvadratmeter BYA och en förutsättning är att 
hela byggnaden nyttjas till samma ändamål som 
tidigare.

En bygglovbefriad komplementbyggnad 
är en byggnad i högst en våning belägen i 
huvudbyggnadens omedelbara närhet och som 
fyller ett behov som komplement till bostaden. 
Den får inte dominera över huvudbyggnaden i area 
och volym och får vara som störst 50 procent av 
huvudbyggnadens byggnadsarea, dock högst 60 
kvadratmeter BYA i en våning. Tillstånd kan komma 
att krävas enligt annan lagstiftning såsom exempelvis 
miljöbalken, kulturminneslagen, naturvårdslagen 
eller väglagen.

BYGGLOVBEFRIADE ÅTGÄRDER FÖR EN- OCH TVÅBOSTADSHUS 

UTANFÖR SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE

Sammanhängande öppna landskapsrum, friluftsstråk 
och viktiga siktlinjer ska bevaras. Bebyggelse bör därför 
placeras i kantzoner och alltför öppna, iögonfallande lägen 
bör undvikas. Med kantzoner avses delar av landskapet 
som ligger i kanten av större öppna eller slutna områden, 
exempelvis skogsbryn.

Nybyggnad av enstaka bostäder för jordbrukets behov, 
exempelvis vid generationsskifte, kan prövas både inom 
och utanför bullerstörda områden. Ny bostadsbyggnad 
ska placeras i nära anslutning till brukningscentrum och 
mangårdsbyggnad, så att det blir ett komplement till 
gården. 

Tomternas planering

Bebyggelse utanför tätorterna ska ha en landsbygdskaraktär, 
kännetecknad av väl tilltagna tomter som skapar en 
luftighet mellan bostadshusen och inrymmer plats för 
naturlig vegetation, fristående komplementbyggnader och 
egna odlingar.

Placering av bebyggelse ska ske utifrån platsens naturliga 
terrängförhållanden. Låglänta, öppna områden bör undvikas 
och för att skapa en god boendemiljö bör byggnader ha stöd 
i den befintliga terrängen. Stora uppfyllnader och större 
ingrepp i form av sprängning och schaktning bör undvikas.

För att skapa en boendemiljö med goda sol- och 
skuggförhållanden bör tomter lokaliseras för att skapa 
vistelsemiljöer i söder-västerläge, och endast i undantagsfall 
mot norr-öster. 

Bebyggelsens utformning

Utformningen av bebyggelsen vad gäller form, 
färg och materialval ska ske med hänsyn till lokala 
bebyggelsetraditioner och platsens specifika förutsättningar. 
Inom riksintresseområden för kulturmiljövård gäller särskilt 
högra krav på utformning och anpassning till landskapet. 
Höga krav gäller även inom utpekade områden med höga 
kulturmiljövärden i kommunens kulturmiljöprogram. 
För dalgången mellan Hova och Odensala finns särskilda 
riktlinjer för bebyggelseutveckling.
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födelseöverskott till följd av en ung befolkning. Andelen 
äldre i kommunen är förhållandevis låg i jämförelse med 
riket. Befolkningen i Sigtuna kommun beräknas fortsatt 
växa och uppskattas fram till år 2030 att öka med drygt  
9 200 nya invånare. 

Åldersförändringar

Befolkningsprognosen 2021-2030 visar att det väntade 
bostadsbyggandet ger en relativt hög inflyttning och en 
stor andel av dessa inflyttare är i åldrarna 25 till 40 år. Att 
antalet personer i åldern 25 till 40 beräknas öka kraftigt 
medför i sin tur att även antalet barn ökar. 

Liksom övriga Sverige står Sigtuna kommun inför en 
ökning av antalet äldre. Personer som är 80 år och äldre är 
den befolkningsgrupp som ökar mest. Den ökade andelen 
äldre ställer krav på vårdplatser och anpassade bostäder, 
då äldre i större utsträckning har behov av tillgängliga 
bostäder. I planeringen ska kommunen planera utifrån 
den förväntade demografiska utvecklingen och verka för 
att äldre ska kunna flytta till mindre, tillgängliga bostäder 
vid behov. Lagstiftningen ställer krav på att nyproducerade 
bostäder ska vara tillgängliga och användbara för personer 
med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det innebär 
att nyproduktion av bostäder medför att utbudet av 
tillgängliga bostäder ökar. Detta kan även bidra till bättre 
fungerande flyttkedjor, då bostäder i beståndet frigörs.

Skillnader i livsvillkor 

Målsättningen är att Sigtuna ska vara en sammanhållen 
kommun där det finns likvärdiga möjligheter till ett gott liv. 
I dagsläget finns tydliga sociala och ekonomiska skillnader 
mellan olika bostadsområden och grupper i kommunen. 
Skillnaderna fördelas geografiskt: de ekonomiskt, socialt och 
utbildningsmässigt resursstarka invånarna är koncentrerade 
till vissa bostadsområden, medan de minst resursstarka 
invånarna är koncentrerade till andra. Den socioekonomiskt 
svagaste delen av kommunen har knappt hälften så hög 
medianinkomst som den starkaste delen av kommunen. 
Ohälsotalen i den socioekonomiskt svaga delen är mer än 
dubbelt så höga. 

Att minska den socioekonomiska polariseringen och 
skillnaderna i livsvillkor är en av kommunens största 
utmaningar. Sigtuna kommun har under senare år 
initierat ett omfattande arbete inom flera sektorer för att 
minska socioekonomiska skillnader och öka den sociala 
hållbarheten. Översiktsplanen genomsyras av viljan att 
genom stadsplanering främja inkludering, trygghet och 
trivsel.

DEMOGRAFI

Sigtuna kommun har haft en betydande befolkningsökning 
under hela 2000-talet. Under den senaste tioårsperioden 
har kommunens befolkning ökat med strax över 9 500 
invånare, vilket ger en procentuell ökning av invånarantalet 
på nästan 24 procent. Befolkningsökningen i Sigtuna 
kommun har varit något snabbare än snittet för länet och 
ungefär dubbelt så snabb som snittet i riket.

Märsta               31 669

Sigtuna stad  9 680

Rosersberg  1 792

Landsbygd  6 396

Totalt                49 537

Tabell 1. Antal invånare per 31 december 2020.

Merparten av kommunens befolkning bor i tätorterna 
Märsta, Sigtuna och Rosersberg. Märsta är den största 
tätorten i kommunen där cirka 64 procent av kommunens 
invånare bor. 

Den starka befolkningstillväxten drivs i huvudsak av en 
hög inflyttning till kommunen, vilket har möjliggjorts av 
en hög byggtakt. Samtidigt växer befolkningen genom ett 

BEFINTLIGT BOSTADSBESTÅND

Bostadsbebyggelsen i Sigtuna kommun är till dominerande 
del uppförd från 1960-talet och framåt. Det totala antalet 
bostäder uppgick den 1 januari 2020 till 19 635 bostäder.  
Av dessa var ca 41 procent hyresrätter, 28 procent 
bostadsrätter och 31 procent äganderätter. 
Sett enbart till flerbostadshus är hyresrätter den vanligaste 
upplåtelseformen med ca 59 procent. Andelen hyresrätter i 
flerbostadshus utgör en betydande del som upplåtelseform i 
förhållande till länet och andra jämförbara kommuner – där 
förhållandet är det omvända.

BOSTADSBYGGANDE 

Under den senaste tioårsperioden 2011-2020 har strax över 
300 bostäder per år färdigställts. Nybyggnationstakten har 
under åren varierat kraftigt, med en topp under år 2011 
då över 600 bostäder färdigställdes. Av de färdigställda 
bostäderna år 2011-2020 utgjorde 54,5 procent  
hyresrätter, 25 procent småhus och 20,5 procent  
bostadsrätter. Förhållandet skiljer sig från hur fördelningen 
av upplåtelseformerna i nyproduktion sett ut i länet de 
senaste åren. Här har bostadsrätter varit den dominerande 
upplåtelseformen med nästan 60 procent av de 
nyproducerade bostäderna.

Bostadsbyggande som verktyg för  
en sammanhållen kommun

Bostadsbyggande kan användas som ett av flera verktyg 
för att främja inkludering och i förlängningen bidra till en 
socialt sammanhållen kommun. Ett sätt är att eftersträva 
att det ska finnas ett balanserat bostadsutbud i alla 
kommundelar. Ett blandat bostadsutbud ökar möjligheterna 
för invånare att flytta inom sin egen kommundel när 
livssituationen förändras och nya behov uppstår. Blandade 
bostadsområden skapar vidare förutsättningar för vardagliga 
möten mellan människor i olika åldrar och med olika 
bakgrund. 

I kommunen finns i dagsläget en obalans i utbudet 
av upplåtelseformer, med en övervikt åt hyresrätter i 
flerbostadshusbeståndet. Då bostadsbyggandet under senare 
år i huvudsak präglats av nybyggnation av hyresrätter 
har obalansen byggts på. För att uppnå en balans i 
bostadsbeståndet behöver nybyggnation av småhus och 
bostadsrätter prioriteras.

Utgångspunkten för planeringen är att bostadsbyggandet 
ska bidra till att skapa trygga livsmiljöer som främjar 
samspel och möten. Vägledning finns i BoTryggt 2030, 
handbok för planering av trygga och säkra miljöer. 
Där redovisas aspekter som påverkar upplevelsen i ett 
bostadskvarter så som skalan och utformningen av 
bostadsgården. Flera studier visar att den sociala kontrollen 

Befolkning och bostäder
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är lägre när ett stort antal bostäder delar trapphus eller 
bostadsgård. Samspel och möten kan främjas genom en 
välavvägd skala, indelning i mindre enheter och en tydligt 
avgränsad bostadsgård som inbjuder till vistelse för olika 
målgrupper.

Hur bostäder och annan bebyggelse utformas har en stor 
påverkan på upplevelsen av våra offentliga rum, så som 
gator och torg. En omsorgsfull utformning av bebyggelsens 
bottenvåning och placering av entréer vända mot det 
offentliga rummet skapar förutsättningar för liv, rörelse och 
att människor känner sig trygga i stadsrummet.

Planeringsinriktning bostadsbyggande

• Verka för ett balanserat utbud av 
lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och hustyper, 
på kommundelsnivå såväl som i kommunen som 
helhet. Andelen småhus och bostadsrätter ska öka i 
förhållande till hyresrätter.

• Koncentrera tätare bebyggelse till de 
stationsnära lägena i Märsta och Rosersberg. 
Delar av småhusområden som ligger särskilt nära 
kollektivtrafik bör ges en högre täthet i form av 
exempelvis radhus.

• Använd bostadsbyggandet som ett verktyg 
för att skapa trygga livsmiljöer, både inom 
bostadskvarteren och i de offentliga rummen, i 
småhusområden såväl som i stadsmiljöer. 

Verka för:

- En för platsen välbalanserad bebyggelseskala 
där bostadskvarter med fördel är indelade i 
gemensamma, mindre enheter som främjar 
social hållbarhet och trivsel.

- Bostadsgårdar med en tydlig inramning, 
utrymme som ger förutsättningar för vistelse 
med goda ljus- och ljudförhållanden.

- Bebyggelseutformning som skapar 
förutsättningar för liv och rörelse i det offentliga 
rummet, exempelvis genom att placera entréer 
mot det offentliga rummet och en omsorgsfull 
bearbetning av bottenplan med fönstersättning 
och lokaler i lämpliga lägen.

Planeringsinriktning bostadsförsörjning 

• Bostäder för personer med behov av särskilt 
stöd ska säkerställas i enlighet med kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjning

• Bostäder för äldre ska på sikt finnas i alla 
kommundelar. Senior- och trygghetsbostäder bör 
lokaliseras i lägen nära kommunikationer och 
service.
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BOSTADSFÖRSÖRJNING

Kommunen har ansvar för att skapa förutsättningar för alla 
i kommunen att leva i goda bostäder. En välfungerande 
bostadsförsörjning är en förutsättning för människors 
möjlighet att hitta en lämplig bostad. Även näringslivets 
möjligheter att växa och rekrytera lämplig arbetskraft 
påverkas av hur väl bostadsmarknaden fungerar.

Bostadsmarknaden i regionen präglas av bostadsbrist, 
långa bostadsköer och en tilltagande trångboddhet. Utan 
lång kötid och stora besparingar är det svårt för många 
människor att etablera sig på bostadsmarknaden. Det 
ställer kommunen inför stora utmaningar, framförallt då 
kommunen inte själv råder över alla faktorer som påverkar 
bostadsbyggandet. 

Kommunen har genom det kommunala planmonopolet, 
ett stort markinnehav och det allmännyttiga bostadsbolaget 
AB SigtunaHem en möjlighet att påverka vad som byggs. 
Kommunens Riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller 
bostadspolitiska mål samt redovisar hur kommunen ska 
verka för ett bostadsbyggande som svarar mot behov och 
efterfrågan.



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

Sigtuna kommun är en expansiv, serviceinriktad och 
framtidsorienterad kommun. Närheten till storstäderna 
Stockholm och Uppsala ger goda förutsättningar för ett 
aktivt näringsliv.  

Kartan visar klustring av arbetsställen i kommunen, 
var i kommunen det finns befintliga verksamheter 
och var översiktsplanen föreslår att nya områden kan 
etableras. Särskilt värdefulla jordbrukslandskap är större 
sammanhängande kärnområden där höga natur- och 
kulturvärden sammanfaller i jordbrukslandskapet.
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Arbete och näringsliv

Arbetsställen (2019)

Kollektivtrafiknod - befintlig

Kollektivtrafiknod - föreslagen

Kombiterminal

Kollektivtrafikstråk - befintlig

Kollektivtrafikstråk - föreslaget

Särskilt värdefulla jordbrukslandskap

Föreslagna verksamhetsområden

Befintliga verksamhetsområden

Flygplats

Regional stadskärna

Utvidgning av regional stadskärna
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Arlanda 
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Östra
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Norrsunda



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

60 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 61

VERKSAMHETSUTVECKLING I STRATEGISKA 
LÄGEN MED GOD TILLGÄNGLIGHET

Besöksnäringen är viktig för Sigtuna kommun som har 
fjärde högsta antalet gästnätter i Sverige och branschen 
omsatte 2019 närmare 42 miljarder kronor i kommunen 
med Arlanda inräknat. De senaste åren har byggnationer 
av en rad hotell kring Arlanda påbörjats vilket stärker 
näringens position i framtiden. 

Inom regionala stadskärnan och Rosersberg är visionen att 
dubblera dagens antal arbetsplatser till 50 000. Områden 
med etableringsbar mark finns i Rosersberg, samt i 
läget mellan E4 och Arlanda flygplats. För att förstärka 
förutsättningar för att utveckla Arlandaområdet till en 
modern, väldesignad och serviceorienterad flygplatsstad 
finns ett samarbete mellan Sigtuna kommun, Swedavia 
och Arlandastad Holding AB som kallas Airport City 
Stockholm.

UTVECKLING AV INFRASTRUKTUR OCH  
GODA KOMMUNIKATIONER

Arlandas och näringslivets tillväxt är beroende av god 
infrastruktur både globalt, regionalt och lokalt. Det krävs 
stora investeringar i spårbunden kapacitetsförstärkning, 
utbyggnad av trafikplatser från E4 samt breddning 
av E4 i både norr- och södergående riktning. Även 
godstransportlösningarna mellan Rosersberg och Arlanda 
behöver ses över.

PLATS FÖR ETT DIVERSIFIERAT NÄRINGSLIV

Vid sidan om de stora arbetsplatsområdena finns ett stort 
antal mindre företag verksamma både i tätorterna och på 
landsbygden. Dessa är viktiga för att öka diversifieringen 
och reducera den starka exponeringen mot transport och 
besöksnäring som skapar en sårbarhet. Det ska finnas 
möjligheter för mindre företag att utvecklas lokalt. Ett 
varierat utbud av tomter för bebyggelse och lokaler att 
hyra ska därför eftersträvas. Utrymme krävs för såväl 
småföretagare som större företagsetableringar som vill dra 
nytta av det strategiska läget i regionen.

En levande landsbygd och mötet med historiska spår och 
omgivande landskap har stor betydelse för upplevelsen 
av kommunens samlade attraktivitet. Jord- och 
skogsbruksnäring samt djurhållning skapar förutsättningar 
för ett öppet landskap och står för sysselsättning och 
matproduktion.

LOKAL ATTRAKTIONSKRAFT OCH  
BRA LÄGE I REGIONEN

Logistikverksamhet och besöksnäring präglar kommunens 
näringsliv. Arlanda flygplats är Sveriges ledande 
internationella flygplats med över 20 000 arbetsplatser, 
vilket medför att många kommuninvånare kan finna 
sin försörjning i den egna hemkommunen men även 
en betydande arbetsinpendling till kommunen. Sigtuna 
kommun är en av endast tre kommuner i norra 
Stockholmsregionen som har större inpendling än 
utpendling. Vidare ger kommunens kulturarv en god grund 
för turism, museer, konferensanläggningar med mera.

INNOVATION, UTBILDNING OCH  
ENTREPRENÖRSKAP

Kommunen har en ambition om en utveckling mot 
ett mer differentierat näringsliv och med en utveckling 
av näringslivet såväl på flygplatsen som i de större 
arbetsområdena Arlandastad och Rosersberg. För att öka 
kunskapsnivån inom företag och arbetskraft är en av 
kommunens ambitioner att etablera en Science Park eller 
filial för högre utbildning i regionkärnan Märsta-Arlanda. 
Detta kan fungera som en motor för utvecklingen och 
bredda näringslivet mot branscher som idag är mindre 
förekommande i kommunen. 

Inom flygplatsstaden Arlanda sker en tillväxt av 
arbetstillfällen kopplade till service där det uppförts hotell, 
mötesplatser och kontor de senaste åren. I logistikområden 
som Rosersberg och Arlandastad har e-handeln drivit på en 
rad nyetableringar inom transport och distribution.  

I Bristaområdet finns möjlighet till samverkan mellan 
industri för värmekraft och distribution av flygbränsle 
till Arlanda. Där finns en stor potential att utveckla 
produktion av hållbara bränslen för flyget med direkt 

distribution till Arlanda via den pipeline 
som förbinder kraftvärmeverket 

Brista med Arlanda. Närheten 
till Stockholm Exergis 

värmekraftverk öppnar 
även för möjligheten 
att ta tillvara eventuell 
överskottsvärme från 
olika verksamheter. Här 
finns stora synergier 

att koppla ihop med en 
Science Park. 

Planeringsinriktning arbete och näringsliv

• Gynna personalintensiva företagsetableringar vid 
kollektivtrafikens stationslägen. Prioritera sådana 
etableringar som har kommersiell dragningskraft 
och samspelar väl med bostäder.

• Skapa förutsättningar för kluster av 
serviceverksamheter i kommersiellt attraktiva lägen. 
Prioritera att samlokalisera där infrastruktur och 
kollektivtrafik finns och är fungerande.

• Nya verksamheter ska etableras inom och i 
anslutning till befintliga verksamhetsområden. 

• Reservera mark med olika tomtstorlek vid 
detaljplanering och tomtbildning så att mindre 
företag har plats att växa inom kommunen.

• Planera för fastigheter med blandad funktion 
och verksamhet inom tätorterna längs välanvända 
gångstråk och gator.

• Skapa trygga gång- och cykelstråk samt attraktiva 
bussplatser och stationer som ökar andelen som kan 
välja en hållbar resväg till och från arbetsplatsen. 

• Verksamhetsområde och nya 
verksamhetsetableringar ska undvikas på mark 
kategoriserad som landsbygd och natur och 
friluftsliv i mark- och vattenanvändningskartan. 
Detta gäller särskilt norr och öster om Arlandas 
flygplatsområde och markreservat med anledning 
av bristande infrastruktur och höga natur- och 
kulturmiljövärden. 

Arbete och näringsliv
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Utveckling av verksamheter 

ska primärt lokaliseras till 

strategiska lägen med god 

regional tillgänglighet.
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behöver de offentliga rummen - torg, gator och parker - 
utvecklas för att kunna användas av allt fler som bor, verkar 
och besöker kommunen. 

De offentliga rummen ska erbjuda en variation av 
upplevelser, vara väl gestaltade och trygga. För att främja 
möten är det viktigt att de offentliga rummen utformas 
med flexibilitet, där flera aktiviteter kan pågå samtidigt. 
Utformningen ska vara tillgänglig och kunna möta många 
olika människors behov och intressen. Även de mindre 
offentliga rummen, exempelvis intima platsbildningar 
som små parker, är viktiga för att skapa en mångfald av 
gemensamma rum. 

Bevarande av kulturhistoriskt intressanta byggnader och 
element kan tillsammans med en konstnärlig gestaltning 
i de offentliga rummen berika stadsbilden och bidra 
till att skapa intressanta och identitetsstarka miljöer. 
Möjligheten att känna historiens vingslag och ta del av 
konst i vardagsmiljön är en kvalitet som ska värnas i 
planeringen genom att avsätta utrymme för bevarande av 
äldre byggnader samt ställa krav på konstnärlig gestaltning 
vid nybyggnation.

Vikten av trygghet i offentliga rum

Upplevd trygghet är en grundläggande förutsättning 
för viljan att vistas i offentliga rum. Hur vi upplever 
tryggheten påverkas till stor del av hur bebyggelsen som 
kantar våra gator, torg och parker utformas. Särskilt stor 
påverkan har utformningen av och innehållet i byggnaders 
bottenvåningar. Inslag som entréer vända mot gata, fönster 
och lokaler kan bidra med ”ögon” - en känsla av närvaro av 
andra som gör att det upplevs tryggare att vistas på platsen.

BoTryggt2030 är en standard för hur åtgärder i den 
fysiska miljön kan förebygga brott och öka den upplevda 

tryggheten. Standarden handlar om att implementera 
situationell brottsprevention i stadsbyggandet, 

det vill säga att bygga bort brott och 
bygga in trygghet. Principer och 

riktlinjerna i BoTryggt2030 ska 
utgöra en grund i den fysiska 
planeringen.

Ordet mötesplats kan föra tankarna till folkvimmel och 
möten med andra människor på gator, i parker och på 
torg. Mötesplatser är ett brett begrepp och innefattar också 
platser som skolor, idrottsplatser och rofyllda naturmiljöer. 
Olika mötesplatser möjliggör för olika typer av möten. 
Möten kan vara aktiva – då vi interagerar med varandra, 
eller passiva – då vi endast ser och samspelar med varandra 
utan interaktion. 

Även om mötena i offentliga rum ofta är passiva är de 
av stor vikt för en sammanhållen kommun. Det ger 
en glimt av andra människors vardag och livsstil som 
kan öka förståelsen för människor från andra sociala 
sammanhang. Detta kan i förlängningen öka toleransen 
och känslan av samhörighet. Friluftslivsaktiviteter och 
vistelse i skog kan ge aktiva möten och upplevelser likväl 
som plats för återhämtning och vila. I avsnitten nedan 
beskrivs kommunens planeringsinriktning för några av de 
mest förekommande mötesplatserna som kommunen har 
rådighet över. 

OFFENTLIGA RUM

Offentliga rum, det vill säga allmänt tillgängliga platser 
utomhus, är viktiga arenor för möten och utgör en byggsten 
i en sammanhållen stad. I takt med att kommunen växer 

Även de mindre offentliga 

 rummen, exempelvis intima 

platsbildningar som små parker, 

är viktiga för att skapa en  

mångfald av gemensamma  

rum. 

Mötesplatser

Planeringsinriktning idrott och rekreation

• Ett rikt utbud av ändamålsenliga idrotts- och 
fritidsanläggningar för föreningar såväl som 
egenorganiserade aktiviteter ska upprätthållas. 

• Nya kommunala lekplatser ska till lokalisering 
och utformning följa kommunens Lekplatsplan.

Planeringsinriktning offentliga rum

• Lokalisera mötesplatser i strategiska lägen och 
stråk för att överbrygga barriärer samt främja 
samspel och möten mellan människor. 

• Skapa förutsättningar för en meningsfull fritid 
för ungdomar.

• Eftersträva en variation av upplevelser i de 
offentliga rummen som kan attrahera en bredd av 
människor under många av dygnets timmar. 

• Skapa estetiskt och kulturellt intressanta 
offentliga rum genom att tillvarata 
kulturmiljövärden och arbeta med konstnärlig 
gestaltning.

• Ett trygghetsperspektiv ska genomsyra 
utformningen av offentliga rum. Handboken 
BoTryggt2030 ska utgöra ett viktigt verktyg i 
planeringen av säkra och trygga livsmiljöer.

Situationellt brottsförebyggande arbete 
handlar om att förhindra eller försvåra att brott 
begås genom att förändra den aktuella platsen eller 
situationen där brott kan begås. Arbetet bygger på 
fem huvudsakliga strategier:

• Öka ansträngningen som krävs för att 
genomföra ett brott. 

• Öka risken för den som har för avsikt att begå 
brott. 

• Minska belöningen för den som begår brott. 

• Reducera provokationer som kan leda till brott. 

• Ta bort ursäkter för den som begår brott.  

Foto: Rosie Alm

IDROTT OCH REKREATION

Rekreation har som utgångspunkt att människor ska 
få tillfälle till fysisk aktivitet, återhämtning från krav i 
vardagslivet på arbetet och i skolan samt i hemmet. En rik 
fritid har stor betydelse för folkhälsan, ger stimulans till nya 
tankar och aktiviteter genom lek, idrott och friluftsliv. 

Rätt planerade och strategiskt belägna grönområden, 
lekplatser, idrottsplatser, spår, utegym, elljusspår och 
vandringsleder lockar fler människor till lek, rörelse och 
gemenskap i vardagen. En viktig planeringsförutsättning 
är att nyttjandet av olika aktiviteter kan skilja sig åt mellan 
olika åldersgrupper, kön samt mellan människor med olika 
kulturella bakgrunder. 

I kommunen finns goda möjligheter till frilufts- och 
idrottsaktiviteter med aktiviteter som skogspromenader, 
cykling, bad, båtliv, ridning, golf, långfärdsskridskor och 
skidor. För olika idrottsaktiviteter finns många inom- och 
utomhusanläggningar, ishall samt sporthallar. Kommunen 
tillhör en av de mest sporthallstäta kommunerna i 
Stockholms län. Genom en förtätning av kommundelar 
och en växande befolkning kan nya anläggningar och 
rekreationsområden behöva tillkomma. 
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Planeringsinriktning service 

• Kommunen ska ha en planberedskap utifrån 
en förväntad befolkningstillväxt och långsiktigt 
planera markanvändning med hänsyn till behovet 
av utbildningslokaler.

• Vid utveckling av nya bostadsområden ska 
plats för förskolor reserveras för att möta det 
ökade elevunderlaget. Planering och utbyggnad 
av grundskolor ska säkerställas genom strategisk 
lokalplanering på en kommunövergripande nivå. 

• Skolor och förskolor ska placeras i strategiska 
lägen så att de är enkla och säkra att ta sig till 
gående, med cykel och kollektivtrafik. 

• Förskolor och skolor ska ha en ändamålsenlig 
utemiljö i form av gård eller friyta som 
uppmuntrar till utevistelse och lärande.

• Plats för utbildningslokaler bör reserveras vid 
utvecklingen av området öster om Märsta station. 
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SERVICE 

Förskola och skola

Förskolor och skolor har en central plats i kommunen och 
är en av de största och viktigaste mötesplatserna både för 
barn och unga, men också för deras familjemedlemmar. 
Skolor av hög kvalitet och bra placering är en förutsättning 
för att Sigtuna kommun ska vara en attraktiv plats att bo på. 

Välfungerande förskolor och skolor har en 
kommunalekonomisk dimension. Genom att planera 
bostäder och förtäta områden utifrån verksamheternas 
behov av elevunderlag, minskar behovet av att etablera nya 
skolbyggnader i nybyggda områden. Stora satsningar kan då 
mer effektivt göras på upprustning av befintliga lokaler och 
utemiljöer. Även om det fria skolvalet styr elevunderlaget 
väljs oftast den fysiskt närmaste skolan, särskilt i de lägre 
klasserna.

Utifrån den förväntade befolkningstillväxten finns ett behov 
av en ökad kapacitet inom förskola och skola. Kommunen 
gör stora satsningar på förskola och skola genom 
nybyggnation och upprustning av lokaler och utemiljöer. 
Kommunen arbetar strategiskt och kontinuerligt för att 
tillgodose behovet av utbildningslokaler. 

Gymnasium 

Sigtuna har en stolt tradition av utbildning som kommunen 
vill fortsätta värna och utveckla. Redan i början på 
1900-talet etablerades flera lärosäten och institutioner i 
Sigtuna stad.

I dagsläget finns tre gymnasieskolor i kommunen; en 
kommunal och två fristående. 

Sigtuna kommuns läge mellan Uppsala och Stockholm 
innebär att upptagningsområdet sträcker sig längs 
regional- och pendeltågslinjerna. Ytterligare utbildning 
kan med fördel etableras inom den regionala stadskärnan 
och framförallt i Märsta stations närområde, där 
kommunikationerna är mycket goda och kan locka elever 
från en större del av regionen.

Omvärlden förändras snabbt och därmed förändras 
livsvillkor och arbetsmarknad. Det är därför viktigt att 
skapa goda utbildningsmöjligheter riktade mot en variation 
av branscher och yrken. I Sigtuna kommun finns en stor 
vuxenutbildningsverksamhet i Kolsta med samverkansavtal 
med flera kommuner i Norrort.
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Grön infrastruktur är ett sammanhängande nätverk av natur 
som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur 
och till människans välbefinnande. Det inkluderar hela 
landskapet och både naturliga och anlagda miljöer ingår, i 
såväl vatten som på land.

Den gröna infrastrukturen är grunden för viktiga funktioner 
som biologisk mångfald, klimatreglering, vattenrening, frisk 
luft, matproduktion och rekreation. Med gröna stråk som 
till exempel följer vattendragen kan nätverken utvecklas 
ända in i de mer tätbebyggda miljöerna och bli till viktiga 
närmiljöer nära människor där de kan vistas i vardagen. 

Kartan visar ett antal viktiga delar av den gröna 
infrastrukturen i Sigtuna kommun. Områdena beskrivs 
närmare på följande sidor. 

En särskild ordlista för Grön infrastruktur finns sist i detta 
kapitel samt i avsnittet Begrepp och ordförklaringar inom grön 
infrastruktur.
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Grön infrastruktur

Badplats

Vandringsled

Motionsspår

Naturreservat

Höga värden för friluftslivet

Ekologiskt särskilt känsliga områden - Landmiljöer

Ekologiskt särskilt känsliga områden - Vattenmiljöer

Ekologiskt särskilt känsliga områden - Vattendrag 

Ekologiskt särskilt känsliga områden - Buffertzon 300 m

Sammanhängande område för natur och friluftsliv
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Rösjökilen

Järvakilen

2050. Grönstrukturen i Stockholms län bildar en lokal, 
regional och storregional väv av grönska och vatten. 

Regionplanen avgränsar tio gröna sammanhängande 
områden, så kallade gröna kilar, med stora samlade 
rekreations-, natur- och kulturvärden. De har som helhet 
inget formellt skydd utan behöver förvaltas och utvecklas av 
kommunerna i samverkan. 

Kilarna ligger inom ett avstånd på maximalt 3-5 mil från 
de regionala stadskärnorna och bör vara minst 500 meter 
breda. Om kilen är smal betecknas det som ett grönt svagt 
samband. De mest värdefulla områdena i kilarna kallas 
gröna värdekärnor. Länsstyrelsen Stockholm har tagit 
fram en handlingsplan för regional grön infrastruktur. 
Handlingsplanen visar på vilka behov som finns för att 
uppnå nationella och internationella åtaganden som 
miljömål, mål för friluftspolitiken och för att bibehålla 
ett hållbart samhälle. Planen fungerar som underlag 
för planering och samverkan i regionens arbete med 
grönstrukturen. 

Järvakilen och Rösjökilen är två av Stockholmsregionens 
gröna kilar, med viktiga funktioner som tätortsnära natur. 
De innehåller många olika värden av hög kvalitet. Här 
finns välbesökta turistmål, strand- och vattenområden 
och stora kulturmiljövärden, viktiga för regionens 
karaktär och attraktivitet. Kilarna är betydelsefulla 
som spridningssamband för djur och växter så som 
ädellövskogsarter, men även för gamla barrskogar. De har 
också betydelse för luftomväxling och klimatutjämning för 
Stockholms innersta delar.

Värdefulla sammanhängande landområden  
för natur och friluftsliv

Kommunens planering för utveckling och bevarande 
av värdefull natur ska i första hand utgå från 

identifierade helhetsområden. Särskild 
tonvikt läggs på Garnsviken, Mälarens 

stränder, Verka-Oxunda samt de 
områden där betes- och åkermark, 
strandängar, ekmiljöer och höga 
skogliga värden förekommer. 

GRÖNSTRUKTUR 
I Sigtuna kommun är grönstrukturen en stor resurs och 
tillgången till grönområden och vatten gör kommunen 
attraktiv att leva i och besöka samt skapar förutsättningar 
för friluftsliv och en god folkhälsa. Här finns allt från större 
orörda naturområden och tätortsnära natur till stora och 
små parkanläggningar. Tillsammans bildar grönskan en 
sammanhängande struktur med höga sociala, kulturella och 
miljömässiga värden. Två stora grönområden, Järvakilen 
och Rösjökilen, som ligger inom Sigtuna kommun är av 
regionalt värde och därför utpekade i regionplanen, RUFS 

Helhetsområden där flera av dessa värden finns är följande: 

Horssjöskogen - Vidbo - Skepptuna 
Området är delvis ett gammalt kulturlandskap som är av 
riksintresse för kulturmiljövården men har också samman-
hängande skog och gammelskogsarter. Utmaningar är 
flygbuller, rationellt skogsbruk och förändringar inom 
jordbruket. I området finns Lejdens gård som har höga 
natur- och kulturvärden i form av fornlämningar, gamla 
ekmiljöer och skyddsvärda växtarter som exempelvis 
fältgentiana och finnögontröst.

Mälarstranden - Oxunda/Verka 
Detta är kommunens största sammanhängande grönstruktur 
med riksintresse för det rörliga friluftslivet, Mälaren med 
öar och strandområden, kulturmiljö och flera naturreservat. 
Stora delar är högt värderat som helhetsområden 
för naturvården. Här finns möjligheter att förbättra 
tillgänglighet samt skydda och utveckla delområden 
som exempelvis mälarstranden och gångförbindelser. 
Utmaningar är främst bebyggelseutveckling och 
Totalförsvarets intressen i Rosersbergs övningsområde samt 
störningar från Kungsängens skjut- och övningsfält.  

Grön infrastruktur

Kommunens utvecklingsinriktning är att en 
sammanhängande grön infrastruktur ska eftersträvas. 
Utgångspunkten för fysisk planering är att värna och 
utveckla Sigtuna kommuns så kallade helhetsområden för 
natur, samtidigt som samhället växer. 

Gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska utgöra 
en grund för planer och beslut. Läs mer i avsnittet 
Miljökvalitetsnormer för vatten i kapitlet Riksintressen och 
andra värden. Vattenplanering sker med helhetssyn och 
utifrån avrinningsområden. 

Planeringen ska skydda eller utveckla de gröna och blåa 
samband som är av regional och lokal betydelse.

Grön infrastruktur är ett 

sammanhängande nätverk av 

natur som bidrar till 

fungerande livsmiljöer för 

växter och djur och till 

människans välbefinnande. 

Foto: Rosie Alm

Karta över den regionala grönstrukturen
Läs mer i den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, 
RUFS 2050, eller på regionens webbplats: www.rufs.se.

Grönt svagt samband, klass 3

Grönt svagt samband, klass 2 

Regionalt strandstråk

Utveckling av grönstrukturen

Grön kil

Grön värdekärna i grön kil

Stora samlade rekreations, 
natur- och kulturvärden
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Planeringsinriktning grönstruktur

• I fysisk planering är utgångspunkten att bevara 
och stärka mark- och vattenområden med höga 
ekologiska och sociala värden. 

• I de fall som natur- och friluftsområden 
påverkas av nya etableringar ska ekologiska och 
sociala värden värderas och konsekvensbedömas 
samt anpassningar genomföras för att minimera 
negativ påverkan. Kompensationsåtgärder, det 
vill säga att ersätta värden eller funktioner som 
går förlorade, kan komma att prövas där andra 
alternativ inte är möjliga. 

• Konsekvenser av förändringar i 
markanvändning inom grönstrukturen ska 
bedömas på både lokal och sammanhängande 
regional nivå. I de områden som är utpekade som 
värdefulla sammanhängande områden för natur 
och friluftsliv är det extra viktigt. Andra områden 
som påvisas som extra viktiga att ta hänsyn till 
är betes- och jordbruksmarker, skyddsvärda 
ekmiljöer samt strandängar.

• Betes- och jordbruksmark ska i så stor 
utsträckning som möjligt hållas öppna. De ger 
viktiga ekosystemtjänster och en ökad biologisk 
mångfald. Flera värdefulla arter är kopplade 
till dessa miljöer som utgör en del av ett större 
ekosystem. Jordbruksmarken utgör även en viktig 
del av kommunens näringsliv och är en del av 
Sveriges livsmedelsförsörjning. 

• Skyddsvärda ekmiljöer ska bevaras och utvecklas. 
I kommunen finns många skyddsvärda ekmiljöer, 
främst i närheten av gamla slottsmiljöer. De är en 
del av ett större nätverk av ekmiljöer och klassas 
som en särskild ansvarsmiljö för hela Stockholms 
län. Kommunen vill värna om artrikedomen i 
områdena och bevara kulturhistoriska värden och 
upplevelser kopplade till dessa miljöer. 

• Bevara och utveckla strandängar. Denna 
naturtyp som har minskat kraftigt i landet. 
Sigtuna kommun har långa strandsträckor där 
bevarande och utveckling av strandängar skulle 
medföra positiva effekter både på vattenkvalitet 
och biologisk mångfald. Att exempelvis sköta 
dem med bete eller slåtter är gynnsamt både för 
fröspridning och för att motverka att det växer 
igen till skog. Strandängar är värdefulla miljöer 
både för land- och vattenlevande växt- och 
djurarter. De är även viktiga för rekreation och 
vid klimatpåverkan. 

• Bekämpa invasiva arter. Invasiva främmande 
arter hotar den biologiska mångfalden och 
ger negativ påverkan ur både ekologiskt, 
ekonomiskt och rekreativt perspektiv. Ett 
aktivt arbete behöver ske, både vad gäller 
bekämpning i befintliga växtplatser men också i 
samhällsplaneringen för att motverka framtida 
negativ påverkan. 

•  Bevarande av värdefulla natur- och 
friluftslivsmiljöer i bebyggelseområden ska ingå 
som en utgångspunkt i den fysiska planeringen.

•  Centrala funktioner i den lokala grönstrukturen 
ska utvecklas och säkerställas för både människors 
hälsa och upplevelser, samt för den biologiska 
mångfalden. Parker, gröna stråk, bebyggelsenära 
rekreation och ytor för ekosystemtjänster ska 
integreras i den samlade bebyggelsen.

•  Öka medvetandet och intresset för den 
närliggande naturen genom att förtydliga 
informationen om grönområden, vattenmiljöer 
och friluftsområden till invånare och 
fastighetsägare i kommunen.

Mellan Västerängsudds naturreservat och Rävsta 
naturreservat finns ett grönstråk som kallas Västerängsudd/
Vitberget som har höga natur- och friluftslivsvärden i form 
av gamla ekmiljöer, strandängar, hällmarkstallskog och 
vandringsleder. Vid Västerängsudd finns även ett Natura 
2000-område.

Odensala - Hovadalgången
Området har höga kulturmiljövärden. Jordbruksmarken 
är idag ett hinder för god tillgänglighet från tätorten men 
stora möjligheter finns att förbättra genom gång- och 
cykelvägar. Utmaningar för området är igenväxning av 
det öppna kulturlandskapet, rationellt skogsbruk samt 
bebyggelseutveckling. För ny bebyggelseutveckling finns 
särskilda riktlinjer framtagna för Hovadalen där hänsyn ska 
tas till bland annat landskapsbild, bebyggelsestrukturer och 
de värden som utgör grund för de överlappande natur- och 
kulturmiljövärdena. 

Garnsviken - Pilsbo 
Området omfattar Garnsvikens lerslättmiljö och 
Pilsboområdets skogslandskap. Landskapet ligger delvis 
inom riksintresse för kulturminnesvården och här finns 
naturreservat för höga naturvärden i mälarmiljö och stora 

naturvärden i skogsmiljö. Västra delen av Garnsviken är 
viktig för friluftslivet och lätt att nå från Sigtuna stad. 
Området inkluderar även den östra delen av Garnsviken 
såsom Charlottenberg och Eneby. Området är en del av den 
regionalt utpekade gröna kilen, Järvakilen. Utmaningar är 
bebyggelseutveckling och förändringar i jordbruket. 

Fysingen - Skånela 
Området omfattar sjön Fysingen med omnejd. Det 
hänger samman med helhetsområdet Mälaren men skiljs 
åt av motorväg och järnväg och bildar därmed ett eget 
helhetsområde. Fysingen och Verkaån har mycket höga 
natur- och kulturvärden. Norra Fysingen är tillgängligt 
genom anlagda spångsystem och gångvägsförbindelse. 
Utmaningar är igenväxning av sjön samt förändringar i 
jordbruket. 

LAGSKYDDADE OMRÅDEN

Vissa typer av värdefulla naturområden, så som till 
exempel naturreservat, skyddas genom lagstiftning, främst 
i miljöbalken. Dessa områden beskrivs närmare i kapitlet 
Riksintressen och andra värden. Det finns även generella 
hänsynsregler för naturvärden formulerade i Plan- och 
bygglagen.
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BLÅSTRUKTUR

Sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin i Sigtuna 
kommun rör sig genom tätorts- och landsbygdsmiljöer och 
indelas i olika avrinningsområden. De utgör viktiga stråk 
och spridningsvägar för olika arter och ekologiska processer, 
samtidigt som de bidrar till friluftsliv, kulturmiljö och 
till att öka tätbebyggda miljöers anpassningsförmåga vid 
exempelvis klimatförändringar.

Värdefulla sammanhängande vattenområden  
för natur och friluftsliv 

Mälaren
Mälaren är riksintresse för rekreation, kultur och naturvård 
och utgör dricksvattentäkt för drygt två miljoner 
människor. Det gör Mälaren till den vattentäkt som förser 
flest människor i Sverige med dricksvatten. Mälaren är 
även en stor del i det aktiva friluftslivet i kommunen. 
Ett sammanlänkande stråk mellan Mälaren och annat 
vatten i kommunen kan förstärka det ekologiska värde, 
återhämtningsförmåga och funktion av olika vattensystem 
samt ge ytterligare möjlighet till vattenkontakt och 
naturupplevelser. Mälaren är kommunens slutrecipient för 
ytvatten och det är av största vikt att i all fysisk planering 

arbeta strukturerat och målinriktat för att inte påverka 
Mälarens vattenkvalitet negativt. Nedströms utanför 
kommungränsen ligger vattenskyddsområdet Östra 
Mälaren. Syftet med vattenskyddsområdet är att bevara 
en god kvalitet på råvattnet i flera ytvattentäkter inom 
Östra Mälaren så som exempelvis vid Görväln. Huvudman 
för vattentäkten vid Görväln är Kommunalförbundet 
Norrvatten.

Garnsviken och Lövstaån
Garnsviken utgör ett välbesökt tätortsnära naturområde med 
flertalet skyddsvärda arter och livsmiljöer som också är del i 
värdefulla kulturmiljöer. Påverkan från lantbruk, skogsbruk, 
dagvatten och avloppsvatten samt klimatförändringar, 
leder till olika miljöproblem och att vattenkvalitén 
försämras. Kommunen har därför startat ett arbete med 
ett lokalt åtgärdsprogram med syfte att minska tillskott av 
näringsämnen till Garnsviken och Lövstaån, förbättra deras 
status och bevara deras värden. 

Märstaån

Märstaån och dess biflöden rinner i sin helhet inom 
kommunens gränser och har sin mynning i Mälaren vid 
Steningeviken. Märstaån och dess vattenmiljöer hyser 

Planeringsinriktning blåstruktur 

• Vattenplanering ska ske med helhetssyn 
utifrån avrinningsområden och med ett tydligt 
recipientperspektiv. Kommunens vattenplan och 
dagvattenpolicy samt kommande dagvattenplan 
är verktyg som tillsammans med lokala 
åtgärdsprogram beskriver riktlinjer för utveckling 
och hantering av vattenmiljöer i fysisk planering. 

• De vattenförekomster som har god status ska 
inte försämras och deras status bevaras. För de 
vattenförekomster som inte uppnått god status 
ska ett systematiskt åtgärdsarbete utföras för 
att förbättra status. All eventuell påverkan på 
övriga vatten som riskerar miljökvalitetsnormer i 
vattenförekomster ska undvikas.

• Fortsatt samverkan kring vattenfrågor. Sigtuna 
kommun deltar i olika samverkansgrupper för 
flera avrinningsområden, såsom Oxundaån, 
Märstaån, samt Mälarens vattenvårdsförbund 
och Norra Stockholmsåsens grundvattenråd, för 
att förbättra vattenkvalité samt bevara växt och 
djurliv i de olika vattenförekomsterna. 

• Skapa buffertzoner för vatten inom befintlig 
stadsmiljö. Genom att fortsätta skapa ytor för 
fördröjning och rening av dagvatten inom 

befintlig bebyggelse och grönområden kan 
en struktur skapas som minskar riskerna vid 
översvämning i ett förändrat klimat och risken att 
vattenstatus i våra vattenförekomster försämras. 
Det bidrar samtidigt med en ökad biologisk 
mångfald. 

• Värna våtmarker. På landsbygden finns ett stort 
antal våtmarker med höga ekologiska värden samt 
värde för vattenhantering. Dessa utgörs framför 
allt av blandsumpskogar och alsumpskogar 
men även tallmossar, strandängar och andra 
öppnare våtmarker. Våtmarker utgör en rad 
ekosystemtjänster som bland annat biologisk 
mångfald och vattenrening, hyser viktiga 
livsmiljöer för en rad olika arter, och kan fånga 
upp och binda stora mängder växthusgaser. 

• Ta hänsyn till markavvattningsföretag. Detta 
ska uppmärksammas tidigt i planprocessen och 
gäller för både pågående markanvändning och 
framtida exploateringar. Annars kan problem 
uppstå både med ökad tillförsel av vatten och 
med underdimensionerad kapacitet för avledning 
av vatten vilket kan leda till stora översvämningar 
med kostsamma konsekvenser. 
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viktiga rekreationsmiljöer för kommunens invånare. Måby 
vattenpark, Märsta åpark och Steningedalens naturreservat 
är uppbyggda kring Märstaåns vatten. Genom att 
vidareutveckla möjligheterna att röra sig till fots mellan 
dessa områden kan de komma fler invånare till del och bli 
ett sammanhängande rekreationsstråk. Stadsutvecklingen 
kring Märsta och Arlanda har dock delvis satt den naturliga 
vattenavrinningen inom Märstaåns avrinningsområde ur 
spel. Jordbruk och ett hårt exploateringstryck i Märstaåns 
avrinningsområde leder också till sämre vattenkvalitet.  
En rad renings- och rekreationsåtgärder är genomförda 
längs sträckan, men det finns fortfarande problem med 
höga flöden och att föroreningar i ån belastar Mälaren. 
Kulvertar i Märsta tätort och under väg och järnväg utgör 
vandringshinder för fisk och även andra djur som är 
beroende av vatten. 

Stockholmsåsen och Fysingen

I Sigtuna kommun finns dricksvattenresurser som 
bedöms kunna försörja en stor del av länets befolkning 
med dricksvatten och fungera som reservvattentäkt. 
Stockholmsåsen- Norrsunda är av högsta regionala prioritet. 
Den närliggande sjön Fysingen, som står i hydrologisk 
kontakt med åsen, är av hög regional prioritet. Vid behov 
kan de avlasta det regionala systemet på ett betydande sätt. 
De ska skyddas från negativ påverkan som kan äventyra dess 
kvalitet och kvantitet. Utmaningar för vattenresurserna, 
särskilt i Stockholmsåsen- Norrsunda, är föroreningar från 
källor såsom vägnät, dagvatten och lakvatten från gräv- och 
sprängningsarbeten.

Blåstrukturen är en del 

av den gröna 

infrastrukturen.
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Avrinningsområde 
Det område från vilket vatten från både regn och snö 
avrinner till en specifik havsbassäng, sjö eller vattendrag.

Biflöden 
Ett vattendrag som inte når havet eller en sjö, utan förenar 
sig med ett annat, större vattendrag.

Dagvattenpolicy 
Dagvattenpolicy för Oxunda vattensamverkan beskriver 
riktlinjer för dagvattenhantering. Syften är bland annat 
att förbättra miljötillståndet i sjöar och vattendrag, och att 
vattenförvaltningens mål om god ekologisk och kemisk 
status samt de nationella målen för vattenmiljön ska 
uppnås. Detta görs genom att:
• Minska konsekvenserna vid översvämning
• Bevara en naturlig vattenbalans
• Minska mängden föroreningar
• Utjämna dagvattenflöden 
• Berika bebyggelsemiljön

Fördröjningsdamm 
En dagvattendamm vars huvudfunktion är att fördröja 
och rena vatten vid höga flöden i samband med större 
nederbörd. Under långa perioder kommer dammen att 
vara helt torrt. Det är därför viktigt att det utformas så att 
det blir ett tilltalande inslag i landskapsbilden även under 
torrperioder.

Gammelskog 
Gammelskog är skog som är äldre än 120−140 år. Sådana 
skogars andel av skogslandskapets areal är avgörande för 
många arters möjligheter att överleva.

Grundvattenmagasin 
Lager i marken där grundvatten strömmar. Stort långsamt- 
reagerande magasin består främst av större samman-
hängande isälvsavlagringar (grus och sand). I morän och 
finare jordarter finns mindre snabbreagerande magasin där 
nivåskillnader för vattnet uppkommer snabbare.

Helhetsområden för natur
Helhetsområdena täcker in flera viktiga funktioner så 
som höga sociala, kulturella och ekologiska värden. 
Områdena är utpekade utifrån från den regionala 
handlingsplanen, de regionala gröna kilarna, Sigtuna 
kommuns naturinventering 2007 med helhetsområden, 
Vattenplan för Sigtuna kommun 2016, riksintressen 
för kulturmiljö, friluftslivsanalys  och ekologiskt särskilt 
känsliga (ESKO) områden. Här ingår även nyckelbiotoper 
och våtmarksområden. Kommunen har inte utpekade tysta 
områden, men sådana som är mindre bullerutsatta än andra 
områden och dessa ingår också i helhetsområdena.

Infiltration 
Vatten renas genom att det rinner genom naturliga jordlager 
och sprids via marken till grundvattnet. I marken sker 
naturlig rening av vattnet genom biologiska, fysikaliska och 
kemiska processer.

Lokala åtgärdsprogram 
Ett lokalt åtgärdsprogram syftar till att ange platsspecifika 
åtgärder som behöver genomföras för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. Metoden, som blir allt mer 
vanlig bland landets kommuner, är ett sätt att hantera 
de åtgärder som kommunen är ålagda att genomföra 
enligt Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för vatten. 
Det är ett sätt för kommunen att få en helhetsbild 
över miljösituationen i sjöar och vattendrag och sätta 
in rätt åtgärder för att förbättra statusen i de olika 
vattenförekomsterna. 

Markavvattningsföretag
Inom Sigtuna kommun finns ett stort antal 
markavvattningsföretag. Dessa är samfälligheter som bildats 
för att förbättra vattenavledning och som har stor betydelse 
för lantbruk och skogsbruk.

Slåtter
Avverkning av högt gräs i avsikt att få hö till foder till 
nötkreatur, hästar och får.

Sumpskog 
En skog som växer på fuktiga (sumpiga) marker som låglänta 
stränder eller våtmarker och myrar. Sumpskogar har ofta en 
låg tillväxttakt. Den biologiska mångfalden är ofta hög.

Tallmosse 
En myr med ett trädskikt som domineras av tall. En mosse 
är en myr som endast får sitt vatten från nederbörden.

Vattenförekomst 
Alla större vatten i Sverige, förutom det öppna havet, är 
indelat i mindre enheter som kallas vattenförekomster. 
Detta görs för att kunna beskriva tillståndet i vattnet och 
bedöma vilka mål, miljökvalitetsnormer, som ska gälla. 
Det finns fyra sorters vattenförekomster: sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten. Vattenförekomsterna får inte 
vara hur små som helst utan de ska ha en viss storlek.

Bedömningen av hur ett vatten mår gör vatten-
myndigheterna enligt speciella regler, så kallade föreskrifter. 
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) står för föreskrifter 
över hur det ska göras när det gäller ytvatten medan Sveriges 
geologiska undersökning (SGU) sköter grundvatten. 
Statusklassificeringen, av både grundvatten och ytvatten, 
ligger till grund för bestämmandet av miljökvalitetsnormen 
för varje vattenförekomst.

Vattenplan
Kommunens vattenplan utgör ett underlag för 
bland annat upprättande av riskbedömningar, 
miljökonsekvensbeskrivningar och prioritering 
av tillsynsinsatser. Den används också 
vid strandskyddsprövningar, hantering av 
markavvattningsföretag och bygglovsgivning samt är 
underlag för prioritering av naturvårds- och bevarandearbete 
i och vid vatten. Slutligen bildar vattenplanen även en bas 
för utarbetande av flera närliggande strategiska dokument.

Öppna dagvattenlösningar 
Öppen dagvattenhantering syftar till att avleda dagvatten 

genom öppna system så som dammar och diken i 
stadsmiljön för att vattenflöden från nederbörd utjämnas 
och fördröjs. På detta vis efterliknas naturens egna sätt att 
omhänderta vatten.

Öppna fördröjningslösningar 
Syftar till att fördröja dagvatten.

Översilningsyta 
En lätt sluttande gräsyta dit vatten från vägar och andra 
hårda ytor leds. Vattnet renas när det sprids över gräsytan 
och filtrerar ner i jorden. Partikelbundna föroreningar 
fastnar i marken och andra föroreningar tas upp av växterna.

Begrepp och ordförklaringar 
inom grön infrastruktur
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Viktiga kulturmiljöer och enstaka objekt är av stor betydelse 
för förståelsen av vår historia. Inriktningen är att dessa 
värden ska bevaras och framhävas. Sigtuna kommun har 
gott om landskap som vittnar om tidigare skeden och många 
fornlämningar och kulturminnen med stort bevaransvärde. 

Kartan visar helhetsmiljöer som är områden med 
kulturhistoriskt värdefull struktur utpekade ut i 
kulturminnesprogrammet från 1985. I dessa delar urskiljer 
programmet så kallade närområden som i detalj kan 
förmedla delar av kommunens kulturhistoria. De har valts 
ut för deras värde ur pedagogiskt eller stort vetenskapligt 
intresse. Punkterna visar ett urval av kommunens många 
fornminnen samt bebyggelsegrupper och enstaka hus 
utanför närmiljöerna. För en fullständig förteckning 
hänvisas till Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister 
Fornsök.

Kulturmiljö

Kulturhistoriskt värdefull byggnadsminne

Kulturhistoriskt värdefull bebyggelsegrupp

Kulturhistoriskt värdefull närmiljö

Kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresse för kulturmiljövård - beteckning

Landskapsbildsskydd

Skyddsområde för enskilda byggnadsminnen

MärstaSigtuna

Arlanda 
flygplats

Rosers- 
berg

AB 65

AB 66

AB 69AB 69
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SIGTUNA STAD 

Sigtuna etablerades som det blivande kungariket Sveriges 
första stad. Den ursprungliga stadsplanen från 980-talet 
är tydligt avläsbar i dagens tomt- och gatustruktur. 
Tillsammans med de rika kulturlagren, gråstenskyrkorna 
och tegelkyrkan, den småskaliga bebyggelsen från 
1700-talet och framåt samt runstenarna gör Sigtuna stad till 
en helt unik kulturmiljö. 

Under 1900-talets början utvecklades utbildnings-
institutionerna och Sigtunastiftelsen och staden blev en 
utflykts- och rekreationsort. Humanistiska läroverket 
togs i bruk 1929 och var då det största byggnadsverket 
i Sigtuna stad sedan 1200-talet. Bostadsutvecklingen 
dominerades av villa- och egnahemsbebyggelse och det 
första flerfamiljshuset byggdes på Brännbogärdet under 
1900-talets andra hälft och ansågs kontroversiellt och 
djärvt. Kännetecknande för Sigtunas yngre bebyggelse är att 
den uppförts på tidigare oexploaterade höjder, ovanför den 
äldre stadskärnan. 

MÄRSTA 
Redan under järnåldern på 500-talet fanns det 
gårdsbebyggelse på Märstas höjder, i flera fall med obruten 
kontinuitet in i 1900-talet: Märsta och Nymärsta gårdar, 
Sätuna gård, Ekilla gård och den stora Valsta gård. I och 
med utbyggnaden av Ostkustbanan 1866 etablerades 
vid Märsta i början av 1900-talet ett stationshus, sedan 
verkstäder, fabriker och modernare bostäder. Kexfabriken, 
numera kommunhus, byggdes 1916. Utvecklingen tog fart 
efter 1957 då riksdagen fattade beslut om storflygplatsen 
Arlanda. Detta fick till följd att Märsta och Rosersberg 
kraftigt utökades med bostäder för flygplatsens personal. 
Planeringsidealet syns tydligt på Märstas 1960-bebyggelse 
med en utspridd struktur som påverkar kommunen 

än idag. I Tingvalla byggdes ett tidstypiskt 
halvcirkelformat bostadshus i åtta våningar, 

ett välkänt inslag i Märstas siluett. 

Under 1960-talet påbörjades 
även Valstas utveckling med en 
arkitekttävling för en stadsdel för 
10 000 invånare. Bebyggelsen är 
samlad kring ett stadsdelscentrum 
med gröna miljöer som letar sig 

fram mellan husen som är tre till sju 
våningar höga. 

KOMMUNENS HISTORIA AVSPEGLAS I  
DESS KULTURMILJÖER

Kulturlandskapen, de många fornlämningarna och 
andra värdefulla kulturhistoriska miljöer präglar Sigtuna 
kommun. I Märsta, Rosersberg och Sigtuna bildar olika 
tiders gatustrukturer, byggnader och parker tydliga 
årsringar. Spår av markanvändningen genom historien utgör 
en viktig del av kommunens särart, liksom kulturmiljöernas 
arkitektoniska kvaliteter. 

Sigtuna kommuns utpekade kulturhistoriskt värdefulla 
miljöer och byggnader visar kommunens utveckling från 
förhistorisk tid fram till idag. Kommunens inriktning är 
att utveckla och bevara dessa. Det som anses värdefullt att 
bevara förändras över tid, liksom varje tids markanvändning 
förändrar det som tidigare generationer lämnat efter sig. 
Det unika för trakten som olika landskap, landmärken, 
vägsträckningar, platser eller enskilda byggnader är 
identitetsskapande och bidrar till trygghet i den egna 
hemmiljön. En viktig del av den sociala hållbarheten är att 
invånarna trivs, känner igen sig och känner stolthet över sin 
omgivning. 

Bebyggelse som tydligt speglar Märstas samhällshistoriska 
utveckling är viktig att identifiera och bevara, inte minst 
för förståelsen av Märstas unika historia; från bondebygd 
till stationssamhälle och senare utveckling till en modern 
serviceort för flygplatsen.

ARLANDA

Riksdagen beslutade att anlägga en flygplats vid Halmsjön 
1946. Flygplatsen började byggas 1952 och fick namnet 
Arlanda 1958, vilket kommer av att den ligger i Husby-
Ärlinghundra socken, som förr kallades Arland i folkmun. 
Storflygplatsen Arlanda öppnades officiellt av kung Gustav 
VI Adolf den 1 april 1962. Sedan dess har många människor 
passerat och Arlanda har successivt byggts ut med banor och 
terminaler. 

Sky City förbinder terminal 4 och 5 och innehåller både 
hotell, restauranger, butiker och en tågstation. Det svartvita 
flygledartornet från 2001 är numera ett välkänt landmärke. 
På 2000-talet utvecklas tanken om en flygplatsstad runtom 
Arlanda.

Vid en komplettering av kulturmiljöprogrammet bör 
strukturer och bebyggelse på Arlanda ses över, med fokus 
på läsbarheten av historien de berättar om utbyggnaden av 
flygplatsen.  

ROSERSBERG

Rosersbergs slott är förklarat som byggnadsminne, och i dess 
närhet finns ytterligare 13 byggnadsminnen. Området är 
rikt på fornlämningar och parken är ett mycket välanvänt 
och omtyckt rekreationsområde. Från 1870 in till sent 
1900-tal bedrevs militärutbildning på det närbelägna 
Rosersbergs slott. Rosersbergs station invigdes 1866. Under 
1940-talet utvecklades villasamhället kring stationen. 
Under 2000-talet etablerades logistikområdet med 
kombiterminalen för omlastning mellan tåg och lastbil, som 
ett komplement till Arlandas godshantering.

LANDSBYGD

Landsbygden har formats av markanvändningen från 
bronsålder till modern tid. Kommunens gårds- och bynamn 
visar att trakten var bebyggd under det första årtusendet, 
och kommunen är av de runstensrikaste i landet. Här finns 
även hela nio medeltida sockenkyrkor, herrgårdslandskap 
kring slott från 1600-talet och herrgårdar från 1700-talet. 
Genom 1800-talets skiftesreformer och nya mer rationella 
brukningsmetoder skapades dagens landskap med utflyttade 
gårdar och stora odlingsfält. Några områden har mer 
ålderdomlig karaktär och delvis ett vägnät från medeltiden 
eller äldre. Bebyggelsen på landsbygden är till stora delar 
välbevarad från tiden kring sekelskiftet 1900. Viby by, 
vid Garnsviken mellan Sigtuna stad och Venngarns slott, 
är en oskiftad by som låg under Venngarns kungsgård. 
För dalgången mellan Hova och Odensala har särskilda 
riktlinjer tagits fram som ett sätt att beskriva hur värden kan 
stärkas och utvecklas med kunskap och hänsyn till befintlig 
bebyggelse. 

Kulturlandskapen, de många 

fornlämningarna och andra  

värdefulla kulturhistoriska  

miljöer präglar  

Sigtuna kommun.

Rika kulturlager

Jordlager som innehåller ett stort antal fynd från 
äldre lämningar och mänsklig aktivitet.

Foto: Mostphotos
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Planeringsinriktning kulturmiljö

• Vid förtätning och nyetablering ska värdefull 
äldre bebyggelse bevaras för att från början skapa 
förutsättningar för åldersblandad bebyggelse 
och variation på utbud av bostäder, lokaler för 
föreningar och mindre affärsrörelser.

• Vid förtätning eller utbyggnad 
ska kulturmiljön värderas. Bevarad 
värdefull kulturmiljö i förtätnings- eller 
utbyggnadsområden ger platsen identitet 
och attraktivitet och ska därför ingå som en 
utgångspunkt i detaljplanearbetet. 

• Öka medvetandet och intresset för den 
närliggande kulturmiljön genom att förbättra 
informationen om kulturmiljöer och 
kulturhistoriska objekt till invånarna och 
fastighetsägare i kommunen.

• Komplettering av kommunens 
kulturminnesvårdsprogram från 1985 
ska göras för både nutida bebyggelser och 
bebyggelsemiljöer, samt för att stärka och 
utveckla kommunens kulturmiljövårdsskydd.

Kulturhistoriska helhets- och närmiljöer

Helhetsmiljö är ett område med kulturhistoriskt 
värdefull struktur och närmiljö är ett område 
som särskilt ingående belyser viktiga delar av 
kommunens historia. 

Närmiljöerna utgör helhetsmiljöernas mest 
värdefulla delar. De kan exempelvis ha särskilda 
pedagogiska värden eller vara av stort vetenskapligt 
intresse. Till stor del överensstämmer de med 
riksintresseområdena och vissa objekt är 
byggnadsminnen.

Kulturhistoriskt värdefulla objekt som inte 
ingår i någon helhets- eller närmiljö har i 
kulturminnesvårdsprogrammet utpekats som 
särskilt värdefulla.
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SKYDD AV KOMMUNENS KULTURMILJÖER

Sigtuna kommuns kulturhistoriska värden skyddas genom 
lagstiftning, det gäller så väl fornlämningar, som kyrkor, 
värdefulla landskap och äldre bebyggelse. De lagar som 
reglerar det här är Miljöbalken, Kulturmiljölagen och 
Plan- och bygglagen, som har ett varsamhetskrav och 
förvanskningsförbud kopplat till kommunal planering. 
Sigtuna stadskärna utgör ett av flera riksintressen för 
kulturmiljövården och inom kommunen finns även flera 
enskilda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen. 

Fem områden är utpekade som riksintresseområden för 
kulturmiljövården, vilka motsvarar cirka 20 procent av 
kommunens yta. Elva byggnader och anläggningar är 
förklarade som byggnadsminnen, varav två är statliga och 
nio är enskilda. 

Inriktningen för kommunens arbete med kulturmiljövården 
utgår från Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna 
kommun, antaget av kommunfullmäktige 1985, samt från 
Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad, antagen av 
kommunfullmäktige 2019. Dokumenten är vägledande 
och är ett viktigt stöd i kommunens planarbete och 
bygglovgivning. De utgör således en viljeyttring för skydd 
av kulturhistoriska värden i kommunen. Kommunen 
avser att göra en översyn av eventuella avvikelser mellan 
bevarande- och förnyelseplanens inriktning och outnyttjade 
byggrätter i gällande detaljplaner.

För Viby by finns ett vårdprogram framtaget och 
kommunens ambition är att Viby by utvecklas som 
besöksmål med en levande kulturmiljö. 

KULTURMINNESVÅRDSPROGRAM FÖR  
SIGTUNA KOMMUN, 1985 

I kulturminnesvårdsprogrammet har särskilt skyddsvärda 
kulturmiljöer pekats ut tillsammans med Länsstyrelsen. 
Dessa har avgränsats och definierats som kulturhistoriska 
helhetsmiljöer respektive närmiljöer. 

För närmare beskrivning av objekten hänvisas till 
kulturminnesvårdsprogrammet. 

För ytterligare information beträffande fornlämningar 
finns fastighetskartan och riksantikvarieämbetets 
fornlämningsregister. Beträffande bebyggelse finns – 
förutom Kulturminnesvårdsprogrammet – Länsstyrelsens 
bebyggelseinventeringar.
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Effektiva och hållbara transportmöjligheter är 
en grundläggande förutsättning för kommunens 
möjlighet att utvecklas, människors livskvalitet och för 
näringslivets tillväxt. Trafiksystemet i Sigtuna kommun 
ska utvecklas i en riktning som begränsar miljö- och 
klimatpåverkan samtidigt som människors valfrihet och 
rörelsefrihet underlättas. I Sigtuna kommun krävs ett 
flertal stora satsningar i infrastrukturen för att förbättra 
framkomligheten, öka trafiksäkerheten och stärka de 
hållbara trafikslagen som attraktiva transportalternativ.

Kartan redovisar befintlig och föreslagen infrastruktur, 
kollektivtrafiknära lägen och i vilka lägen som kommunen 
anser att det krävs åtgärder i befintlig infrastruktur för att 
trafiksystemet ska vara attraktivt och långsiktigt hållbart.

Trafik och mobilitet

Kollektivtrafiknod

Kombiterminal

Gång- och cykelvägnät

Kollektivtrafikstråk 

Vägnät

Föreslagen infrastruktur

Kollektivtrafiknod

Infrastrukturåtgärd

Kollektivtrafikstråk 

Kollektivtrafikstråk Märsta-Arlanda

Infrastrukturåtgärd

Spårkorridor Roslagsbanan

Gång- och cykelvägnät

Arlanda flygplats

Arlanda flygplats markanspråk

Buffertzon 1200m från station

Befintlig infrastruktur

Buffertzon 400m från  

busshållplats med 15min trafik

Regional stadskärna

Utvidgning av regional stadskärna
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Sigtuna
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Torsborg
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För att hantera utmaningar 

som klimatförändringarna 

behöver planeringen skapa 

förutsättningar för hållbara 

resvanor i vardagslivet. 

Trafik och mobilitet

ETT UTVECKLAT OCH HÅLLBART TRAFIKSYSTEM

Utöver Sveriges huvudflygplats, Arlanda flygplats, finns 
ett antal kommunikationer inom kommunen som är av 
nationell och regional betydelse. Järnvägen  Ostkustbanan 
och Arlandabanan går genom kommunen, vilket är av stor 
strategisk betydelse för samspelet och pendlingsutbytet med 
angränsade kommuner och regioner. E4:an passerar i nord-
sydlig riktning genom kommunen och är av stor nationell 
och regional betydelse för vägtrafiken i stråket Uppsala-
Stockholm samt för kopplingen mot Arlandaområdet via 
Arlandaleden, E4.65. I ost-västlig riktning passerar den hårt 
trafikerade väg 263 som förbinder västra Mälardalen med 
Arlandaregionen. 

Behovet av transporter för både människor och gods är 
stort i kommunen och ställer höga krav på kapacitetsstarka, 
hållbara transportalternativ såväl som ökad framkomlighet 
och trafiksäkerhet i vägnätet. 

Trafikanalys i regionala stadskärnan

Arlanda har en viktig funktion som transportnav i det 
internationella flyg-, tåg- och vägnätet. E4:an, väg 263, 
Rosersbergs kombiterminal och järnvägen knyts ihop i 
kommunen i den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta. 

Utveckling av nya arbetsplatser, bostäder, service och 
besöksmål inom den regionala stadskärnan medför en 
ökad trafikalstring som bedöms medföra en påverkan 
på framkomlighet och tillgänglighet till E4, E4.65 och 
Arlanda flygplats. Parterna inom samarbetet Airport City 
Stockholm har initierat ett arbete med en gemensam 
trafikanalys för den regionala stadskärnan. Analysen ska 
redovisa trafikalstring utifrån framtida markanvändning och 
föreslå åtgärder för att säkerställa en god framkomlighet och 
tillgänglighet. Resultatet av trafikanalysen ska arbetas in i 
kommande kontinuerlig översiktsplanering.

KOLLEKTIVTRAFIK

I kommunen finns fem viktiga knutpunkter för 
kollektivtrafik på järnväg. Dessa är stationen i Märsta, 
Rosersberg samt de tre stationerna på Arlanda flygplats. 
I kommunens tätorter och större arbetsplatsområden 
är kollektivtrafiken uppbyggd kring busstrafik med 
halvtimmestrafik i reguljär trafik och kvartstrafik under 
högtrafiktid på de mest frekventa linjerna. Flertalet 
busslinjer har en koppling till Märsta station. Kommunens 
landsbygdsområden samt Rosersberg tillgodoses av 
gles turtäthet, och kollektivtrafikens attraktivitet och 
nyttjandegrad är låg. 

Sigtuna kommun har under ett antal år haft en sjunkande 
kollektivtrafikandel enligt SL:s resvaneundersökning. 
Orsaken kan blanda annat spåras till ineffektiva och 
långsamma kollektivtrafiksträckningar och tidtabeller, 
låg standard och kapacitet på Märsta station samt 
upplevd låg tillförlitlighet i tåg- och busstrafiken. 
Socioekono miskt svaga grupper är speciellt beroende 
av kollektivtrafiksystemet. En standardhöjning i 
kollektivtrafiken är en förutsättning för ökad andel 
kollektiva resor.

I Sigtuna kommun ska det vara enkelt 
att resa hållbart. För att öka andelen 

kollektivtrafikresande behöver kollektiv-
trafiken vara enkel och bekväm att 

använda. Märsta station behöver 
moderniseras och byggas ut så 
att trafiksystemen motsvarar 
kommunens tillväxt. Kollektivtrafikens 
framkomlighet behöver prioriteras 
i planeringen, samtidigt som 

omstigning mellan trafikslag vid 
bytespunkterna måste bli smidigare och 

kollektivtrafikresandet mer tidseffektivt.

För att ytterligare öka andelen kollektivtrafikresenärer 
behöver de regionala myndigheterna se över biljettsystemen 
i Uppsala och Stockholms län. De två systemen utgör en 
avsevärd kostnadsökning för pendlare mellan Uppsala och 
Sigtuna kommun trots närheten till länsgränsen.

Nya Märsta station och kapacitetstärkning  
på Ostkustbanan

För ett hållbart transportsystem är tillgänglighet och 
kapacitet på spårsystemen av väsentlig betydelse. Med 
en växande befolkning och många nya arbetsplatser i 
kommunen är det en strategiskt mycket viktig kapacitets-
fråga att Märsta station omvandlas till en funktionell 
och modern bytespunkt. Med Märsta stations nuvarande 
utformning är det exempelvis i dagsläget inte möjligt att 
utöka turtätheten för pendeltågstrafiken. 

I samverkan med berörda aktörer verkar kommunen för att 
Märsta station ska omvandlas till en regional bytespunkt 
med smidig omstigning mellan trafikslagen och hög 
tillgänglighet till regionen. Utöver en ny stationslösning 
medför utvecklingen av stationsområdet behov av att 
anlägga en bro i Aspvägens förlängning samt en gång- och 
cykeltunnel i Brobyvägens förlängning. Moderniseringen 
av Märsta station skapar många möjligheter som ska 
tillvaratas. Stärkta förbindelser mellan Märsta och Arlanda 
flygplats kan förbättras genom att skapa hållplatslägen för 
en direktförbindelse öster om stationen. 

Antalet omstigningar 2019 vid Märsta station uppgick 
till cirka 15 000 rörelser under en genomsnittlig vardag. 
När utbyggnaden öster om Märsta står klar räknar 
trafikförvaltningen Region Stockholm med en ökning 
till cirka 20-25 000 rörelser år 2030. Tillkommande 
arbetsplatser i den regionala stadskärnan kommer att 
öka pendlingsbehovet ytterligare, såväl inom kärnan och 
kommunen som regionalt. 

Med en ombyggd Märsta station öppnas möjligheterna 
för tätare pendeltågstrafik och utökad regionaltågstrafik. 
Ett nytt hållplatsläge öster om Märsta station skapar även 
förutsättningar för utvecklingen av en mer tidseffektiv 
direktkommunikation mellan Märsta och Arlanda 
flygplats samt ett nytt kommunikationsstråk som effektivt 
sammanbinder Märsta, verksamhetsområdena i Arlandastad 
och flygplatsen.

Kommunikationsstråk Arlanda – Märsta 

För att binda ihop den regionala stadskärnans olika delar 
behöver Arlandaområdet och Märsta sammanlänkas 
mer. Detta sker genom satsningar på resurseffektiva 
infrastrukturåtgärder, utbyggnad av kollektivtrafik 
och en tät bebyggelsestruktur. Med resurseffektiva 
infrastrukturåtgärder avses åtgärder som ger stor nytta i 
förhållande till ekonomiska insatser och som bidra till en 
hållbar samhällsutveckling i kommunen.

Ett delmål i RUFS 2050 är att kollektivtrafikens restid år 
2030 ska vara konkurrenskraftig med bilens restid mellan de 
regionala stadskärnorna och till Arlanda flygplats. 

En högt prioriterad fråga för den regionala stadskärnan är, 
utöver utvecklingen av Märsta station och dess närområde, 
att skapa ett mer attraktivt kollektivtrafikstråk mellan 
Märsta station och Arlanda flygplats. 

Direktkommunikationen kan ske genom busstrafik eller 
en spårbunden förbindelse. För att binda ihop Märsta och 
Arlanda flygplats med verksamhetsområdena i Arlandastad 
behöver även lokala kollektivtrafikstråk utvecklas. De lokala 
kollektivtrafikstråken kan med fördel kopplas samman med 
de potentiellt framtida tågstationerna på Arlandabanan 
respektive Roslagsbanan.

Mobilitet
är att utnyttja infrastruktur och fordon för 
resenärers rörlighet mellan målpunkter. Med 
”hela-resan”-perspektivet blir det tydligt att byten, 
trängsel och väntetider är en del av resan, och 
att brister i kedjan påverkar resvalen. Åtgärder 
innebär att till exempel komplettera med nya 
gång- och cykelvägar, förbättrad och utvecklad be-
lysning för ökad trygghet och därmed användning 
av befintligt gång- och cykelstråk, öka trevnad i 
vänthallar likaväl som att öka turtäthet samt utöka 
och förbättra pendel- och regionaltågens kapacitet 
och tillgänglighet.

Foto: Rosie Alm
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Förbifart Stockholm 
är en 21 km lång ny sträckning av E4:an som till 
stora delar byggs i tunnel nära stadsmiljö. Sträck-
ningen av Förbifarten går väster om Stockholm, 
från Kungens kurva i söder till Häggvik i norr.
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Förlängning av Roslagsbanan 

En förlängning av Roslagsbanan genom Vallentuna 
kommun till Arlanda flygplats skulle väsentligt förbättra 
tillgängligheten och framkomligheten i ost-västlig riktning 
samt bidra till att förbinda de regionala stadskärnorna 
Arlanda-Märsta och Täby-Arninge. Detta ger nya och 
dynamiska förutsättningar för tillväxt och utveckling i såväl 
hela Arlandaregionen som den nordöstra delen av länet. En 
sådan förlängning skulle även möjliggöra en spårbunden 
sträckning från Arlanda till Märsta station och frigöra 
utrymme för övrig trafik på E4:an. Planförslaget är dock inte 
avhängigt att Roslagsbanans förlängning genomförs. 

I planeringen ska det hållas öppet för etablering av stationer 
och bytespunkter inom flygplatsområdet vid Sky City och 
Benstocken samt för en avgrenad Roslagsbana till Arlanda.

Arlandabanan

Arlandabanan passerar östra Arlandastad, ett område som 
planeras växa med ett stort antal nya arbetsplatser och 
besöksmål. I östra Arlandastad har exempelvis en mäss- och 
utställningsanläggning etablerats. Att anlägga en eller två nya 
stationer på Arlandabanan skulle skapa en möjlighet att förse 
regionalt intressant besöks- och personalintensiv verksamhet 
med effektiv kollektivtrafik direkt från Stockholm City. 
Detta skulle möjliggöra en överflyttning av resor från bil 
till kollektivtrafik och därmed en minska påverkan på 
den redan belastade E4:an. Kommunen anser därför att 
förutsättningarna för att anlägga en ny pendeltågsstation 
inom östra Arlandastad bör prövas. Stationen bör möjliggöra 
koppling till de lokala kollektivtrafikstråk som ska kopplar 
samman Märsta, Arlandastad och flygplatsen. Potentiella 
lägen för framtida tågstationer är schematiskt redovisade 
i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta. 
Fördjupade studier krävs för att identifiera det läge eller 
lägen som medför störst samhällsnytta.

En kapacitetsstärkning på Arlandabanan med två 
nya tågspår från Skavstaby till Arlanda har utretts 
översiktligt av Trafikverket. Kommunen ser positivt på 
att de eventuella nya spåren lokaliseras i anslutning till 
befintliga Arlandabanan. Inför fördjupat arbete med val av 
linjedragning inom spårkorridoren vill kommunen lyfta 
att en förläggning av de nya spåren på den västra sidan om 
nuvarande spår innebär intrång i planlagd mark och utbyggt 
handelsområde vid trafikplats Rosersberg. Detta alternativ 
hindrar även kommunens bebyggelseplaner. Läs mer i 
kapitlet Riksintressen och andra värden.

Förbättrad busstrafik

Ett sätt att stärka landsbygdens flexibla kollektivtrafik är att 
utöka antalet busslinjer med fast tidtabell för beställning av 
resor. Ytterligare en viktig åtgärd för att öka andelen barn 
och unga som reser med kollektivtrafik i landsbygden är 
att samverka med regionala, privata och statliga aktörer för 
att möjliggöra säkra busshållplatser, exempelvis utmed de 
statliga väg 263, väg 273 och väg 858.

Regional busstrafik finns till och från Norrtälje, Enköping, 
Knivsta och Uppsala, främst i förbindelse med Arlanda 
flygplats, som även har reguljär flygbusstrafik med 
Stockholm och Uppsala. Förstärkt regional busstrafik 
västerut skulle även kunna skapa en välfungerande gen 
kommunikation mellan Sigtuna-Märsta-Arlanda.

Logistikområdet söder om Rosersberg är en stor och 
växande arbetsplats. För några storföretag såsom PostNord 
och logistikverksamheterna där skiftesgång på kvällar och 
helger är vanligt, är busstrafiken från pendeltågsstationen till 
området dåligt anpassad och behöver förstärkas.

VÄGINFRASTRUKTUR

Vägsystemet inom kommunen behöver utvecklas i 
takt med att befolkningen växer och kommunens 
verksamhetsområden expanderar. Samtidigt finns behov av 
åtgärder för ökad trafiksäkerhet och robusthet i vägnätet. 

Ökad framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 263

Väg 263 sammankopplar Mälardalsregionen med Sigtuna, 
Märsta och Arlanda flygplats, och är ett av de viktigaste 
kommunikationsstråken i kommunen. Väg 263 har tidvis 
dålig framkomlighet och på vissa sträckor en bristande 
trafiksäkerhet. För att öka framkomligheten, förbättra 
trafiksäkerheten och korta restiderna för såväl kollektivtrafik, 
gods och bil behöver åtgärder genomföras i enlighet med 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. I ÅVS:en föreslås bland 
annat nya cirkulationsplatser och ett extra körfält i höjd med 
Märsta som under rusningstrafik skulle kunna reserveras för 

kollektivtrafik. Kommunen verkar även för att ytterligare ett 
körfält tillskapas i Pinbacken i Märsta. 

Breddning av E4:an 

E4:an tillhör en av landets viktigaste transportlänkar. 
Sträckan mellan Häggvik i Sollentuna och Arlanda brister 
i kapacitet och trafiksäkerhet och köbildning medför att 
vägsträckan vissa tider är svårframkomlig. Arlandaregionens 
expansion tillsammans med öppnandet av Förbifart 
Stockholm  kommer att leda till ökad belastning på E4:an. 
Om inga åtgärder genomförs förvärras kapacitets- och 
trafiksäkerhetsproblemen, vilket riskerar att hämma hela 
regionens konkurrenskraft och attraktivitet. Kommunen 
ser därför positivt på Trafikverkets planerade utbyggnad av 
E4:an med ett körfält i vardera färdriktning från Glädjens 
trafikplats i Upplands Väsby till Arlanda trafikplats.

Välfungerande väginfrastruktur i Rosersberg

Trafikverket har av säkerhetsskäl stängt Slottsvägens 
korsning över Ostkustbanan. Med anledning av stängningen 
inledde Trafikverket och kommunen arbete med en 
vägplan för en ny planskild korsning, ett arbete som 
Trafikverket valt att avbryta. Kommunens uppfattning är att 
planeringsarbetet skyndsamt ska återupptas och utbyggnad 
av den planskilda korsningen genomföras.

Rosersberg växer med både nya verksamhetsetableringar 
och bostäder. Om Slottsvägen förblir stängd finns en stor 
risk att cirkulationsplatsen vid trafikplats Rosersberg blir 
kraftigt överbelastad. Trafikplatsen är för sitt ändamål 
underdimensionerad. För att tillgängligheten till Rosersberg 
med arbetsplats- och bostadsområden samt Rosersbergs 
slottsmiljö ska vara långsiktigt hållbar är det nödvändigt 
med både en mer kapacitetsstark utfart till E4:an samt ett 
återställande av en passage över Ostkustbanan. 

Utbyggnad av Måby trafikplats med sydliga ramper

Måby trafikplats behöver byggas ut till en komplett 
trafikplats med sydliga ramper, en södergående påfart 
och en norrgående avfart, på från E4:an. Ramperna är 
nödvändiga för att kunna försörja verksamhetsområden i 
Arlandaområdet och förbättra robustheten i trafiksystemet, 
inte minst för att öka antalet angöringspunkter till Arlanda 
flygplats.

GÅNG OCH CYKEL 

Kommunens gång- och cykelvägnät är väl utbyggt. 
För att behålla en god standard är det viktigt att vid 
planering av nya områden och utveckling av befintliga, 
kontinuerligt sammankoppla gång- och cykeltrafikvägnätet 
med kommunens övriga gång- och cykelvägnät. Sigtuna 
kommuns cykelplan från 2014 ska uppdateras och utgöra 
grund för utvecklingen av cykelvägarna i kommunen. 

En särskilt viktig fråga är att planera för säkra skolvägar 
samt till andra målpunkter som har barn som målgrupp. Ett 
exempel är att utreda passagemöjligheter för gående mellan 
Valsta och handelsområdet med Pinbackshallen i närheten 
av trafikplats Valsta. Denna passage skulle även förbättra 
tillgängligheten till Steninge naturreservat.
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Planeringsinriktning trafik och mobilitet

• Vid utbyggnad av nya områden ska 
förutsättningar för kollektivtrafiken skapas samt 
gång- och cykelbanor vara i funktion vid första 
utbyggnadsetappen för att skapa hållbara resvanor 
från början. 

• Gång- och cykelnätet ska vara säkert, 
sammanhängande och ha en god framkomlighet. 
Utformningen av gång- och cykelnätet ska ske 
med omsorg om trygghet och trivsel. Varje 
cykelresa börjar och slutar med en parkerad cykel 
och det är därför även av vikt att vid målpunkter 
skapa säkra, funktionella och väl utformade 
cykelparkeringar.

• Skolor ska förses med god kollektivtrafik samt 
gång- och cykelvägar som möjliggör för personal 
och elever att resa utan bil samt för föräldrar att 
lämna barnen till fots eller med buss. Målet är att 
biltrafiken ska minska kring skolor och förskolor 
för en säkrare trafikmiljö.

Gång- och cykelvägnät ska på sikt utsträckas till främst 
följande servicenoder på landsbygden: Venngarn, 
Odensala och Granby. Vidare ska kommunen verka 
för ett sammanhängande gång- och cykelvägnät inom 
flygplatsstaden som kopplar samman Arlandastad, Märsta 
och Arlanda flygplats.                         
                         

Regionala cykelstråk

Trafikverket har i samarbete med länets kommuner och 
Region Stockholms cykelkansli arbetat fram ett förslag 
till regionalt cykelvägnät för främst pendlingsändamål. 
Förslaget hanteras av Regionala cykelkansliet samt ansvariga 
väghållare. Sigtuna kommun berörs av fyra av dem. 
Märstastråket, Sigtunastråket, Arlandastråket sammanfaller 
till stor del med huvudvägnätet. Utveckling av dessa tre 
sker kontinuerligt. Det fjärde cykelstråket, Knivstastråket, 
planeras med en första etapp mellan Märsta station och 
Odensala. Sigtunastråket behöver utvecklas och anpassas så 
att även norra Sigtuna får en god cykelpendlingsförbindelse 
med Märsta station.  

BILTRAFIK

Bilen är en nödvändighet för många och gör vardagen 
enklare för invånarna i stora delar av Stockholms län, 
särskilt i kommunerna i länets ytterkanter. Bilen kommer 
fortsatt att vara ett viktigt komplement i framtida 
trafiksystem. 

Trafiksystemet är i flera delar av kommunen sårbart och 
periodvis svårframkomligt. Det är därför nödvändigt med 
infrastruktursatsningar på både statliga och kommunala 
vägar. 

I de yttre kransförorterna dit Sigtuna kommun räknas, 
står arbetspendling med bil för 60 procent av de dagliga 
transporterna, vilket är 20 procent över länssnittet. Många 
ytterkranskommuner som expanderade kraftigt på 60- och 
70-talen utformades enligt stilideal som främjar biltrafik. 
Kommunen verkar för att det ska bli attraktivt att resa med 
hållbara transportmedel och att behovet av bilresor ska 
minska. Satsningar på pendlarparkering, cykelparkering och 
påverkansarbete genom samarbete med myndigheter kan 
bidra till att göra bilresorna färre och kortare. 

Kommunen ska verka för att underlätta för elbilar genom 
att tidigt i planeringen möjliggöra för laddstolpar på 
parkeringsplatser i nytillkomna områden och vid stora 
trafikalstrande målpunkter såsom pendlarparkeringar och 
centrumanläggningar.

Arlandas trafikförsörjning

Arlanda är Sveriges huvudflygplats och port till omvärlden. 
Flygplatsen trafikförsörjs i huvudsak från E4 via trafikplats 
Märsta och den inte helt färdigställda trafikplats Måby. 
Spårtrafiken leds via Arlandabanan till tre järnvägsstationer 
belägna under flygterminalerna. Två av stationerna är 
avsedda endast för snabbtåget Arlanda Express. I den 
tredje kan SJ och andra aktörer angöra med fjärr- och 
regionaltåg. Region Stockholm bedriver pendeltågstrafik 
mellan Stockholm och Uppsala via Arlanda. Andelen 
kollektivtrafikresande till Arlanda uppgick under 2020 till 
cirka 47 procent. 

Även pendeltåg och SJ-tåg trafikerar Arlanda men 
mot en så kallad passageavgift. Det är ett hinder för 
smidiga transportrörelser inom regionen att det finns en 
avstigningsavgift vid Arlanda. Kommunen verkar därför för 
att avstigningsavgiften tas bort.

Hållbara godstransporter

I Rosersberg finns stora ytor för verksamheter inom logistik 
och distribution. Rosersberg är i dagsläget inte utpekad som 
en del av den regionala stadskärnan Arlanda Märsta i RUFS 
2050, men har starka kopplingar till flygplatsen och utgör 
en väsentlig del av kärnans funktion. Kombiterminalen 
utgör en del av det europeiska transportnätverket TEN-T. 
För att klara framtida EU-krav för godståg finns behov av 
att bygga ut kombiterminalen söderut. 

Rosersbergs koppling till Arlanda behöver studeras ur 
ett internationellt perspektiv tillsammans med aktörer, 
myndigheter och innovationsföretag för att hitta en 
långsiktigt rums- och transporteffektiv helhetslösning. 
Särskilt fokus bör ligga på kopplingen mellan Arlandas 
funktion som godshamn och Rosersbergs logistikområde 
med kombiterminalen. Inom stråket kan med fördel nya 
innovativa transportsystem prövas. 

Inom den regionala stadskärnan bör en centralt placerad 
laddstation för godstransporters, taxiverksamheters, 
resenärers och pendlares behov möjliggöras. För att 
förverkliga detta behövs ett samarbete mellan elleverantörer, 
Swedavia, Trafikverket och kommunen.

• Vid nyanläggning i befintligt eller av nytt 
gatunät ska åtgärder och utformning planeras 
och projekteras som beaktar trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

• För att avlasta väg 263 behöver vägnätet 
stärkas genom Måby trafikplats utbyggnad med 
sydliga ramper och Aspvägens förlängning över 
Ostkustbanan i Märsta. 

• På Aspvägen ska trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
vidtas för säker gång- och cykeltrafik.

• Åtgärder i åtgärdsvalsstudie för väg 263 ska 
genomföras. Åtgärdsförslag som kommunen tagit 
fram 2020 ska prövas.
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En viktig åtgärd för att öka  

andelen barn och unga som reser 

med kollektivtrafik i landsbygden 

är att samverka med regionala, 

privata och statliga aktörer för 

att möjliggöra säkra  

busshållplatser.
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De tekniska försörjningssystemen för Sigtuna kommun 
består av system för dricks-, avlopps- och dagvatten 
inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp (VA), 
energiförsörjning, avfallshantering och IT-infrastruktur. 

Sigtuna kommun eftersträvar hållbara tekniska system. 
Det innebär en kombination av ny teknik, mer storskaliga 
lösningar och mindre lokalt anpassade lösningar. Systemen 
ska vara kretsloppsanpassade och främja effektiv hushållning 
med resurser och omställning till hållbara energislag. Det 
är viktigt att systemen förhindrar läckage och utsläpp av 
skadliga ämnen till mark, luft och vatten.

90 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 91

Tekniska anläggningar
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Regional vattenförsörjningsplan
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns 
landsting samt Storstockholm har i samarbete med 
de kommunala dricksvattenproducenterna i länet 
(däribland Norrvatten) tagit fram regional vat-
tenförsörjningsplan. I planen anges gemensamma 
mål, strategier och viktiga funktioner. Det övergri-
pande syftet är att säkra dricksvattenförsörjningen 
i Stockholms län ur ett flergenerationsperspektiv. 
Sigtuna kommun beslutade 2019 att stå bakom 
den regionala vattenförsörjningsplanens mål och 
strategier, vilka ska ligga till grund för planeringen. 
Vattenresurser som är viktiga för dricksvattenför-
sörjningen i länet pekas ut. I Sigtuna kommun 
finns Stockholmsåsen-Norrsunda som har högsta 
regionala prioritet och Fysingen som har hög 
regional prioritet. Andra utpekade vattenresur-
ser i kommunen med lägre prioritet är Granby, 
Holmen-Bodarna, Lunda, Mälaren-Skofjärden och 
Mälaren-Skarven.
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VATTEN OCH AVLOPPSSYSTEM (VA)

Kommunens VA-plan inklusive Dagvattenpolicy 
är styrdokument som beskriver hur vatten- och 
avloppförsörjning samt dagvattenhantering ska lösas i hela 
kommunen. Avsikten är att nå hållbara kretsloppslösningar 
för både vatten och avlopp. 

Vid all planering, bygglovs- och tillståndsgivning och 
vid tillsyn av frågor som riskerar att påverka yt- och 
grundvatten, ska långsiktigt god hushållning med vatten 
tryggas och hantering av avlopp och dagvatten säkras. Det 
sker genom att ta hänsyn till gällande miljökvalitetsnormer, 
hela avrinningsområdet, övriga relevanta miljöaspekter och 
hälsoskyddsaspekter samt framtida klimatförändringar och 
risk för översvämningar. 

Det helägda kommunala bolaget Sigtuna Vatten & 
Renhållning AB (SIVAB) ansvarar för det allmänna 
vatten-, spill- och dagvattensystemet inom det så kallade 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Ungefär 
85 procent av invånarna bor inom Sigtuna kommuns 
verksamhetsområde för VA. Övriga bor på landsbygden. 
Kommunen har ett övergripande ansvar för VA-situationens 
påverkan på vatten och natur i kommunen. Men de 
enskilda VA-lösningar som ligger utanför kommunens 
verksamhetsområde ansvarar respektive fastighetsägare och 
samfällighetsförening för.

Det finns behov av att minska mängden tillskottsvatten, 
det vill säga allt som inte är spillvatten, som leds till 
Käppalaverket. SIVAB arbetar kontinuerligt för att hitta 
felkopplingar eller brister i spillvattennätet för att minska 
problemet. 

Dagvatten

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. 
Framförallt utgörs dagvattnet av regnvatten och smältvatten 
från snö och is, men även framträngande grundvatten och 
spolvatten ingår i definitionen. 

Inom Oxundaåns avrinningsområde finns en 
kommungemensam dagvattenpolicy. Policyn anger att 
kommunerna ska planera för att minska konsekvenserna 
vid översvämning, bevara en naturlig vattenbalans, minska 
mängden föroreningar, utjämna dagvattenflöden och berika 
bebyggelsemiljön. Kommunen har ett pågående arbete 
med att ta fram en dagvattenplan. Den ska beskriva hur 
kommunens samhällsutveckling kopplat till dagvatten ska 
planeras och utföras hållbart så att miljökvalitetsnormerna 
för vatten följs i kommunens vattenförekomster. 

Planeringsinriktning dagvatten

• Oxundaåns dagvattenpolicy och kommunens 
kommande dagvattenplan ska tillämpas i hela 
kommunen och ligga till grund för exempelvis 
detaljplaner, förhandsbesked och annan lovgivning.

Sivab jobbar aktivt med att laga läckor på 
dricksvattenledningsnätet och har en hög åtgärdstakt för att 
minimera läckage av dricksvatten.

INOM VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR VA

Dricksvatten

Dricksvattenförsörjningen köps in från 
kommunalförbundet Norrvatten där Sigtuna är en av 
14 medlemskommuner. Mälaren utgör råvattentäkt för 
Görvälns vattenverk där Norrvatten producerar dricksvatten 
för norra Storstockholm. Norrvatten ansvarar även för 
reservvattendistributionen från fyra reservvattentäkter, varav 
en ligger i Sigtuna kommun. Den del som ligger inom 
Sigtuna kommun heter Stockholmsåsen- Norrsunda. Från 
det distribueras reservvatten via Märstaverket. Norrvatten 
äger även Valsta vattentorn samt huvudvattenledningar för 
distribution till och genom Sigtuna kommun. 10 meters 
riskavstånd ska respekteras till Norrvattens ledning.

Läs mer om dricksvatten under avsnitten "Stockholmsåsen 
och Fysingen",  "Förändrade temperaturer", "Intresseområden 
för vattenförsörjning", "MKN för vatten" och "Regional 
samverkan" och "Vattenskyddsområden".

Avloppsvatten

Avloppsvatten kallas också spillvatten. Det leds 
från verksamhetsområdena i kommunen leds via 
spillvattenledningar och tunnel till reningsverket i 
Käppala på Lidingö. Avloppsvattenrening köps in från 
Käppalaförbundet där Sigtuna ingår som en av elva 
medlemskommuner. Käppalaförbundet renar avloppsvatten 
från mer än en halv miljon människor. 

Arbete pågår med att utreda en eventuell spillvattenledning 
från Knivsta till Käppalatunneln i Sigtuna kommun. 

På sikt skulle det kunna ge förutsättningar för 
anslutning till allmänt avlopp för områden 

utmed ledningens sträckning.

Dagvatten är regn- och 

smältvatten från exempelvis 

tak och gator.

Foto: Rosie Alm

UTANFÖR VERKSAMHETSOMRÅDET FÖR VA

Gemensamma avloppslösningar 

Ibland är enskilda avlopp inte lämpliga av miljö- och 
hälsoskyddsskäl. Det kan bero på jordart, närhet till 
känsliga sjöar och vattendrag eller de ligger i tätare 
bebyggelseområden. I områden där miljökvalitetsnormerna 
riskerar att inte uppnås, kan kommunen komma att kräva 
gemensamt avlopp vid nyexploatering i enlighet med till 
lagen om allmänna vattentjänster.

Enskilda avlopp

I Sigtuna kommun finns cirka 2 400 enskilda avlopp 
utanför tätorterna. Kommunen bedriver tillsyn över dessa 
med syfte att bland annat minska utsläppen som bidrar 
till övergödning. Det finns moderna väl fungerande 
enskilda avlopp, men också äldre sådana som endast har 
slamavskiljare och saknar efterföljande rening. Utsläppen 
från enskilda avlopp är därför en bidragande orsak till 
övergödning av sjöar och vattendrag. Avloppsvatten kan 
även förorena grundvatten och mark. En fastighetsägare är 
alltid ansvarig för att den enskilda avloppsanläggningen har 
fullgod rening. 

Kommunens VA-plan innefattar också en plan för 
förändrad vatten- och avloppsstruktur utanför det allmänna 
VA-verksamhetsområdet. Hänsyn tas till behovet av 
förändringar för specifika områden med koppling till 
samhälle, miljö och hälsa. Mer information finns tillgänglig 
i VA-plan 2017 på www.sigtunavatten.se

Tekniska anläggningar
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Planeringsinriktning avfallshantering

• Vid planläggning för ny bebyggelse bör utrymme 
skapas för återvinningsstationer samt miljöhus med 
återvinning även av förpackningar och kommande 
fraktioner med producentansvar såsom textil. 

• Utrymme för återbruk vid återvinningscentraler 
behöver beaktas i den kommunala planeringen 
Klimatpåverkan kan minskas genom ett ökat inslag 
av återbruk och återvinning.

Planeringsinriktning hållbar energiförsörj-
ning och minskad energianvändning

• Kommunen prioriterar bostadsbyggande i 
service- och kollektivtrafiktäta områden.

• Kommunen ska verka för utökad och 
attraktiv kollektivtrafik, förbättrad logistik, 
samt främjande av gång- och cykeltrafik. 
Sigtuna kommuns cykelplan från 2014 ska 
uppdateras och utgöra grund för utvecklingen av 
cykelvägarna i kommunen.

• Kommunen ska verka för utbyggda system för 
icke-fossila fordonsbränslen. 

• Kommunen ser positivt på att ny bebyggelse i 
första hand värms upp via förnybar energi och 
exempelvis ansluts till fjärrvärmenätet.

DIGITAL INFRASTRUKTUR 

Den övergripande målsättningen är att det ska finnas en 
infrastruktur som underlättar tillvaron för invånare och 
näringsliv, stimulerar tillväxt och bidrar till en långsiktigt 
hållbar utveckling. 

Kommunen ska verka för att bredbandskapacitet säkerställs 
i hela kommunen. Det är en viktig förutsättning för 
utveckling, inte minst för landsbygden. Kommunens 
möjligheter att påverka marknaden är dock begränsad. 
Kommunen bör bidra till att samordna åtgärder och 
samverkan med olika intressentgrupper.

Gällande nationella råd och riktlinjer för basstationer, 
antenner med mera ska följas med hänsyn till eventuell 
påverkan på människors hälsa i samband med etablering av 
dessa nya installationer. Tillståndsprövning för montering 
av systemen ska ske med hänsyn till landskapsbild, stadsbild 
och yttre miljö. 

AVFALLSHANTERING OCH ÅTERBRUK 

Sigtuna kommun ansvarar genom SIVAB för avfall enligt 
15§ miljöbalken. Det innebär avfall från hushåll och sådant 
från andra källor som till sin art och sammansättning liknar 
hushållsavfall. Likaså ingår bland annat avloppsfraktioner 
och latrin från enskilda anläggningar. Ur mat- och 
fettavfallet utvinns biogas, biogödsel och kompost och det 
brännbara avfallet omvandlas till fjärrvärme och el. Material 
som samlas in på återvinningscentraler tas om hand på ett 
långsiktigt hållbart sätt. Farligt avfall materialåtervinns eller 
tas bort ur kretsloppet. 

Lagändringar förväntas leda till att avfallshanteringen 
ändras för att säkerställa återvinning av hög kvalitet och 
så att användningen av avfall ses som en betydande resurs. 

HÅLLBAR ENERGIFÖRSÖRJNING OCH  
MINSKAD ENERGIANVÄNDNING 

Ett hållbart energisystem bygger på förnybar energi och 
minskad energianvändning.  För att systemet ska vara 
robust och säkerställa tillgången och distributionen bör 
det bestå av flera förnybara energislag och utgå från 
lokala förutsättningar. Ett exempel i kommunen är Brista 
kraftvärmeverk som eldas med biobränsle av olika slag samt 
avfallsbränsle och genererar fjärrvärme. I Sigtuna kommuns 
eget fastighetsinnehav är produktionen av förnybar energi 
en viktig del i energiförsörjningen. Kommunen ska också 
genom exempelvis energi- och klimatrådgivning verka för 
att konsumtionen av energi minskar och användning av till 
exempel solceller och bergvärme ökar, allmänt sett.

Kommunen främjar en minskad energianvändning i den 
fysiska planeringen. Inriktningen i översiktsplanen är att 
prioritera bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära lägen 
samt att verka för att de hållbara transportvalen ska vara 
attraktiva transportalternativ. Kommunens strategiska 
inriktningar för klimatsmart samhällsplanering, byggnation 
och energi samt resor och transporter, beskrivs också vidare 
i Plan för Klimatsmart Sigtuna.

I Mälardalsregionen finns idag kapacitetsbrist i det 
landsomfattande transmissionsnätet för el. Det 

gäller även för de regionala- och lokala 
elnäten och gör att det är svårt att bemöta 

efterfrågan i enskilda kommundelar, 
trots att det produceras tillräckligt 
med el på en övergripande nivå. 

Enskilda dricksvattenbrunnar 

Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste 
planeringsfrågorna och är ofta helt avgörande i 
bedömningen av lokalisering av ny bebyggelse vare 
sig det gäller en egen brunn eller ett kommunalt 
vattenförsörjningsområde. Utanför ett kommunalt 
verksamhetsområde ansvarar fastighetsägaren själv för 
dricksvattnets kvalitet. 

Sigtuna kommun har samarbete med Sveriges geologiska 
undersökning (SGU) studerat dricksvattnets kvalitet från 
enskilda bergborrade brunnar med inriktning på metaller 
och radioaktivitet. Utredningen visar att det i kommunen 
finns stråk med sulfidmalmer i berggrunden som innehåller 
arsenik och uran. Arsenik och radon ger störst andel 
otjänliga dricksvatten i kommunen. Kommunen ska beakta 
resultaten i samband med handläggande av bygglovsärenden 
och informera om risker för otjänligt dricksvatten och 
tekniska möjligheter till rening. 

Vatten- och avloppssituationen i  
omvandlingsområden 

Kommunen har flera områden som anlagts för 
fritidshusbebyggelse men som alltmer används för 
permanent boende, så kallade omvandlingsområden. De 

Ett hållbart energisystem 

bygger på förnybar energi 

och minskad energi- 

användning. 

Framöver hanteras ett ökande antal avfallsfraktioner som 
sorteras ut allt närmare källan (bostadnära) där avfallet 
uppstår. Det ställer höga krav på samarbete mellan 
kommunen, fastighetsägaren och aktörer med godkänt 
insamlingssystem. 

Den största möjliga miljövinsten görs genom att förebygga 
att något blir avfall genom att återbruka och återanvända, 
exempelvis en cykel eller möbel. Den fysiska planeringen 
behöver hantera behoven av utrymme i bostadsnära lokaler 
för att kunna byta och/eller reparera föremål och därmed 
minimera avfallsmängderna.

Leveranssäkerheten för el är en mycket viktig faktor för 
den fysiska planeringen. Avstämning med elnätsägare ska 
ske tidigt i planeringen. Kommunens förhållningssätt är 
att nyetableringar av elkrävande verksamheter endast bör 
ske om det också medför en positiv lokal påverkan och 
gynnar kommunen, exempelvis genom att skapa många nya 
arbetstillfällen.

är ofta tätt bebyggda fritidshusområden med vatten- och 
avloppsanläggningar dimensionerade för fritidsboende. 
Fler permanentboende medför ofta problem med 
vattentillgången och försämrade sanitära förhållanden. 
Den ökade miljöbelastningen innebär stor risk att enskilda 
avloppslösningar inte klarar miljö- och hygienkrav. I VA-
planen anges riktlinjer och åtgärder för när gemensamma 
anläggningar eller bortledning av avloppsvattnet till 
kommunalt nät bör anordnas i omvandlingsområden. 

Foto: Björn Leijon
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Det är viktigt att förebygga klimatrelaterade risker och 
olyckor tidigt i den fysiska planeringen. Risker samt 
god hälsa och säkerhet ska beaktas och prioriteras 
i både planerade och befintliga bebyggelsemiljöer. 
Den grundläggande principen är att lokalisera 
bebyggelseutveckling, verksamheter och infrastruktur till för 
ändamålet lämplig mark, med hänsyn till hälsa, säkerhet och 
risker för olyckor, översvämning och erosion.

Områden med potentiell översvämningsrisk vid extrema 
regn har identifierats i en kommunövergripande 
skyfallskartering. Karteringen ska utgöra ett underlag för 
planeringen och kommunens klimatanpassningsarbete. 
Då analys av karteringen pågår, redovisas i kartan endast 
beräknat maximalt vattendjup i meter vid ett skyfall som 
100-årsregn med klimatfaktor. Övrigt planeringsunderlag, 
såsom flödes- och avrinningsriktning, maximala flöden och 
konsekvenser vid ett så kallat Köpenhamnsregn, kommer att 
redovisas i den digitala versionen av Översiktsplanen så snart 
de är färdigställda.

Avseende risk för ras och skred hänvisar kommunen till 
de allmänna planeringsunderlagen från Statens geologiska 
institut (SGI) som redovisas i den digitala versionen av 
Översiktsplanen.

Klimatanpassning, hälsa  
och säkerhet

Skyfallskartering - maximalt vattendjup i 
meter vid ett skyfall (100-årsregn med  
klimatfaktor)

<= 0,1

0.1-0.2

0.2-0.3

0.3-0.5

0.5-1

> 1

Översvämningsrisk Mälaren

2,8 m översvämningsrisk, Mälaren

MärstaSigtuna

Rosersberg

Arlanda 
flygplats

Sundveda

Broby
Eneby

Svensborg

96 Sigtuna kommun
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Geoteknik och skredrisker

Generellt behöver kommuner vara uppmärksamma på 
jordlager såsom silthaltiga leror som kan orsaka skred 
vid förändrat vattenstånd. Markens lämplighet bedöms 
i detaljplaneskedet som en planeringsförutsättning vid 
lokalisering av ny bebyggelse. Områden som kan innebära 
risk för skred utgörs vanligen av sluttande lerområden 
i kombination med vissa geotekniska förutsättningar. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
utförde 1997 en översiktlig skredriskkartering i kommunen. 
Typiskt för Sigtuna kommun är att skredbenägen lös lera 
och silt sällan sträcker sig upp till de högre belägna delarna 
av dalgångarna. Stabilitetsförhållandena och säkerheten i 
de undersökta riskområdena bedöms generellt sett enligt 
utredningen vara god. MSBs kartering är dock begränsad 
till vid utredningstillfället bebyggda områden och det kan 
finnas ytterligare områden med förutsättningar för skred.

Många sträckor längst Märstaån och dess biflöde har stora 
erosionsproblem. 

ANPASSNING TILL FÖRÄNDRAT KLIMAT

Klimatanpassning innebär i den fysiska planeringen att 
hantera frågor som rör lokalisering av bebyggelse, behov 
av skyddsåtgärder och tillräckliga skyddsavstånd. Detta 
ska göras med hänsyn både till dagens klimatförhållanden 
och till de förändringar som väntas. I huvudsak är det fyra 
aspekter som behöver hanteras i översiktsplanen: högre 
temperaturer, ökad nederbörd och översvämningar, stigande 
havsnivåer och risker för ras, skred och erosion.  

Översvämning och höga vattenflöden

Sigtuna kommuns primära klimatanpassningsfråga är risken 
för översvämning från skyfall samt på lång sikt även från 
höga vattennivåer i vattendrag och Mälaren. Bebyggelse 
och infrastruktur, däribland samhällsviktiga verksamheter 
samt vattenkvalitet i Mälaren, kan drabbas av stora skador 
till följd av skyfall. Det finns också risker med att exploatera 
område nära vattendrag och sjöar i lågpunkter med dålig 
infiltrations-kapacitet. Planeringen måste tidigt identifiera 
riskområden samt skapa förutsättningar och plats för att ta 
hand om dagvatten i större skala. 

Teknisk infrastruktur och grönstruktur ska användas 
strategiskt och kan fylla flera funktioner med så kallade 
mångfunktionella ytor. Till exempel kan genomsläppliga 
rekreativa grönytor hantera både tillfälliga vattenflöden och 
bidra till att sänka höga temperaturer på sommaren. Inom 
detaljplanerat område kan kommunen råda över åtgärder 
för att stärka så kallade reglerande ekosystemtjänster 
i den gröna infrastrukturen genom att anlägga alléer, 
parker, infiltration, buffrande översilningsytor och annat 
omhändertagande av dagvatten från skyfall. 

Skyfallskartering

Sigtuna kommun har tagit fram en skyfallskartering som 
kartlägger var vattnet rinner och kan skapa översvämning 
vid kraftiga regn. Detta dokument ska beaktas som underlag 
i all fysisk planering och kommer också att ligga till grund 
för en risk- och sårbarhetsanalys. Skyfallskarteringen 
bygger på två olika framtida scenarier och situationen kan 
förändras i takt med bebyggelseförtätning och att dagvatten- 
och skyfallsåtgärder genomförs. 

Planeringsinriktning förändrat klimat

• Utveckling av bostadsbebyggelse och 
samhällsviktig verksamhet ska undvikas i låglänta 
instängda områden. Ytor måste reserveras för 
dagvattenhantering, avrinningsvägar och öppna 
fördröjningslösningar. 

• Vid förtätning i Märsta och Arlanda och vid 
planering av ny bebyggelse i Odensala, behöver 
översvämningsproblematiken i Märstaåns 
vattensystem klargöras. 

• De låglänta delarna av områden Eneby-Sundveda, 
Måby, Broby och Svensborg (Arlanda) bör reserveras 
för hantering av dagvatten och ökade mängder 
vatten i ett förändrat klimat. 

• Klimatanpassning för skyfall ska ske ur ett 
avrinningsområdesperspektiv. De naturgivna 
förutsättningarna ska säkras genom bedömning 
av markens lämplighet vid ny eller förändrad 
markanvändning.

• Analys om var skador och störningar förväntas 
uppstå vid skyfall ska göras vid detaljplanering och 
förhandsbesked.

• Vid anläggande och iordningsställande av 
naturmark, parker och omgivande landskap 
bör möjligheten till åtgärder för att mildra 
klimatförändringarnas effekter beaktas.

• Kommunen ska vid all planering tillsammans 
med berörda parter överväga möjliga anläggningar 
för avledning, översilning eller infiltration av 
överflödigt vatten. Naturbaserade lösningar 
för klimatanpassning bör premieras framför 
traditionella tekniska lösningar och värden för 
biologisk mångfald ska eftersträvas i dessa lösningar.

• Skredrisker ska undersökas genom tidiga 
geotekniska undersökningar vid övervägande av 
planering för bebyggelse i låglänta områden.

• I flacka områden där skred kan utlösas i samband 
med någon form av ingrepp, ska detaljerade 
och fördjupande utredningar genomföras och 
förebyggande åtgärder vidtas vid planering och 
genomförande av byggnationer.

• Kommunen tillsammans med ansvariga 
myndigheter och förbund behöver kartlägga risker 
för framkomlighetsproblem vid översvämning.

• För att minska negativa effekter av värmeböljor 
och skydda utsatta grupper ska möjlighet att skapa 
skugga med växtlighet och bebyggelse beaktas i 
planering och anläggningsarbeten vid exempelvis 
skolor och äldreboenden.

Grönytor som släpper igenom 

vatten kan hantera både  

tillfälliga vattenflöden och 

bidra till att sänka höga  

temperaturer på sommaren. 

Klimatförändringar
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) och Länsstyrelsen räknar med att det un-
der vinterhalvåret kommer mer nederbörd jämfört 
med idag, att skyfall kommer att inträffa allt ofta-
re. Under somrarna kommer det att bli torrare och 
varmare under längre sammanhängande perioder 
utan regn. Effekterna av förändrade nederbörder, 
havsnivåer och vattenflöden kan leda till ändrade 
markförhållande så att även riskerna för ras, skred 
och erosion ökar. MSB har identifierat området 
Mälardalen-Stockholm som ett riskområde med 
anledning av översvämningsrisker, med mycket 
allvarliga konsekvenser för bland annat hälsa, liv 
och infrastruktur. En annan förväntad följd av 
klimatförändringarna är att så kallade värmeöar 
uppstår, områden med liten luftväxling som är 
till stor skada för känsliga befolkningsgrupper, 
framförallt äldre och barn.

Förändrade temperaturer

Klimatförändringar kan till viss del ha en direkt effekt på 
människors hälsa och säkerhet. Det är därför viktigt att anpassa 
befintliga och nya bebyggelsemiljöer för att minska effekter 
av förändrade temperaturer. Exempelvis kan ökad frekvens av 
långvariga värmeböljor påverka särskilt sårbara människor. 

Likaså kan långvarig torka med minskade 
nederbördsmönster påverka tekniska försörjningssystem 
för exempelvis dricksvatten och dricksvattentillgången 
i länet kan behöva stärkas. I Sigtuna kommun ligger 
Stockholmsåsen som är en reservvattentäkt och ska förse 
norra Stockholm med dricksvatten vid ett kristillstånd.  

Samhällsviktiga funktioner

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
listar en rad verksamheter med samhällsviktiga funktioner, 
ofta under kommunalt ansvar, där ett förändrat klimat 
riskerar att orsaka svåra störningar i verksamheten. Dessa är 
energiförsörjning, vård- och sjukvård, omsorgsinrättningar 
så som boende med vård av äldre samt förskolor, 
livsmedelsförsörjning inklusive dricksvatten, framkomlighet 
vid bränder samt skyfall.  

Klimatanpassning
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Miljöfarlig verksamhet

Vägar för farligt gods

Rekommenderad primär väg

Rekommenderad sekundär väg

Radonrisk

Hög

Normal

Låg

Märsta
Sigtuna

Rosersberg

Arlanda 
flygplats263

E4

E4

273

E4.65
263

Hälsa och säkerhet
- karta

Kartan redovisar var i kommunen det finns miljöfarliga 
verksamheter, vilka vägar som är utpekade som 
rekommenderade vägar för farligt gods samt på ett 
översiktligt plan hur radonrisken ser ut i kommunen.

I den digitala versionen av översiktsplanen samt i 
Länsstyrelsens så kallade EBH-stöd (efterbehandlingsstöd) 
redovisas uppdaterad information om förorenade områden.



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

102 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 103

Försiktighetsprincipen 
innebär att man bör undvika långvarigt förhöjd 
exponering för magnetiska fält där det är praktiskt 
och ekonomiskt försvarligt.

Buller

Oönskat ljud - buller - är ett stort folkhälsoproblem. Besvär 
av buller påverkar människors hälsa negativt och kan leda 
till störningar av sömn och vila, samt ge upphov till stress. 

Bullersituationen i Sigtuna kommun är komplex då 
den omfattar ett stort antal bullerkällor. Större delen av 
kommunens yta påverkas i olika omfattning av flygbuller 
från flygverksamheten på Arlanda. Andra stora bullerkällor 
är tågtrafik på Ostkustbanan och Arlandabanan samt 
förekomsten av flera större och starkt trafikerade vägar, 
exempelvis E4:an. Söder om Sigtuna kommun finns vidare 
ett militärt skjutfält som påverkar Sigtuna stad, Märsta och 
Rosersberg med sitt skottbuller.

Radon

De geologiska förutsättningarna i Sigtuna kommun medför 
generellt låga till normala radonrisker. Förekomsten av 
radon i mark i har kartlagts i en översiktlig kartering. 
Högriskområden finns huvudsakligen i kommunens östra 
del, men förekommer lokalt i hela kommunen. För att 
minimera riskerna kan det vid nyproduktion vara aktuellt 
att utföra byggnader radonskyddat eller radonsäkert. 

Radon kan komma in i byggnader från byggnadsmaterialet, 
marken och via dricksvattnet. Markradon är i kombination 
med dålig tätning mot husgrund och mark den 
dominerande orsaken till höga radonhalter i inomhusluft.

Arsenik och andra metaller

I Sigtuna kommuns östra delar förekommer naturligt höga 
halter av arsenik i jord och berg. Exploatering riskerar 
att leda till att metaller frigörs och hamnar i grund- och 
ytvatten. Kommunen bidrar med informationsinsatser 
för att höja medvetenheten om risken för förorening. 
Kommunen framhåller även att särskilda åtgärder krävs 
vid genomförande så att markförändringar inte genomförs 
som ger risk för att arsenik förorenar grund- eller ytvatten 
eller på annat sätt riskerar att innebära skada på miljön eller 
människor hälsa.

Förorenad mark och vatten

I Sigtuna kommun fanns 2020 cirka 290 registrerade 
markområden med misstänkt föroreningsskada. En stor 
del av dessa utgörs av gamla avfallsdeponier men även 
träimpregneringsanläggningar, bilskrotsanläggningar, 
verksamheter i Rosersberg, förbränningsanläggningar och 
bensinstationer. Uppdaterad information om förorenade 
områden finns tillgänglig i Länsstyrelsens så kallade EBH-
stöd (efterbehandlingsstöd).

Andra förekommande föroreningar är PCB och PFAS. 
Det senare är ett samlingsnamn för flera föroreningar, 
varav några är mycket skadliga för hälsan och miljön. Det 
härrör ofta från användning av brandsläckningsmedel 
med mera. PFAS är ett betydande problem i Märstaån, 
som har den högsta kumulativa koncentrationen i hela 
Mälarens avrinningsområde, och som samtidigt visar 
problem med översvämningar vid flera platser. Effekterna 
av klimatförändringar i flöde och grundvattennivåer 
kan leda till ökad rörligheten hos föroreningarna, som 
transporteras via dagvatten, ytvatten eller grundvatten 
ut i olika vattensystem. Halterna av PCB är förhöjda 
i Oxundasjön och Rosersbergsviken samt vidare ut i 
Mälaren. Källan till utsläppet har lokaliserats till kvarteret 
Messingen i Upplands Väsby kommun. Mängden PCB 
som finns i Oxundasjöns sediment är unik i sitt slag då den 
är den hittills största förekomsten av PCB som påträffats 
i en svensk vattenförekomst. Upplands Väsby leder 
utredningsarbetet och arbetar bland annat med att ta fram 
en ansvarsutredning för att försöka finna en ansvarig för 
utsläppen. 

Läkemedel och hormonstörande ämnen är föroreningar som 
också kan påverka vattenlevande arter. Lövstaån har högra 
koncentrationer av organiska miljöföroreningar jämfört 
med andra vattendrag i Mälarens avrinningsområde. Likaså 

är det ett problem för vattenlevande arter att mikroplaster 
kan följa med dag- och avloppsvatten ut i sjöar och 
vattendrag. De bryts inte ner utan äts upp av plankton och 
andra djur och ger skador.

Bygg- och miljöförvaltningen är tillsynsansvarig myndighet.

Elektromagnetiska fält

Vid bebyggelse nära kraftledningar och andra 
elanläggningar kan påverkan från elektromagnetiska fält 
behöva beaktas. Det finns inga nationella riktvärden som 
preciserar vilken exponeringsnivå från magnetfält som 
kan anses vara tolerabla i samband med fysisk planering. 
Strålsäkerhetsmyndigheten hänvisar till rapporten 
Magnetfält och hälsorisker (2009) och anger där olika 
referensvärden, det vill säga en rekommenderad högsta 
exponeringsnivå som ger god säkerhetsmarginal till kända 
hälsoeffekter, för olika frekvenser. Folkhälsomyndigheten 
(FHM) har i uppdrag att tillsynsvägleda kommunerna 
i frågor om elektromagnetiska fält. Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter reglerar avståndet för byggnation och 
verksamheter nära transmissionsnätet (tidigare kallat 
stamnätet). Som utgångspunkt för områden med en 
ledning, ska ny bostads-, skol- och förskole- bebyggelse 
inte placeras närmare än 80 meter från en 220 kV-ledning 
och 130 meter från en 400 kV-ledning. För bedömning 
av skyddsavstånd till flera parallellgående ledningar kan 
magnetfältsberäkningar krävas. 

Vid åtgärder eller planer inom 250 meter från 
transmissionsnätet ska samråd ske med det statliga 
affärsverket Svenska kraftnät.

Farlig verksamhet

I Sigtuna kommun finns ett antal farliga verksamheter enligt 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2:4) och verksamheter 
som omfattas av den så kallade Sevesolagstiftningen. 
Riskbedömningar och skyddsavstånd krävs vid planering 
av ny bebyggelse i närheten av de farliga verksamheter som 
går under dessa två lagar. Sevesoverksamheter delas in i 
låg och hög nivå, där den högre nivån medför högre krav 
på verksamheten. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för 
Sevesoanläggningar.

I kommunen finns följande Sevesoanläggningar och farliga 
verksamheter:

• Arlanda flygplats 
• Flygbränsledepå 
• Sherwin – Williams Sweden Group AB 
• Beckers Industrial Coatings AB (Seveso lägre nivån)

I kommunen finns också två bergtäkter klassade som Seveso 
i den lägre nivån. De uppnår en högre nivå tillfälligt vid 
större sprängningar. 

Utöver detta finns även oklassade verksamheter som 
hanterar brandfarliga varor eller som på annat sätt kan 
utgöra risk för omgivningen. Till exempel bensinstationer 
som utgör en risk vid påfyllning av bränslen från tankbil. 
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Planeringsinriktning hälsa och säkerhet

• Rådande bullerförordning ska följas vid 
nybyggnation.

• Kommunen ska verka för att samlokalisera olika 
störningskällor till lägen där de inte påverkar 
människors hälsa. 

• Vid tillkommande bebyggelse där bullerutredning 
bedöms nödvändigt bör utredningen ta höjd för 
relevant basprognos hos Trafikverket.

• Vid planläggning och ny bebyggelse intill vägar 
och järnvägar där det transporteras farligt gods 
ska utgångspunkten vara Länsstyrelsens aktuella 
riktlinjer. 

• Om förorenat område ska tas i anspråk för ändrad 
markanvändning så ska även risker från påverkan 
av klimatförändring, såsom översvämningar eller 
förändringar i grundvattennivåer, tas i beaktande.

• Misstänkta förorenade områden ska undersökas 
i ett tidigt skede i planeringen och nödvändiga 
åtgärder vidtas för att undanröja risker för 
människors hälsa och för miljön.

• Vid misstanke om förekomst av arsenik och sulfid 
i jord och/eller berg ska undersökning ske i tidigt 
skede av planeringen, samt vid annan lovgivning. 
Nödvändiga åtgärder ska vidtas vid kommande 
exploatering för att undanröja risker för människors 
hälsa och miljön.

Sevesolagstiftningen

beskriver åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. En farlig 
verksamhet är en sådan som vid en olycka kan 
orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. 

Transporter av farligt gods

Länsstyrelsen utfärdar rekommendationer om lämpliga 
vägar för transport av farligt gods. Anvisade primärvägar 
i kommunen för farliga godstransporter är E4:an och väg 
273. Sekundärväg avsedd för lokala transporter, är väg 263. 
Ostkustbanan utgör transportled för farligt gods på järnväg.

Inom skyddsavstånd för primär och sekundär transportled 
för farligt gods, ska risksituationen bedömas vid 
exploatering. Det är inte lämpligt att lokalisera känslig 
bebyggelse såsom bostäder, sjukhus, vårdlokaler, förskolor 
och skolor i direkt anslutning till transportleder för farligt 
gods.

I Sigtuna kommun har Arlanda flygplats den största 
förbrukningen av flytande bränslen. Flygbränslet till 
Arlanda lossas vid hamnen i Gävle och transporteras via 
järnväg till Brista, vilket innebär att transporten passerar 
Märsta.

Utöver nämnda transporter av petroleumprodukter passerar 
transporter med stora mängder av farligt gods på väg E4 eller 
på Ostkustbanan. Dessutom sker transporter av farligt gods 
från Arlanda som till exempel innehåller radioaktivt material. 

Beredskapshänsyn och räddningstjänst 

Beredskapshänsyn i samhällsplanering handlar om 
beredskap inför extraordinära händelser och svåra påfrest-
ningar. Främst ska myndigheter, kommuner och andra 
aktörer i samarbete skydda och minska sårbarheten i infra-
struktur, som exempelvis el- och vattenförsörjning. Det 
innebär även att ledningsorganisationer ska ha rutiner vid 
svåra och komplexa situationer där det krävs samverkan och 
beslutsförmåga på statlig, regional och lokal nivå. 

Inom Sigtuna kommun finns på grund av flygverksamheten 
vid Arlanda en hög riskmedvetenhet. Flygplatsen är en för 
Sverige mycket viktig infrastrukturanläggning och utgör i 
händelse av krig ett sannolikt mål. 

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda ansvarar för 
räddningstjänsten i Sigtuna kommun. 
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Den regionala stadskärnan Märsta-Arlanda ligger nära både 
Stockholm och Uppsala, vilket ger goda förutsättningar för 
ett starkt specialiserat näringsliv och sysselsättning. Vidare 
ger flygplatsen en unik tillgänglighet och attraktionskraft. 
Syftet med att peka ut attraktiva regionala stadskärnor 
är att avlasta Stockholms centrum, motverka utspridd 
bostad- och verksamhetsbebyggelse samt att ge möjligheter 
till goda infrastrukturlösningar. En förutsättning för att få 
en sammanhängande stadskärna med stadskaraktär är att 
länka samman dess olika delar med en blandad bebyggelse 
och attraktiv kollektivtrafik. Se kapitlet Geografiska områden 
för att ta del av hur Sigtuna kommun tar hänsyn till den 
regionala planeringen av stadskärnan Märsta-Arlanda. 

Andra viktiga regionala värden inom Sigtuna kommun 
är de regionalt utpekade gröna kilarna Järvakilen och 
Rösjökilen. Se kapitlet Grön infrastruktur för att ta del av 
hur Sigtuna kommun verkar för att utveckla och stärka de 
regionala gröna kilarna.

Sigtuna kommun har regionala cykelförbindelser till 
Upplands Väsby kommun. Motsvarande gång- och 
cykelförbindelse saknas i dagsläget mot Upplands-Bro 
kommun och Knivsta kommun. Se kapitlet Trafik och 
Mobilitet för att ta del av kommunens planeringsinriktning 
för gång- och cykeltrafik.

 
Hur översiktsplanen skiljer sig från RUFS 2050

Sigtuna kommuns förslag till avgränsning för den regionala 
stadskärnan Märsta-Arlanda avviker från den regionala 
utvecklingsplanen. Läs mer under avsnittet Regionala 
stadskärnan Arlanda-Märsta i kapitlet Geografiska områden. 

Kommunen gör en högre bedömning av befolknings-
tillväxten än RUFS 2050.    
Förslaget till ny bebyggelse i Eneby är delvis beläget 

inom Järvakilen. Områdets utbredning har 
minskats i jämförelse med i samrådsförslaget 

och tidigare beslutad yta i ÖP2014. 
Utformning och placering av bebyggelse 
ska ske så att den gröna kilens funktion 
och värden bibehålls. Väster om 
Eneby och utmed Garnsviken ligger 
ett område som är utpekat för ESKO-
landmiljö samt för höga värden för 
friluftslivet i ÖP2014. RUFS 2050 

pekar däremot ut delar av detta område 
för sekundärt bebyggelseläge.

Sigtuna kommun är en del av Stockholmsregionen, men har 
också betydelse för Mälarregionen och för södra Uppsala 
län. Kommunen delar Mälarens vatten, infrastruktur 
och grönstruktur med andra kommuner, och ingår i ett 
större sammanhang där utmaningar kring till exempel 
bostadsförsörjning, klimat- och riskfrågor samt infrastruktur 
behöver mötas gemensamt.

Samverkan sker i mellankommunala och regionala organ 
kring gemensamma utmaningar och utvecklingsfrågor. Det 
rör sig exempelvis om vattenvård, trafikfrågor, grönstruktur, 
räddningstjänst och VA-frågor liksom cykelförbindelser och 
energi- och klimatfrågor. 

REGIONAL PLANERING

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050, 
innehåller en gemensam vision om att göra Stockholms-
regionen till Europas mest attraktiva storstadsregion. Fyra 
regionala mål ska främja attraktiva livsmiljöer, jämställdhet, 
öppenhet, tillgänglighet, innovation och näringar samt 
resurseffektivitet. Den fysiska planeringen ska vara 
långsiktigt hållbar utan att öka regionens klimatpåverkande 
utsläpp. Eftersom befolkningen ökar ställs krav på 
gemensam planering av kollektivtrafik, verksamhetsområden 
och servicekapacitet. 

MELLANKOMMUNALA FRÅGOR

Sigtuna kommun samverkar med Knivsta kommun med 
avsikten att anlägga en överföringsledning för spillvatten 
från Knivsta tätort till utbyggda system i Märsta. Av de 
alternativ som studerats i förstudien Anslutning av Knivsta 
kommun till Käppala avloppsreningsverk förordar Sigtuna 
kommun de alternativ där ledningssträckningen passerar 
området Odensala.

Knivsta kommun har initierat ett samarbete med Sigtuna 
kommun för att uppnå minskat näringsläckage till 
Garnsviken. Genom att Knivsta kommun ansluts till 
Käppala reningsverk på Lidingö minskar näringsläckaget till 
Mälaren via Garnsviken. 

Brista kraftvärmeverk producerar el och fjärrvärme för 
regionalt behov. Intill ligger en eftersorteringsanläggning för 
avfallssortering som förser kraftvärmeverket med bränsle. 
Båda har storregional betydelse.

REGIONALA INTRESSEN

Kommunala förbund
• Käppalaförbundet. Renar avloppsvatten från mer än en 
halv miljon människor i elva medlemskommuner norr och 
öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket på 
Lidingö. 

• Brandkåren Attunda. Ansvarar för räddningstjänst vid 
brand eller nödläge, förebyggande arbete och tillsyn.  

• Norrvatten. Producerar och distribuerar dricksvatten.

Regionala samarbeten 

• Airport City Stockholm. Samarbete mellan Swedavia, 
Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB i frågor 
som berör flygplatsstadens utveckling.

• Arlandaregionen. Delregionalt samarbete mellan 
Knivsta kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna 
kommun, Sigtuna kommun och Swedavia. Syftet med 
samarbetet är att gemensamt utveckla området mellan 
Stockholm och Uppsala. 

• Norra Stockholmsåsens grundvattenråd. Samarbete i syfte 
att skydda grundvattnet i norra Stockholmsåsen.

• Mälarens vattenvårdsförbund. Samarbete vars syfte är att 
bedriva miljöövervakning av Mälaren.

Övriga samverkansorganisationer

• Mälardalsrådet. Plattform för att främja utvecklingen 
av Stockholm-Mälarregionen utifrån infrastruktur 
och transporter, kompetens och innovation, maritim 
samverkan samt internationell konkurrenskraft.

• Oxunda vattensamverkan. Verkar för att utreda och 
förbereda åtgärder i berörda sjöar och vattendrag.

• Märstaån vattensamverkan. Det är ett samarbete mellan 
kommunen och andra verksamhetsutövare inom Märstaån 
avrinningsområde.

Sigtuna kommun samverkar även med Håbo och 
Upplands-Bro kommuner inom ett projekt som syftar till 
att minska näringsläckage till Skofjärden, och på så sätt 
förbättra vattenkvalitet i Mälaren.

Regionala och 
mellankommunala intressen
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Foto: Rosie Alm

Utmaningar som till exempel 

bostadsförsörjning, klimat- 

frågor och infrastruktur 

behöver mötas gemensamt i  

Stockholm- och Uppsala-

regionen.



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

 109

Riksintressen och 
andra värden

Foto: Rosie Alm

I detta kapitel redovisas riksintressen och ett flertal andra 
värden och skydd som kommunen ska ta hänsyn till i den 
fysiska planeringen. Planförslaget beskriver kommunens syn 
på riksintresseanspråken och hur de kan tillgodoses.

Översiktsplanen är vägledande för myndigheter när de ska 
tillämpa bestämmelserna om riksintressen vid beslut enligt 
plan- och bygglagen, miljöbalken och andra lagar som berör 
användningen av mark och vatten. 
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Riksintressen

Foto: Rosie Alm

Riksintressen är områden 

som innehåller värden och 

kvaliteter som är nationellt 

betydelsefulla.

Fo
to

: M
os

tp
ho

to
s

KOMMUNENS STÄLLNINGSTAGANDEN

Kommunen delar i huvudsak de statliga myndigheternas 
uppfattning avseende utpekade riksintresseområden. 
Kommunen har i översiktsplanen tagit hänsyn till 
riksintressena och avser generellt att så långt möjligt 
tillgodose och bevaka riksintressena i samband med 
detaljplanering, bygglovsgivning och förhandsbesked samt 
vid annan tillståndsprövning.

Angående följande riksintressen vill kommunen framföra 
synpunkter eller önskemål:

• Riksintresse för kommunikationer – Arlanda flygplats

• Riksintresse för kommunikationer – Kapacitetsökning 
Arlandabanan

• Riksintresse för kulturmiljövård – Skålhamravägen  
(AB 71)

FÖRÄNDRINGAR I FÖRHÅLLANDE TILL 
ÖVERSIKTSPLAN 2014

Sedan antagandet av kommunens nu gällande översiktsplan 
har ett flertal myndigheter genomfört eller påbörjat 
en översyn av sina respektive riksintresseanspråk. 
Sammantaget innebär detta att antalet riksintresseanspråk 
minskat. Ett undantag är riksintresse för anläggningar för 
vattenförsörjning som införts som ett nytt riksintresse. 

Sedan antagandet av kommunens nu gällande 
översiktsplan, ÖP2014, har länsstyrelsen eller annan 
ansvarig myndighet beslutat att:

• Upphäva tre utpekade områden för kulturmiljövården: 
Steninge (AB 68), Odensala Husby-Ärlinghundra (AB 67) 
samt Lunda Stora Söderby (AB 121). 

• Eldistribution inte längre är i behov av regleringen  
om riksintresse.

• Beslut om ny riksintresseprecisering för 
Arlanda flygplats.

• Inleda ett nytt utpekande av 
riksintressen för trafikslagens 
anläggningar inom riksintresse för 
kommunikation.  

Riksintressen är områden som innehåller värden och 
kvaliteter som bedöms vara nationellt betydelsefulla. 
Områden utpekade som riksintressen ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra att 
de utnyttjas för ett visst ändamål respektive åtgärder som 
påtagligt kan skada ett områdes värde. Kommunen ska i 
översiktsplanen redovisa hur riksintressena tillgodoses, efter 
dialog med Länsstyrelsen.

I de flesta fall väger riksintressen tyngre än eventuella 
motstående lokala intressen. När olika riksintressen ställs 
mot varandra ska företräde ges åt det eller de ändamål 
som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning 
av marken. Undantaget är riksintressen för totalförsvarets 
militära del som har företräde vid en avvägning mellan 
oförenliga riksintressen.

Riksintressen skyddas enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. 
De riksintressen som finns angivna i 3 kap. är ändamål 
(till exempel kommunikationer) som gör att ett område 
är av riksintresse. Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken 
omfattar direkt utpekade geografiska områden. 

Inom Sigtuna kommun berör översynen riksintresse för 
väg 263, som enligt förslaget föreslås utgå som riksintresse. 
Vidare har Trafikverket för avsikt att precisera riksintresset 
för Arlandabanan till att innefatta utbyggnad till 
dubbelspår samt ny station vid Arlandastad. 

• Införa Norrvattens reservvattenverk som riksintresse för 
anläggningar för vattenförsörjning.

RIKSINTRESSEN ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN

I 3 kap. miljöbalken finns grundläggande bestämmelser för 
hushållning med mark- och vattenområden av betydelse 
för vissa allmänna intressen. Bestämmelserna i 3 kap. 
miljöbalken tillämpas endast vid ändrad markanvändning.

I Sigtuna kommun avser 3 kap. miljöbalken följande 
områden:

• Kommunikationer

• Totalförsvaret 

• Kulturmiljövård

• Yrkesfiske

Kommunikationer

Luftfart - Arlanda flygplats

Arlanda flygplats är av riksintresse för kommunikation. 
Riksintresset innefattar mark som direkt används eller 
i framtiden kan komma att användas för luftfartens 
behov, exempelvis områden för nya rullbanor. Utanför 
riksintressets markanspråk finns ett påverkansområde, 
inom vilket åtgärder såsom tillkommande bebyggelse 
kan påverkas av eller påverka flygverksamheten. 
Påverkansområdet innefattar bland annat områden som 
påverkas av flygbuller och olika typer av skyddsområden 
som ska säkerställa hinderfrihet för flygtrafiken.

Uppförande av byggnader eller andra föremål högre än 
20 meter kan komma att påverka flygtrafiken. Därför 
ska en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) göras 
vid varje enskild etablering. Om bebyggelsen är utanför 
sammanhållen bebyggelse ska även Försvarsmakten 
remitteras. Bebyggelse högre än 45 meter totalhöjd ska 
alltid remitteras till Försvarsmakten, oavsett dess läge i 
kommunen.

Kommunen berörs även av influensområden för hinderytor 
för riksintressena för Uppsala, Västerås och Brommas 
flygplatser. Lokalisering av höga byggnader och föremål, 
såsom vindkraft, inom influensområdena bör ske i samråd 

med respektive flygplats. Även Eskilstuna flygplats bör 
även kontaktas i sådana ärenden. Trafikverket är dock 
formellt den myndighet som lämnar uppgifter i frågan 
om riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ 
miljöbalken.

Riksintresseprecisering
I korthet innebär preciseringen följande:

• Justerat markanspråk och läge för två framtida rullbanor. 

• Minskat påverkansområde för flygbuller jämfört med 
gränsen före mars 2021. Bostadsutveckling öster om 
Märsta station och väster om Rosersbergs station är 
numera möjlig, vilket är mycket positivt för kommunens 
planer på bostadsutveckling i kollektivtrafiknära lägen.

• Ett påverkansområde för lågfartsflyg har införts. 
Inom detta område får inga befintliga tätorter växa 
eller nya tätorter tillkomma. I Sigtuna kommun har 
områdena runt Venngarn och Rosersberg undantagits 
från påverkansområdet, vilket är mycket positivt för 
kommunens planer på bostadsutveckling då dessa tätorter 
därmed tillåts att växa.



 § 7 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 - SUN-2021/500-3 Granskning av Sigtuna kommuns översiktsplan 2022 : Sigtuna översiktsplan, granskningsförslaget

112 Sigtuna kommun Översiktsplan för Sigtuna kommun 2022 Granskningshandling, december 2021. 113

Fo
to

: K
ar

i K
oh

va
kk

a

Ostkustbanan ingår i det av EU finansierade TEN-T 
nätet och det strategiska godsnätet. Banan möjliggör 
yteffektiva gods- och persontransporter i ett stråk med hög 
transportefterfrågan. Ostkustbanan sträcker sig mellan 
Stockholm och Sundsvall och inkluderar även Arlandabanan 
som ansluter Arlanda flygplats till Ostkustbanan. 

Inom Sigtuna kommun innefattar riksintresset för 
Ostkustbanan:

• Stationer för resandeutbyte: Märsta och Rosersberg 
station samt de tre stationerna på Arlanda flygplats; 
Arlanda norra, Arlanda central och Arlanda södra.

• Stockholm Kombi Nord, en kombiterminal i 
Rosersbergs verksamhetsområde

• Flygbränsledepå, en terminal för hantering och 
distribution av bland annat flygbränsle till Arlanda 
flygplats. 

• En framtida utbyggnad av järnvägen med ytterligare två 
spår på sträckan Stockholm-Märsta/Arlanda-Uppsala. 

• Arlandabanan är en del av riksintresset för 
kommunikationer.

Kommunens bedömning och ställningstagande
Ostkustbanan är ett av kommunens viktigaste 
kommunikationsstråk och en kapacitetshöjning spår 
på sträckan Stockholm – Uppsala är högt prioriterat av 
kommunen. Hur kapacitetsökningen kommer att ske är i 
dagsläget inte beslutat. I pågående järnvägsplan för Märsta 
station säkerställs utrymme för en eventuell utbyggnad 
av två spår på sträckan tillsammans med en utvidgad 
stationslösning som kan hantera en ökad mängd trafik. Nya 
Märsta station är ett av nyckelprojekten för att stärka den 
regionala stadskärnans tillgänglighet och roll som attraktivt 
komplement till den centrala regionkärnan Stockholm city.

I syfte att utöka tågkapaciteten på Arlandabanan har 
Trafikverket utrett möjlig placering av två nya järnvägsspår 
mellan Skavstaby och Arlanda. Kommunen har deltagit 
i samråd om val av lokaliseringsalternativ och i detta 
sammanhang tillstyrkt Trafikverkets förslag att lokalisera 
de nya spåren i anslutning till befintliga Arlandabanan. 
Val av linjedragning inom spårkorridoren har inte utretts 
fördjupat av Trafikverket och heller inte samråtts om med 
kommunen. Kommunen vill lyfta att en förläggning av de 
nya spåren på den västra sidan om nuvarande spår innebär 
intrång i planlagd mark och utbyggt handelsområde 
vid trafikplats Rosersberg. Detta alternativ hindrar även 
kommunens bebyggelseplaner.

Kommunens bedömning och ställningstagande
Kommunen anser att påverkansområdet inom några 
år behöver omprövas så att det blir möjligt för ett nytt 
större samhälle att utvecklas kring Odensala. Odensala 
ligger invid Ostkustbanan där kommunen verkar för ett 
stationsläge för spårbunden kollektivtrafik. Orten har 
genom närhet till service och arbetsplatser i Märsta och 
Arlanda samt med närhet till E4:an en god tillgång till 
arbetstillfällen. Sammantaget är Odensala en ytterst lämplig 
plats för en hållbar samhällsutveckling, sett ur samtliga 
hållbarhetsperspektiv. 

Järnvägar

Ostkustbanan är av riksintresse för kommunikation. 
Riksintresseområdet innefattar markområden som krävs för 
nuvarande och planerad järnvägsanläggning samt byggnader 
och anläggningar som har ett direkt samband med 
funktionen att bedriva tågtrafik. Områden som angränsar 
till järnvägsområdet och påverkas av järnvägen i form av 
exempelvis buller, vibrationer, elsäkerhet och risker utgör 
influensområde. För att järnvägstrafiken ska kunna fortgå 
måste dessa förutsättningar beaktas vid planläggning och 
tillståndsprövning.

Trafikverkets planeringsarbete är vilande på obestämd 
tid sedan år 2017. Kommunen anser att myndigheten 
snarast behöver ta ställning till val av linjedragning inom 
spårkorridoren, inte minst då nuvarande spårkorridor tar 
stora markutrymmen i anspråk och hindrar utveckling 
i anslutning till korridoren genom hela kommunen. 
I kommande utredningsarbete bör ovan angivna 
förutsättningar beaktas.

Vägar

Många av de mer trafikerade statliga befintliga väg- och 
järnvägsnäten är av riksintresse:

• E4 och E4.65 ingår i det nationella stamvägnätet som 
riksdagen fastställt och är av särskild nationell betydelse. 
E4 ingår även i det av EU utpekade transportvägnätet 
TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av särskild 
internationell betydelse.

• Trafikplats Rosersberg på E4 och anslutande kommunala 
vägar till kombiterminal Rosersberg är av riksintresse. 

• Vägarna 912, 269 och 263 samt Trafikplats Draget - 
Trafikplats Märsta, utgör anslutning till flygplats och 
därmed är vägarna av riksintresse. Trafikverket har i 
remissförslag från januari 2021 för nytt utpekade av 
riksintresse för trafikslagens anläggningar föreslagit att väg 
263 ska utgå som riksintresse. Myndighetens bedömning 
är att beslutet kan antas under hösten 2021.

Kommunens bedömning och ställningstagande
Sigtuna kommun vill särskilt lyfta fram riksintresset 
väg 263. Vägen utgör en sekundär förbindelse med 
regional funktion för trafik från Mälardalen mot Arlanda. 
Riksintresseanspråket måste samsas med kommunens 
behov av att minska barriäreffekten av vägen genom 
Märsta, att utveckla vägens standard ur trafiksäkerhets- och 
framkomlighetssynpunkt samt underlätta för utveckling 
av nya bostäder och bättre förutsättningar för oskyddade 
trafikanter. 

Trafikverket planerar för en utbyggnad från två till tre 
körfält i vardera färdriktningen på E4 mellan trafikplats 
Glädjen och trafikplats Arlanda. Kommunen ser positivt 
på att denna kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärd 
planeras och genomförs.

Totalförsvaret

Riksintresset för totalförsvarets militära del utgörs 
bland annat av skjut- och övningsfält, flygplatser, 
sjöövningsområden, tekniska system och anläggningar. 
Vissa av Försvarsmaktens riksintressen kan redovisas öppet, 
exempelvis övnings- och skjutfält. Andra omfattas av 
försvarssekretess och redovisas inte öppet. För att möjliggöra 
bevakning av dessa är hela landet samrådsområde för höga 
objekt. 

Endast Försvarsmakten kan göra bedömningen om en 
åtgärd medför en påtaglig skada på ett riksintresse för 
totalförsvaret del eller påverkansområden. Med anledning 
av detta ska ärenden inom riksintresseområdena och 
påverkansområdena remitteras till Försvarsmakten. 

Foto: Mostphotos
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• Samtliga ärenden med objekt högre än 20 meter över 
mark utanför sammanhållen bebyggelse och 45 meter 
inom sammanhållen bebyggelse

• Samtliga ärenden inom påverkansområden för buller 
eller annan risk samt inom påverkansområde övrigt.

• Bygglov/förhandsbesked som går emot Försvarsmaktens 
yttrande ska skickas till Länsstyrelsen för möjlighet till 
överprövning.

Kommunens bedömning och ställningstagande
I planförslaget föreslås att området Steninge slottsby utreds 
för en utökning av småhusbebyggelse. Trots att Steninge 
slottsby ligger inom influensområdet för skottbuller från 
Kungsängens flygfält bedömde Försvarsmakten att etapp 1 

De områden som kan redovisas i översiktsplanen är:

• Kungsängens skjut- och övningsfält/Rosersbergs 
övningsfält: Sigtuna kommun påverkas av riksintresset 
främst genom skottbuller från verksamheten. 

• Ärna flygplats/Uppsala övningsflygplats: Sigtuna 
kommun berörs av influensområde (MSA-område) för 
Uppsala övningsflygplats. Inom MSA-området får inga 
höga fasta installationer som är högre än den fastställda 
MSA-höjden förekomma.

• Väderradarstation i Håtuna: Kring väderradarstationen 
finns ett stoppområde för höga objekt. 

Vid ändrad markanvändning ska Försvarsmakten 
remitteras i följande ärenden:

inte utgjorde påtaglig skada på riksintresset. Kommunens 
bedömning är att etapp 2 inte heller innebär påtaglig 
skada på riksintresset, med tanke på områdets placering 
terrängmässigt öster om Vitberget, vilket begränsar 
skottbullret. Kommunen anser därför att riksintresset kan 
tillgodoses.

Kulturmiljövård

Inom områden av riksintresse för kulturmiljövården ska 
särskild hänsyn tas till den kulturhistoriska miljön och 
till landskapsbild och övrig bebyggelse så att riksintresset 
inte skadas. Detta gäller såväl vid nybyggnad som vid 
ombyggnad. 

Vid planering i närheten av riksintressen hänvisas till 
Riksantikvarieämbetets Handbok för kulturmiljövårdens 
riksintressen.

I Sigtuna kommun finns sju områden av riksintresse för 
kulturmiljövården: 

• AB 65 Sigtuna stad 

• AB 66 Venngarn

• AB 633 Haga

• AB 69 Vidbo

• AB 70 Skepptuna-Närtuna-Gottröra

• AB 71 Skålhamravägen och AB 630 Fysinge

För respektive riksintresse finns en särskild 
riksintressebeskrivning, framtaget av Riksantikvarieämbetet. 

Samtliga riksintressen för kulturmiljövården sammanfaller 
med områden utpekade som helhetsmiljö i kommunens 
kulturmiljöprogram.

Kommunens bedömning och ställningstagande

AB 65 Sigtuna stad 
Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad (2019) 
preciserar riksintressets värdebeskrivning och innehåller 
riktlinjer och råd för att stadens ska kunna utvecklas i 
samklang med sina unika kulturmiljövärden. Bevarande- 
och förnyelseplanen ska utgöra stöd och vägledning för 
fastighetsägare, invånare och kommunens nämnder och 
tjänstemän i frågor som berör bevarande och utveckling av 
kulturmiljön. Bevarande och en varsam utveckling i enlighet 
med planens riktlinjer bedöms inte påverka riksintresset för 
kulturmiljövård negativt.

AB 66 Venngarn
Översiktsplanen föreslår en fortsatt varsam utveckling 
av Venngarns slottsområde. Mycket högra krav ställs på 
anpassning till kulturmiljön, varför utvecklingen inte 
bedöms påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt. 
För övriga områden inom riksintressets utbredning är 
inriktningen att nuvarande markanvändning ska fortgå.

AB 633 Haga
Ingen förändring föreslås inom riksintresset för Haga.

AB 69 Vidbo
Översiktsplanen föreslår att nuvarande markanvändning 
(landsbygd) i huvudsak ska fortgå inom området. Nya 
bostäder får inte tillkomma inom området på grund av 
rådande flygbullerrestriktioner. Eventuell komplettering 
med annan typ av bebyggelse ska ske mycket varsamt 
utan negativ påverkan på vägsystemet eller de höga 
kulturmiljövärdena. 

Vidbos byar har bibehållit sin ålderdomliga karaktär och 
en för Stockholmstrakten ovanlig stor ansamling av torp 
längs Stockholmsåsen. Bebyggelsen ligger samlad kring 
den medeltida kyrkan och i närheten ligger en ovanligt stor 
bronsåldersanläggning. Dalgången ger sken av en enkel 
bondebygd men saknar inte inslag av förhistorisk, medeltida 
och senare godsbildning. Vägsystemet är nästan helt intakt 
sedan 1770-talet med milstenarna kvar på ursprunglig plats.

AB 70 Skepptuna - Närtuna - Gottröra
I översiktsplanen föreslås ny markanvändning i anslutning 
till Skepptuna bygdegård och skola. Utvecklingen bedöms 
inte påverka riksintresset för kulturmiljövård negativt. I 
övrigt är inriktningen att nuvarande markanvändning i 
huvudsak ska fortgå. 

AB 71 Skålhamravägen och 630 Fysingen
Kommunen anser att sambandet mellan Norrsunda kyrka 
och Rosersbergs slott är svagt. Stängningen av Slottsvägen, 
som åtminstone sedan tidigt 1700-tal varit väg till slottet, 
har skadat det kulturhistoriska samband som vägkopplingen 
utgjort. Kommunen anser att en ny planskild korsning som 
återupptar och stärker sambandet ska anläggas. 

Foto: Rosie Alm
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GEOGRAFISKA RIKSINTRESSEOMRÅDEN  
ENLIGT 4 KAP. MILJÖBALKEN

I miljöbalkens 4 kap. återfinns särskilda bestämmelser för 
hushållning med mark och vatten för ett antal utpekade 
geografiska områden. Bestämmelserna innebär att 
riksdagen har tagit ställning till vilken inriktning mark- 
och vattenanvändningen ska ha i de berörda områdena. 
Avvägning har således redan gjorts mellan olika tänkbara 
intressen och anspråk som gäller utnyttjandet av områdena. 
Riksintressen som omfattas av 4 kap. miljöbalken har alltid 
företräde framför ett riksintresse som är utpekat enligt 3 
kap. miljöbalken. 

I Sigtuna kommun avser 4 kap. miljöbalken följande 
områden:

• Mälaren med öar och strandområden

• Natura 2000-områden

Mälaren med öar och strandområden

Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av 
riksintresse på grund av sina natur- och kulturvärden och 
med hänsyn till det rörliga friluftslivet. Vid bedömning 
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, 
intressen särskilt beaktas. Enligt miljöbalkens bestämmelser 
ska det dock inte utgöra något hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller det lokala näringslivet eller för 
utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. 

Kommunens bedömning och ställningstagande
Riksintresseområdet omfattar i huvudsak områden där 
pågående markanvändning ska fortgå. Undantaget är delar 
av området Granby och Västra Sjudargården inom vilka 
översiktsplanen föreslår en förändrad markanvändning. 
Områdena omfattar en utveckling av befintliga tätorter 
och av det lokala näringslivet i enlighet med 4 kap 1 § 
andra stycket Miljöbalken. Riksintresset bedöms därför 
tillgodoses.

Yrkesfiske

Hela Mälaren är av riksintresse för yrkesfisket (3 kap. 5 § 
miljöbalken). Riksintresset innebär att kända lekplatser för 
fisk ska skyddas samt att yrkesfiskets behov av anläggningar 
bör beaktas.

Kommunens bedömning och ställningstagande
Översiktsplanen föreslår ingen ändrad markanvändning 
som bedöms påverka negativt. 

Intresseområde för vattenförsörjning

Norrvattens reservvattenverk i Stockholmsåsen är av 
riksintresse för grundvatten. Motiv för utpekandet 
inkluderar att anläggningen nyttjas av många människor, 
har stor kapacitet och god kvalitet, liten risk att påverkas av 
klimatförändringar och att den behövs som reserv eller för 
framtida användning. 

Kommunens bedömning och ställningstagande
Riksintresset omfattar i huvudsak områden där 
pågående markanvändning ska fortgå. Undantag är 
ett mindre markområde vid Rosersbergs station samt 
bebyggelseområdet Verksamheter öster om Rosersberg 
villasamhälle som ligger mellan E4:an och Norrsundavägen 
från Trafikplats Rosersberg och norrut. Området har i 
förslaget till ÖP2022 minskats i jämförelse med anvisad 
yta i gällande ÖP2014. Planförslaget pekar också ut att 
verksamhet inom tillrinningsområdet till reservvattentäkten 
ska ske med restriktivitet som inte äventyrar kommande 
generationers tillgång på dricksvatten av god kvalité och 
kvantitet. Gränsen för vattenskyddsområdet är under 
revidering och kommunen inväntar det nya förslaget på 
remiss.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är EU:s närverk av värdefulla naturområden 
och utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet 
och habitatdirektivet. Utöver att områdena klassas som 
riksintresse omfattas de av områdesskydd enligt 7 kap 27§ 
miljöbalken. Tillståndsplikt gäller enligt 7 kap. 28a § 
miljöbalken för att bedriva verksamhet och vidta åtgärder 
som kan skada de livsmiljöer eller medföra störningar 
för de arter som avses skyddas. Bedömningar för hur 
en markanvändning, inom och utanför ett Natura 
2000-område, kan komma att påverka miljön i området ska 
göras tidigt i planeringsprocessen. 

I Sigtuna kommun finns tre Natura 2000-områden: 

• Västerängsudd

• Slåsta

• Pekhagen

Kommunens bedömning och ställningstagande
Översiktsplanen föreslår ingen förändrad markanvändning 
som kan komma att påverka Natura 2000-områdena. 

Foto: Hans Berggren / Johnér
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Riksintresse för kommunikation

Järnväg befintlig

Järnväg precisering

Rörligt friluftsliv

Natura 2000

Kulturmiljövård

Yrkesfiske

Mälaren

Intresseområde för vattenförsörjning

Riksintresse för totalförsvarets militära del

Riksintresse för totalförsvarets militära del 

Påverkansområde för buller eller annan risk 

Påverkansområde övrigt 

Stoppområde för vindkraft 

Märsta
Sigtuna

Rosersberg

Arlanda 
flygplats

263

E4

E4

E4.65
263

ArlandabananOstkustbanan

AB 65

AB 66

AB 630

AB 69AB 69
AB 70

Torsborg

Erikssund

Odensala Lunda

Trosta

Skepptuna

Venngarn

Haga

Vidbo

Luftfart - se karta 2-3 Riksintressen

Station för resandeutbyte befintlig

Terminal befintlig

Terminal planerad

Väg befintlig

Väg planerad

AB 633

AB 71

Kartan redovisar samtliga riksintressen i Sigtuna kommun, 
med undantag från riksintresse för Arlanda flygplats som 
redovisas i karta 2 och 3.

Kartan redovisar riksintressen utifrån gällande beslut  
och baseras på Länsstyrelsens geodata. 

Sedan beslut om riksintressen för kommunikation fattades 
har trafikplats Rosersberg och Kombiterminal Rosersberg 
anlagts. Kartan redovisar därför felaktigt dessa objekt, 
samt den anslutande vägen mellan trafikplatsen och 
kombiterminalen, som planerade anläggningar istället 
för befintliga. Trafikverket avser fatta ett nytt beslut om 
riksintressen för kommunikation under 2021. 

Riksintressen
- karta 1
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Kartan redovisar delar av riksintressepreciseringen för 
Arlanda flygplats som beslutades av Trafikverket i mars 
2021. Preciseringen består dels av ett markanspråk för 
själva flygplatsen, innefattande mark för befintligt och 
framtida behov, dels av områden där hänsyn behöver tas till 
flyghinder, flygbuller och elektromagnetisk strålning. 

Denna karta (karta 2) redovisar markanspråk, 
påverkansområde för flygbuller och restriktions-/
påverkansområde för lågfartsflyg.

Märsta
Sigtuna

Rosersberg

Arlanda 
flygplats

Lunda

Skepptuna

Venngarn

Granby

Odensala

Riksintressen
- karta 2

Arlanda flygplats

Befintliga start- och landningsbanor

Flygplatsens markanspråk

Restriktions-/påverkansområde lågfartsflyg

Flygbuller FBN 55 dBA 

Flygbuller maxnivå 70 dBA
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Riksintressen
- karta 3

MärstaSigtuna

Rosersberg

Arlanda 
flygplats

Lunda

Skepptuna

Venngarn

Granby

Odensala

Kartan redovisar procedurhinderytor för Arlanda 
flygplats, som utgör ett av flera påverkansområden i 
riksintressepreciseringen. Procedurhinderytorna syftar till 
att säkerställa hinderfrihet för alla flygoperativa procedurer 
som möjliggör in- och utflygning till och från flygplatsen. 
Höjdbegränsningarna inom procedurhinderytorna är inte 
gränser som aldrig får genomträngas, utan utgör gränser för 
när det krävs att det genomförs en flyghinderanalys för att 
kunna få ett besked om eventuell påverkan på flygoperativa 
procedurer.

Observera att höjder och gränser i kartan endast är avsedda 
som illustrationer. Om flyghinderanalyser tas fram utgår de 
från ett mer detaljerat underlag.

Tidigt samråd ska hållas med LFV, Försvarsmakten och 
Swedavia angående möjlig höjd för byggnad inom den så 
kallade hinderbegränsande ytan. Alla ärenden avseende 
byggnader/objekt 20 meter och högre över marknivå 
ska skickas på remiss till LFV som också kan ta fram en 
flyghinderanalys.

Max 100 möh

Max 120 möh

Max 100 möh

Max 120 möh

Max 100 möh

Max 100 möh

Max 120 möh

Max 120 möh

Max 75 möh

Max 50 möh

Arlanda flygplats

Befintliga start- och landningsbanor

Flygplatsens markanspråk

Procedurhinderytor för Arlanda 

Höjder anges i AMSL, above main sea level (RH2000).

Max 120 möh

Max 100 möh

Max 75 möh

Max 50 möh
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Andra värden

Foto: Sigtuna kommun
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BYGGNADSMINNEN

Elva byggnader och anläggningar är förklarade som 
byggnadsminnen, varav två är statliga och nio är enskilda. 
Enskilda byggnadsminnen skyddas enligt 3 kap.  
kulturmiljölagen medan statliga byggnadsminnen skyddas 
av förordning (2013:558) om statliga byggnadsminnen. 
Skyddsföreskrifter har utfärdats för de statliga byggnads-
minnena Rosersbergs slott och Viby by. 

Föreskrifterna innebär förbud mot förändringar utan 
Riksantikvarieämbetets tillstånd. Enskilda byggnadsminnen 
med skyddsbestämmelser är Sigtuna rådhus, Steninge slott, 
Erikssunds säteri, Lill-Kumla (gårdsbildning i Odensala), 
Venngarns slott, Husby gamla kyrkskola, Sigtunastiftelsen, 
Torsborgs ångbåtsbrygga samt Skånelaholms slott. 
Bestämmelserna syftar till att ange på vilket sätt ett 
byggnadsminne inte får ändras och hur de ska vårdas och 
underhållas.

FASTSTÄLLT FORNLÄMNINGSOMRÅDE

Alla fornlämningar och äldre kyrkor skyddas av 
Kulturmiljölagen. Förutom det generella skyddet kan 
en fornlämning ha ett avgränsat skyddsområde, ett så 
kallat fastställt fornlämningsområde. I kommunen finns 
två: Nordians hög samt Grindstugan söder om Lunda 
kyrka. Vid exploatering och planläggning i närhet av 
fastställt fornlämningsområdes ska länsstyrelsen kontaktas. 
Fornlämningsområdet har samma skydd som själva 
fornlämningen. 

EKOLOGISKT SÄRSKILT KÄNSLIGA OMRÅDEN 
- ESKO

I enlighet med miljöbalken 3 kap. 3§ har kommunen 
pekat ut ESKO för land- och vattenområden. De har 

avgränsats utifrån förekomsten av höga 
naturvärden, som samtidigt har viktiga 

ekologiska funktioner och ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder 

som kan skada naturmiljön.  
Naturvärden och ekologiska 
funktioner samt möjligheter 
till spridningssamband mellan 
områdena ska bevaras. I varje 
enskilt fall där åtgärd eller 

ändrad markanvändning kan 
komma att påverka miljön i 

Vid utveckling av kommunen finns ett flertal värden och 
skydd som planeringen behöver ta hänsyn till. Dessa värden 
och skydd regleras i bland annat miljöbalken, väglagen och 
kulturmiljölagen.

BIOTOPSKYDD OCH NATURMINNEN

Det finns två olika former av biotopskyddsområden, 
ett generellt biotopskydd samt skydd för en särskild 
biotop med beslut i varje enskilt fall. Det generella 
skyddet berör biotoperna alléer, åkerholmar, pilevall 
samt i jordbruksmiljöer: stenmurar, källor med 
våtmarker, odlingsrösen, småvatten och våtmark. De 
enskilda biotopskyddsområdena utses av Länsstyrelsen, 
Skogsstyrelsen eller en kommun. I Sigtuna kommun finns 
sju enskilt beslutade biotopskyddade områden. Beslutet 
gäller för det enskilda området och utgör värdefulla biotoper 
som finns i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i sjöar, 
vattendrag, kust och hav. Biotopskydd har stöd i miljöbalken 
och innebär ett förbud mot att bedriva verksamheter eller 
utföra åtgärder som kan skada naturmiljön. 

Naturminnen är ett skydd av ett särpräglat naturföremål. I 
kommunen finns sex naturminnen, varav fem är träd och 
en utgörs av jättegrytor från istiden. Tillsammans omfattar 
dessa sex naturminnen 25 stycken enskilda objekt.

området ska bedömning av värden och konsekvenser för 
ESKO beaktas. Områdena innefattar även en 300 meter 
bred buffertzon.

LANDSKAPSBILDSKYDD OCH SKYDD  
AV KYRKOR

Landskapsbildskyddet är ett skydd för upplevelsen och 
förståelsen av landskapet. I kommunen finns sju områden 
med landskapsbildsskydd, samtliga berör äldre kyrkor. I 
dessa miljöer krävs tillstånd av Länsstyrelsen för bland annat 
nybyggnad och andra ändringar av byggnader.

Kyrkobyggnader och kyrkotomter ska enlig 4 kap. 2 §  
lag om kulturminnen vårdas och underhållas så att deras 
kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och 
karaktär inte förvanskas. Kyrkogårdar, gravar, gravbyggnader 
är skyddade genom 4 kap. kulturmiljölagen och gravfält 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen.

MILJÖKVALITETSNORMER 

Av översiktsplanen ska det enligt 3 kapitlet 5 § plan- och 
bygglagen framgå hur kommunen avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer (MKN). De är juridiska styrmedel för 
att komma till rätta med så kallade diffusa utsläpp. 

Miljökvalitetsnormerna är gränsvärden som ska följas vid, 
eller efter, en viss tidpunkt så att människor, miljö och 
natur inte utsätts för större negativ påverkan än vad som är 
acceptabelt. 

MKN för vatten

Enligt vattendirektivet som infördes i miljöbalken 2003, ska 
alla vattenförekomster i Sverige uppnå miljökvalitetsnormer. 
För ytvatten gäller generellt sett god kemisk och god 
ekologisk status medan god kemisk och god kvantitativ 
status ska uppnås för grundvattenförekomster. För övriga 
vatten som inte klassas bör vatten förvaltas så att MKN i 
vattenförekomster kan följas. 

För de vattenförekomster som inte har god status eller 
riskerar att försämras tar Vattenmyndigheten Norra 
Östersjön fram åtgärdsprogram. Kommunerna ska årligen 
rapportera till Vattenmyndigheten vilka åtgärder som 
genomförts. Generellt gäller att miljökvalitetsnormerna 
och åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen 
är juridiskt bindande. MKN, förvaltningsplanen och 
åtgärdsprogrammet revideras var sjätte år. Uppdaterad 
information om status för MKN för vatten återfinns i 
Vatteninformationssystem Sverige (VISS). 

Kommunens verktyg för att uppfylla MKN är i första hand 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram, vilken omfattar åtta 
åtgärder inriktade till kommuner. Genom planering, tillsyn, 
prövning och förelägganden ska alla Sveriges kommuner 
se till att verksamhetsutövare och enskilda minimerar sin 
påverkan på miljön och vid behov genomföra åtgärder i 
syfte att förbättra vattenkvaliteten. Kommunen tar fram 
även lokala åtgärdsprogram med fysiska åtgärder, såsom 
våtmarker, anpassade skyddszoner eller åtgärder för att 
minska påverkan från enskilda avlopp och dagvatten. 
Det är särskilt relevant att identifiera platsspecifika 
åtgärder i den mån det är möjligt. Arbetet ska utgå från 
avrinningsområdesperspektivet och de vattenförekomsterna 
som inte uppnår god status. De flesta vatten i Sigtuna 
kommun, undantaget Märstaån och dess biflöde, rinner 
igenom flera kommuner. Samverkan med grannkommuner 
och lokala aktörer avseende MKN för vatten är därför av 
stor vikt. Sigtuna kommun ingår i olika samverkansgrupper 

Det finns många lagar som 

skyddar olika områden inom 

kommunen, exempelvis miljö-

balken, väglagen och kultur-

miljölagen.
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MKN för luft och partiklar

Miljökvalitetsnormer finns för svaveldioxid, kvävedioxid, 
kväveoxid, bly, bensen, kolmonoxid, ozon och partiklar. 
Kommunerna ansvarar för kontrollen av dessa, med 
undantag för ozon och partiklar. Om det finns risk att 
värdena överskrids ska åtgärder vidtas.

Inom kommunen finns inga platser där 
miljökvalitetsnormerna för luft eller partiklar överskrids 
idag eller förväntas göra det som en konsekvens av 
översiktsplanens inriktning eller utpekad ny bebyggelse. 
Planeringen utgår från att öka andelen resande med 
kollektivtrafik, gång och cykel så att transporternas 
påverkan på miljö och klimat minskar. 

Risk för framtida överskridande av gällande 
miljökvalitetsnorm kan dock finnas för kvävedioxid (NO2), 
främst utmed infartsleden från E4.65 till Arlanda flygplats. 
Här planeras ej för ny bostadsbebyggelse. Även andra 
typer av marktransporter samt produktion av energi står 
för en betydande del av utsläppen. Kommunen verkar för 
en långsiktigt hållbar helhetslösning för godstransporter. 
Särskilt fokus bör ligga på att förstärka kopplingen mellan 
Arlanda flygplats och Rosersbergs logistikområde med fokus 
på kombiterminalen. Här kan nya innovativa och hållbara 
transportlösningar kan med fördel prövas.

NATURRESERVAT

Inom Sigtuna kommun finns elva naturreservat med olika 
livsmiljöer och naturvärden. Syftet med naturreservat är 
att bevara biologisk mångfald, naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftsliv. De elva reservaten är 
Fysingen, Laggatorp, Torslunda, Västerängsudd, Åttesta 
(delas med Vallentuna kommun) samt de kommunala 
naturreservaten Askarehage, Hällsboskogen, Munkholmen, 
Rävsta, Sköndalsskogen och Steningedalen. Kommunen 
ansvarar för sex av de naturreservat som finns i kommunen 
och arbetar där aktivt med skötsel, utveckling av de olika 
naturvärdena och med att tillgänglighetsgöra reservaten.

SKYDD AV DJURLIV OCH VÄXTER

I kommunen finns ett djurskyddsområde i norra 
Garnsviken, där särskilda bestämmelser gäller för skydd 
av djurlivet kring inre delen av Garnsviken, och i delar 
av Fysingens naturreservat. Bestämmelserna avser 
tillträdesförbud 1 april – 15 juli. 

och vattenråd, bland annat Oxunda vattensamverkan, 
Stockholmsåsen grundvattenråd, Märstaåns 
vattensamverkan samt Mälarens vattenvårdsförbund.

Enligt miljöbalken får inte en kommun tillåta en 
verksamhet om den ger upphov till en sådan förorening 
som äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormer. 

I kommunen finns 10 grundvattenförekomster, 5 sjöar och 
8 vattendrag enligt Vatteninformationssystemet i Sverige 
(VISS). 

Av alla sjöar och vattendrag som är vattenförekomst, är det 
bara Vidboån som uppnår god ekologisk status. Alla andra 
har måttlig, otillfredsställande eller dålig status. Inga av 
dem når god kemisk status. Två grundvattenförekomster 
Stockholmsåsen – Arlanda samt Källbrunn, har dålig 
kemisk status på grund av miljögifter. Mer information om 
vattenförekomsters ekologisk status, miljöproblem samt 
möjliga åtgärder finns i kommunens Vattenplan samt i 
VISS.

De mindre sjöarna och vattendragen, till exempel 
Odensalabäcken, Rosersbergsbäcken, Halmsjön, är klassade 
som övriga vatten. För dem gäller också att deras status inte 
får försämras om detta innebär att MKN för angränsande 
vattenförekomster inte kan följas.

Artskyddet innebär fridlysning av vissa arter om det finns 
risk att djur- eller växtarter kan komma att försvinna eller 
utsättas för plundring eller om det krävs för att uppfylla 
internationella åtaganden. 

SKYDDSAVSTÅND TILL VÄG

För objekt som inte ligger inom detaljplan och som inte 
kräver bygglov gäller enligt väglagen en tillståndspliktig zon 
på minst tolv meter från en väg. Inom detta område ska om 
möjligt inte finnas byggnader eller andra anordningar som 
kan äventyra trafiksäkerheten. Länsstyrelsen beslutar om 
tillstånd inom tillståndspliktig zon från väg. För vissa vägar 
gäller en utökad tillståndsplikt på 30 eller 50 meter.

Byggnadsfritt avstånd om 50 meter från vägområde gäller 
för vägarna: E4, E4.65 (Arlandaleden), väg 273 mellan E4 
och väg 263 samt väg 263 mellan väg 273 och E4.

Byggnadsfritt avstånd 30 meter från vägområde gäller 
för väg 263 mellan väg 273 och kommungränsen vid 
Erikssund, väg 255 mellan väg 263 och länsgränsen samt 
väg 273 mellan Arlanda och länsgränsen. 

SKYDDSAVSTÅND TILL JÄRNVÄG

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 
30 meter från järnvägen, räknat från spårmitt på närmaste 
spår. Ett sådant avstånd ger utrymme för räddningsinsatser 
om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss 
utveckling av järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte 
är störningskänslig och där människor endast tillfälligtvis 
vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock 
finnas inom 30 meter från spårmitt. Hänsyn bör dock tas 
till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen och 
bebyggelsen.

STRANDSKYDD

Strandskydd är ett generellt skydd som gäller vid alla 
vattendrag, kuster och sjöar. Det skyddade området är 
normalt 100 meter, både på land och motsvarande avstånd 
i vattenområdet. Länsstyrelsen kan besluta om att utöka 
strandskyddet med upp till 300 meter. I Sigtuna kommun 
omfattas stora delar av Mälaren samt Fysingen av ett 
utökat strandskydd på 300 meter. Planförslaget pekar 
inte ut något nytt bebyggelseområde som ligger inom det 
utvidgade strandskyddsområdet på 300 meter från Mälarens 
strandkant.

Foto: Rosie Alm
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VATTENSKYDDSOMRÅDEN

Skyddsområden för vattentäkter finns vid Lunda-Albano, 
Venngarn, Bärmö och Holmens fritidshusområde samt för 
Norrvattens reservvattentäkt vid Ströms gård.

Vattenskyddsområdet Ströms gård är mycket viktig för 
den regionala dricksvattenförsörjningen. Skyddsområdet 
omfattar stora delar av Stockholmsåsen inom kommunen. 
Vattenskyddsområde Ströms gård fungerar som 
reservvattentäkt för Görväln-verket i Järfälla och som 
försörjer norra Storstockholms län med dricksvatten. 
Reservvattentäkten används årligen vid behov, till exempel 
vid driftsstopp i Görväln-verket.

Vattenskyddsområdena är i behov av nya skyddsföreskrifter 
och nya skyddszoner förutom Lunda-Albano som 
tillkommit senare. Arbete pågår med att revidera 
skyddsföreskrifterna och skyddszonerna för Ström 
Vattenskyddsområde. Det finns även behov av utredning 
om att uppföra vattenskyddsföreskrifter och en utpekad 
skyddszon för vattentäkten vid Skepptuna skola. 
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Andra värden
- karta

Kartan redovisar värden och skydd som kommunen  
ska ta hänsyn till i den fysiska planeringen.

Märsta
Sigtuna

Rosersberg

Arlanda 
flygplats

Lunda

Skepptuna

Venngarn

Granby

Odensala

Biotopskydd

Djurskyddsområde 

Ekologiskt särskilda känsliga områden - Vattendrag

Ekologiskt särskilda känsliga områden - Buffertzon 300 m

Ekologiskt särskilda känsliga områden - Vatten

Ekologiskt särskilda känsliga områden - Landmiljöer

Grundvattenförekomst

Landskapsbildskydd

Naturminnen

Fastställda fornminnen

Naturreservat

Skyddsområde enskilda byggnadsminnen

Utvidgat strandskydd 300 m 
I övrigt gäller det generella strandskyddet  vid alla 
kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området 
är normalt 100 meter från strandkanten, både på land 
och i vattenområdet. 

Vattendrag

Vattenskyddsområde

Vägar med utökad tillståndspliktig zon
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BAKGRUND

För alla nya översiktsplaner ska en strategisk 
miljöbedömning genomföras. Syftet med en sådan 
bedömning är att integrera miljöaspekter i planen så att en 
hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen genomförs 
parallellt med, och integrerat i, planprocessen. Sigtuna 
kommun har valt att utvidga bedömning till att också 
inkludera sociala och ekonomiska konsekvenser. Detta 
avsnitt sammanfattar konsekvensbeskrivningen för Sigtuna 
kommuns nya översiktsplan så här långt, inför granskning.

PLANFÖRSLAGET

Planförslaget lägger grunden för hur översiktsplaneringen 
ska bidra till att nå en hållbar samhällsutveckling i hela 
Sigtuna kommun och även bidra till uppfyllandet av de 
globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. Planen har 
horisontår 2035.

Innehållsmässigt bygger granskningsförslaget ÖP2022 på 
översiktsplanen från 2014 (ÖP2014). Utpekanden i mark- 
och vattenanvändningskartan skiljer sig i vissa delar från 
ÖP2014 i syfte att uppnå fler av hållbarhetsmålen.

Trafikverket fattade 31 mars 2021 beslut om en ny 
riksintresseprecisering för Arlanda flygplats. Översiktsplanen 
har arbetat in det nya influensområdet för flygbuller 
och justerat markanspråket för flygplatsverksamheten. 
Enligt förslaget tillåts exempelvis utbyggnadsplaner för 
bostadsbebyggelse öster om Märsta station samt väster om 
Rosersberg station.

Ett tidigare uppdrag om att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Arlanda-Märsta har inarbetats i ÖP2022. 
Här finns nu en detaljerad beskrivning av önskad utveckling 
inom Arlanda-Märsta. Befintlig fördjupad översiktsplan för 
Arlandaområdet från 2006 föreslås upphöra att gälla när 
ÖP2022 antas.

MILJÖKONSEKVENSER

Planförslagets miljökonsekvenser bedöms i relation till 
nuläget samlat som varken positiva eller negativa. Positiv 
utveckling i vissa avseenden motverkas av negativa 
konsekvenser i andra. De negativa konsekvenserna uppstår 
företrädesvis lokalt (där naturvärden försvinner till förmån 
för bebyggelse) medan de positiva effekterna typiskt gynnar 
hela områden eller kommunen som helhet (t.ex. insatser för 
minskad klimatpåverkan från resande).

Planen bedöms ha färre negativa miljökonsekvenser 
jämfört med nollalternativet (ÖP2014). Detta i första hand 
eftersom tidigare föreslagen bebyggelse i lägen med svag 
kollektivtrafikförsörjning och där utveckling inneburit stor 
påverkan på natur- och kulturmiljövärden utgått.

Kommunens stora naturvärden uppmärksammas i 
planförslaget och stöd ges för att i efterföljande planering 
säkerställa att värden i huvudsak bevaras och stärks. Risk 
finns dock att negativa konsekvenser uppstår när naturmark 
omvandlas till bebyggelse både för lokal och regional 
grönstruktur. Ett tydligare krav på kartläggning av värden 
och anpassning av sådan ny bebyggelse utifrån lokala värden 
skulle kunna minska dessa risker och möjliggöra anpassning 
av bebyggelsen.

För kommunens vattenmiljöer bedöms planförslaget ge 
positiva konsekvenser. De rika kulturmiljövärden som 
finns i kommunen tillåts, liksom riksintresseområden för 
kulturmiljövården, påverka planförslagets utformning i stor 
utsträckning.

Planförslaget innebär att en stor del av kommunens 
kulturhistoriska värden bevaras vilket är positivt för 
kulturmiljön, men innebär även bebyggelseutveckling 
i känsliga områden och inom riksintresse för 
kulturmiljövården vilket kan innebära negativ 
påverkan. Jämfört med nollalternativet (ÖP2014) 
är planeringsinriktningar tydligare, och samtliga 
tätorter beskrivs separat. Ett förnyat och utvidgat 
kulturmiljöprogram behövs för att ge nödvändigt stöd i 
efterföljande planering.

Planeringen inriktas på att minska klimatpåverkan från 
i första hand trafiksystemet, genom att koncentrera 
ny byggelse till kollektivtrafiknära lägen och att 
gynna alternativ till bilen för resande. Planförslagets 
bebyggelsestruktur är mer gynnsam ur ett klimatperspektiv 
än ÖP2014. Andra Kraftfulla åtgärder måste dock parallellt 
vidtas för att klimatpåverkan från kommunens invånare 
och verksamheter ska minska i linje med nationella och 
internationella mål.

Planförslaget uppmärksammar på ett tillfredsställande sätt 
risker som behöver hanteras i planeringen, med anpassade 
riktlinjer.

SOCIALA KONSEKVENSER

Planförslaget har högt ställda sociala ambitioner och 
identifierar ett flertal strukturella problem i kommunen som 
den fysiska planeringen kan bidra till att minska. Jämfört 
med nollalternativet ÖP2014 bedöms planförslaget på ett 
tydligare sätt ha uppmärksammat dessa problem och anvisat 
anpassade inriktningar inom den fysiska planeringens 
räckvidd.

Planförslaget har ett stort fokus på mötesplatser 
och ökad socialt utbyte. Ambitionerna följs upp av 
planeringsinriktningar som ska ge möjlighet för efterföljande 
planering att uppnå de höga ambitionerna i relation till den 
problembild som ges.

Översiktsplanens potential skulle kunna nyttjas ytterligare 
om krav ställdes på fördjupade eller nya typer av sociala 
kunskapsunderlag i efterföljande planering.

Bedömningen är att planförslaget för vissa geografiska 
områden kan ge negativa konsekvenser för människors 
hälsa. Detta gäller i första hand Rosersberg och området 
öster om Märsta station, men också andra platser nära 
högt trafikerade vägar. Flyg-, järnvägs- och vägtrafikbuller 
kan göra skapandet av en hälsosam ljudmiljö mycket 
svårt. Att bygga för goda ljudmiljöer bör alltid vara ett 
krav i planeringen, oavsett vilka ställningstaganden kring 
områdesutveckling som gjorts i tidigare planering.

EKONOMISKA KONSEKVENSER

Kommunala kostnader förenade med utveckling av 
bebyggelse och infrastruktur kan vara betydande, och 
kommer ofta långt tidigare än skatteintäkter från nya 
invånare uppstår. Planförslaget skulle kunna kompletteras 
med en utbyggnadsstrategi där de kommunalekonomiska 
effekterna av planförslaget vägs in så att kostnader och nya 
intäkter balanseras över tid.

För näringslivet bedöms planförslaget sammantaget 
ges positiva konsekvenser jämfört med nuläget. 
Förslag för markanvändning och kompletteringar i 
transportinfrastruktur är tydligt inriktade mot att nyttja 
goda lägesegenskaper och skapa bra förutsättningar för 
tillväxt och utveckling av verksamheter.

Kopplingar mellan fysisk planering och hushållens ekonomi 
finns i första hand genom hur den bidrar till tillgången på 
bostäder som hushållen har råd att långsiktigt efterfråga, 

Sammanfattning av 
hållbarhetskonsekvensbeskrivning
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ökar möjligheterna att ta sig till jobb, utbildning, handel och 
service utan att äga en egen bil, samt bidrar till tillgänglighet 
till regionens arbetsmarknad. God tillgång på lokaler för 
nyföretagande kan bidra till ekonomisk utveckling och 
sysselsättning.

Planförslaget uppmärksammar dessa förhål- landen, men 
kunde genom att ställa skarpare krav på fördjupade underlag 
och analyser ge bättre förutsättningar för att efterföljande 
planering ger utväxling i detta avseende.

Planförslagets konsekvenser i termer av hushållning med 
mark och resurser bedöms som positiva. Förslag på ny 
markanvändning är avvägda mot samhällsmål, och de 
statliga riksintressena tillgodoses till största del.
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Ordförklaringar
FÖRTÄTNING

Att bygga inom befintliga områden till skillnad från 
utglesning som innebär att tätorten växer utåt.

GRÖN INFRASTRUKTUR 

Grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk 
av livsmiljöer och strukturer, naturområden, samt anlagda 
element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt 
så att biologisk mångfald bevaras och för samhället 
viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Grön 
infrastruktur är ett samlingsbegrepp för både vatten- och 
landmiljöer.

GRÖNA KILAR, VÄRDEKÄRNOR OCH  
SVAGA SAMBAND

Gröna kilar är stora, sammanhängande grönområden 
i närheten av bebyggelse. De gröna kilarna erbjuder 
tätortsnära möjligheter till rekreation, natur- och 
kulturupplevelser samt är betydelsefulla för den biologiska 
mångfalden.

Gröna värdekärnor utgör de delar av de gröna kilarna 
som har högst natur- kultur- och rekreationsvärden. 
Värdekärnorna har stor biologisk mångfald och kan sägas 
vara de mest värdefulla delarna av en kil.

Gröna svaga samband är smala partier i de sammanhängande 
gröna kilarna som är viktiga att bibehålla och stärka för att 
stärka ekologiska spridningssamband och friluftsvärden. Om 
sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata delar och 
centrala funktioner i kilarna riskerar att försvinna. 

GRÖNSTRUKTUR

Sammanhängande väv av grönska, mark och vatten, i olika 
geografiska nivåer, både i lokalt mellan husen i tätorter, i 
anslutning till bebyggelse och i det omgivande landskapet.

HÅLLBARA TRANSPORTVAL

Bidrar till att transporterna påverkar miljön mindre 
negativt än idag, minimerar hälsorisker, blir säkrare och kan 
möjliggöra ett mer tillgängligt transportsystem.

HÅLLBAR UTVECKLING

Hållbar utveckling handlar om att säkerställa goda livsvillkor 
för alla människor nu och i framtiden. Utgångspunkten i 
översiktsplanen är att människan är i centrum, att ekologin 
sätter ramarna och att ekonomin är ett medel och en 
förutsättning för hållbar utveckling. Social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet är inte tre separata spår utan de hör 
ihop och påverkar varandra.

AREELLA NÄRINGAR

Samlingsnamn för områden för jordbruk, skogsbruk, 
vattenbruk och yrkesfiske.

ARRONDERING

Syftar på åkrarnas sammanhållning och läge i förhållande 
till varandra och de byggnader som arrendatorn använder i 
sin verksamhet.

BLÅSTRUKTUR

Vattendelen i en sammanhängande väv av grönska, mark 
och vatten, i olika geografiska nivåer. Innefattar naturliga 
vattendrag, sjöar och grundvatten men även dagvattnet och 
dess system. Likaså anlagda och naturliga våtmarker samt 
dikesföretag som avleder vatten och har stor betydelse för 
lantbruket och även den urbana miljön.

BOTRYGGT 2030

Nationellt övergripande, brottsförebyggande och 
trygghetsskapande riktlinjer för planering, utformning och 
vidareutveckling av nya och befintliga fysiska miljöer.

DETALJPLAN

Detaljplaner upprättas enligt Plan- och bygglagen för 
att reglera mark- och vattenanvändningen. Detaljplanen 
ger byggrätter, och har en genomförandetid under vilken 
markägaren ska söka bygglov för att planen ska genomföras. 
Detaljplanen är juridiskt bindande.

EKOSYSTEM

Enhet som innefattar alla organismer och deras omgivning 
inom ett område exempelvis en sjö eller en skog.

EKOSYSTEMTJÄNST

De funktioner hos ekosystem som på något sätt gynnar 
samhället, tjänster som direkt eller indirekt påverkar 
människors välbefinnande. Pollinering, naturlig 
vattenreglering och naturupplevelser är några exempel på 
ekosystemtjänster. 

FLYTTKEDJA

En flyttkedja uppstår när man bygger nya bostäder och de 
som flyttar in i denna lämnar en annan bostad efter sig, där 
någon annan kan flytta in. 

FYSISK PLANERING

Fysisk planering handlar om hur mark och vattenområden 
bör användas, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga 
och hur den bör vara utformad. Plan- och bygglagen 
styr kommunernas fysiska planering. Exempel på fysisk 
planering är detaljplaner och översiktsplaner.

KLIMATSMART

Produkt, tjänst, åtgärd eller beteende som är vetenskapligt 
belagt och evidensbaserat bra för miljön och i förhållandevis 
låg utsträckning bidrar till någon av människan orsakad 
klimatförändring.

KOMBITERMINAL

Kombiterminal är en terminal där olika lastbärare byter 
transportsätt. Vanligen avses med kombiterminal en speciell 
järnvägsstation, där omlastning av containrar med mera sker 
mellan järnvägsvagnar, fartyg och lastbilar.

KOSTNADSEFFEKTIV INFRASTRUKTUR 

Kostnadseffektivitet för infrastruktur syftar till öka 
anläggningens kapacitet samtidigt som resursanvändandet 
minskar. Infrastruktur innefattar i detta sammanhang både 
social och teknisk infrastruktur.

Social infrastruktur innefattar samhällstjänster och service 
som bidrar till välfärdssamhället, till exempel pedagogisk 
verksamhet, vård och omsorg, hälsa och fritid. Den sociala 
infrastrukturen kan vara både offentlig och privat.

Teknisk infrastruktur avser vägar, järnvägar, el- och telenät 
och omfattar stora gemensamma investeringar som 
upprätthåller samhällsfunktioner och levnadsstandard 
fysiska tillgångar som i regel har formen av stora nätverk, till 
exempel vägar, järnvägar, anläggningar för energiöverföring, 
vatten- och avloppsnät samt infrastruktur för post-, tv och 
radiosändningar, IT och telefoni.

PLANSKILD KORSNING

En korsning där vägar och/eller järnvägar/spårvägar korsar 
varandra i skilda plan, som en bro eller tunnel. Det vill säga 
att korsande rörelser kan ske samtidigt utan att påverka 
varandra.

REGIONAL STADSKÄRNA

Platser i Stockholms län som har utvecklingspotential och 
kan komplettera varandra och den centrala regionkärnan 
när det gäller service, arbetsplatser och boende i syfte att 
skapa både en tätare och en mer flerkärnig region. Regionala 
stadskärnor pekas ut i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. 

RESURSHUSHÅLLNING

Resurshushållning innebär dels att mark, vatten och fysisk 
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, 
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god 
hushållning tryggas, och återanvändning och återvinning 
liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 
främjas så att ett kretslopp uppnås. Resurshushållning 
avser även hushållning med gemensamma resurser. Detta 

kan göras inom många olika delar av samhället genom 
exempelvis återvinning av avfall, hushållning med energi, 
minskat matsvinn med mera.

SCIENCE PARK 

Science parks är neutrala plattformar för samverkan. De 
erbjuder stimulerande och utvecklande miljöer som erbju-
der kunskapsintensiva tillväxtföretag i alla faser tillgång till 
infrastruktur, nätverk, affärsutveckling och innovationsstöd. 
En science park kan beskrivas som en mötesplats mellan 
människor, idéer, kunskap och kreativitet samt utgör ofta 
en plattform för större innovations- och samverkansprojekt 
mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi. Science Par-
ken har ofta samarbeten med akademin för att underlätta 
att kunskap och forskningsresultat kan kommersialiseras 
och nå ut på marknaden eller på annat vis användas för att 
skapa konkurrenskraftiga företag.

STADSGATA

Gatan ska vara trygg för gång- cykel och kollektivtrafik. 
Det kan också inbegripa ett perspektiv om levande och 
sammanhängande gaturum med träd och att bebyggelsen 
har entréer mot gatan, men olika varianter finns utifrån 
förutsättningarna på platsen.

UPPLÅTELSEFORM

Det sätt på vilket man förfogar över sin bostad. I Sverige 
finns upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och 
äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt.

URBANA KVALITETER

Ett stadsrum som är aktivt under dygnets flesta timmar. 
Parker, torg och offentliga byggnader är en del av gatunätet 
och bidrar till en blandning av funktioner och ett varierat 
socialt liv. Husens entréer vetter direkt mot gatan. Det finns 
en mänsklig närvaro i fasadlivet med till exempel balkonger 
eller lokaler.

Skalan hos husen anpassas efter den gående människan men 
bilar är tillåtna i princip i hela gatustrukturen. Gatunätet är 
så kontinuerligt som möjligt och det finns flera sätt att röra 
sig mellan olika målpunkter. Det är nära till service, kultur, 
natur, vatten, kollektivtrafik, handel och bostäder.

ÅTGÄRDSVALSSTUDIE (ÅVS)

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt för Trafikverket som 
grundar sig på dialog med bland annat kommuner och 
regioner. Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, 
alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av 
åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. 
Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom 
kostnadseffektiva åtgärder.
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Styrdokument i Sigtuna kommun

• Översiktsplan 2014, (KS 15 maj 2014 §128).
• Avfallsplan för Sigtuna kommun (KF 17 december 2015 
§198).
• Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad (KF 28 
november 2019 §139).
• Cykelplan (KF 15 maj 2014 §129).

• Dagvattenpolicy för Oxunda vattensamverkan (KS 17 
oktober 2016 §165).
• Kulturminnesvårdsprogram för Sigtuna kommun (KF 28 
maj 1986 §106, kompletterat 1988).
• Klimatstrategi för Sigtuna kommun (KF 23 april 2009 
§68).
• Ortsanalys Sigtuna (KS 21 september 2009 §170).
• Ortsanalys Märsta (KS 21 september 2009 §169).
• Trafikstrategi för Sigtuna kommun ( KS 15 februari 
2010 §22) .
• VA-plan 2017 (KF 9 mars 2017 §48, beslut att anta 
revidering 8 april 2018).
• Vattenplan Sigtuna kommun (KS 17 oktober 2016 
§164).

• Lekplatsplan (KF 19 december 2019 §171).

Riktlinjer i Sigtuna kommun

• ESKO i Sigtuna kommun (2016, fördjupning till 
ÖP2014).

• Fördjupad översiktsplan för Arlandaområdet (2006, 
fördjupning av ÖP2002, KF27 april 2006 §94).

• Handlingsplan för att stärka barnets rättigheter i Sigtuna 
kommun 2018-2022 (KF 1 februari 2018 §12).

• Jordbruksmark i den fysiska planeringen (KS 11 juni 
2018 §114).

• Landsbygdsprogram (KF 23 april 2009 §67).

• Miljöprogram för Sigtuna kommun (KF 25 mars 2010 §67).

• Plan för klimatsmart Sigtuna (KF 22 mars 2018 §33).

• Program för bostadsbyggande 2021-2025 (KF 16 
december 2020 §122).

• Riktlinjer för bebyggelseutveckling i dalgången mellan 
Hova och Odensala (BTN 15 december 2020 §163).

• Sigtuna kommuns sociala plan för barn 2017-2022 (KF 
1 februari 2018 §13).

• Sociala kompassen (KS 20 januari 2020 §5)

• Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (3 april 
2017 §73).

• Riktlinjer för hållbar vattenanvändning (KS 9 mars  
2020 §49).

Framtaget med extern part

• BoTryggt 2030, handledning (2020, Stiftelsen Tryggare 
Sverige).

• Delregional utvecklingsplan för Arlanda, 
Arlandakommunerna (2016, Knivsta, Sigtuna, Upplands 
Väsby, Vallentuna kommuner och Swedavia).

• RUFS 2050, Regional utvecklingsplan för Stockholm 
(2018, Region Stockholm).

• Stadsbyggnadsstrategi Airport City Stockholm (2013, 
Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding).

Urval av ytterligare planerings- och kunskapsunderlag

• Grön infrastruktur – regional handlingsplan för 
Stockholms län (2018, Länsstyrelsen i Stockholms län).

• Järnvägsplan för Märsta station (2017, Trafikverket).

• Klimatanpassning i fysisk planering - vägledning från 
länsstyrelserna (2012, Länsstyrelserna).

• Masterplan Arlanda (Swedavia).

• Nytt utpekande för trafikslagens anläggningar – 
pågående remiss (mars 2021).

• Regionala stadskärnor i Stockholmsregionen - 
Uppföljning av utvecklingen i de yttre regionala 
stadskärnorna (2013, Stockholms läns landsting).

• Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda Airport  
(Trafikverket, mars 2021).

• Sammanfattande redogörelse för Sigtuna kommun 
(2017, Länsstyrelsen Stockholms län).

• Sammanställning av: Statliga och mellankommunala 
intressen av betydelse för kommunernas planering (feb 
2020, Länsstyrelsen Stockholms län).

• Skogens pärlor (från Skogsstyrelsens webbgis).

• Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar – när, 
var, hur? (2009, Region Stockholm).

• Översyn av riksintresset för kulturmiljövården (2020, 
Riksantikvarieämbetet).
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Handläggare 
Alexander Jonsson 

Tjänsteskrivelse 
2022-01-14 

Diarienummer 
SUN-2022/9 

Trafikplanerare   

 

Samhällsutvecklingsnämnden 

Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-
2033 (TRV 2021/79143) 

 

Förslag till beslut 

1. Samhällsutvecklingsnämnden beslutar att anta förslaget till yttrande på nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 
Knivsta kommun har tagit del av detta och i förslaget berörs Knivsta kommun av åtgärder på 
Ostkustbanan. 
 
I förslaget till Knivsta kommuns yttrande lyfts främst avsaknaden av säkerställda medel till 
projektet Fyra spår Uppsala – länsgräns Stockholm. Utbyggnaden av Ostkustbanan med 
tillkommande dubbelspår och stationslägen i Alsike och Bergsbrunna är planerat att påbörjas 
inom planperioden vilket ökar vikten av att säkerställa ekonomiska medel för åtgärden i den 
nationella planen om statens intentioner är att fullfölja fyrspårsavtalet. 
En trafikplats norr om Alsike ingår i åtgärdsplaneringen i den åtgärdsvalsstudie som utförs i 
direkt koppling till utbyggnaden av Ostkustbanan och den bostadsbebyggelse som sker i 
Knivsta kommun och Uppsala kommun. I yttrandet lyfts även avsaknaden av denna åtgärd. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Knivsta kommuns åtaganden kopplat till planförslaget och föreslaget yttrande är kopplat till 
Fyrspårsavtalet och utformning och omfattning av detta är inte direkt kopplat till detta 
yttrande. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-14 
Knivsta kommuns yttrande avseende förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033, 2022-01-14 
Remiss av Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Handläggare 
Regeringskansliet, i.remissvar@regeringskansliet.se, 
i.transport.remissvar@regeringskansliet.se 
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Kristofer Kvarnström 

Gatuchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Satsningar på olika transportslag påverkar barn och unga i hög grad. Satsningar på 
kollektivtrafik, gång och cykel främjar barns möjligheter att genom ökad mobilitet vara 
delaktiga i samhället och bidrar även till ökad folkhälsa genom fysisk aktivitet. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Knivsta kommuns yttrande avseende förslag till 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 

Knivsta kommun har tagit del av Trafikverkets förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022-2033. I yttrandet redogör Knivsta kommun för de 

diskrepanser som finns mellan det avtal, avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, 

Knivsta och Nysala i Knivsta kommun (Fyrspårsavtalet), som Knivsta kommun 

tillsammans med Region Uppsala tecknade med staten och den ekonomiska och 

fysiska planeringsprocessen. Statens åtaganden om en utbyggnad av Ostkustbanan 

till fyra spår och ett nytt stationsläge i Alsike finns med i planen men det är främst 

utredningsarbetet som är finansierat. Detta trots att planerad byggstart av objektet 

enligt planen ligger inom planperioden. Det skapar en osäkerhet för tidplanen, 

genomförande av projektet och statens intentioner att fullfölja avtalet. 

Avtal med staten 

2017 skrev Knivsta kommun, Region Uppsala och staten, genom samordnare för 

större samlade exploateringar med hållbart byggande, under ett avtal avseende 

bostadsbyggande i Alsike, Knivsta och Nysala i Knivsta kommun. 

Enligt avtalet är ett av åtagandena att Ostkustbanan avses byggas ut till fyra spår i 

sträckningen mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm. De nya spåren 

förutsätts anläggas parallellt med befintliga spår och att åtgärden påbörjas år 

2024-2026. Hela spårdragningen ska planeras för att vara klar år 2032-2034. 

Utöver de tillkommande spåren ska ett stationsläge i Alsike färdigställas och 

utformas i enlighet med grundutförande enligt Trafikverkets riktlinje. 

Trots att tidsperioden för färdigställande av dessa åtaganden ligger inom 

planperioden för förslaget till nationell plan så saknas fullständig finansiering av 

dessa åtgärder. 

I Knivsta kommun yttrande avseende Trafikverkets inriktningsunderlag inför 

transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033 och 2022-2037 lyftes att 
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under 2020 begärde Knivsta kommun att omförhandla villkoren i avtal avseende 

bostadsbyggande i Alsike, Knivsta och Nysala i Knivsta kommun. Regeringen 

meddelade i slutet av år 2020 att en omförhandling inte skulle ske. Knivsta 

kommun tolkar det som att staten avser fullfölja sin del av avtalet. Utbyggnaden 

av Ostkustbanan och dess tillhörande stationer är ett objekt av största vikt för att 

kommunen ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt och kunna leva upp till de 

åtaganden kommunen har i avtalet. 

För att kunna genomföra sitt åtagande om att planera och uppföra 15 000 bostäder 

till och med 2057, samt att planera för hållbara och innovativa stadsdelar har 

kommunen samlat sitt arbete i ”Utvecklingsprogram Knivsta 2035”. Knivsta 2035 

innehåller bland annat: 

- Stadsutvecklingsstrategi västra Knivsta och Alsike 

En strukturell och tematisk strategi som ska lägga grunden för de hållbara 

stadsdelarna. 

- Detaljplaner 

Ett flertal detaljplaner är antagna inom de områden som avtalet avser. 

- Påbörjad byggnation 

Bostadsbyggandet i västra Knivsta och Alsike är påbörjat. 

Knivsta kommun har en hög tillväxttakt tack vare sitt centrala läge i den heta 

arbetsmarknadsregionen Uppsala-Stockholm och de goda kommunikationer som 

Ostkustbanan och närheten till Arlanda ger. För att kommunen ska kunna 

genomföra den expansion som avtalet avser så är utbyggnaden en absolut 

förutsättning. 

Kapacitetsbristen på Ostkustbanan har under en lång tid varit ett välkänt faktum 

för kommunen och dess pendlare. Att kunna ta sig till Uppsala och Stockholm 

med omnejd har, är och kommer att vara mycket viktigt för kommunens invånare 

både för arbete och fritid. Behovet och möjligheten till en utbyggnad prövades i 

åtgärdsvalsstudien ABC-stråket (TRV 2017/30977). Slutsatsen i studien är att det 

enligt då rådande förutsättningar behövs en utbyggnad av fyra spår på 

Ostkustbanan under perioden 2025-2030. Rekommendationen grundar sig på en 

samlad effektbedömning som visar på ett samhällsekonomiskt positivt resultat. 

Utbyggnaden kommer även ge positiva effekter för kommuner längs 

Ostkustbanan norr om Uppsala. 

Enligt Uppsala kommun och Trafikverket så måste Uppsala Central byggas om 

för att kapaciteten på banan ska kunna ökas. Knivsta kommun förordar därför att 

medel måste avsättas även för det. 
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Utöver åtgärder på Ostkustbanan finns även ett åtagande som avser 

färdigställande av en ny trafikplats för anslutning till E4:an. Trafikplatsen ska 

försörja Alsike i Knivsta kommun och syftar till att underlätta ett hållbart resande 

vid genomförandet av exploateringarna i Alsike och Knivsta. Trafikplatsen ska 

enligt avtalet färdigställas inom en snäv gemensam tidplan med den nya stationen 

i Alsike men saknas helt i förslaget till nationell plan. Trafikverket, Knivsta 

kommun och Uppsala kommun har skrivit ett medfinansieringsavtal som innebär 

att Knivsta kommun och Uppsala kommun finansierar den nya trafikplatsen. En 

åtgärdsvalsstudie för området runt de fyra spåren har organiserats så att ett 

delställningstagande om trafikplatsen har gjorts i tid för att uppfylla de formella 

krav som finns för objektet i nationell plan. Knivsta kommun förutsätter att 

objektet tillkommer i den nationella planen. 

Region Uppsala, Knivsta kommun och Uppsala kommun har länge arbetat för att 

på sikt få till stånd en gång- och cykelväg längs med Ostkustbanan. Inriktningen 

är att denna byggs i samband med utbyggnaden till fyra spår. De samlade 

exploateringarna längs järnvägen i kombination med dess gena sträckning gör 

lokaliseringen god. Däremot innebär dagens förordning att Trafikverket endast 

kan anlägga en gång- och cykelväg längs en statlig allmän väg, och inte en 

järnväg. Det skapar osäkerheter i planeringsprocessen och Knivsta kommun 

önskar därför en anpassning av relevant förordning, som underlättar 

planeringsprocessen. 

Avslutningsvis vill Knivsta kommun ytterligare påvisa vikten av att en fullständig 

finansiering av åtgärderna längs Ostkustbanan finns i den nationella planen, samt 

att trafikplatsen norr om Alsike lyfts in i planen. Det skapar en tydlighet kring 

statens avsikt att fullfölja avtalet för Knivsta kommun. 
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Förord 

Trafikverket överlämnar härmed förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de 

transportpolitiska målen, regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151) och riksdagens beslut med anledning av 

densamma (bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) samt regeringens direktiv. Planförslaget 

bygger också på Trafikverkets kunskap om samhällsutvecklingen och behov i 

transportsystemet.  

Trafikverket har utarbetat planförslaget utifrån ett trafikslagsövergripande synsätt, och 

fyrstegsprincipen har tillämpats för att säkerställa en god resurshushållning och för att 

åtgärderna ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Den av Trafikverket föreslagna 

fördelningen på åtgärder inom ramen för tilldelade medel dels för utveckling, dels för 

vidmakthållande av vägar respektive järnvägar, är utformad så att den i så stor utsträckning 

som möjligt ska bidra till att uppnå syftet såväl avseende de transportpolitiska målen som de 

mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp, däribland tillgänglighet, klimatmålen, 

vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och 

Sveriges konkurrenskraft.  

Trafikverket har strävat efter att skapa öppenhet om förutsättningarna för planen och dess 

utveckling och innehåll, och planförslaget har tagits fram i dialog med berörda aktörer. 

Hearingar, dialoger och samråd har genomförts digitalt och i olika skeden av 

arbetsprocessen. De löpande kontakterna med omvärldens aktörer har främst skett via 

Trafikverkets regioner och i olika samverkansgrupper. 

Planförslaget remitteras nu från och med den 30 november 2021 till berörda 

remissinstanser, som har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Remissvar lämnas till 

Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 28 februari 2022.  

På uppdrag av Trafikverkets styrelse 

Borlänge den 30 november 2021 

Lena Erixon 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Planförslagets förutsättningar och framtagande 

En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen 

Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga infrastrukturen 

ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak: 

 drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar

 investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar

 åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan

 stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)

 medel till forskning och innovation.

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser 

samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Det 

trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur vi ska använda 

vår infrastruktur smartare och effektivare. 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen, inklusive 

klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt fyrstegsprincipen i första 

hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, samt vidta åtgärder som gör att 

den utnyttjas effektivt. Transportsystemets funktion, användning och miljöpåverkan 

påverkas även av en rad andra faktorer som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom 

styrmedel, regleringar och upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är 

infrastrukturen en pusselbit bland flera.  

Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande 

De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad av 

riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet anges också 

av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå. Medlen ska 

fördelas enligt följande:  

 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och

reinvesteringar) av statliga järnvägar;

 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;

 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av dessa

anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya

stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna.1

Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av 

vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent (uttryckt i fasta priser). 

1 Förslag till länsplaner tas fram av regionerna och lämnas in separat till regeringen. 
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Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär en ökning med 25 procent jämfört med 

den gällande planen.  

Begränsat utrymme för nya investeringar 

Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en förutsättning 

som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom utvecklingsanslaget 

är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom många av investeringarna 

har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger 

ihop den gällande planens kostnader för den resterande planperioden 2022–2029 med 

kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033, 

samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det 

till 353 miljarder kronor (i 2021 års priser). 

Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna i 

gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär 

tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring 

80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor (under 

planperioden) härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande plan. 

Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska påbörjas, och 

Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under planperioden. Vidare 

är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden av det nya digitala signalsystemet 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) i planförslaget. Med en tekniskt 

optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen behöva ytterligare drygt 

20 miljarder kronor under planperioden, förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan 

finns med i gällande plan.  

Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare 

kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den 

angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har därför i 

första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande planen. Trafikverkets 

bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen är ytterst begränsat, utöver 

den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av regeringen utpekade tidigareläggningen 

av Norrbotniabanan.  

Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar i den 

gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand bör handla om 

investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat betydligt sedan gällande 

plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag till transportpolitisk 

måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har kostnadseffektiva åtgärder för att 

minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i 

gällande plan som föreslås förskjutas i tid så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att 

totalt 11 miljarder kronor förskjuts till efter planperioden. Genom besparingar och 

omfattningsförändringar minskas kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen 

under planperioden till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från 

107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen Göteborg–Borås 

har tvingats senareläggas.  

Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en något 

långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala, vilket minskar 
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kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor. En ännu långsammare 

utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära stora problem att upprätthålla ett 

robust järnvägssystem eftersom den befintliga signalanläggningen är gammal och sliten, och 

eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.  

Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av de nya 

industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för ökade 

hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det nya 

signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan. 

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder med 

cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan 

förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan. 

Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 

2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att möjliggöra en utvärdering av 

systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå hur de bör utvecklas. 

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att 

mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om vissa av dessa hade 

kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att åtgärder som 

kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas i första hand för att lösa 

brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder 

(åtgärder som påverkar transportefterfrågan och transportsätt), till exempel 

trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning och hastighetsgränser. Majoriteten av 

dessa åtgärder handlar dock om annat än fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta 

arbete ligger utanför planförslaget. De investeringar som finns med i gällande plan har 

tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen. 
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Planförslagets fördelning av medel 

Figur 1 Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter. Miljarder kronor under planperioden. 

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som 

tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15 

procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.  

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt 

Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa 

samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar 

många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och omfattningen kan 

förändras under projektets gång. Därutöver kan samhällsutvecklingen medföra förändringar 

som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även om hur branschindex utvecklas, och  

förändringar av krav och lagar som sker parallellt med projektet. Samtidigt kan 

teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.  

Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden är 

det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre nyttor, än man 

bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen ska kunna ompröva 

åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och kostnader. Det uppstår dock 

problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen att det är 

förenat med stora kostnader att ompröva objektet, till exempel när objektet utgör en 

förutsättning för andra objekt eller för bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger 

dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och 

senareläggningar av objekt i gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt 

ska utgå ur planförslaget.  
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Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan planen 

fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade 

projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den gällande planen, 

vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna för pågående 

investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat 

med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.  

De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har i 

genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade 

kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.  

En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning 

eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av 

bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del av omständigheter som inte varit 

kända i tidigare utredningsskeden.  

Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning 

Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens 

medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av kostnader i 

pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också 

vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka 

orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland annat förändrad omfattning av 

projekten. 

Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 

effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också mot 

bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också 

nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i 

samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över kostnadsstyrningen, 

produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar 

om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning av orsaker till förändring av kostnader. 

Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder redan under arbetet med planförslaget.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.  

Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras under det 

kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser och erfarenheter 

från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt rekommendationer från 

Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:  

 Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar

i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.

 Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka

systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.

 Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket

proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.

 Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav,

planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
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 Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn,

till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och

underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att

pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare, och ge

incitament att investera i nya tekniska lösningar.

Utrymmet i kommande planer är högt intecknat 

Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider som 

fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna för 

höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska system samt 

andra investeringar.  

Diagrammet i figur 2 ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom 

utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna 

poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet inte inkluderar 

eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser 

investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade fortsättningar av nya stambanor 

samt järnvägstekniska system. Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska 

diagrammet tolkas med försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga 

planeringsförutsättningarna.  

Figur 2 Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljarder kronor. 

Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande 

planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för 

utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad 

med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya stambanor 

och signalsystemet ERTMS. 

Planförslagets ram

Gällande 

ram

Plan-

periodens 

slut 
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut och modernisera järnvägen 

Vi rustar upp järnvägen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar med 25 procent (40 miljarder 

kronor under planperioden) jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att 

underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhålls- och reinvesteringskostnader, 

eftersom det är billigare att underhålla i tid, och minskar risken för störningar och 

hastighetsnedsättningar.  

Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade transportflöden – Västra stambanan, 

Södra stambanan, norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–

Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet kommer där att kunna minskas, med 

förbättrad eller oförändrad robusthet som följd. Under gällande planperiod har viktiga 

åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu skiftas fokus mot Malmbanan 

och norra godsflödet. Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs också på de tio 

prioriterade transportflöden som är särskilt viktiga för både person- och godstrafik.  

De lägre trafikerade banorna kommer att få ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad 

robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar. 

Funktionaliteten på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt underhåll och åtgärder 

som förlänger livslängden. 

Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt största och viktigaste satsningen. Dagens ATC-

system har på flera ställen redan passerat sin tekniska livslängd och når successivt sin 

tekniska livslängd i järnvägsnätet. För att framkomlighet och kapacitet ska kunna 

upprätthållas är ett fortsatt införande av ERTMS nödvändigt.  

Vi bygger ut järnvägen 

Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar. Nära hälften av 

detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en 

fjärdedel av järnvägstekniksystem, bland annat kraftförsörjningsåtgärder, 

trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet ERTMS. 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under planperioden. Eftersom 

förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga delar av genomförandet och omfördela 

medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en 

prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att 

de nya stambanorna i sin helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala 

systemdelar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor 

under planperioden.  



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

14 (224) 

Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är 

325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter att 

reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande potential när det 

gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar, anpassade fordon, anpassade 

tekniska standarder, landbroar, masshantering och industrialisering. Trafikverkets mål är 

att investeringskostnaderna för hela systemet ska reduceras med 65 miljarder kronor 

jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande systemutformning. 

Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande sträcka, 

Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela Norrbotniabanan 

ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder kronor anslås till sträckan 

Skellefteå–Luleå. 

Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad kapacitet längs 

de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar är Varbergstunneln, 

Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll och Värnamo-

Jönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan, Värmlandsbanan, 

Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och punktlighet för person- och 

godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket för ökad kapacitet och minskade 

restider. Planen innehåller även åtgärder för modernisering av stationsmiljöer samt 

åtgärder för längre och tyngre tåg.  

Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län 

föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås en 

lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås åtgärder 

för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även 

förutsätter att ERTMS byggts ut på sträckorna. Slutligen innehåller planförslaget medel till 

fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda. Medlen är 

nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i pågående planeringsarbete som bedrivs av 

Stockholms stad och Jernhusen.   

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen 

Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och 

plattform för järnvägens modernisering. ERTMS är också en förutsättning bland annat för 

nya stambanor för höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och 

Västkustbanan, för att där kunna köra tåg i 250 km/tim. 

Med anledning av bland annat att utvecklingsanslagets ram inte räcker till alla 

kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS 

jämfört med den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna utbyggnadstakten kommer 

ERTMS att vara fullt utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare utbyggnadstakt skulle 

innebära stora problem att upprätthålla systemets robusthet och ökade kostnader för att 

underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten. 

Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i 

kommunikationsnät, nationellt tågledningssystem, utveckling och förvaltning av 

Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av 

Future Railway Mobile Communications System (FRMCS). 
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Några väginvesteringar tillkommer – fortsatt stora 
vägunderhållsbehov 

Ett begränsat antal nya väginvesteringar 

Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder. De flesta av dessa 

syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de bidrar till regional utveckling 

genom förbättrad tillgänglighet.  

Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna åtgärder på 

väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors, och E4 Förbifart 

Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna i området. Planeringen för att 

bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs. 

Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 

Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu fortsätter resan mot ett nytt etappmål 

för år 2030. Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra 

vägsträckningar. Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av trafiksäkerhetsåtgärder 

på det regionala vägnätet.  

Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar skaderisken för fotgängare och cyklister. 

Trafikverket fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar och arbetet med åtgärder för 

att förhindra obehörigt spårbeträdande.  

Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för 

att klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen. I Trafikverkets förslag på nya 

investeringsobjekt som skulle kunna inrymmas med en ökning av utvecklingsanslaget 

dominerar investeringar för ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget innehåller 

nya objekt för omkring 14 miljarder kronor vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma 

storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela planförslaget. En viss ökning av 

medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha betydande effekter.  

Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen 

Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar med 13 procent jämfört med planen 

2018–2029. Tillståndet på det statliga vägnätet har under en längre tid gradvis försämrats, 

och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än åtgärdstakten. 

Det betyder att vägsystemet, trots anslagsökningen, kommer att försämras snabbare under 

planperioden än vad Trafikverket kan återställa.  

De ökade underhållsbehoven beror bland annat på tillkomsten av mer komplexa 

anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en 

följd av att de har uppnått sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och en utveckling 

mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60 procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970, 

och dimensionerat för den trafik som var aktuell då. Tillsammans bidrar allt detta till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. Det innebär att 

Trafikverket inte kan vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt  eftersom nödvändiga 

åtgärder inte kan utföras förebyggande, i rätt omfattning eller till önskad standard. 

Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för restriktioner på 

de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar som en följd av att 

nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras, vilket leder till 

växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de lågtrafikerade vägarna kommer en 
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snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken 

för mindre störningar och tillfälliga restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. 

Trafikverket kommer att säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. 

En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska kunna 

upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på 

framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på dessa delar kommer också 

att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten för klimatrelaterade händelser som 

högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via 

bärighetssatsningen kommer därför att vara robusta och tillgängliga för både tung och lätt 

trafik.  

Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt transportsystem 
för medborgare och näringsliv  

Förbättrade möjligheter till pendling och resande 

Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela 

landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbets- och 

bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras. Det bidrar 

till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta passande arbeten. Bättre 

tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar också till regional utveckling och 

ökad livskvalitet.  

Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent med 

buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet 

utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst prioritet, eftersom de har en 

central funktion för att hålla samman landet, men även de lågtrafikerade delarna av 

vägnätet ska ha en acceptabel standard. Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga 

att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa 

sträckor under delar av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. 

Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir 

tryggare och säkrare.  

De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande orter, vilket 

är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar 

över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga banorna, som kan användas 

bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket har betydelse för arbetspendling. 

Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. Under 

planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda 

förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och till 

andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna pott föreslås 

gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder 

och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar. Trafikverket föreslår också att 

länsplaneupprättarna med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering, ska 

planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker 

cykling. 

Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna 

och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur i flera av 
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väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på 

cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.  

Stärkt konkurrenskraft för näringslivet 

Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet, inklusive 

bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs som möjliggör 

överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på 

järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre tillgänglighet i viktiga godsstråk 

på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten 

föreslås nya infrastruktursatsningar i området, framför allt i järnvägssystemet. Den 

särskilda näringslivspotten ger möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar. 

Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg för ökade 

malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn. Projektet omfattar 

muddringsåtgärder i hamnen och i farleden, farledsutmärkning, anläggande av ny 

djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya landytor. Luleå Hamn AB 

och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare ingår muddring av farleden in till 

Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största hamn, så att hamnen kan fortsätta att 

vara en del av de allt större containerfartygens globala rutt. Därutöver görs utbyte och 

uppgradering av slussarna i Trollhättan och förbättring av farleden mellan Landsort och 

Södertälje och, via ombyggda slussar i Södertälje, farleden i Mälaren.  

Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet att hitta 

kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar som är viktiga för 

besöksindustrin. 

Minskad lokal miljöpåverkan 

Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och 

infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. 

Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark, viltpassager, 

bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap (natur- och kulturmiljö) 

och vatten.  

Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i 

ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de åtgärder som 

lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter, dels på 

barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder innebär en 

ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av behovet för 

dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas. Åtgärderna mot 

förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt på att efterkomma 

förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade miljögarantin, vilket innebär 

ersättning till vissa statliga verksamheter.  

Samhällsekonomisk effektivitet 

Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar och 

järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt 

effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som möjliggör tyngre 

vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore vidare mycket 

samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av vägnätet eftersom det 

skulle minska såväl transportkostnader som transporternas miljöbelastning.  
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Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet, baserat på de 

effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Trafikverket föreslår därför 

att detta anslag ökas.  

De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på -0,3 

(oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan 

effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir 

genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för vägobjekten 

0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är spridningen i 

lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket lönsamma investeringar, 

både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas i planförslaget.  

Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ, med 

nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att de 

etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet är färdigt. NNK 

för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas vara -0,5 med 

nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete med 

kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala 

investeringskostnad med 65 miljarder kronor.  

Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar inte 

bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet 

ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar som internaliserar 

externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt tillhandahållande av 

offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik. Detta ligger dock i 

huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.  

Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar för att utveckla ett modernt och 

hållbart transportsystem 

Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter, vilket 

utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och 

information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster i transportsystemets olika 

delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder och beslutstöd som bygger på 

interaktion mellan fordon och infrastruktur för att skapa nyttor. Trafikverket kommer under 

planperioden att verka för att tillvarata digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen 

av informationsmängder och den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den 

egna verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga 

inslag av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta 

omställningen till ett hållbart transportsystem. 

Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, 

effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett 

hållbart samhälle.  

En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering av 

vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på sträckan 

Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026. 

De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen ligger utanför infrastrukturplanen 

Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) år 

2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045. Den absoluta 

merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka 93 procent (2017), kommer 
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från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring 85 procent av persontransportarbetet 

och 50 procent av godstransportarbetet så är det ofrånkomligt att vägen till att nå 

klimatmålen i första hand handlar om att göra vägtrafiken fossilfri. Eldrift måste dominera i 

vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom batteridrift men även genom 

bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande säljs måste också bli effektivare. Under 

det närmaste decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 

2030 ska nås, eftersom det tar tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt 

detta krävs olika typer av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De 

centrala verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför 

planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur. 

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att minska 

trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går omkring 85 procent 

av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar, och 

Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder för cyklande och kollektivtrafik. Sådana 

investeringar och åtgärder kan skapa mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar 

tillgängligheten för medborgare och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar 

också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och 

acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda 

bränsleskatter och sänkta hastigheter. Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i 

planförslaget har mycket liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära 

beräkningar minskar järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, 

och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna på 

det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har en så mycket 

större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även en stor ökning av ett annat 

trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av vägtrafiken, dels på att 

substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten. När transportvolymen ökar till 

följd av en förbättring, till exempel utbyggnad av alternativ till vägtrafiken, består 

huvuddelen av ökningen vanligen av nygenererade transporter, inte av överflyttning från 

vägtrafiken.  

Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över 

transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt, 

eftersom analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om styrmedel som dämpar 

vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. Enligt regeringens 

direktiv ska planeringen baseras på ”ett scenario som innehåller redan beslutade och 

aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och 

kalkyler innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter 

och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i 

fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Dessa antaganden bidrar till att 

vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens 

marknadsandel ökar jämfört med idag. Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer 

lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden.  
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Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden, och att de väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt 

utan trafiktillväxt. 
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1 Uppdrag och utgångspunkter 

Regeringen gav den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag till en 

trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för 

perioden 2022–2033. Denna rapport utgör redovisningen av detta uppdrag. 

Syftet med planförslaget är att bidra till att de transportpolitiska målen nås. Regeringen har 

också angett att den avser att ta fram en plan som är en del i samhällsbygget, i vilken det 

tydligt pekas ut hur infrastrukturen ska bidra till tillgänglighet, klimatmålen, vidgade 

arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i landet och Sveriges 

konkurrenskraft. Regeringen har i uppdraget till Trafikverket även pekat ut vissa specifika 

åtgärder som planförslaget bör omfatta, däribland etapper av nya stambanor för 

höghastighetståg och av Norrbotniabanan, samt angett att gällande plan ska fullföljas.  

Den nationella planen för transportinfrastruktur handlar i första hand om hur den 

nationella fysiska infrastrukturen ska utvecklas och förvaltas. Detta omfattar i huvudsak 

vidmakthållande av statliga vägar och järnvägar, åtgärder i allmänna farleder och slussar, 

investeringar i det statliga järnvägsnätet och stamvägnätet, trimnings- och miljöåtgärder, 

insatser för forskning, utveckling och innovation, stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

och driftbidrag till icke statliga flygplatser.  

Trafikverkets förslag till fördelning av tilldelade medel för åtgärder i infrastrukturen är 

utformat så att det i så stor utsträckning som möjligt bidrar till att uppnå syftet avseende de 

transportpolitiska målen som de mål och ambitioner som regeringen i övrigt tagit upp.   

Det behöver samtidigt betonas att flera viktiga faktorer som påverkar transportsystemet och 

den transportpolitiska måluppfyllelsen huvudsakligen planeras och beslutas i andra 

sammanhang än i den nationella infrastrukturplanen. En del är Trafikverkets ansvar, till  

exempel hastighetsgränser och upphandling av interregional kollektivtrafik. Annat är andra 

aktörers ansvar, till exempel skatter, subventioner och regleringar, regionalt 

kollektivtrafikutbud, kommunalt gatunät och fysisk bebyggelseplanering. 

Processen med att ta fram en ny plan, vilket normalt görs vart fjärde år, inleds genom att 

regeringen ger Trafikverket direktiv för att ta fram ett inriktningsunderlag. Underlaget läggs 

efter remittering till grund för en infrastrukturproposition, i vilken regeringen redovisar sitt 

förslag till ekonomiska ramar och vägledning för prioritering av åtgärder i den 

åtgärdsplanering som följer efter riksdagens beslut om propositionen. Efter att Trafikverket, 

utifrån regeringens direktiv, har tagit fram och redovisat sitt planförslag, remitteras det 

brett. Regeringen fastställer slutligen en plan, vilket beräknas ske våren/sommaren 2022. 

1.1. Regeringens direktiv 

Regeringen har i uppdraget gett direktiv för Trafikverkets framtagande av ett planförslag. 

Utöver dessa direktiv ska regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige2 och riksdagens beslut med anledning av propositionen (bet. 

2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409) utgöra utgångspunkt för analyser och förslag till 

åtgärder. 

De riksdagsbundna transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de etappmål som 

regeringen har beslutat om, bland annat om klimat och trafiksäkerhet, ska vara 

utgångspunkter för Trafikverkets förslag till åtgärder, liksom fyrstegsprincipen och ett 

trafikslagsövergripande synsätt. Planförslaget ska baseras på ett scenario som innehåller 

2 Proposition 2020/21:151, Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. 
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beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom transportsektorn. Trafikverket ska 

redovisa hur planförslaget bidrar till att öka transporteffektiviteten i samhället och till att de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås. Ytterligare aspekter som 

infrastrukturen ska bidra till och som särskilt pekas ut i direktivet är tillgänglighet, 

klimatmålen, vidgade arbetsmarknadsregioner, regional utveckling, sammanhållningen i 

landet och Sveriges konkurrenskraft. 

Regeringen anger i direktivet att den gällande nationella planen ska fullföljas. Den statliga 

planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 799 miljarder kronor för 

perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. Av planeringsramen ska 

165 miljarder kronor avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och reinvesteringar) av 

statliga järnvägar, och 197 miljarder kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive 

bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar. Vidare ska 

437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet, varav 107 miljarder 

kronor bör användas till de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg. De 

etapper av Norrbotniabanan som ingår i planen för 2018–2029 ska genomföras, och 

utbyggnad av den därefter kvarvarande delen Skellefteå–Luleå bör påbörjas under 

planperioden. Cirka 42 miljarder kronor ska enligt regeringen gå till den preliminära ramen 

för länsplanerna.  

1.2. Från plan för 2018–2029 till plan för 2022–2033 

I kapitlet redovisas hur Trafikverkets planförslag förhåller sig till och bygger vidare på den 

gällande planen, som regeringen har angett ska fullföljas. Till detta kommer också utökade 

behov som Trafikverket har identifierat, inte minst inom vidmakthållande, och nya åtgärder 

som regeringen särskilt pekat ut i direktivet.   

1.2.1. Ny plan bygger vidare på tidigare insatser 

Den nationella planen för transportinfrastrukturen för 2018–2029, i fortsättningen 

benämnd gällande plan, beslutades av regeringen den 31 maj 2018. Under de drygt tre år 

som har gått sedan planen fastställdes, vilket är kort tid när det gäller infrastruktur, har en 

del av innehållet i planen slutförts och börjat ge effekter i transportsystemet. Hittills har 

16 procent av de namngivna objekten i nationell plan slutförts och sammanlagt 57 procent är 

slutförda eller påbörjade. Dessutom har en stor mängd åtgärder för vidmakthållande och 

trimningsåtgärder för trafiksäkerhet, förbättrad miljö, hälsa och framkomlighet genomförts. 

Ett exempel på slutfört arbete är att i augusti 2020 öppnade Getingmidjan – järnvägen 

mellan Stockholms central och Stockholms södra – efter att ha varit avstängd för 

upprustning somrarna 2018–2020. Under 2021 har en del kringliggande åtgärder 

genomförts. Getingmidjan är en av de mest trafikerade järnvägssträckorna i landet och 

påverkar punktligheten i hela Sverige. Renoveringen möjliggjordes bland annat genom att 

det kunde gå ersättningstrafik på Citybanan, som slutfördes och öppnades för trafik 2017. 

Kapacitetsförstärkningar som ytterligare ökar motståndskraften mot störningar på 

järnvägen fortsätter till exempel genom pågående investeringar som Tomteboda–Kallhäll, 

Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, Hallsberg–Degerön, Norrbotniabanan Umeå–

Dåva, Godsstråket Storvik–Frövi och kapacitetsåtgärder i Skåne. Sedan planen beslutades 

har även vägar öppnat för trafik. På sträckan E18 Norrtälje–Kapellskär i 

Stockholmsområdet har kapaciteten anpassats till ökad trafik genom att en mötesfri 2+1-väg 

färdigställts. På E20 mellan Fagerlid och Bahult har en cirka åtta kilometer lång sträcka 

byggts om till mötesfri fyrfältsväg, vilket utöver ökad trafiksäkerhet också medfört ökad 

kapacitet. På E16 mellan Hulån och Vansbro har en sju kilometer lång mötesseparerad väg 

tagits i bruk, liksom en mötesfri motortrafikled mellan Månseryd och Mullsjö. I slutet av 
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2020 öppnade E10 genom Kiruna, som är en del av samhällsomvandlingen i staden till följd 

av gruvdriften.  

En ny högsta bärighetsklass på väg, BK4, infördes den 1 juli 2018. Den innebär att det nu är 

tillåtet att köra 74-tons lastbilar. Syftet är att effektivisera godstransporterna, stärka 

konkurrenskraften för svenskt näringsliv samt minska utsläpp, slitage och olyckor som 

orsakas av tung trafik genom att samma transportarbete kan genomföras med färre 

fordonskilometer. Fram till och med 2020 har cirka 26 000 kilometer väg öppnats för den 

nya bärighetsklassen. Ambitionen till 2029 är att 70–80 procent av det Strategiska 

vägnätet för tyngre transporter ska öppnas för BK4, och arbetet med anpassningar för den 

högre bärighetsklassen fortsätter in i den nya planen. 

Andra åtgärder har under åren 2018–2021 påbörjats eller fått en preciserad utformning 

genom arbete i den fysiska planprocessen och genom avstämningar med olika intressenter. 

Trafikverket har även utrett de sexton utpekade brister som regeringen angav när gällande 

plan beslutades. Utredningarna har konkretiserat ett stort antal tänkbara åtgärder på stråk 

och noder för att de ska kunna övervägas i framtagandet av detta planförslag.  

I genomförandet av planen och genom omvärldsbevakning har Trafikverket fått ny kunskap 

om utmaningar, brister och behov av anpassningar, till exempel förändrade krav och nya 

tekniska lösningar. Den kunskapen bärs med in i förslaget till ny plan, som i sin tur bygger  

vidare på det som genomförts innan.  

1.2.2. Ökat behov och ökade medel till vidmakthållande 

Uppgiften att vidmakthålla infrastrukturen är delvis av annan karaktär än uppgiften att 

utveckla infrastrukturen, där man kan välja eller inte välja att genomföra en nyinvestering. 

Medlen till underhåll ökades i planen för 2018–2029 jämfört med tidigare planer. I 

Trafikverkets inriktningsunderlag från 2020 konstaterades dock att ytterligare medel 

behövs för att vidmakthålla transportinfrastrukturen och upprätthålla dagens funktionalitet 

vad gäller hastighet, bärighet och kapacitet. 

Trafikverket har, i brist på medel till vägunderhåll i förhållande till behoven, under en längre 

tid tillämpat en mer kortsiktig strategi på delar av vägnätet för att kunna upprätthålla 

funktionaliteten i vägsystemet. Utvecklingen mot en högre andel avhjälpande underhåll som 

tränger ut mer långsiktiga förebyggande åtgärder bidrar till att behoven för vidmakthållande 

av vägar kommer att öka på sikt. Järnvägen fick betydligt ökade ramar i föregående 

planperiod och därigenom har de mest högtrafikerade delarna fått en bättre standard. Men 

ökningen av medel till vidmakthållande är ändå inte riktigt i nivå med behoven. Det medför, 

på delar av anläggningen, att komponenter inte kan bytas ut i önskvärd takt och ersättas av 

mer livslängdsförlängande åtgärder. Det innebär en risk för fler störningar i trafiken.  

Det finns flera olika skäl till de ökade resursbehoven. Gemensamt för järnväg och väg är att 

anläggningsmassan har ökat. Nya och mer komplexa anläggningar har tillkommit, som 

förbättrar möjligheterna till en mer effektiv trafikstyrning och hantering av störningar. De 

kräver emellertid också mer drift och underhåll. Stora delar av anläggningen är också 

gammal, och en åldrande anläggning medför mer underhåll. Över 60 procent av det statliga 

vägnätet är byggt före 1970. Dessutom har trafiken ökat och dessutom blivit allt tyngre. 

Kontinuerliga kvalitetshöjningar och teknisk utveckling i transportsystemet, liksom ökade 

miljökrav samt behov av anpassning av infrastrukturen till effekterna av klimatförändringar 

bidrar också i hög utsträckning till de ökade resursbehoven. 
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1.2.3. Gällande plan ska fullföljas – men det finns också nya behov 

Regeringen har angett att nuvarande plan ska fullföljas, och denna förutsättning styr i hög 

grad innehållet i planförslaget 2022–2033. Den gällande planens ram för 

utvecklingsanslaget är 333,5 miljarder kronor för perioden 2018–2029. Om man lägger ihop 

den gällande planens kostnader för perioden 2022–2029 (resterande del av gällande 

planperiod) med kostnaden för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa 

planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna poster på samma nivå som i gällande 

plan3, så summerar det till 353 miljarder kronor.4 

Det finns dock ytterligare förutsättningar och kostnadsanspråk att ta hänsyn till i den nya 

planen. Sammantaget innebär det att de medel som behövs för att fullfölja gällande plan 

plus de tilläggsanspråk som anges i direktivet i utgångsläget överstiger det angivna 

utvecklingsanslaget, redan innan medel anslagits till några nya eller ytterligare satsningar. 

De nämnda ytterligare kostnadsanspråken är: 

 I direktivet anger regeringen att 107 miljarder kronor bör användas till etapper av

nya stambanor för höghastighetståg, vilket är 31 miljarder kronor mer än vad som

tidigare planerats för under planperioden. Det ökade beloppet innebär inte någon

tidigareläggning av objekten, utan täcker bara kostnadsökningarna (under

planperioden) för etapperna sedan gällande plan fastställdes.

 Övriga namngivna investeringar i gällande plan har ökat i kostnad med sammanlagt

46 miljarder kronor under planperioden (varav 8 miljarder kronor härrör från

ERTMS-objekt). Kostnadsökningarna analyseras i kapitel 10, där också åtgärder för

att motverka dessa diskuteras.

 Järnvägens nya signalsystem ERTMS måste fortsätta byggas ut för att säkra

järnvägens funktion på sikt och för att uppfylla de åtaganden Sverige gjort i EU. Med

en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMS-implementeringen vara slutförd

omkring 2038. För detta skulle ytterligare 21 miljarder kronor behövas under

planperioden, förutom de ERTMS-objekt som redan finns med i gällande plan (med

en uppdaterad total kostnad på 18 miljarder kronor).

 Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja

planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande etapp Skellefteå–Luleå,

med syfte att möjliggöra byggstart under planperioden.5 Trafikverket föreslår

3 miljarder kronor till denna etapp under planperioden.

Summan av kostnadsanspråken ovan och den gällande planen är 459 miljarder kronor. Den 

anvisade ramen är 437 miljarder kronor. I utgångsläget finns alltså ett underskott på 

22 miljarder kronor om den gällande planen ska genomföras som planerat och dessutom 

inrymma de nya anspråken ovan. Tabell 1 sammanfattar de förutsättningar som utgör 

utgångspunkten för att ta fram planförslaget. För att planförslaget ska rymmas inom 

angiven utvecklingsram måste alltså vissa av posterna minska i omfattning jämfört med de 

3 Endast justerat med konsumentprisindex (KPI) 2017–2021, vilket motsvarar 6 procent. 
Investeringsindex har dock ökat mer än KPI (se avsnitt 10.1), så uppräkning enbart med KPI innebär 
en real minskning av de ej namngivna posterna jämfört med gällande plan. 
4 Kostnader anges i 2021 års priser genomgående i hela rapporten, såvida inte något annat särskilt 
anges. 
5 Regeringsuppdrag: Uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för sträckan Skellefteå–Luleå på 
Norrbotniabanan. Dnr I2021/02073. 
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utgångspunkter som angivits ovan. För att nya och ytterligare satsningar ska bli möjliga 

måste kostnaderna under planperioden minskas ytterligare. 

Tabell 1 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, med källa. Miljarder kronor, avrundat. 

Post 

Från 
gällande 

plan 
(prisnivå 

2021) 

Tillkommande 
(kostnads-

ökningar och 
tillägg) 

Kostnads–
anspråk 

2022–2033 
Källa 

Namngivna 
investeringar 

123 +39 162 Gällande plan 

Norrbotniabanan 
Skellefteå–Luleå 

+3 3 

Regeringens direktiv; 
Trafikverkets bedömning av 
lämplig kostnad under 
planperioden 

Etapper av nya 
stambanor 

76 +31 107 
Regeringens direktiv (motsv. 
kostnadsökning sedan 
gällande plans fastställelse) 

ERTMS 10 

+8
(kostnadsökn.) 

+21 (fortsatt
utrullning)

40 
Behov för tekniskt optimal 
fortsatt utrullning 

Trimnings- och 
miljöåtgärder 

37 37 Gällande plan 

Stadsmiljöavtal 13 13 Gällande plan 

Länsplaner 39 +3 42 Regeringens direktiv 

Forskning och 
innovation6 

5 5 Gällande plan 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
Bedömda behov i 
Trafikverkets 
inriktningsunderlag 

Räntor, bidrag med 
mera 

33 33 
Beräknade ränteutgifter, 
regeringens direktiv med 
mera 

Totalt 353 106 459 Angiven ram 437 mdkr 

Figur 3 illustrerar varför de initiala kostnadsanspråken inte ryms inom utvecklingsramen 

trots att denna höjts väsentligt jämfört med den gällande planen. Kostnaderna för enbart 

fortsättningen på den gällande planen är omkring 353 miljarder kronor under planperioden 

2022–2033. Den nya, högre utvecklingsramen är på 437 miljarder kronor, men 

ramökningen är lägre än de tillkommande kostnaderna för ökade investeringskostnader 

(46 miljarder kronor under planperioden, varav 8 rör ERTMS), kostnadsökning för 

etapperna av nya stambanor (31 miljarder under planperioden), fortsatt utrullning av 

ERTMS (21 miljarder kronor under planperioden) och Norrbotniabanans etapp Skellefteå–

Luleå (3 miljarder kronor under planperioden). Som figuren visar så överskrider de initiala 

kostnadsanspråken utvecklingsramen med omkring 22 miljarder kronor. 

6 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. 
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Figur 3 Initiala kostnadsanspråk (utvecklingsramen) som utgör utgångspunkterna för planförslaget. (”Namngivet” är 
investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.) 

Eftersom regeringens direktiv anger att den gällande planen ska genomföras måste 

investeringar skjutas framåt i tiden för att totalkostnaden under planperioden inte ska 

överstiga ramen. Även perioden efter planperiodens slut är dock redan intecknad i hög grad. 

Figur 4 visar hur mycket utvecklingsmedel som skulle behövas för varje år för att genomföra 

den gällande planen plus de tillkommande anspråken ovan, med nuvarande tidsplaner och 

under antagande om att avsättningar till ej namngivna poster (trimnings- och miljöåtgärder, 

länsplaner med mera) är oförändrade under hela tidsperioden. 
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Figur 4 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, mdkr per år (ungefärlig planering). 

Notering: ”Ökning” syftar på ökade investeringskostnader jämfört med kostnadsbedömningar vid gällande plans fastställelse. 
Strecket som anger planens ram visar genomsnittet för planperioden; i praktiken sker ökningen av anslagsramen stegvis.  

Av figuren framgår att kostnaderna är större än den nya högre årliga ramen för 2022–2033. 

Detta medför som redan konstaterats att det behöver göras tidsmässiga förskjutningar i 

genomförande av åtgärder för att anpassa planerade åtgärder till ramen. Nästkommande 

planperiod 2026–2037 är dock redan nu övertecknad med drygt 40 miljarder kronor, 

oräknat tillkommande behov och eventuella kostnadsökningar, antaget samma årliga ram 

som för detta planförslag. Kommande planeringsomgångar kommer därför också att behöva 

hantera en betydande mängd redan påbörjade eller inplanerade åtgärder.  

Figur 5 visar samma kostnadsfördelning över tid som ovan, men med namngivna 

investeringar uppdelade på trafikslag. 

Nya planens ram 

Gällande  
plans ram 
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Figur 5 Utgångspunkten för kostnadsanspråken till planförslaget, miljarder kronor per år (ungefärlig planering). Uppdelat 
på trafikslag. 

1.3. Planförslagets bidrag till transportpolitiska mål 

Utgångspunkten för Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan är de 

transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen och etappmålen, liksom fyrstegsprincipen 

och ett trafikslagsövergripande synsätt. För att nå målen är dock transportinfrastrukturen 

bara en pusselbit av många, och för att nå målen krävs många andra åtgärder än 

infrastrukturåtgärder. Förslaget till infrastrukturplan ska både bidra till och passa ihop med 

målen. Att infrastrukturplanen ska passa ihop med målen betyder att planförslaget ska vara 

väl utformat, betingat av att andra åtgärder som behövs för att nå målen genomförs. Dessa 

andra åtgärder kan nämligen påverka val och utformning av infrastrukturinvesteringar. I 

detta avsnitt utvecklas och konkretiseras dels på vilka sätt infrastrukturplanen kan bidra till 

olika transportpolitiska mål, inklusive klimatmålen, dels vad det innebär att 

infrastrukturplanen ska passa ihop med målen. 

Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 

och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

De transportpolitiska målen omfattar vidare de jämbördiga funktions- och hänsynsmålen. 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet, samt att transportsystemet ska vara jämställt, 

det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmålet 

innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att 

ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för 

miljö och miljökvalitetsmålen samt bidra till ökad hälsa. För att det övergripande 

transportpolitiska målet ska kunna nås behöver funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet. 

Transportpolitiken omfattar vidare de fem transportpolitiska principerna, som i 

sammanfattning anger att det är användarna som beslutar om sina resor och transporter, att 

beslut om transportproduktion bör fattas decentraliserat, att samverkan inom och mellan 

olika trafikslag ska främjas, att konkurrens mellan trafikutövare och transportalternativ ska 

Gällande  
plans ram 

Nya planens ram 
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främjas, och att transportpolitiska styrmedel ska utgå från trafikens samhällsekonomiska 

kostnader.7 

1.3.1. Planens bidrag till det övergripande målet 

Det övergripande målets begrepp samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning syftar 

dels på användningen av transportsystemet, dels på hur systemet utformas och utvecklas 

genom offentliga åtgärder, till exempel investeringar, underhåll, fysisk planering och 

upphandling av trafik. De två delarna av transportsystemets samhällsekonomiska 

effektivitet hänger ihop, bland annat eftersom infrastrukturinvesteringars 

samhällsekonomiska effektivitet beror på hur de används av resenärer och transportörer, 

vilket i sin tur påverkas av styrmedel och regleringar. 

Hur transportsystemet används bestäms av alla de enskilda beslut som fattas av resenärer, 

transportföretag och transportköpare. En samhällsekonomiskt effektiv användning av 

transportsystemet innebär att sådana (och bara sådana) transporter vars samhällsnytta är 

större än deras samhällskostnad genomförs. Det är användarna av transportsystemet som 

bäst kan bedöma sina egna nyttor och kostnader för en transport, och som därmed kan 

bedöma om nyttan som transporten skapar för dem är värd kostnaderna i form av restid, 

pengar och andra uppoffringar. Det är detta som formuleras i den första och andra 

transportpolitiska principen. Men för att transportsystemets användning ska vara 

samhällsekonomiskt effektiv måste användarna möta den fulla samhällskostnaden för sina 

transporter, alltså inklusive de effekter som drabbar andra, till exempel utsläpp, buller, 

slitage och trängsel. En samhällsekonomiskt effektiv användning av transportsystemet 

förutsätter därför styrmedel, som skatter och regleringar, som gör att användarna i sina 

beslut tar hänsyn även till effekterna på andra. Det är detta som formuleras i den femte 

transportpolitiska principen. 

Att infrastrukturinvesteringar och andra offentliga åtgärder i transportsystemet ska vara 

samhällsekonomiskt effektiva innebär att de ska skapa största möjliga samlade 

samhällsnytta i förhållande till åtgärdskostnaden. I samhällsnyttan ingår alla typer av 

positiva och negativa effekter, till exempel ökad eller minskad tillgänglighet, alla sorters 

utsläpp, trafiksäkerhet, trygghet, landskapsbild, buller och många andra effekter. Så långt 

möjligt viktas olika typer av effekter så som medborgarna själva implicit viktar dem genom 

sitt handlande, till exempel val mellan olika resalternativ. Undantaget är värderingen av 

utsläpp av växthusgaser som härleds ur politiska beslut. Flera typer av effekter är av olika 

skäl svåra att kvantifiera, till exempel påverkan på landskap, stadsmiljö och biologisk 

mångfald. Sådana effekter får vägas in i bedömningen av den samhällsekonomiska 

effektiviteten kvalitativt. 

Det är i synnerhet den senare delen av samhällsekonomisk effektivitet som berör 

planförslaget, eftersom planen till största delen handlar om utveckling och förvaltning av 

fysisk infrastruktur. Styrmedel som påverkar resorna och transporterna i systemet ligger 

huvudsakligen utanför infrastrukturplanen, liksom offentliga transporttjänster, till exempel 

upphandlad kollektivtrafik. Styrande för utformningen av planförslaget har därför varit att 

försöka skapa så stora samlade samhällsnyttor som möjligt utifrån de givna 

förutsättningarna och anslagsramarna. 

Det övergripande målets begrepp långsiktigt hållbar transportförsörjning innebär att 

transportsystemet ska bidra till och passa in i ett långsiktigt hållbart samhälle. Ett hållbart 

samhälle tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

7 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
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möjligheter att tillfredsställa sina behov, och det omfattar de tre dimensionerna social, 

ekologisk och ekonomisk hållbarhet. FN har konkretiserat vad som karakteriserar ett 

hållbart samhälle i Agenda 2030. Det går inte att definiera en enskild samhällssektor som 

hållbar, eftersom hållbarhet bara är definierad på samhällsnivå. Däremot kan man försöka 

beskriva hur ett transportsystem som passar in i ett hållbart samhälle ser ut, och man kan 

också beskriva transportsystemets positiva eller negativa bidrag till samhällets hållbarhet. 

Aspekter som är relevanta för det svenska transportsystemet omfattar bland annat hälsa, 

energieffektivitet och klimat, förlust av ekosystem och biologisk mångfald, säkerhet, 

trygghet samt god tillgänglighet för alla grupper i samhället. Det finns betydande överlapp 

mellan begreppen samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig hållbarhet eftersom många 

hållbarhetsaspekter också är samhällsnyttor som ingår i begreppet samhällsekonomisk 

effektivitet. 

Infrastrukturplanen kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för 

alla medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. Bidragen till ekologisk hållbarhet omfattar bland annat att minska 

trafikens utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, men också främjandet av de 

miljömässiga värden och funktioner som infrastrukturen håller. Infrastrukturplanen kan 

bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av infrastrukturanläggningen där 

livscykelkostnaderna minimeras, och genom ett kostnadseffektivt genomförande av 

underhåll och investeringsåtgärder. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten ökas, vilket i förlängningen 

förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker näringslivets konkurrenskraft. 

Begreppet transporteffektivitet betyder enligt regeringens infrastrukturproposition 2021 att 

det transportarbete som utförs ska vara så effektivt som möjligt utifrån energi-och 

miljömässiga perspektiv samt ekonomiska perspektiv för att åstadkomma tillgänglighet, 

hållbarhet och konkurrensförmåga. Att något är effektivt betyder generellt att resurser 

används på ett sätt som skapar så mycket värde som möjligt. Ett effektivt transportarbete 

har därför ett högt förhållande mellan vilket utbud som kan nås och den samhälleliga 

resursförbrukning som transporterna kräver. Som framgår av definitionen i 

infrastrukturpropositionen så handlar transporternas resursförbrukning såväl om energi 

och miljö som om ekonomiska faktorer, där bland annat resenärernas och transportörernas 

egna kostnader ingår. Transporteffektiviteten kan till exempel ökas genom överflyttning av 

transporter till färdmedel med lägre resursförbrukning, och genom fysisk planering som 

ökar det tillgängliga utbudet inom en viss radie. I ett mer transporteffektivt samhälle kan 

man därför nå samma utbud, och därmed fylla samma transportbehov, utan att de totala 

samhällsresurserna som krävs för transporter ökar.  

1.3.2. Tillgänglighet för medborgare och näringsliv 

God tillgänglighet betyder att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, 

service, fritidsaktiviteter och leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med 

transportsystemet, och ökad tillgänglighet är oftast den största positiva effekten av 

förbättringar i transportsystemet. God tillgänglighet är nära förknippat både med god 

ekonomisk utveckling och med hög livskvalitet. Den ekonomiska utvecklingen tenderar att 

förstärkas av ökad tillgänglighet, bland annat eftersom det förbättrar matchningen mellan 

företag, arbetskraft, kunder och leverantörer, och eftersom det sänker näringslivets 

transportkostnader. Lika viktigt är att god tillgänglighet ökar möjligheterna till hög 

livskvalitet, eftersom det gör det lättare att nå ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter, 

vänner, service och passande arbeten. 
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Planförslaget omfattar både utveckling och vidmakthållande av infrastrukturen. Syftet med 

vidmakthållandet är att upprätthålla infrastrukturens funktionalitet och därmed den 

tillgänglighet som transportsystemet möjliggör. I detta ingår dels löpande åtgärder som 

trafikledning, drift och störningshantering, dels förebyggande underhåll och reinvesteringar 

som vårdar och bevarar infrastrukturen. Utvecklingen av infrastrukturen syftar i hög grad 

till ökad tillgänglighet, och detta har därför varit viktiga överväganden vid utformningen av 

planförslaget. I detta ingår att målet är god tillgänglighet för alla medborgare och allt 

näringsliv i hela landet. Åtgärdernas geografiska och socioekonomiska fördelningseffekter är 

därför viktiga överväganden. 

1.3.3. Trafiksäkerhet 

Etappmålet för trafiksäkerhet innebär att antalet omkomna i trafikolyckor i respektive 

trafikslag ska halveras till år 2030. Utgångsvärdet för etappmålet utgörs av medelvärdet av 

utfallet för åren 2017, 2018 och 2019. Antalet allvarligt skadade inom respektive trafikslag 

ska till år 2030 minska med minst 25 procent. 

Infrastrukturåtgärder kan ge betydande bidrag till att uppnå trafiksäkerhetsmålen. Den 

största delen av väginvesteringarna omfattar förbättringar av trafiksäkerheten, och i planen 

ingår också medel till andra trafiksäkerhetsåtgärder inom alla trafikslag. Näst efter ökad 

tillgänglighet är förbättrad trafiksäkerhet den enskilt största effekten av planförslaget (se 

redovisning i kapitel 9). 

1.3.4. Klimatmålen och övriga miljömål 

Riksdagen har beslutat att växthusgasutsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 

ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Riksdagen har också 

beslutat om ett övergripande klimatmål som innebär att Sverige inte ska ha några 

nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från 

flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 

2045. 

Trafikverket redovisade hur transportsektorns klimatmål kan nås i inriktningsunderlaget8 

från 2020 och i ett regeringsuppdrag9 2020. För att nå en fossilfri transportsektor krävs en 

övergång till andra drivmedel. På 10–20 års sikt måste eldrift dominera i vägtrafiken, 

huvudsakligen genom batteridrift men även genom bränsleceller. Under det närmaste 

decenniet krävs också ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås. 

För att skynda på elektrifieringen och öka andelen biodrivmedel krävs olika typer av 

styrmedel, varav många redan finns på plats, till exempel bränsleskatt, bonus-malus-

systemet för nysålda bilar och reduktionsplikten som reglerar inblandningen av 

biodrivmedel. Det krävs också en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. Styrmedel, 

regleringar och laddinfrastruktur ligger dock utanför planförslaget (förutom 

elvägsprojektet), eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll och investeringar i väg- 

och järnvägsinfrastruktur.  

Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp av 

växthusgaser minskas genom minskad vägtrafik, vilket också bidrar till att minska trängsel, 

olyckor, buller och andra typer av utsläpp. Omkring 85 procent av medlen till namngivna 

investeringar går till järnvägs- och sjöfartsinvesteringar. Dessa investeringars största 

positiva effekter är att tillgängligheten ökar för medborgare och näringsliv utan att ge ökade 

8 Trafikverket (2020), Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 
2022–2033 och 2022–2037. Publikation 2020:186. 
9 Trafikverket (2020), Scenarier för att nå klimatmålet för inrikes transporter. Publikation 2020:080 . 
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utsläpp av växthusgaser. De bidrar också i någon mån till att minska vägtrafiken, och kan i 

viss mån öka effekten av och acceptansen för åtgärder som gör vägtransporter mindre 

attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter. 

Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att minska utsläppen av 

koldioxid genom överflyttning från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även 

prioriteringen indirekt av att analyser och trafikprognoser inkluderar antaganden om 

styrmedel som dämpar vägtrafiken och flyttar över en del av trafiken till järnväg och sjöfart. 

Detta påverkar i viss utsträckning bedömningen av den framtida trafikutvecklingen, genom 

att vägtrafikökningen dämpas och järnvägstrafiken ökar snabbare, och därmed 

bedömningen av vilka investeringar som är mest angelägna. Antagandena medför att den 

samhällsekonomiska lönsamheten i viss mån minskar för väginvesteringar och ökar för 

järnvägs- och sjöfartsinvesteringar10. Enligt regeringens direktiv ska planeringen baseras på 

”ett scenario som innehåller redan beslutade och aviserade styrmedel och åtgärder inom 

transportsektorn”. Trafikverkets prognoser och kalkyler är utformade på detta vis. De 

innehåller därför bland annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och 

reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset ökar till ungefär det dubbla (i fasta 

priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen antas också att åtgärder vidtas så att 

bilinnehavet slutar öka och i stället minskar något. Järnvägsinvesteringar blir därmed något 

mer lönsamma och väginvesteringar något mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan 

dessa antaganden. Fem sjättedelar av väginvesteringarna är samhällsekonomiskt lönsamma 

även helt utan trafiktillväxt (som jämförelse beräknar Trafikverket att vägtrafiken sannolikt 

kommer att öka 20–40 procent fram till 2040, trots de antagna styrmedlen ovan).  

Minskad vägtrafik och därmed minskade utsläpp bidrar också till flera andra miljömål. Hur 

planförslaget både bidrar till och passar in i planeringen för minskade utsläpp har redovisats 

ovan. Men det innehåller också flera åtgärder som syftar till att minska negativ 

miljöpåverkan och stärka positiv miljöpåverkan från infrastruktur och transporter. 

Planförslaget omfattar bland annat medel till sanering av förorenad mark, ren- och 

viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd med mera. 

Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen. Den bidrar till 

uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del av investeringarna är 

järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen genom att planeringen utgår från 

ett scenario där styrmedel för att dämpa vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas 

in i framtiden. 

1.3.5. EU:s gemensamma transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål formuleras i den så kallade TEN-T-

förordningen11. Målen för det transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de 

svenska transportpolitiska målen och understryker den europeiska och gränsöverskridande 

dimensionen. Det finns även infrastrukturkrav på TEN-T-nätet i förordningen som 

Trafikverket beaktar i planeringen. Där ingår bland annat krav på att möjliggöra trafik med 

10 Detta påverkar dock bara investeringars samhällsekonomiska lönsamhet om det finns effekter 
som inte är proportionella mot trafikvolymerna, till exempel trängsel i väg- eller järnvägsnät. 
Utsläpp är proportionella mot trafikvolymerna, och eftersom utsläpp är prissatta i de 
samhällsekonomiska kalkylerna påverkas inte investeringarnas samhällsekonomiska lönsamhet i 
övrigt om styrmedel införs som internaliserar utsläppskostnaderna. 
11 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
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längre godståg med högre hastighet, införandet av ERTMS, åtgärder för tillgång till 

alternativa drivmedel samt tillgång till rastplatser på motorvägar med en lämplig skydds- 

och säkerhetsnivå. Det pågår en översyn av förordningen som görs mot bakgrund av de nya 

utmaningar som formulerats i ”Den europeiska gröna given”. Ett  förslag till ny TEN-T-

förordning förväntas finnas framme i december 2021 och en reviderad förordning beräknas 

vara klar 2023. Den kommer att baseras bland annat på EU-kommissionens nya vitbok för 

transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet (Sustainable and Smart Mobility 

Strategy)12. Där formuleras bland annat milstolpar för år 2030, 2035 och 2050 för att visa 

transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart och motståndskraftig mobilitet och 

vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida politiken. 

1.4. Processen för att ta fram planförslaget m.m. 

Den långsiktiga ekonomiska planeringsprocessen för åtgärder i transportinfrastrukturen är 

indelad i två steg: inriktningsplanering och åtgärdsplanering. 

Regeringen gav den 25 juni 2020 i uppdrag åt Trafikverket att ta fram ett 

inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 

planperioder; 2022–2033 och 2022–2037. Trafikverket redovisade uppdraget den 

30 oktober 2020. Inriktningsunderlaget remitterades samtidigt till ett antal myndigheter 

och organisationer, som gavs möjlighet att yttra sig till Regeringskansliet. Den 25 juni 2020 

gav regeringen även i uppdrag åt Trafikverket att redovisa uppdaterade kostnader och 

samlade effektbedömningar för olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ för nya 

stambanor för höghastighetståg på sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö 

inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor, i 2017 års prisnivå. Uppdraget om 

nya stambanor redovisades den 28 februari 2021. 

Utifrån bland annat dessa underlag tog regeringen fram en proposition, Framtidens 

infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. I propositionen gav regeringen förslag 

till ekonomiska ramar och inriktning på satsningar i transportinfrastrukturen för perioden 

2022–2033, och den överlämnades till riksdagen den 16 april 2021. Riksdagen fattade 

beslut i enlighet med regeringens förslag (2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). 

Regeringen gav därefter, den 23 juni 2021, i uppdrag åt Trafikverket att upprätta ett förslag 

till nationell plan för transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. I direktivet har 

regeringen angett utgångspunkter och redovisningskrav för åtgärdsplaneringen. 

Regeringen har också angett att Trafikverket i framtagandet av förslaget till nationell plan 

ska samråda med andra berörda statliga myndigheter, och föra dialog med 

länsplaneupprättarna och andra berörda aktörer. I slutet av maj och i början av juni 

genomförde Trafikverket digitala dialoger med berörda parter, dels på nationell nivå, dels på 

regional nivå, där syftet var att fånga upp olika perspektiv. Ytterligare ett samråd med 

statliga myndigheter genomfördes i oktober. Yttranden och andra inspel har beaktats vid 

framtagandet av planförslaget. 

Samtidigt som Trafikverket redovisar detta uppdrag remitterar verket redovisningen i 

enlighet med den remisslista som Regeringskansliet tillhandahållit. Remissyttrandena ska 

ges in till Regeringskansliet senast den 28 februari 2022. 

Trafikverket kommer att senast den 31 januari 2022 redovisa en samlad effektbedömning 

för förslaget till nationell plan för transportinfrastrukturen och länsplanerna till 

Regeringskansliet. 

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789 
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Trafikverket har vid framtagandet av detta förslag till nationell plan även beaktat andra 

pågående eller genomförda regeringsuppdrag. Det gäller bland annat det ovan nämnda 

uppdraget angående nya stambanor för höghastighetståg som Trafikverket delredovisade i 

augusti 2020 och slutredovisade i februari 2021. 

Regeringen gav den 1 april 2021 i uppdrag åt Trafikverket att analysera och kvalitetssäkra 

införandet av signalsystemet ERTMS i det svenska järnvägssystemet. Uppdraget 

delredovisades den 30 september 2021 till Regeringskansliet och slutredovisas samtidigt 

som planförslaget den 30 november. 

Såsom också framgår av regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan gav 

regeringen den 23 juni 2021 i uppdrag åt Trafikverket att senast den 30 november 2021 

redovisa prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

beredskap. Förslaget till nationell plan ska enligt direktivet koordineras med och beakta 

redovisningen av uppdraget om krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap. Uppdraget 

redovisas den 30 november till Regeringskansliet. 

Den 29 juli 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att påbörja planeringsarbetet av 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra för en byggstart av 

sträckan inom ramen för kommande nationella infrastrukturplan. 

Den 23 september 2021 gav regeringen i uppdrag åt Trafikverket att analysera vilken 

påverkan de stora företagsetableringarna och företagsexpansionerna som nu pågår eller 

planeras i Norrbottens och Västerbottens län har för transportinfrastrukturen. Trafikverket 

gavs vidare i uppdrag att analysera behov av åtgärder för att förbättra 

transportinfrastrukturen, i främst Norrbottens och Västerbottens län, som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. Uppdraget redovisas till 

Regeringskansliet den 30 november.13 

Regeringen har i direktiven för åtgärdsplaneringen angett att Trafikverkets förslag ska 

beakta underlag som är framtaget efter samråd med andra länder, där det är relevant. I 

planeringen för de gränsöverskridande relationerna pågår kontinuerligt samarbete mellan 

myndigheterna på ömse sidor om gränserna. Åtgärdsvalsstudier har genomförts på de flesta 

stråk mellan Sverige och grannländerna. Regioner, län och kommuner på båda sidor av 

gränserna liksom berörda delar av näringslivet har bjudits in och deltagit i utredningarna. 

Resultaten av dessa samarbeten utgör underlag för planer, och föreslagna åtgärder kan 

värderas och prioriteras tillsammans. Trafikverket har också initierat ett forum mellan de 

nordiska myndigheterna Banedanmark och Vejdirektoratet i Danmark, Traficom och Väylä i 

Finland, Jernbanedirektoratet och Statens vegvesen i Norge samt Trafikverket i Sverige. 

Samarbetet syftar bland annat till att bidra till samsyn om flaskhalsar och brister i 

gränsöverskridande relationer, och till att kunna informera om och diskutera respektive 

myndighets underlag och förslag till åtgärder och transportplaner. 

Regeringen fattar beslut om planens slutliga utformning. Varje år lämnar regeringen ett 

regleringsbrev med ekonomiska ramar för det kommande året. Ramarna utgår från 

riksdagens beslutade höstbudget. Utifrån regleringsbrevet tar Trafikverket fram en 

verksamhetsplan för de kommande åren. Trafikverkets genomförandeplan ger en översiktlig 

bild av planerade åtgärder i transportinfrastrukturen de kommande sex åren. Planen 

13 Trafikverket (2021), Åtgärder i transportsystemet för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och Västerbotten. Publikation 2021:229.   
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underlättar för kommuner, företag och organisationer att koordinera sin planering med 

Trafikverkets. 

Trafikverkets planering och genomförande av investeringar i infrastruktur ska, utöver det 

som görs inom ramen för den formella planläggningsprocessen enligt väglagen och lagen om 

byggande av järnväg, ske i nära dialog med de som berörs, bland annat andra myndigheter, 

kommuner, näringslivet och intresseorganisationer. I hela renskötselområdet behöver de 

samiska behoven beaktas, inte minst de som gäller rennäringen. De effekter som ny eller 

utbyggd infrastruktur ger för rennäringen handlar om att betesmark direkt tas i anspråk för 

byggandet, men också att det krävs en buffertzon kring infrastrukturanläggningen för att 

hålla renarna borta från anläggningen och undvika påkörning. Ny infrastruktur riskerar 

också att skära av flyttleder och betesområden. Stängsling av väg och järnväg minskar risken 

för påkörning av ren och förhållandena för renskötarna att arbeta i anslutning till vägen eller 

järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna minskar. På motsvarande 

sätt som vid nya investeringar behöver Trafikverket vid planering och genomförande av drift 

och underhåll av infrastruktur beakta de samiska behoven. Befintliga stängsel och passager 

för ren behöver underhållas för att deras effekt ska upprätthållas och samerna fortsatt 

kunna bedriva renskötsel. Trafikverket eftersträvar därför en nära samverkan i ett så tidigt 

skede som möjligt med såväl Sametinget som direkt berörda samebyar, för att identifiera 

rennäringens behov. Trafikverket ser det som en förutsättning för att kunna skapa lösningar 

som i så stor utsträckning som möjligt tillgodoser behoven både i transportsystemet och i 

rennäringen, och i vart fall inte försvårar för samerna att kunna bedriva renskötsel. 

1.5. Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Trafikverket har vid framtagandet av förslaget till nationell plan tillämpat 6 kap. 

miljöbalken. Trafikverket har genomfört en strategisk miljöbedömning med syfte att 

integrera miljöfrågor i planeringen för att främja en hållbar utveckling.14 

Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller bland annat en redovisning av planförslagets 

förväntade effekter på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen remitteras tillsammans med 

detta planförslag, och den utgör ett underlag för regeringens fortsatta beredning inför 

fastställelse av ny nationell plan. 

Miljöbedömningen startade samtidigt som Trafikverkets förberedande arbete med att ta 

fram underlag för åtgärdsplaneringen. Arbetet har därefter skett i en iterativ process med 

åtgärdsplaneringen, där ny information om planförslaget tillförts miljöbedömningen och 

resultatet av bedömningarna blivit underlag i framtagandet av planen. Avgränsningssamråd 

har genomförts.  

1.6. Trafikverkets övergripande prioriteringar 

En central utgångspunkt för Trafikverkets planförslag har varit skrivningen i regeringens 

direktiv: att den gällande planen för perioden 2018–2029 ska fullföljas. Trafikverket kan 

enligt direktivet anpassa planeringsarbetet utifrån rådande förutsättningar, så att planen 

kan fullföljas på ett effektivt sätt. Som redovisats i avsnitt 1.2 är de rådande 

förutsättningarna att utvecklingsanslagets ram inte räcker för att under planperioden 

genomföra gällande plan enligt befintlig tidsplan, den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, de 

ökade kostnaderna för etapperna av nya stambanor för höghastighetståg samt 

tidigareläggningen av Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå. Trafikverket har därför i 

14 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
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första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra hand övervägt 

senareläggningar och etappindelningar av vissa objekt i gällande plan.  

Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal 

kostnadseffektiva åtgärder inte kan inrymmas i planförslaget. Det kan inte uteslutas att mer 

samhällsnyttor skulle kunna skapas för den givna budgeten om vissa av dessa kunde 

inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska 

genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat denna fråga vidare. 

Trafikverkets bedömning är med anledning av detta att det ekonomiska utrymmet endast 

medger ett fåtal nya investeringsobjekt och satsningar. Trafikverkets övergripande 

prioritering är att i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan finns, och 

vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. I planförslaget avspeglas detta genom att 

Trafikverket föreslår en prioritering av omfattande moderniseringar av järnvägen, bland 

annat genom det nya signalsystemet ERTMS. Med anledning av det begränsade 

budgetutrymmet föreslås dock en något långsammare utbyggnadstakt än den tekniskt 

optimala. En långsammare utbyggnadstakt än den föreslagna skulle innebära stora problem 

för framdriften av många andra investeringar som är beroende av att ERTMS byggts ut.  

Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder, 

eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt kan förbättra funktionen i befintlig 

infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan.  

Planförslaget innehåller ett mycket begränsat antal nya investeringar som bedöms vara 

nödvändiga att inrymma. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och 

Västerbotten föreslås ett åtgärdspaket för höjd järnvägskapacitet som behöver påbörjas i 

närtid, samt E4 Förbifart Skellefteå. Vidare föreslås åtgärder för höjd hastighet till 

250 km/tim på Västkustbanan och Ostkustbanan, som behövs för att kunna utnyttja 

nybeställd rullande materiel. Planförslaget innehåller också medel till fortsatt planering av 

stora ombyggnader av Stockholms central och Tomteboda, där Trafikverket behöver delta i 

det arbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen. Slutligen innehåller planförslaget 

medel till mittseparering av sträckan E14 Blåberget–Matfors, ett par smärre 

järnvägskapacitetsökningar samt några helt externfinansierade projekt som inte belastar 

planutrymmet. 

För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver ett antal investeringar i 

gällande plan senareläggas så att de delvis genomförs efter 2033. Vissa av dessa senarelagda 

investeringar var redan tidigare planerade att färdigställas efter planperioden, men 

senareläggs nu ytterligare, medan andra var planerade att färdigställas under planperioden. 

I första hand har senareläggningar övervägts av ej påbörjade investeringar vars beräknade 

kostnad ökat betydligt sedan fastställelsen av gällande plan. Utöver detta har deras bidrag 

till uppfyllelsen av de transportpolitiska målen varit vägledande, och för väginvesteringar i 

synnerhet deras bidrag till etappmålet för trafiksäkerhet. Även regionala prioriteringar och 

avtalsmässiga bindningar har vägts in. 

I direktivet anges att fyrstegsprincipen ska vara en utgångspunkt för planförslaget. Det 

innebär att åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt ska 

prövas i första hand när åtgärder övervägs för att lösa brister i transportsystemet. Principen 

är inbyggd i den metodik för åtgärdsvalsstudier som Trafikverket tillämpar, och den innebär 

att åtgärder enligt steg 1–3 prövas innan nyinvestering föreslås. De investeringar som redan 

finns med i den gällande planen har tidigare analyserats enligt fyrstegsprincipen innan de 

lagts in i planen. De har inte analyserats igen under framtagandet av planförslaget, eftersom 

direktivet anger att den gällande planen ska genomföras. Trafikverket arbetar aktivt med så 
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kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan och 

transportsätt), men eftersom huvuddelen av dessa åtgärder handlar om annat än fysisk 

infrastruktur ligger huvuddelen av detta arbete utanför förslaget till nationell 

infrastrukturplan. Fyrstegsprincipen är ändå grunden för arbetet med investeringarna, 

eftersom andra åtgärder än infrastrukturinvesteringar prövas först, innan en investering 

föreslås. Dessa överväganden redovisas i de åtgärdsvalsstudier som i regel föregår 

investeringsförslaget.  

Trafikverkets övergripande prioritering är att i första hand vårda och utveckla den 

infrastruktur som redan finns, och vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. De 

omfattande satsningar på att modernisera järnvägen med bland annat ERTMS som 

Trafikverket föreslår, innebär en prioritering framför satsningar på ny järnväg och är ett 

konkret uttryck för fyrstegsprincipen. 

Under framtagandet av planförslaget har miljöbedömningar varit en integrerad del, vilket 

innebär att miljöaspekter i möjligaste mån har identifierats och bedömts fortlöpande. Det 

innebär exempelvis att Trafikverket föreslår underhållsåtgärder som tar hänsyn inte bara till 

anläggningstillgångarnas funktion och status, utan även till miljötillgångarna. Det kan 

exempelvis handla om områden med biologisk mångfald eller strukturer med höga 

kulturvärden. Här finns många synergier, exempelvis att väl underhållna ren- och 

viltstängsel förbättrar både trafiksäkerheten och minskar antalet trafikdödade djur 

samtidigt som samhällskostnaderna för ren- och viltolyckor kan minska. Med en bättre 

trafiksäkerhet minskar även risken för utsläpp som kan förorena mark och vatten. 

Integrering av miljöbedömningen ligger också till grund för en ökning av medlen till 

trimnings- och miljöåtgärder, i synnerhet riktade miljöåtgärder, då effektbedömningar 

fortlöpande använts som underlag.  

En aspekt som behöver beaktas, även om det inte varit en avgörande grund för prioritering 

av åtgärder, är att Trafikverket har behov av en marknad som har kapacitet och förmåga att 

genomföra alla planerade åtgärder och som svarar mot framtida behov. Det finns dessutom 

behov av marknadsutveckling för ökad produktivitet, innovation, effektivitet och 

kostnadskontroll. Resurs- och kompetensbrist inom anläggningsmarknaden riskerar att leda 

till ökade kostnader, till att planerade åtgärder inte kan genomföras samt till att 

transportsystemet inte kan ställas om i den snabba takt som krävs för att nå klimatmål och 

andra mål som är viktiga för ett mer hållbart samhälle. Genom ökat fokus på 

marknadsutveckling kan nya marknadsaktörer och kompetenser tillföras och utvecklas inom 

transportområdet. 

Tabell 2 sammanfattar Trafikverkets planförslag, vilket kan jämföras med utgångspunkter 

och förutsättningar i avsnitt 1.2 (tabell 1). Tabell 2 anger också vilka avsnitt i rapporten som 

redovisar motiv till och konsekvenser av planförslaget. Planförslagets samlade effekter 

beskrivs i kapitel 9. 
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Tabell 2 Sammanfattning av planförslagets delar samt i vilket avsnitt de beskrivs. Miljarder kronor, avrundat15. 

Post Utgångs-
punkt 

Föreslagen 
förändring 

Trafikverkets 
planförslag 

Avsnitt i 
rapporten 

Vidmakthållande väg 197 197 6.1 

Vidmakthållande järnväg 165 165 6.2 

Namngivna investeringar 165 

-3 (besparingar)
-11 (senare-
läggningar)

+3 (nya objekt)

153 7.3 

Etapper av nya stambanor 
för höghastighetståg 

107 
-3 (senareläggning

Göteborg-Borås)
104 7.6 

ERTMS 40 
-9 (långsammare

utrullning) 
31 7.9 

Trimnings- och miljöåtgärder 37 +5 42 7.1 

Stadsmiljöavtal 13 -4 9 7.2 

Forskning och innovation16 5 5 5 

Planering och 
myndighetsutövning 

17 17 
7.11 

Räntor, bidrag m.m. 33 33 7.11 

Länsplaner 42 42 7.10 

Totalt 820 799 

15 Summeringarna i samtliga tabeller är beräknade på ej avrundade siffror. Ibland stämmer därför 
inte summan exakt med vad man får om man summerar de avrundade siffror som visas i 
tabellraderna.  
16 Beloppet avser endast den del som är hänförlig till utvecklingsramen. Den del av forskning och 
innovation som är hänförlig till ramen för vidmakthållande ingår i tabellens översta rader med 
belopp som framgår av kapitel 6. 
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2 Transporter i Sverige: nuläge och förväntad 
utveckling 

Detta kapitel ger en sammanfattande bild över transporterna i Sverige. Kapitlet beskriver i 

tur och ordning historisk utveckling, nuläge och prognoser för personresandet, 

godstransporterna, transportsektorns utsläpp av växthusgaser och trafiksäkerheten. 

Syftet med kapitlet är att ge sammanhang och bakgrund till de åtgärdsförslag som 

presenteras i resten av rapporten, genom att ge en överblick över transporternas 

sammansättning och fördelning, och över trender och storleksordningar. Kapitlet om 

personresor beskriver också kortfattat hur resandet skiljer sig mellan olika 

befolkningsgrupper för att därigenom ge ett underlag för översiktliga bedömningar av olika 

åtgärders fördelningseffekter med avseende på bland annat kön, ålder och inkomst. 

Trafikverket tar regelbundet fram prognoser för den framtida trafikutvecklingen baserat på 

antaganden om bland annat framtida befolkningsutveckling, ekonomisk utveckling, 

bränslepriser och ett stort antal andra påverkande omvärldsfaktorer. Vissa faktorer 

påverkas starkt av politiska beslut, till exempel bränslepriser och regionalt 

kollektivtrafikutbud, medan andra är relativt svårpåverkade, som oljepris, 

befolkningsutveckling och ekonomisk utveckling. Eftersom dessa faktorer är osäkra är även 

prognoserna för trafikutvecklingen behäftade med osäkerheter av olika slag. Genom 

systematiska känslighetsanalyser kan man undersöka hur stor osäkerheten blir. Ett urval 

sådana känslighetsanalyser redovisades i en underlagsrapport till inriktningsunderlaget. 

Där jämförs också tidigare prognoser med vad utfallet blivit. 

Syftet med prognoser är varken att beskriva en önskvärd framtid eller en ideal transport- 

och klimatpolitik, utan att beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut 

som vi kan se idag. I den mån som en prognos inte når de mål man vill nå, tjänar den därför 

som utgångspunkt för att identifiera åtgärder som ger bättre måluppfyllelse. Prognoserna 

utgör därmed en referensutveckling för bland annat infrastrukturplaneringen, som gör att 

olika åtgärder kan utvärderas. 

2.1. Persontransporter 

2.1.1. Nuläge och historisk utveckling 

I genomsnitt reser svenskarna omkring 40 kilometer per dag inrikes, alla färdmedel och 

ärenden sammantaget.17 Reslängden per person har ökat stadigt sedan mycket lång tid 

tillbaka, men de senaste två decennierna har inrikesresandet ökat långsammare än förut – i 

stället har utrikesresandet med flyg ökat snabbt. Detta avsnitt fokuserar dock huvudsakligen 

på inrikesresandet18. 

17 Samtliga data i detta kapitel bygger på egna bearbetningar av transportarbetsdata från 
Trafikanalys och Swedavia samt genomsnitt av de nationella resvaneundersökningarna 2005, 2011, 
2012, 2014, 2019. Nedbrytningar på ärenden eller socioekonomiska kategorier bygger på 
resvaneundersökningar. Inrikes transportarbete (totalt och per färdmedel) bygger på Trafikanalys 
trafikarbetsdata. Data om utrikes flyg bygger på egen bearbetning av Swedavias data. 
18 Med resande avses här persontransportarbete, det vill säga personkilometer. För frågeställningar 
som handlar om transporternas sammansättning (till exempel av olika ärenden, socioekonomiska 
grupper eller färdmedel) så är det dessa andelar av transportarbetet som är relevant, inte andelarna 
av antalet resor. Skillnaden spelar främst roll för andelen gångresor, eftersom de är många men 
korta. 
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Figur 6 Reslängd (km) per person och år med olika färdmedel. 

Huvuddelen av inrikesresandet är olika typer av fritidsresor, till exempel inköp, service, 

besök och fritidsaktiviteter. Resor till och från arbetet utgör en knapp fjärdedel av det totala 

resandet – något lägre för bilresandet, något högre för det regionala kollektivresandet. 

Drygt tre fjärdedelar av personresandet sker med bil och drygt en tiondel med regional 

kollektivtrafik, varav drygt hälften med buss. Ungefär fyra procent sker med fjärrtåg, 

omkring tre procent med flyg, två procent till fots och en procent med cykel. 

Färdmedelsfördelningen har varit likartad sedan 1970-talet. 

Figur 7 Personresandet fördelat per färdmedel. Andel av inrikes personkilometer. 
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Figur 8 Personresandet fördelat per ärende. Andel av inrikes personkilometer. 

Medan den sammanlagda reslängden per person stadigt ökat så har den sammanlagda 

restiden faktiskt varit oförändrad sedan lång tid tillbaka. I genomsnitt reser man omkring en 

timme per dag överallt i landet, och detta verkar inte ha ändrats särskilt mycket åtminstone 

sedan 1970-talet när den första nationella resvaneundersökningen gjordes. Flera 

internationella studier har visat att detsamma gäller i de flesta länder och sedan lång tid 

tillbaka. Däremot är variationen stor mellan individer och mellan olika grupper. Att den 

genomsnittliga reslängden ökat samtidigt som den genomsnittliga restiden inte ändrats 

betyder att den genomsnittliga reshastigheten har blivit allt högre. 

Figur 9 Genomsnittlig total restid (minuter) per person och dag, per regiontyp (SCB:s H-regioner (treårsmedelvärden). 
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Variationen i resmönster är visserligen stor mellan individer, men variationen mellan 

grupper och landsdelar är mindre än vad man kanske kan tro. Färdmedelsfördelning, 

sammanlagd reslängd och sammanlagd restid är ganska lika i olika typer av kommuner, 

med undantag av storstäderna där den sammanlagda reslängden är något kortare och 

andelen med kollektivtrafik betydligt högre. Däremot finns tydliga skillnader mellan boende 

i tätort och på landsbygd: boende på landsbygd reser i genomsnitt nästan dubbelt så långt 

med bil per person som boende i tätort.19 

Figur 10 Genomsnittlig reslängd (km) per person och dag, per typ av bostadskommun (SKR-indelning) och färdmedel. 

Det finns ett tydligt samband mellan inkomst och resande: ju högre inkomst desto fler och 

längre resor. En del av detta samband beror dock inte på inkomsten i sig utan på ålder, 

förvärvsgrad, hushållstyp och bostadsområde, som alla samvarierar med inkomsten i viss 

mån. Färdmedelsfördelningen är ganska lika i alla inkomstgrupper, men fjärdedelen med 

högst inkomst gör en något större andel av sina resor med tåg och flyg. 

19 Se Eliasson, J., Pyddoke, R., Swärdh, J-E. (2018) Distributional effects of taxes on car use, fuel, 
ownership and purchases. Economics of Transportation 15, 1–15. 
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Figur 11 Resande per inkomstkvartil, genomsnittlig reslängd, antal resor och restid.  

Figur 12 Resande per inkomstkvartil. Antal resor per ärende. 
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Figur 13 Reslängd per inkomstkvartil. Total reslängd per färdmedel. 

Män och kvinnor gör lika många resor per person, och lägger lika mycket tid på resande, 

men männen reser något längre: de står för 56 procent av det totala persontransportarbetet 

(antalet personkilometer). Män gör något fler bilresor (53 procent av alla bilresor), och 

dessutom något längre bilresor (58 procent av persontransportarbetet med bil). En del av 

skillnaden beror på att män gör fler tjänsteresor. Kvinnor gör något fler resor med 

kollektivtrafik (56 procent av antalet kollektivtrafikresor), men eftersom männen gör något 

längre kollektivtrafikresor är kvinnornas andel av persontransportarbetet med 

kollektivtrafik något mindre än så. Män och kvinnor gör lika många cykelresor, men 

eftersom männen i genomsnitt cyklar längre står de för en större del av det totala 

cykelresandet (58 procent). Skillnaderna mellan män och kvinnor är minst för 

sammanboende med barn, något större för sammanboende utan barn, och störst för 

ensamstående. Ser man specifikt på skillnaden mellan mäns och kvinnors bilresande så är 

skillnaden störst för ensamstående utan barn, både i antalet resor och i reslängd. För 

sammanboende utan barn så gör männen fler bilresor, men skillnaderna mellan könen är 

mindre. I hushåll med barn syns inga skillnader mellan könen vad gäller antalet bilresor, 

men männen gör något längre bilresor i genomsnitt. 

De som tillhör ett hushåll med barn gör något fler resor per dag (2,5 resor per person och 

dag, jämfört med 2,2 resor per person och dag i hushåll utan barn). Å andra sidan är deras 

resor lite kortare, så skillnaden i sammanlagd reslängd och restid är ganska liten. 
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Figur 14 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på ärende. 

Figur 15 Reslängd (km) per ålder, uppdelat på färdmedel. 

Resandet varierar också med åldern. Som mest, räknat i kilometer, reser man i 30–60-

årsåldern, och som allra mest runt 50. I alla åldrar utgör fritids- och besöksresor den största 

delen av resandet, men i yrkesverksam ålder är arbets- och tjänsteresor sammanlagt uppåt 

hälften av den totala reslängden. Runt pensionsåldern faller av naturliga skäl arbets- och 

tjänsteresandet brant, men fritids-, besöks- och inköpsresandet fortsätter på ungefär samma 

nivå en bit över 70-årsåldern. I alla åldersgrupper görs majoriteten av resandet med bil. 

Andelen med kollektiva färdmedel (buss, tåg, flyg) är som störst före 30-årsåldern, och 

minskar markant efter 60-årsåldern. De yngsta barnen gör en stor del av sitt resande som 

bilpassagerare, men under tonåren är andelen bussresor markant större. Under 20–30-

årsåldern ökar andelen bilresor snabbt. 
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2.1.2. Prognoser för personresandet 

Från 2017 till 2040 förväntas befolkningen öka med 16 procent och den reala inkomsten per 

capita med 41 procent. Det beräknas i Trafikverkets basprognos leda till att resandet per 

person ökar med cirka 10 procent, vilket tillsammans med befolkningsökningen ger en total 

ökning av persontransportarbetet med 25–30 procent. 

I prognosen antas vidare att vägtrafiken dämpas genom olika politiska beslut. De 

antaganden som ger störst dämpande effekt är att bränslepriset antas öka till nästan det 

dubbla (realt) jämfört med idag, att elpriset antas öka med två tredjedelar (realt) vilket ökar 

körkostnaden för eldrivna fordon, samt att bilinnehavet per person antas sluta öka och i 

stället minska något, vilket är ett trendbrott jämfört med historisk utveckling. Dessutom 

antas den gällande infrastrukturplanen genomföras, där de nya infrastrukturinvesteringarna 

till omkring fyra femtedelar utgörs av järnvägsinvesteringar, vilket också i någon mån 

dämpar biltrafiken. Vidare antas befolkningen koncentreras ytterligare till de större 

tätorterna, vilket också minskar bilresandet. Trots dessa antaganden beräknas biltrafiken 

öka med omkring 30 procent jämfört med idag fram till 2040, med ett osäkerhetsintervall 

på 20–40 procent beroende på osäkerheterna i de ingående variablerna. De faktorer som 

påverkar utvecklingen mest är ökad befolkning och ekonomisk utveckling. Trafikökningen 

beräknas bli störst i landets befolkningstätaste regioner, men klart större utanför själva 

tätorterna än inom dem. 

Relativt sett beräknas järnvägsresandet öka ännu mer, med drygt 50 procent till 2040 

jämfört med idag. En orsak är att trafikutbudet i prognosen antas öka med omkring 

40 procent jämfört med idag, och att biljettpriset antas vara oförändrat. 

Transportarbetet med regional och lokal kollektivtrafik beräknas öka med mer än 

30 procent. Störst ökning i absoluta tal beräknas för Stockholm-Mälardalen, men i relativa 

tal är ökningen för hela södra Sverige ungefär lika stor på runt 50 procent. För samtliga 

regioner beräknas ökningstakten för transportarbetet med kollektivtrafik vara klart större 

än befolkningsökningen. 

Figur 16 Persontransportarbete: historisk utveckling och Trafikverkets prognoser till 2040. 
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Pandemin har både skapat nya vanor och tvingat fram en ökad ”digital mognad” i form av 

utvecklade digitala tjänster och fler individer och organisationer har lärt sig använda dem. 

Effekterna av den ökade digitala mognaden kommer säkert kvarstå, och leda till att vi 

använder internet allt mer för arbete, möten, handel, kultur och fritidsaktiviteter. 

Förhoppningar om att bättre kontaktmöjligheter, snabbare transporter och ökad 

urbanisering ska leda till att vi lägger mindre tid på resande har varit återkommande i 

historien. Men det har inte hänt i någon märkbar utsträckning. Redan när telegrafen 

byggdes ut i USA i början av 1800-talet förutspåddes att detta skulle göra slut på behovet av 

att resa – man kunde ju telegrafera i stället. ”Avståndets död” har sedan förutspåtts med i 

stort sett varje nytt kontaktmedel: telefon, radio, tv, och nu senast internet. Men vad som 

hänt är snarast det omvända; möjligheten att ha goda kontakter över långa avstånd verkar 

snarast ha ökat efterfrågan på resor och transporter. Den tid som ”sparas” genom bättre 

kontaktmöjligheter, snabbare transporter och tätare lokalisering växlas in i ökad 

tillgänglighet genom mer kontakter, mer resande och mer transporter. Detta har både 

drivits av och möjliggjort den ökande specialisering av arbetsmarknad och livsstilar som är 

karakteristisk för det moderna samhället. Samma fenomen syns när man jämför resande i 

olika geografiska områden: den högre tillgängligheten i de tätaste områdena växlas 

huvudsakligen in i mer resande, så att de sammanlagda reslängderna och restiderna i 

genomsnitt blir förvånansvärt lika i olika områden. 

Att de nya vanor och den ökade digitala mognad som pandemin skapat skulle ändra dessa 

mycket långsiktiga utvecklingar framstår med tanke på detta inte som sannolikt. Det är 

betydligt mer troligt att vi kommer att arbeta, handla och roa oss allt mera över nätet, men 

samtidigt resa minst lika mycket som förut. Det betyder att vi dessvärre knappast kan 

hoppas på att de nya erfarenheterna och livsstilarna under pandemin i sig ska ge något 

större bidrag till att minska transporternas negativa påverkan på klimat och miljö. 

Biltrafiken, som står för den helt dominerande delen av inrikestransporternas negativa 

miljöpåverkan, har dessutom minskat relativt måttligt under pandemin. Det vore förstås 

gynnsamt för klimat- och miljöarbetet om pandemin skulle få till följd att transporterna 

spontant började minska. Men de klimat-, miljö- och transportpolitiska åtgärderna bör inte 

bygga på att denna förhoppning infrias. Däremot är det viktigt att följa den fortsatta 

utvecklingen av transporter och resande.  

2.2. Godstransporter 

2.2.1. Nuläge20 och historisk utveckling 

Majoriteten av de inrikes godstransporterna sker med tunga lastbilar, medan utrikes 

godstransporter huvudsakligen sker med sjöfart. Eftersom godstransporterna är så 

heterogena blir trafikslagsandelarna mycket olika beroende på om man uttrycker dem i till 

exempel andelar av antal transporter, transporterad volym eller transporterad vikt. 

Beroende på vilken frågeställning man vill analysera är olika uppdelningar relevanta. I 

transportsektorn är det vanligast att redovisa tonkilometer, men det är värt att notera att 

detta skiljer sig mycket från till exempel antal transporter, tonkilometer eller 

volymkilometer. 

Nästan hälften av godstransporterna på järnväg utgörs av malm och andra 

utvinningsprodukter. Det är även den största varugruppen för inrikes lastbilstransporter, 

där den utgör en tredjedel av transporterna. 

20 Uppgifterna om nuläget är hämtade ur Trafikanalys (2016), Godstransporter i Sverige – en 
nulägesanalys. Rapport 2016:7. 
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Det mesta av godset som transporteras inrikes med lastbil transporteras inom samma 

kommun (43 procent av godsmängden) eller inom samma län (28 procent). 

Järnvägstransporterna är till stor del interregionala eller internationella och få sker inom 

samma län. Utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas också in i inrikes 

transportarbete, och utgör huvuddelen av det som räknas som inrikes sjötransporter. De 

egentliga inrikes sjötransporterna sker mellan ett fåtal geografiska områden. Störst andel 

sker mellan de två områdena Haparanda–Skellefteå och Södra ostkusten (12 procent). 

Trafiken på inre vattenvägar (inom Vänern respektive Mälaren) har mycket liten 

omfattning. 

Endast 8 procent (eller 28 miljoner ton) av det gods som transporteras inrikes med lastbil 

transporteras längre än 300 kilometer. Det är vid avstånd över 300 kilometer som 

transporter på järnväg eller med inrikes sjöfart anses vara konkurrenskraftiga med 

lastbilstransporter. 

Om förutsättningarna är rätt kan det i vissa fall finnas en potential för överflyttning även av 

kortare transporter med pråmar och dylikt, till exempel för transport av sten och grus och 

annat byggmaterial. Urbana transporter kan troligtvis också organiseras annorlunda med 

till exempel ökade cykeltransporter. Men det är ändå mindre än 10 procent av godsmängden 

som kan komma ifråga att flyttas över från tunga lastbilar. 

Sveriges befolkning växer och tillväxten väntas bli störst i redan befolkningstäta regioner. 

Konsumtion driver på transporter av varor, vilka därför väntas öka till just dessa områden, 

områden som redan idag brottas med negativa konsekvenser av transporter såsom buller, 

trängsel och utsläpp. Det finns inte mycket statistik om godsflöden i städer, men skattningar 

tyder på att urbana godstransporter svarar för 10–15 procent av fordonsrörelserna i 

städerna. I urbana transporter är lastbilen helt dominerande med de för- och nackdelar som 

det innebär.  

Mellan 1962 och 2017 ökade transportarbetet med totalt 142 procent, från 44 miljarder 

tonkilometer till cirka 106 miljarder tonkilometer. Transportarbetet på väg har flerdubblats 

under denna period (423 procent). Det innebär att andelen vägtransporter av det totala 

transportarbetet har mer än fördubblats, från 19 till 41 procent. 

Järnvägen har haft en lägre, men mer stabil ökningstakt. Summerat över perioden har 

transportarbetet på järnväg ökat med 108 procent. Järnvägens andel av transportarbetet har 

minskat något, från 25 till 22 procent år 2017. 

Sjöfart är det trafikslag som haft den mest varierande utvecklingen, med en kraftig uppgång 

under 60-talet följt av en nästan lika stor nedgång under 70-talet. Därefter en återhämtning 

under 80- och 90-talen och en expansion under 2000-talet. Totalt sett har sjöfartens andel 

av det inrikes transportarbetet minskat från 56 till 37 procent mellan 1962 och 2017. 

Observera dock att även utrikes sjötransporter innanför territorialgränsen räknas in.  

Flygets roll för godstransporter är viktig, särskilt för behovet av snabba, långväga 

transporter av högvärdigt gods. Flygfrakten är volymmässigt liten, men omfattar höga 

varuvärden. 



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

49 (224) 

2.2.2. Prognoser för godstransporter 

Enligt Trafikverkets prognos beräknas godstransporterna öka med omkring 50 procent till 

2040. Transporterna beräknas öka i ungefär samma takt med alla trafikslag. 

Figur 17 Godstransporter. Tonkilometer per trafikslag. Historisk utveckling och prognos. 

Det prognosticerade godstransportarbetet ökar betydligt snabbare än den historiska 

trenden. Trafikverket har därför analyserat vad prognosutfallet beror på. Prognosen bygger 

på den förväntade ekonomiska utvecklingen enligt Konjunkturinstitutets referensscenario, i 

kombination med beräkningar av varuvärdenas utveckling (kronor per ton). Redan den 

ekonomiska utvecklingen i Konjunkturinstitutets referensscenario är snabbare än den 

historiska trenden, cirka 3 procent årlig tillväxttakt fram till 2040 för import och export 

jämfört med 2 procent historiskt. Trafikverkets analyser visar också att omvandlingen från 

det ekonomiska scenariot till prognosticerade volymer (mätt i ton) sannolikt överskattar 

ökningen av det totala godstransportarbetet. Omvandlingen från kronor till ton beror bland 

annat på andelen av produktionen som avser varor (och inte tjänster) och på varornas värde 

per ton.  

Underlaget som godstransportprognosen bygger på är delvis förknippat med stora 

osäkerheter. Exempelvis har trender i varuvärdenas utveckling varit svåra att estimera 

eftersom de byggt på relativt korta tidsserier, vilket har gjort att många av dem antagits 

oförändrade. Detta tillsammans med den historiskt sett starka tillväxten i det ekonomiska 

scenariot har varit drivande i resultaten vi ser, med en starkare prognostiserad tillväxt av 

transportarbetet än historiskt.  

Givet osäkerheten i prognosen har en känslighetsanalys genomförts för att se vilket 

genomslag en alternativ prognos skulle få på urvalet av investeringar. Hade 

godstransportprognosen följt den utveckling som gällt historiskt, så hade 

godstransportnyttorna legat på en något lägre nivå i de samhällsekonomiska kalkylerna. I 

avsnitt 9.6 redovisas känslighetsanalyser för hur detta påverkar urvalet av investeringar och 

de beräknade nyttorna. Sammantaget är effekten relativt liten. Även betydelsen för behovet 

av medel till vidmakthållande bedöms vara liten. Trafikverket avser att vidareutveckla 

metoderna för godstransportprognoser. 
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2.3. Transportsektorns utsläpp av växthusgaser 

De klimatpåverkande utsläppen från svenska inrikestransporter kommer nästan helt och 

hållet från vägtrafiken. Utsläppens storlek påverkas av tre faktorer: fordonens 

genomsnittliga utsläpp per kilometer, trafikarbetet (antalet fordonskilometer) samt hur stor 

andel av fossila bränslen som ersätts med biodrivmedel. Klimatmålen för transportsektorn 

anger att utsläppen från inrikes transporter exklusive flyg21 ska minska med 70 procent till 

2030 jämfört med 2010, och att transportsektorn ska vara fossilfri 2045. Utsläppen från 

produktion av biodrivmedel räknas inte in i transportsektorn; de redovisas huvudsakligen i 

den så kallade LULUCF-sektorn (land use, land use change and forestry) som bland annat 

inkluderar skogsbruk och förändrad markanvändning. 

Fordonens genomsnittliga utsläpp har minskat relativt snabbt det senaste decenniet. EU har 

nyligen infört hårda krav på lägre koldioxidutsläpp från nyregistrerade fordon som skärps 

med tiden, vilket kommer att driva på en ännu snabbare minskning av snittutsläppen. 

Kraven är knappast möjliga att uppfylla utan en omfattande elektrifiering. Figur 18 visar 

historisk utveckling av fordonens koldioxidutsläpp och de framtida scenarier som 

Trafikverket anser vara realistiska att nå. Observera att åtminstone fram till 2030 är 

bedömningarna relativt säkra, eftersom fordonstillverkarna är tvingade av EU-regleringen 

att nå dessa nivåer. Givet utvecklingen av nya fordon, som visas i den vänstra bilden, kan 

man beräkna utvecklingen i hela fordonsflottan, vilket visas i den högra bilden. 

Figur 18 Utsläpp (g CO2/km) för nya fordon (vänster) och i genomsnitt för hela flottan (höger).  

Fordonsflottan tar dock lång tid att omvandla, eftersom fordonen är i bruk i uppåt två 

decennier i genomsnitt. Även om utsläppen från nya fordon minskar snabbt, i synnerhet 

eftersom elektrifieringen nu tagit fart, så räcker därför inte detta ensamt för att uppnå 2030 

års klimatmål enligt beräkningar i Trafikverkets inriktningsunderlag från hösten 2020. Med 

den förväntade trafikutvecklingen och samma volym biodrivmedel som idag beräknas inte 

2030-målet nås förrän 2035. För att nå målet år 2030 krävs en väsentligt ökad mängd 

biodrivmedel, enligt Trafikverkets beräkningar omkring 70 procent mer än idag. Det 

motsvarar att omkring 55 procent av de fossila drivmedlen ersätts med biodrivmedel, vilket 

ligger nära den skärpning av reduktionsplikten som regeringen aviserat. 

Beräkningarna i Trafikverkets inriktningsunderlag visar dock också att målet om fossilfrihet 

2045 i stort sett kan nås med samma totala mängd biodrivmedel i transportsektorn som 

21 Flygets utsläpp regleras i stället genom den europeiska utsläppshandeln EU-ETS. 
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idag, eftersom elektrifieringen och omvandlingen av fordonsflottan då har hunnit nå 

betydligt längre. 

Bilden nedan sammanfattar hur klimatmålen nås i Trafikverkets basprognos, uppdelat i 

bidrag från effektivare bränslefordon, elektrifiering och biodrivmedel. Summan av ytorna 

motsvarar trafikökningen, alltså hur utsläppen skulle ha ökat om fordon och drivmedel varit 

desamma som 2010. Bilden visar dock inte hur trafikökningen dämpas genom antagandena 

om högre bränslepriser, högre elpris, minskande bilinnehav med mera. 

Figur 19 Bidrag till transportsektorns klimatmål från effektivare och elektrifierade fordon samt biodrivmedel. 

2.4. Trafiksäkerhet 

I kapitlet redovisas nuläget och utvecklingen historiskt av trafiksäkerheten på väg och 

järnväg, följt av en prognos för trafiksäkerheten.  

2.4.1. Nuläge och historisk utveckling 

Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag 1997 och innebär att ingen ska dödas eller skadas 

allvarligt i trafiken. År 2009 beslutade riksdagen ett etappmål för 2020 som innebar en 

halvering av antalet dödade och minskning med minst 25 procent av allvarligt skadade i 

vägtrafiken mellan 2007 och 2020.22 Figur 20 visar antalet omkomna i vägtrafiken per år. 

Målet nåddes även om utvecklingen inte var linjär utan det fanns en tidsperiod under flera 

år då ingen förbättring skedde. År 2016 beslutade regeringen om Nystart för Nollvisionen23 

som bland annat innebar att Trafikverket fick en uttalad roll att leda övergripande 

samverkan i trafiksäkerhetsarbetet för vägtrafik. Regeringen har antagit ett nytt 

halveringsmål av antalet dödade till 2030 och en minskning med minst 25 procent av 

allvarligt skadade. Dessutom har ett aktörsgemensamt mål antagits som innebär att antalet 

22 Proposition 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. 
23 Regeringen-se/pressmeddelanden/2016/09/regeringen-satsar-på-nystart-for-nollvisionen/ 
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suicid inom vägsystemet ska minska liksom allvarligt skadade till följd av fallolyckor i 

gatumiljö ska minska med minst 25 procent.24 

Figur 20 Antal omkomna i vägtrafikolyckor 2006–2020, samt utveckling för att nå etappmålet 2020. 

Den positiva utvecklingen med färre omkomna i trafiken beror främst på att vägarna har 

blivit säkrare, tack vare en ökad andel mittseparerad väg och fler trafiksäkerhetskameror, 

fortsatt utveckling av säkra fordon och anpassningar av hastigheten till vägens 

förutsättningar, både på statliga och kommunala vägar.  

Figur 21 visar utvecklingen av antalet döda i vägtrafiken för olika trafikantkategorier åren 

2006–2020. Det finns en positiv minskning för alla kategorier, även om den är störst för 

åkande i personbil och fotgängare. Av olyckor som leder till allvarliga personskador sticker 

cyklister ut, där ingen större förbättring skett det senaste decenniet. Det beror bland annat 

på att antalet cyklister har ökat under perioden. 

24 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/samarbete-med-branschen/Samarbeten-for-
trafiksakerhet/gruppen-for-nollvisionen-i-samverkan-gns 
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Figur 21 Antal omkomna i vägtrafiken efter trafikantkategori 2006–2020. 

Notering: Från och med 2010 räknas inte självmord med i statistiken för omkomna i vägtrafikolyckor. 

Figur 22 visar utvecklingen av antalet döda på de statliga järnvägarna mellan åren 2010–

2020. I järnvägstrafiken svarar personpåkörningar för mer än 90 procent av de dödade och 

allvarligt skadade, och de flesta dödsfall är självmord. Det är därmed denna typ av olyckor 

som har den största potentialen för minskning av antalet dödade och allvarligt skadade i 

järnvägssystemet.  

De flesta dödsfall sker ute i spåret medan cirka 15–30 procent sker i plankorsningar, varav 

flertalet sker i bomförsedda plankorsningar. Det förebyggande arbetet för järnväg omfattar 

främst åtgärder i plankorsningar, obehörigt spårbeträdande och säkerhet vid arbete i 

spårområdet. Trafikverket antog ett mål om att antalet omkomna inom järnvägssystemet 

skulle minska med hälften till och med 2020 jämfört med 2010. Det målet nåddes inte även 

om det skedde en minskning med en tredjedel. Därefter har regeringen antagit ett 

halveringsmål för antalet omkomna i bantrafiken fram till år 2030. Järnvägssystemet står 

för 98 procent av antalet omkomna inom bantrafiken. 

För att minska personpåkörningar arbetar Trafikverket enligt en åtgärdsstrategi som 

uppdateras årligen. Den innebär att man identifierar de mest suicidtäta och olycksdrabbade 

platserna på järnvägsnätet och utifrån detta vidtas erforderliga åtgärder successivt. Med 

anledning av flera dödsfall i plankorsningar fick Trafikverket 2019 i uppdrag av regeringen 

att vidta åtgärder för att förbättra säkerheten i plankorsningar. Trafikverket pekade ut 180 

plankorsningar med förhöjd olycksrisk. Målet är att åtgärda så många av dem som möjligt 

fram till och med år 2025. Utöver regeringsuppdraget vidtar Trafikverket även ytterligare 

åtgärder för att reducera risker vid plankorsningar. Trafikverket har de senaste åren totalt 

åtgärdat cirka hundra plankorsningar per år. 
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2.4.2. Prognoser för trafiksäkerheten 

En stor utmaning för vägtransportsystemet är att höja säkerhetsstandarden på det regionala 

vägnätet, där flest dödsolyckor sker. Det regionala vägnätet är betydligt större än det 

nationella vägnätet, och det har inte uppgraderats i samma utsträckning som det nationella. 

En annan stor utmaning är att hastighetsefterlevnaden är låg. En tredje utmaning är antalet 

allvarligt skadade cyklister. Över hälften av alla personskador som leder till allvarliga skador 

i vägtrafiken drabbar cyklister och flertalet av personskadorna som drabbar cyklister 

uppstår i singelolyckor. För att nå etappmålet är det helt avgörande att åtgärder vidtas för 

att minska både singelolyckor och kollisioner med cyklister. 

Planerade vägåtgärder och kommande fordonsutveckling fram till 2030 kommer inte räcka 

för att nå etappmålet för antalet omkomna och allvarligt skadade 2030. Figur 23 visar 

etappmålet för 2030 samt mål för 2040 och 2050 som representerar ambitionen att halvera 

antalet omkomna vart tionde år. Figuren visar också prognosticerat25 antal omkomna. Som 

framgår av figuren behöver ytterligare åtgärder vidtas för att målen ska kunna nås. Även vid 

ambitiösa planer kring vägåtgärder så är hastighetsefterlevnad avgörande för att kunna nå 

målen.  

25 Prognoserna bygger på följande antaganden: lagkrav och frivillig utveckling enligt Euro NCAP:s 
färdplan; omkring 10 mil mitträcke byggs per år fram till 2029; krocksäkerheten förbättras 3 procent 
per årsmodell 2020 och 1 procent per årsmodell 2021. 

Figur 22 Antal omkomna statlig järnväg 2010–2020. 
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Figur 23 Etappmål samt prognoser antal dödade i vägtrafiken år 2030, 2040, 2050. 

I järnvägssystemet är den främsta utmaningen att förhindra att personer tar sitt liv i 

spårmiljön. Det kräver ökat samarbete med andra myndigheter som kan påverka personer 

med psykisk ohälsa. Åtgärder behöver också vidtas för att intrångssäkra anläggningen och 

stoppa obehöriga i spårmiljön, i första hand utmed linjen inom tätort, åtgärder på stationer 

samt rätt säkerhetsstandard i plankorsningar. 
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3  Behov i det nationella och internationella 
perspektivet 

I detta kapitel beskrivs översiktligt26 långväga godstransporter och personresor på en 

nationell och internationell systemnivå. Inledningsvis beskrivs det övergripande systemet 

för godstransporter respektive personresor, därefter de viktigaste stråken med störst flöden 

och deras funktion och brister.  

Med undantag för basnäringarnas transporter så trafikerar person- och godstrafiken ofta 

samma banor. Detta blir särskilt tydligt när man närmar sig landets gränser, exempelvis vid 

anslutningar till större hamnar och flygplatser, vid Öresundsförbindelsen, i större städer, i 

norra Sverige (där exempelvis europavägarna är dominerande), men också i 

järnvägssystemet där tunga godståg och persontåg konkurrerar om kapacitet i spåren.  

3.1. Godstransporter – viktiga internationella och nationella 
flöden och stråk 

I ett internationellt och nationellt perspektiv är de stora trafikslagsövergripande godsstråken 

och noderna tämligen stabila över tid. Stråken överensstämmer i stora delar med det 

transeuropeiska nätverket för transporter (TEN-T). Liksom Sverige har Norge och Finland 

råvaruproduktion i norr och exportmarknader på kontinenten och i övriga världen.  

Godstransporterna kan sägas vara koncentrerade till fem större funktionella stråk, vilka 

framgår av kartan nedan i figur 24. Till dessa fem kommer de godstransporter som sker med 

flyg. 

26 En mer ingående beskrivning av brister i transportsystemets funktion finns i underlagsrapport 
Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av nationell 
plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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Figur 24 Trafikslagsövergripande stråk med stor relevans för nationella och internationella godstransporter. 

3.1.1. Stråk 1: Nordkalotten–Norrlandskusten–Bergslagen/Mälardalen–

Malmö/Trelleborg–kontinenten 

En stor del av basindustrin längs Norrlandskusten och Norrlands inland är beroende av 

stråket för att transportera råvaror eller förädlat gods. Stora godsmängder av det tunga och 

lågvärdiga godset, som malm och andra produkter från utvinning, är den största 

varugruppen som transporteras med järnväg i stråket. Viktiga hamnar för utskeppning är 

Narvik (malm) via Ofotenbanan i Norge, samt hamnarna längs Norrlandskusten, Luleå 

(hamn i TEN-T-stomnätet) och Umeå, Sundsvall samt Gävle (hamnar i övergripande TEN-

T-nätet). Stråket är också viktigt som transitled för norska inrikestransporter mellan norra 

och södra Norge. Tunga transporter i form av rundvirke, järnmalm, skogsprodukter och stål, 

men även livsmedel som lax, går på både väg och järnväg. Störningar i trafiken kan snabbt få 

stora ekonomiska konsekvenser för näringslivet.  

Mer förädlade produkter såsom livsmedel och byggvaror ansluter längs stråket och ska 

vidare ned mot kontinenten, antingen via västkusten eller över Öresundsbron. Viktiga noder 

längre ned i stråket är Hallsberg, Jönköping, Trelleborg och Malmö. Malmö är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. Från Stockholm, som också är en urban knutpunkt i 

TEN-T, transporteras en betydande del av näringslivets godstransporter via södra Sverige 

och över Öresundsbron till flera av våra viktigaste exportmarknader. Stråket innehåller även 

del av det så kallade Scandinavian–Mediterranean Rail Freight Corridor (ScanMed RFC), 

som sträcker sig från Stockholm/Oslo–Köpenhamn–Hamburg–Innsbruck till Palermo.  

Det finns höga krav på robusthet året om, exempelvis på bärighet, vinterväghållning och 

kraftförsörjning. Möjligheter till omledning finns inte eller är mycket begränsade i den norra 

delen av stråket och hastighetsnedsättningar påverkar punktligheten. Kraven på fler 
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tåglägen och möjlighet att köra längre och tyngre fordon ökar längs stråket. Stråk och noder 

samverkar, brister i kapacitet och robusthet i stråket begränsar möjligheten till överflyttning 

mellan trafikslagen. Exempel på brister i noderna är åldrad anläggning, brister i 

kraftförsörjning, kapacitetsbrister vid rangering, brister i hantering av längre 

fordonskombinationer samt väg- och spåranslutningar till och från noderna. Även 

skillnaderna i spårvidd mellan Sverige och Finland utgör ett problem som försämrar 

möjligheterna för överflyttning till järnväg.  

3.1.2. Stråk 2: Göteborg–Stockholm–Oslo 

I Göteborg finns två av Sveriges strategiskt mest betydelsefulla noder: Göteborgs hamn 

(vilken är en hamn i stomnätet i TEN-T) och Sävenäs godsbangård. Göteborg är i TEN-T 

definierad som en urban knutpunkt. I stråket dominerar varugrupperna jordbruksprodukter 

och livsmedel, skogsprodukter, petrokemiska produkter och material till byggsektorn. Nära 

30 procent av svensk utrikeshandel passerar här. 

Stockholm är i TEN-T definierad som en urban knutpunkt och landets i särklass största 

konsumtionsområde. Därmed är godstransporterna till Stockholm mycket omfattande med 

viktiga omlastningsnoder i Stockholm/Årsta och Rosersberg. Från Stockholm (Kapellskär, 

Stockholm och Nynäshamn) fortsätter transporterna med färjetrafiken till Åbo/Helsingfors. 

Tillgängligheten på vägnätet är i stort sett god i stråket, men i målpunkterna Göteborg och 

Stockholm är kapaciteten begränsad och störningskänslig på både väg och järnväg. 

Järnvägen Stockholm–Oslo har låg standard och liten kapacitet på den västra delen, där det 

finns en potential för överflyttning av både person-och godstransporter från flyg och väg, 

men då behöver standarden förbättras och tillförlitligheten i stråket öka. 

Hallsberg är en viktig godsnod i stråket och behöver anpassas för trafik med långa tåg. 

Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar och har under de senaste 10-15 åren 

drabbats av stora kapacitets- och punktlighetsbrister på grund av ökad trafik, samtidigt som 

det finns önskemål om att köra ännu fler tåg. Efterfrågan på både resande och 

godstransporter förväntas öka i stråket, vilket innebär ett ökat behov av trafik med alla 

kategorier av tåg. 

Inlandssjöfart avser sjöfart som bedrivs med IVV-certifierade fartyg (inre vattenvägar) inom 

de IVV-klassade områdena. Det omfattar i Sverige områdena Vänern–Göteborg samt 

Mälaren–Stockholm/Södertälje. Områdena är geografiskt begränsade med ett begränsat 

antal transportköpare och en begränsad mängd gods. Det transportarbete som kan utföras 

med inlandssjöfart är därmed relativt liten. Analyserna i Samgods indikerar att 

inlandssjöfartens andel av landets totala transportarbete skulle öka från synnerligen låga 

godsmängder till 0,3 procent av Sveriges transportarbete om transportkostnaderna 

halveras, främst genom sänkning av sjöfartens och hamnarnas kostnader.  

3.1.3. Stråk 3: Norge–Göteborg–Malmö–kontinenten 

De nationella väg- och järnvägsstråken i väst knyter Norge och Sverige till kontinenten via 

hamnarna längs kusten och förbindelserna till Öresundsregionen. Här passerar gods, främst 

livsmedel, färdiga industriprodukter och oljeprodukter, till och från Norge i så kallad 

transittrafik. Här finns kapacitets- och punktlighetsbrister inom både väg- och 

järnvägssystemen samtidigt som trafikvolymerna förväntas öka. Järnvägen har låg standard 

genom Dalsland och även i Norge. Den planerade Fehmarn Bält-förbindelsen förväntas öka 

flödena landvägen, det vill säga via väg- och järnvägsnätet, till Sverige och Norge.  
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3.1.4. Stråk 4: Västkusten–kontinenten–världen 

Göteborgs hamn är Skandinaviens största och enda transoceana hamn. Göteborgs hamn har 

ett omfattande linjeutbud till viktiga import- och exportmarknader världen över. Förutom 

en tät trafik till och från länder i Europa finns det flera direktlinjer till andra världsdelar. 

Brofjorden med Skandinaviens största oljeraffinaderi är Sveriges största oljehamn med i 

huvudsak flöden via sjöfart. Brister finns i farledskapacitet och säkerhet för Göteborgs 

hamn. 

3.1.5. Stråk 5: Kontinenten/Östeuropa–Norrlands-/Östersjökusten 

Stråket innehåller främst sjötransporter med viktiga noder i form av import- och 

exporthamnar. Hamnens roll i transportkedjan är att möjliggöra omlastning mellan sjöfart 

och landtransport. Flödena består främst av råolja, petrokemiska produkter, stål- och 

metallvaror i södra Sverige, järnmalm från Luleå, containertrafik till hamnarna i Karlshamn, 

Karlskrona och Gävle samt skogs- och pappersvaror från Norrlandshamnarna. Kapaciteten i 

farlederna är generellt sett god, men kraven ökar för att möjliggöra anlöp med större fartyg 

för att uppnå bättre transporteffektivitet och konkurrenskraft. Punktvis finns därför behov 

av förbättringar i säkerhet och farledskapacitet, vilket också förbättrar systemets förmåga att 

hantera störningar i landinfrastrukturen. 

3.1.6. Godset och flyget 

Flygfrakten representerar idag omkring 35 procent av den globala handeln i värdetermer, 

men endast omkring 1 procent av handeln i termer av volym.27 De flygplatser som hanterar 

störst mängd avgående och ankommande flygfrakt i utrikestrafiken är Stockholm/Arlanda, 

Göteborg/Landvetter och Malmö.  

3.2. Personresor – viktiga stråk för långväga persontrafik 

Svenskarnas långväga inrikesresor i stråken sker till stor del med bil, samtidigt som resorna 

utomlands många gånger sker med flyg, med Arlanda som huvudsaklig nod. För svenskarna 

i södra Sverige dominerar Kastrups flygplats, som genom att vara Skandinaviens största 

flygplats har ett stort utbud av förbindelser. Sjöfarten har stor betydelse för resandet till och 

från våra grannländer och under senare år har det blivit vanligare att kryssningsfartyg 

anlöper svenska hamnar. 

I figur 25 beskrivs de nationella stråken med störst flöden för långväga personresor och 

deras internationella kopplingar.  

27 Flyget och företagen, Shon Ferguson och Rikard Forslid, SNS förlag, 2016. 
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Figur 25 Viktiga nationella stråk för långväga persontrafik. 

3.2.1. Stråk 1: Stockholm–Sundsvall/Östersund–Umeå–Luleå/Kiruna 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg och på 

delsträckor även med buss. Kollektivtrafik med rimlig restid mellan större orter saknas i 

huvudsak, framför allt norr om Umeå, men även på delen Hudiksvall–Sundsvall–

Härnösand. Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt 

fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, kapacitet och 

restidernas tillförlitlighet finns på ovan nämnda delsträckor. 

3.2.2. Stråk 2: Stockholm–Oslo 

Mellan Stockholm och Oslo finns en stor efterfrågan på bättre förbindelser med framför allt 

tåg (men även med buss på delsträckor) för att bland annat skapa ett alternativ till resande 

med flyg. Omfattande affärsresande, veckopendling och daglig pendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Betydande brister i utbud, 

kapacitet och restidernas tillförlitlighet finns på flera av de viktigaste reserelationerna på 

stråket. 

3.2.3. Stråk 3: Oslo–Göteborg–Köpenhamn 

I stråket finns en stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt tåg (men även med 

buss, framför allt på delsträckor). Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och 

studier samt fritidsresor är exempel på resande i stråket. Järnvägen har låg standard på den 
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norra delen av stråket, vilket medför att det går fortare att åka buss mellan Oslo och 

Göteborg än att åka tåg. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och restidernas 

tillförlitlighet, särskilt Oslo–Göteborg samt i Öresundsregionen och förbindelserna över 

sundet. 

3.2.4. Stråk 4: Stockholm–Göteborg 

Mellan Stockholm och Göteborg finns en mycket stor efterfrågan på snabba förbindelser 

med framför allt flyg och tåg (men även med buss, framför allt på delsträckor). Det har 

medfört att det nu är tre operatörer som konkurrerar om snabbtågstrafiken. Omfattande 

affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor är exempel på resande 

i stråket. Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg, som 

medför låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt nära Göteborg och Stockholm. 

3.2.5. Stråk 5: Stockholm–Malmö–Köpenhamn 

I stråket finns en mycket stor efterfrågan på bra förbindelser med framför allt flyg och tåg. 

Omfattande affärsresande, veckopendling för arbete och studier samt fritidsresor. 

Betydande brister finns vad gäller kapacitet och tillförlitlighet för järnväg som medför 

mycket låg punktlighet för snabbtågstrafiken, särskilt i Öresundsregionen och 

förbindelserna över sundet. 
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4 Åtgärder som påverkar användningen av 
transportsystemet 

I detta kapitel beskrivs åtgärder som kan påverka efterfrågan på transporter och val av 

trafikslag och färdmedel, det vill säga sådana åtgärder som tillhör fyrstegsprincipens 

inledande steg. Sådana åtgärder syftar till att det befintliga transportsystemet och 

infrastrukturen nyttjas effektivare, säkrare och med mindre påverkan på miljön. De är 

således viktiga delar i transportsystemet och en del av planförslaget. 

4.1. Åtgärder inom samhällsplaneringen 

Samhällsplanering sker i komplexa processer som rymmer såväl nationell, regional som 

lokal planering mellan vilka ömsesidiga beroenden finns. Samverkan och samarbete är en 

förutsättning för att nå mål som ökat bostadsbyggande och regional utveckling, men också 

för att klara utmaningar kopplade till klimatförändringar, segregation och omställning till 

fossilfrihet.  

Utifrån en tidig samverkan och gemensamma mål kan olika aktörer tillsammans identifiera 

utmaningar, önskade funktioner och åtgärder i transportsystemet och samhället. Detta 

skapar i sin tur förutsättningar för att tillsammans uppnå en önskad funktionalitet i 

transportsystemet och samhället. Således kan flera aktörer ta ansvar för att trafikrelaterade 

utmaningar och problem blir lösta, vilket även är en förutsättning för ett fullt genomslag av 

fyrstegsprincipen.  

Som framgår av avsnitt 1.6 är fyrstegsprincipen en integrerad del av arbetet med 

åtgärdsvalsstudier. Men principen bör inte begränsas till sådana studier utan behöver 

tillämpas i en kontinuerlig process, från den strategiska planeringen till genomförandet av 

åtgärder. Skälet är att transport- och samhällsplanering sker i olika nivåer och mot en 

samlad måluppfyllelse, vilket även medför ökade krav på samverkan och samordning.  

Samhällsutvecklingen har medfört att den tidiga dialogen behöver förstärkas med en ännu 

tidigare samverkan och strategisk inriktning utifrån gemensamma samhällsmål. Det 

kommer i sin tur att innebära krav på nya samverkansformer och projektkoordinering för 

att möjliggöra dels förankring av önskad inriktning, dels finansiering och fördelning av 

åtaganden. Om berörda aktörer känner till varandras roller och underlag kan de ömsesidigt 

efterfråga och initiera samarbete vid rätt tillfällen.  

Trafikverket arbetar med regeringsuppdraget om nationell samordnare för inrikes sjöfart 

och närsjöfart, vilket löper till och med 2024. Därutöver arbetar Trafikverket med 

färdplanen Överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart. Det handlar 

sammantaget om ett omfattande arbete med åtgärder enligt steg 1 och steg 2 som kommer 

att pågå under planperioden. Trafikverket har, inom ramen för samordningsuppdraget, 

identifierat flera instrument som kan stärka sjöfarten genom samordning av 

infrastrukturplaneringen, och redovisat detta under hösten 2021.28 

28 Trafikverket (2021), Tilläggsuppdrag hamnar. Publikation 2021:172. 
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4.1.1. Befintliga uppdrag 

I följande punkter redovisas några tidsbegränsade uppdrag som Trafikverket redan har, och 

som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt påverka beteenden: 

 genomföra informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för ökad

trafiksäkerhet i vägtrafiken

 främja utvecklingen av effektivare godstransporter

 främja omställning till en fossilfri transportsektor.

Med informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder avses här sådana insatser som inte 

tydligt anknyter till Trafikverkets grundläggande uppdrag. Insatserna ska vara långsiktiga 

och bidra till transportpolitisk måluppfyllelse. De ska i första hand rikta sig till 

organisationer men kan i vissa fall även rikta sig till en bredare allmänhet. Trafikverket 

bedömer att det finns möjligheter att nå resultat under planperioden inom områdena 

klimat, trafiksäkerhet och gods, men även inom andra områden enligt avsnitt 4.1.2. 

De ekonomiska ramarna för dessa uppdrag ingår i posten planering, stöd och 

myndighetsutövning under utveckling av transportinfrastrukturen. De två förstnämnda 

uppdragen föreslås pågå fortlöpande under hela planperioden 2022–2033, medan det 

sistnämnda föreslås pågå 2022–2025.  

4.1.2. Nya uppdrag 

Trafikverket bedömer att följande nya uppdrag skulle kunna vara motiverade för att på ett 

kostnadseffektivt sätt främja beteenden i en riktning som bidrar till måluppfyllelse: 

 informationsinsatser och utvecklad samverkan för ökad trafiksäkerhet inom järnväg

 information för miljö-, hälso- och trafiksäkerhetssmarta val av vinterdäck

 upphandlingsstöd för att främja hastighetssäkrade transporter

 informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder för minskad nedskräpning på

rastplatser och vägrenar.

När det gäller förslaget om insatser för ökad trafiksäkerhet inom järnväg innebär förslaget 

en avgränsning till obehöriga i spår, med ambitionen att minska antal olyckor samt 

störningar och förseningar i järnvägstrafiken. Insatsen skulle ingå som del i ett långsiktigt 

branschgemensamt arbete för att öka medvetandet om riskerna med att korsa och uppehålla 

sig i spårmiljöer på otillåtna platser. 

Beträffande val av vinterdäck är avsikten att insatser riktas till berörda målgrupper och 

omfattar konsumentinformation vid inköp av vinterdäck. 

Den åtgärd som avser upphandlingsstöd för hastighetssäkrade transporter handlar om hur 

kommuner kan utforma funktionskrav för geofencing i enlighet med lagen (2016:1145) om 

offentlig upphandling. Med geofencing avses en digital, geografisk zon där uppkopplade 

fordon kan styras på olika sätt. 

Det sistnämnda förslaget avser åtgärder för att minska nedskräpningen med större 

kampanjer riktade till utvalda målgrupper, samt aktiv samordning mellan relevanta 

intressenter. 

För att prioritera en eller flera av dessa åtgärder bör regeringen återkomma med ett 

tidsbegränsat uppdrag. Trafikverket har i detta planförslag inte inrymt något av dessa nya 

förslag i den ekonomiska ramen.  
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4.2. Åtgärder inom infrastrukturplaneringen 

Trafikverket har rådighet över flera typer av åtgärder i steg 1 och steg 2 i fyrstegsprincipen, 

som syftar till att påverka användningen av infrastrukturen eller som – rätt utformade – 

rymmer en sådan potential. I det här avsnittet beskrivs kostnadseffektiva åtgärder som 

bidrar till måluppfyllelse, framför allt kopplade till ledning och styrning av trafiken på våra 

vägar och järnvägar. 

4.2.1. Trafikreglering väg 

Genom att använda olika slags regleringar kan vägsystemet optimeras och effektiviseras. 

Reglering och styrning av trafik kan ske på flera sätt, exempelvis hastighetsreglering, 

väjningspliktsmärken, förbudsmärken och varningsmärken.  

Ett annat sätt att styra trafiken är genom information eller ledning. Trafikledning på väg 

syftar till att minska negativa effekter av störningar, förebygga uppkomsten av störningar 

och motverka överskridandet av miljökvalitetsnormer. Detta görs genom att styra trafiken 

och genom att tillhandahålla information om vägar och aktuella trafikförhållanden. 

Under planperioden blir trafikledningen på väg mer avancerad, exempelvis med 

vägutrustningssystem som medger körfältsstyrning, kövarning och varierande hastigheter. 

Behovet av en modernare trafikledning är extra stort i områden med hög belastning på 

vägnätet, där punktligheten dagligen påverkas. Vägavsnitt som är hårt trafikerade kommer 

att tilldelas en högre servicenivå än mindre trafikerade vägar.  

4.2.2. Effektivare tåglägestjänster och trafikledning järnväg 

Störningarna i tågtrafiken är en utmaning som kan mildras genom åtgärder i steg 1 och 2. 

Tåglägestjänsten digitaliseras vilket skapar möjlighet att optimera den totala kapaciteten i 

järnvägssystemet. Det innebär i praktiken att Trafikverket successivt kommer att erbjuda 

digitala lösningar för tjänster såsom tågläges- och trafikinformationstjänster med mera. 

Genom digitala hjälpmedel kan fel i anläggningen förutses och hanteras innan störning 

uppstår. Alla berörda parter kan förses med en gemensam problembild vilket bidrar till att 

minska tiden mellan att störningar uppkommer och att de åtgärdas.  

En del i den tåglägestjänst som Trafikverket levererar är trafikledning. Genom en 

digitaliserad nationell trafikledning och marknadsanpassad planering av kapacitet kommer 

Trafikverket kunna leverera en tåglägestjänst som bättre svarar mot järnvägsföretagens 

behov. 

I tilldelningsprocessen för kapacitet på järnväg gäller numera att Trafikverkets banarbeten 

betraktas som tillfälliga kapacitetsbegränsningar, i enligt med EU-rätten på området. 

Därmed kan banarbeten inte hamna i konflikt med sökta tåglägen, vilket innebär att antalet 

överbelastningar kan minska och banarbeten planeras mer effektivt samt att entreprenörer 

får bättre framförhållning.  

4.2.3. Infrastrukturavgifter och avgiftsincitament 

Banavgifter ska bidra till att finansiera vidmakthållandet av järnvägen. Förutom de 

grundläggande krav på utformning av banavgifter som redovisas i kapitel 6, kan 

banavgifterna utformas för att ge styrsignaler och påverka beteenden. Det kan exempelvis 

ske genom att använda rabatter i syfte att etablera ny trafik eller att öka utnyttjandegraden 

på avsevärt underutnyttjade delar av anläggningen. Ett annat exempel är att använda extra 

avgifter för att hantera intressekonflikter i kapacitetstilldelningen.  

Ett mer utpräglat avgiftsincitament är de kvalitetsavgifter som Trafikverket tillämpar sedan 

2012 i syfte att förebygga driftstörningar i järnvägssystemet. Kvalitetsavgifterna ska vara 
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utformade så att både infrastrukturförvaltaren och den som använder infrastrukturen vidtar 

skäliga åtgärder för att förebygga driftstörningar.  

4.2.4. Övriga beteendepåverkande åtgärder 

Trafikverket kan bidra med marknadsföring och information genom att tillhandahålla fakta 

om åtgärder och projekt. Trafikverket kan också i byggskedet av ett projekt finansiera och 

genomföra informationsinsatser för att minska trafikbelastningen och därmed underlätta 

genomförandet av åtgärderna, samtidigt som situationen förbättras för alla typer av 

trafikanter. Det kan handla om åtgärder som förbättrar utformning och utbud för hållbara 

transportsätt eller beteendepåverkande åtgärder såsom styrning och information; allt för att 

minska störningar som kan komma av byggnation och underhåll av vägar och järnvägar. 

I stadsmiljöavtalen, vars syfte och funktion redovisas utförligare i avsnitt 7.2, ingår också 

motprestationer i form av kompletterande åtgärder som exempelvis kampanjer eller andra 

beteendepåverkande insatser som ofta kombineras med fysiska åtgärder. Det innebär att 

stadsmiljöavtalen indirekt bidrar till denna typ av åtgärder. 
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5 Forskning och innovation 

Ny kunskap och innovativa lösningar krävs för att uppnå ett långsiktigt hållbart 

transportsystem. Trafikverket föreslår därför fyra övergripande tematiska prioriterade 

forsknings- och innovationsområden som bygger på större utmaningar som myndigheten  

kan överblicka kommande år, samt fyra prioriterade arbetssätt för att öka 

innovationstakten. Slutligen redovisas Trafikverkets förslag till finansiering av forskning och 

innovation och samverkan med andra aktörer. Närmare information finns i 

underlagsrapporten om forskning och innovation.29 

Trafikverket eftersträvar innovation i all verksamhet men kommer, utöver de prioriteringar 

som nämns i detta kapitel, att genomföra fyra innovationsprojekt samt driva 

utvecklingsarbetet med elektrifiering. Dessa delar beskrivs närmare i avsnitt 7.5. 

5.1. Prioriterade forsknings- och innovationsområden 

De transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, och de globala hållbarhetsmålen i 

Agenda 2030 ställer krav på ett brett perspektiv där transportsystemet ska bidra till många 

mål inom klimat- och miljöområdena, ökad hälsa och tillgänglighet för alla. Genom mer 

tvärvetenskaplig forskning ökar incitamenten och motiven till mer hållbara lösningar. 

Forskning kring klimatpåverkan, tillgänglighet och trafiksäkerhet förenas och hanteras ihop 

med exempelvis biologisk mångfald, buller och aktiv mobilitet. 

En analys av de senaste årens utveckling och pågående trender i kombination med de 

transportpolitiska målen samt en utblick mot framtiden leder fram till fyra förslag på 

prioriterade forsknings- och innovationsområden under planperioden:  

 ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur

 ökad produktivitet i infrastruktursektorn

 ett effektivt och inkluderade transportsystem i hela landet

 digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.

Genom att prioritera dessa bidrar den nationella planen till att de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, nås. 

5.1.1. Ett framtida transportsystem utan påverkan på klimat, miljö och natur 

Området grundar sig bland annat i klimatmålen och berör forskning och innovation om en 

omställning till fossilfrihet, minskad miljöpåverkan, klimatanpassning och biologisk 

mångfald. Vägtrafiken, luftfarten och sjöfarten står inför en stor utmaning i att ställa om till 

fossilfrihet. Dessutom orsakar byggande, drift och underhåll av infrastruktur utsläpp genom 

användning av exempelvis tillverkning av cement och stål. Fossilfrihet kan nås genom en 

kombination av transporteffektivt samhälle, effektivare fordon och framförande samt byte 

till förnybara drivmedel. Omfattande elektrifiering är särskilt nödvändig och det behövs 

forskning och innovation som stödjer snabbare utrullning av elektrifieringslösningar i 

transportsystemet, i synnerhet inom sjöfart och luftfart. Kunskapen behöver även öka om 

hur skatter, lagar och andra inhemska och globala drivkrafter kan utformas för att minska 

utsläppen från transportsystemet. Framtida transportinfrastruktur ska vara fossilfri och 

29 Trafikverket (2021). Forskning och innovation- underlagsrapport till Förslag på nationell 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikationsnummer 2021:230. 
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dess miljöpåverkan under hela livscykeln ska vara mycket liten. Jämfört med gällande plan 

har området breddats för att öka fokus på miljö, klimatanpassning och biologisk mångfald.  

5.1.2. Ökad produktivitet i infrastruktursektorn 

Området berör forskning och innovation om kostnadseffektivitet i transportinfrastrukturen 

under hela livscykeln. Det handlar både om att stimulera marknadens aktörer att utveckla 

sin konkurrenskraft och att öka förmågan till innovation genom ny kunskap. Arbetet med att 

digitalisera såväl infrastrukturen som utförandet av byggandet och underhållet har potential 

att förbättra hela processen, från planering till projektering, byggande, underhåll och 

trafikering. Forskning och innovation behövs kring både tekniska utmaningar och 

tillskapandet av nya affärsupplägg, inte minst i ljuset av digitaliseringens potential för ökad 

produktivitet, effektivitet och skalbarhet (tillämpning i större skala). Området motiveras i 

synnerhet av kostnadsökningarna inom såväl nybyggnad som underhåll av infrastruktur 

under de senaste åren, och är nytt jämfört med gällande plan.  

5.1.3. Ett effektivt och inkluderande transportsystem i hela landet 

Området grundar sig i målen om samhällsekonomisk effektivitet, jämställdhet/jämlikhet, 

trafiksäkerhet, transporteffektivitet samt samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Forskning och innovation på detta område berör exempelvis kollektivtrafik och 

godstransporter på landsbygder och i tätorter, på kortare och längre avstånd. Det handlar 

om förändringar i samspelet mellan fordon, farkoster, infrastruktur och transporttjänster. 

Området motiveras särskilt av att driftkostnader för kollektivtrafiken har ökat märkbart 

under de senaste decennierna, att järnväg och sjöfart har en outnyttjad potential i 

godstransportsystemet, att mötes-, rese- och inköpsbeteenden förändras och att ökad 

användning av obemannade luftfarkoster skapar både utmaningar och möjligheter. 

Forskning och innovation om aktiv mobilitet behöver stärkas. Det behövs ökad kunskap om 

hur jämställdhet, jämlikhet och barnperspektivet kan stärkas vid planering och utveckling 

av transportsystemet. Området är en sammanslagning av två områden i gällande plan. 

5.1.4. Digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle 

Området handlar om digitalisering och dess påverkan på transportsystemets utformning och 

användning. Uppkoppling av fordon, farkoster och infrastruktur skapar förutsättningar för 

ökad trafiksäkerhet, bättre beslutsstöd som exempelvis anläggningsinformation, 

effektivisering av planerings- och trafikledningsåtgärder, trafikinformation, samt nya och 

förbättrade tjänster inom transportområdet. Dessutom bidrar tekniken till effektivisering av 

byggande, drift och underhåll av infrastrukturen. Det krävs forskning om olika 

myndigheters och andra samhällsaktörers roller i ekosystemet i förhållande till privata 

aktörer, den organisatoriska utvecklingen och människans roll i framtidens digitaliserade 

transportsystem. Digitaliseringens potential och ökade krav på delning av information kan 

stå i kontrast till behovet av ett robust och resilient transport- och infrastruktursystem. 

Därför behövs forskning om cybersäkerhet och samhällsberedskap. Området har förtydligats 

jämfört med gällande plan. 

5.2. Prioriterade arbetssätt för forskning och innovation 

Transportmyndigheternas forsknings- och innovationsarbete innefattar ett antal arbetssätt 

som bidrar till kunskapsutveckling, ökad innovationstakt och implementering. Forsknings- 

och innovationsprojekt varierar i karaktär och leder till olika nyttor, exempelvis underlag till 

policydokument, standarder, rutin- och processbeskrivningar, vidareutveckling av modeller 

och verktyg som används i infrastrukturhållningen, eller en allmän kunskapshöjning. Det är 

avgörande att forsknings- och innovationsmedel kan kombineras med andra typer av anslag 
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eller EU-medel för att öka möjligheterna till att resultaten från FoI-projekt kan tas om hand 

i exempelvis verksamhetsutvecklingsprojekt eller i upphandlingar.  

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur förslaget till plan bidrar till att de 

prioriteringar inom forskning och innovation som identifierats i propositionen 

(2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige nås. 

Trafikverket ska också beskriva hur planförslagets insatser främjar utvecklingen och 

implementeringen av innovationer och implementeringen av forskningsresultat i 

transportsystemet, inklusive i infrastrukturhållningen. Trafikverket kommer att arbeta med 

utgångspunkt i följande fyra prioriterade arbetssätt för planperioden: 

 riktade initiativ till kunskapsutveckling

 strategiska samarbeten nationellt och internationell

 systemdemonstratorer

 större nytta genom upphandlingar.

Riktade initiativ till kunskapsutveckling ska säkerställa att kunskap inom de tematiskt 

prioriterade områdena fortsätter att förädlas. Transportmyndigheterna behöver i sin roll 

som problemägare samverka med akademin inom områden där det utöver Trafikverket 

finns få finansiärer som bidrar till att upprätthålla den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 

Det kan till exempel vara inom de järnvägs- och vägtekniska områdena som är centrala för 

att Trafikverket ska kunna utföra sina uppgifter. 

Strategiska samarbeten nationellt och internationellt bidrar till att forsknings- och 

innovationsmedel från olika källor kombineras eller kompletteras, samt att det finns 

gemensamma målbilder och färdplaner för prioriterade områden. Trafikverket behöver veta 

mer om hur vi och andra myndigheter tillsammans kan utveckla transportsystemet till en 

alltmer integrerad del i lösningarna på samhällets utmaningar. Det handlar om de 

europeiska ramprogrammen30, samverkan med Energimyndigheten, Vinnova och andra 

aktörer. Det finns omfattande forskningsresurser inom näringslivet men dessa är ojämnt 

fördelade mellan olika aktörer vilket kan påverka näringslivets samlade bidrag till de 

transportpolitiska målen. Nya affärsupplägg kan få in nya näringslivsparter och samtidigt 

skapa incitament för befintliga parter att nyttja forskning och innovation som 

konkurrensmedel. Strategiska samarbeten med andra myndigheter, nya och befintliga 

näringslivsparter samt akademin behöver således fördjupas och breddas.  

Systemdemonstratorer bidrar till att säkerställa att nya tekniska lösningar är bärkraftiga 

ekonomiskt, att de accepteras av användarna och fungerar i verklig miljö, samt att 

regelverken kan anpassas och att marknader med hållbara affärsmodeller skapas för att 

möjliggöra införandet. Systemdemonstratorer kombinerar resultat från tidigare 

forskningsprojekt och har en hög grad av teknikmognad. Trafikverket ser även ett behov av 

mindre tekniktester, men systemdemonstratorer behöver prioriteras särskilt för att 

möjliggöra en hållbar och digital omställning.  

Större nytta genom upphandlingar stimulerar marknaden för innovativa lösningar. Den 

offentliga affärens potential gör att upphandlingsverktygen behöver användas i större 

utsträckning för att öka innovationstakten. Transportmyndigheterna ökar innovationstakten 

genom att upphandla utveckling av nya lösningar, agera första kund och våga köpa nya, 

ännu inte verifierade eller demonstrerade, lösningar.  

30 Nuvarande ramprogram Horisont Europa sträcker sig från 2021 till 2027. 
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5.3. Finansiering och samverkan med andra aktörer 

Trafikverkets förslag till ekonomiska ramar för forskning och innovation redovisas i kapitel 

6 och 7 och uppgår sammantaget till 8,5 miljarder kronor för planperioden, varav 

4,9 miljarder kronor hänförs till utvecklingsanslaget och resten till anslaget för 

vidmakthållande. Trafikverket förordar att forsknings- och innovationsverksamheten på sikt 

samlas till en anslagspost (utvecklingsanslag) samt att finansieringsnivåerna är stabila 

mellan åren.  

Trafikverket utgår i sitt förslag från de transportpolitiska målen och behovet av att utveckla 

varje trafikslag för sig och alla trafikslagen tillsammans. Trafikslagsövergripande forskning 

och innovation bidrar till regeringens prioriteringar när det gäller exempelvis 

samhällsplanering, transporteffektivitet och jämställdhet. Trafikverket verkar för en 

behovsdriven och flexibel fördelning av forsknings- och innovationsmedlen till samtliga 

trafikslag. Det främjar även en jämnare fördelning mellan dem.  

Analysen av förutsättningarna för forskning och innovation i transportsektorn visar att 

näringslivet har skilda ekonomiska möjligheter att satsa på forskning och utveckling. 

Fordonsindustrin står för över 80 procent av näringslivets forsknings- och utvecklingsmedel 

i transportrelaterade branscher. Anläggningsindustrin satsar avsevärt mindre medel på 

forskning och utveckling. För att öka innovationstakten och överbrygga glappet mellan 

statliga och privata utvecklingsmedel, föreslår Trafikverket att myndigheter på 

transportområdet ges i uppdrag att utreda hur forsknings- och innovationsmedel kan 

kombineras med andra typer av anslag med syftet att öka innovationstakten. Det kan 

exempelvis handla om verksamhetsutvecklingsprojekt, upphandlingar eller nya 

samverkansmodeller mellan myndigheterna. 
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6 Vidmakthållande av transportinfrastrukturen 

Att vidmakthålla transportinfrastrukturen handlar om att upprätthålla en robust väg- och 

järnvägsanläggning som bidrar till en positiv och hållbar samhällsutveckling. I direktivet 

framgår det att Trafikverket ska beskriva vilka åtgärder som bör prioriteras och hur de 

ekonomiska ramarna för vidmakthållande av den statliga väg- och järnvägsanläggningen bör 

fördelas på åtgärder för att bidra till de transportpolitiska målen. 

Inom drift och underhåll finns flera typer av verksamheter som till sin karaktär skiljer sig åt, 

vilket också inverkar på planeringen. En del av driften och underhållet bedrivs för att 

säkerställa att transportinfrastrukturen förvaltas på ett sådant sätt att funktionaliteten 

säkras, både här och nu och på längre sikt. Det benämns ”förebyggande underhåll inklusive 

reinvesteringar”. Underhåll och reinvesteringar utförs förebyggande när 

tillståndsbedömningen kräver det eller enligt förutbestämda tidsintervall. Planeringen av 

det förebyggande underhållet baseras i princip på fastställda effektsamband, som har som 

syfte att maximera transportsystemets leveranskvaliteter och samhällsnytta till rätt kostnad. 

I de fall där effektsamband saknas, planeras åtgärderna baserat på analyser av och 

erfarenheter från anläggningarnas funktion, tillstånd och besiktningsanmärkningar. 

En viss del av verksamheten bedrivs för att säkerställa de dagliga transporterna, genom 

skötsel och hantering av anläggningarna. I detta ingår exempelvis avhjälpande underhåll, 

trafikledning, trafikinformation och övrig drift. Ofta är de specifika aktiviteterna styrda av 

olika typer av händelser och incidenter, exempelvis störningar eller fel som upptäckts vid 

besiktningar, och därför går det inte att planera den här delen av verksamheten i detalj.  

Trafikverket kommer att beakta de samiska behoven vid planeringen och genomförandet av 

drift och underhåll av infrastruktur i renskötselområdena. Befintliga stängsel behöver 

underhållas för att de ska behålla sin effekt, och befintliga passager för ren underhållas för 

att inte bli obrukbara och därmed försvåra förflyttningen av renar mellan betesområdena. 

Genom detta kan påkörningar av renar undvikas och renskötarnas arbetsförhållanden i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras, samtidigt som olycksrisken för trafikanterna 

minskar. 

Inom ramarna för drift och underhåll av väg disponeras medel för det statliga vägnätet 

inklusive tillhörande gång- och cykelvägar, färjeleder, bärighetshöjande åtgärder, tjälsäkring 

och reinvesteringar i vägar. Det innefattar även medel till forskning och utveckling och till 

statlig medfinansiering av enskilda vägar. Medel för drift och underhåll av det statliga 

vägnätet (inklusive bidrag till enskilda vägar) uppgår till 197 miljarder kronor under 

planperioden. 

Inom drift och underhåll (inklusive reinvesteringar) av järnväg disponeras medel för det 

statliga järnvägsnätet. Medel för drift och underhåll av statliga järnvägar uppgår för 

planperioden till 165 miljarder kronor exklusive banavgifter. Banavgifterna ska finansiera 

drift och underhåll av järnvägen, och totalt beräknas uttaget av banavgifter generera 

26,9 miljarder kronor under planperioden. 

Trafikverkets förslag till fördelning utgår de första tre åren (2022–2024) från de nivåer som 

framgår av budgetpropositionen.31 Därefter antas en jämn fördelning över resterande del av 

31 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. (Riksdagen beslutade den 24 november 2021 om 
statens budget för 2022 i enlighet med finansutskottets betänkande 2021/22:FiU1. Trafikverket har 
inte analyserat eventuella konsekvenser av det).  
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planperioden. Förslag till vidmakthållandeåtgärder för väg redovisas först (avsnitt 6.1), och 

därefter de för  järnväg (avsnitt 6.2). Mer information finns i underlagsrapporten om 

vidmakthållande.32 

Avsnitt 6.1 inleds med en kort beskrivning av det statliga vägnätet, inklusive större 

väganläggningar som beräknas tillkomma under planperioden. Därefter redovisas vilka 

principer för prioritering av åtgärder som Trafikverket tillämpat för sitt förslag (6.1.1). 

Förslag till åtgärder och bedömd tillståndsutveckling till följd av dem framgår av avsnitt 

6.1.2. Tillståndsutvecklingen redovisas för de olika vägtyper som det statliga vägnätet är 

indelat i. Den särskilda bärighetssatsningen under planperioden, för att stärka svenskt 

näringsliv, beskrivs i avsnitt 6.1.3. I avsnitt 6.1.4 redovisas större namngivna 

reinvesteringar. Effekter på Trafikverkets så kallade leveranskvaliteter beskrivs i avsnitt 

6.1.5, samhällsekonomiska effekter i avsnitt 6.1.6 och i avsnitt 6.1.7 övriga effekter. Avsnitt 

6.1. avslutas med en ekonomisk sammanställning. 

Avsnitt 6.2 är i stort upplagt på samma sätt. Efter en beskrivning av det statliga 

järnvägsnätet (6.2.1) och prioriteringsgrunder (6.2.2) redovisas förslag till åtgärder och 

bedömd tillståndsutveckling på fyra särskilt prioriterade transportflöden (6.2.3). 

Namngivna reinvesteringar beskrivs i avsnitt 6.2.4. Slutligen redovisas effekter på 

Trafikverkets leveranskvaliteter, samhällsekonomiska effekter samt övriga effekter i avsnitt 

6.2.5–6.2.7. Avsnitt 6.2 avslutas med en ekonomisk sammanställning.  

6.1. Vidmakthållande av vägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga vägnätet som består av cirka 

80 100 kilometer belagd väg, cirka 18 400 kilometer grusväg, cirka 3 900 kilometer gång-,  

cykel- och mopedväg (GCM-väg), 38 färjeleder och vintertid 7 isvägar. Det finns även cirka 

16 700 vägbroar, varav 67 är öppningsbara, och 11 komplexa vägtunnlar längs det statliga 

vägnätet. Vägtransportsystemet innefattar även sidoområden, sidoanläggningar, 

avvattningssystem, installationer och vägutrustning, it- och telekominfrastruktur samt 

system för trafik- och driftledning som kräver drift och underhåll. 

Utöver att ansvara för drift och underhåll av statliga vägar har Trafikverket ett uppdrag att 

betala ut bidrag till enskilda väghållare. Antalet väghållare som får statsbidrag uppgår till 

cirka 23 000, och den totala väglängden för enskilda vägar med statligt bidrag är för 

närvarande cirka 75 000 kilometer. Det vanligast förekommande slitlagret på de enskilda 

vägarna är grus. På det enskilda vägnätet med statligt bidrag finns även 11 färjeleder och 

uppemot 4 000 broar. 

Större tillkommande väganläggningar som öppnas för trafik under planperioden och bidrar 

till ökade drift- och underhållskostnader är E20 förbi Mariestad, elvägspilot Örebro–

Hallsberg, väganläggningar inom Västsvenska paketet, E4 förbifart Stockholm och Västra 

länken i Umeå. 

Merparten av de nya större anläggningarna finns i storstadsområden med komplexa 

tekniska delar och majoriteten har avancerade styrsystem och infrasystem. De nya större 

anläggningarna kommer att bidra till ökade kostnader för och behov av drift, förvaltning och 

övervakning. Underhållskostnaderna bedöms öka med ungefär 5 miljarder kronor för nya 

anläggningar som tas i bruk under planperioden. 

32 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 

transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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6.1.1. Prioriteringsprinciper 

Prioriteringarna som planförslaget för drift och underhåll av det statliga vägnätet grundar 

sig på är huvudsakligen samhällsekonomiska principer, de transportpolitiska målen och 

direktivet för åtgärdsplaneringen. I direktivet betonas bland annat vikten av att beakta 

långsiktig hållbarhet i prioriteringen av underhållsåtgärder, och då inte bara utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv utan även utifrån ett socialt perspektiv och ett klimat- och 

miljöperspektiv.  

När det gäller drift och underhåll av det statliga vägnätet bygger planförslaget på en 

sammanvägd bedömning av hur de olika målen kan prioriteras utifrån andra givna 

förutsättningar, exempelvis anläggningens tillstånd, effekter för trafikanter, synergier med 

andra projekt och medelstilldelning. Planförslaget och dess effekter redovisas för olika 

vägtyper i vägsystemet. Vägtyperna är en strategisk indelning av vägnätet som främst 

baseras på vilken funktion vägarna har i transportsystemet. En mer detaljerad beskrivning 

av vägtyperna finns i underlagsrapporten om vidmakthållande.33  

Nedan beskrivs hur Trafikverket planerar att vidmakthålla väganläggningen utifrån mål och 

prioriteringsprinciper:  

 Trafikverkets prioritering utgår ifrån samhällsekonomiska principer och de

transportpolitiska målen. Det innebär bland annat att de mer högtrafikerade

delarna av vägnätet prioriteras framför de mer lågtrafikerade.

 Trafikverket kommer att fortsätta vårda befintlig anläggning och säkerställa en god

framkomlighet, tillgänglighet och ett trafiksäkert vägsystem med hänsyn till miljö

och hälsa i hela landet.

 Trafikverket kommer att ha ett ökat fokus på näringslivets behov under

planperioden. Det reflekteras bland annat genom att bärighetssatsningen är en

prioriterad del av planförslaget med en utveckling av BK4- vägnätet och

tjälsäkringsåtgärder för att upprätthålla en god tillgänglighet.

 Trafikverket kommer att säkerställa att de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet

inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock

behöva anpassas på vissa sträckor under delar av året trots att det kommer att

innebära en försämrad tillgänglighet. Med detta beaktar Trafikverket behovet av att

underhålla vägar i det så kallade perifera vägnätet, såsom anges i direktivet.

Trafikverket kommer att fortsätta arbeta med att vara mer kostnadseffektiva och genomföra 

satsningar bland annat inom digitalisering, för att utveckla och kunna erbjuda ett mer 

kvalitativt vägtransportsystem i framtiden. Det innebär att forskning och utveckling även 

fortsättningsvis kommer att prioriteras för att möjliggöra ett effektivare underhåll framöver. 

33 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226 
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6.1.2. Åtgärder och bedömd tillståndsutveckling 

Trafikverket har delat in vägnätet i sex 

vägtyper för att på en strategisk nivå 

kunna beskriva den funktionalitet och 

de leveranskvaliteter som ska uppnås 

under planperioden. Indelningen 

grundar sig på den roll vägtyperna har 

i transportsystemet, där indelningen i 

sig inte är någon prioritering av 

vägnätet. Vägtyperna används för att 

beskriva konsekvenserna av de 

föreslagna åtgärderna, samt hur 

prioriteringar vid medelsbrist kommer 

att påverka olika delar av 

transportsystemet.  

Vägtyperna innefattar hela det statliga 

vägnätet, och en viss vägsträcka kan 

endast tillhöra en vägtyp. I tabell 3 

redovisas väglängden för respektive 

vägtyp, samt hur de statliga vägarna 

fördelar sig procentuellt över 

vägtyperna. Kartan i figur 26 visar 

fördelningen över landet av vägtyp 1–

3. Det framgår av kartan att vägtyp 1

endast förekommer i Stockholm,

Göteborg och Malmö och att vägtyp 2

och vägtyp 3 förekommer i hela landet.

Tabell 3 Redovisning av väglängder i kilometer och procentuell fördelning över vägnätet för vägtyperna. 

Vägtyp Benämning av vägtyp Längd (km) Procent 

Vägtyp 1 Vägar i storstadsområden 480 0,5 

Vägtyp 2 
Vägar som bildar större 
sammanhängande stråk 

8 000 8,1 

Vägtyp 3 
Vägar för dagliga resor och 
arbetspendling 

20 000 20,3 

Vägtyp 4 Övriga för näringslivet viktiga vägar 29 760 30,2 

Vägtyp 5 Vägar som är viktiga för landsbygden 4 230 4,3 

Vägtyp 6 Övriga vägar 36 030 36,6 

Totalt 98 500 100 

Trafikverket har beskrivit det nuvarande tillståndet i anläggningen i det inriktningsunderlag 

som redovisades till regeringen i november 2020. I inriktningsunderlaget framgår att 

tillståndet på det statliga vägnätet gradvis har försämrats under en längre tid som en följd av 

att medelstilldelningen inte har varit i paritet med de ökade behoven. De ökade behoven 

Figur 26 Fördelning  av vägtyp 1–3 i Sverige. 
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beror bland annat på mer komplexa anläggningar, ett växande behov av rekonstruktion av 

väg- och brokonstruktioner som en följd av att de uppnått sin tekniska livslängd, ökade 

trafikmängder och en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Tillsammans bidrar det till ett 

ökat slitage och en negativ tillståndsutveckling på stora delar av vägnätet. 

De tilldelade medlen är inte tillräckliga för att vända den negativa tillståndsutvecklingen på 

vägnätet. Det funktionella tillståndet på vägen (vägytan) som trafikanten möter kommer 

dock att kunna upprätthållas under början av planperioden för samtliga vägtyper, förutom 

på övriga vägar (vägtyp 6) där det kommer bli en fortsatt försämring som successivt ökar 

under planperioden.  

De föreslagna åtgärderna kommer att bidra till att vägytans tillstånd kan upprätthållas även 

på längre sikt för vägtyp 1–3 (vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk och vägar för dagliga resor och arbetspendling). Det sker främst 

via rekonstruktioner av vägunderbyggnaden på de allra sämsta delarna och ett utökat både 

förebyggande- och avhjälpande beläggningsunderhåll. Det funktionella tillståndet på övriga 

för näringslivet viktiga vägar förväntas även kunna upprätthållas med stöd av ett utökat 

avhjälpande underhåll och positiva synergieffekter från bärighetssatsningen.  

En fortsatt satsning på avvattning i förebyggande syfte och ett utökat avhjälpande underhåll 

kommer att bidra till att vägytans tillstånd blir oförändrad för vägar som är viktiga för 

landsbygden i så stor utsträckning som möjligt. De lågtrafikerade vägarna inom övriga 

vägar (vägtyp 6) kommer dock generellt att få ett successivt  försämrat tillstånd under 

planperioden. Det kommer därför totalt sett bli fler vägar som kommer få en avvikelse mot 

underhållsstandarden, men vägarna ska inte tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för 

lätt trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar av 

året. 

Under planperioden kommer vägarnas underbyggnad, där tillståndet inte direkt upplevs av 

trafikanten, långsamt att försämras för vägar i storstadsområden, vägar som bildar större 

sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och arbetspendling. Nedbrytningen ökar 

som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan prioriteras 

och att åtgärderna i en del fall kommer att bli mer fokuserade på att upprätthålla det 

funktionella tillståndet. För vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar 

kommer en snabbare tillståndsförsämring av underbyggnaden att ske under planperioden. 

Det kommer även ske en snabbare försämring av underbyggnaden på övriga för 

näringslivet viktiga vägar men bärighetssatsningen bidrar till att försämringen inte blir 

lika stor som på vägtyp 5 och 6. Utvecklingen kommer att påverka framtida generationer i 

form av ett växande reinvesteringsbehov.  

Nedan följer en redovisning av vägtyperna och förslagets effekter per vägtyp, där 

bedömningen av effekterna för enskilda vägar med statligt driftbidrag är att de ska ha 

liknande funktionalitet som för de mest perifera delarna av det statliga vägnätet (vägtyp 6). 

De namngivna reinvesteringarna är främst kopplade till vägtyp 2. 

Vägtyp 1 – Vägar i storstadsområden 

Åtgärder som planeras under planperioden bidrar i första hand till att upprätthålla dagens 

funktionalitet. Det sker exempelvis genom att beläggningsåtgärder prioriteras på 

storstadsvägarna för att upprätthålla en stabil tillståndsutveckling. Viktiga prioriteringar är 

åtgärder som bidrar till att minska buller och förbättra luftkvaliteten i storstadsområdena 

samt att underhålla cykelvägar för att bidra till ett ökat aktivt resande. 



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

75 (224) 

Flertalet av de komplexa vägtunnlarna i storstäderna är idag 10–15 år gamla, vilket innebär 

att tekniska installationer och system kräver omfattande reinvesteringar. Under 

planperioden kommer omställbara skyltar, styrsystem, nödtelefoni, motorvägssystem och 

brandlarmsystem att bytas ut i de flesta tunnlarna. På Essingeleden pågår utbyte av det 

befintliga motorvägskontrollsystemet som övervakar och styr trafik och trafikinformation, 

eftersom systemet närmar sig sin tekniska livslängd. 

Under planperioden kommer arbetssätt för effektivare underhåll i storstäderna att 

utvecklas. Det handlar exempelvis om arbetssätt för att planera in tider för 

underhållsarbeten när sträckor eller körfält ändå är avstängda, och införande av tidsstyrt 

underhåll på delar där det är svårt och mycket trafikstörande att utföra akut underhåll. 

Vägtyp 2 – Vägar som bildar större sammanhängande stråk 

En stabil tillståndsutveckling på vägnätet och avvattningsåtgärder i förebyggande syfte 

prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens funktion. Det kommer att 

avsättas större resurser än dagens nivå i planen för att åtgärda akuta skador på främst 

vägtrummor under höga vägbankar på det högtrafikerade vägnätet, vilket bidrar positivt till 

robusthet och tillgänglighet. Åtgärder som förbättrar kapaciteten till en högre bärighetsklass 

sker via bärighetssatsningen (avsnitt 6.1.3) som omfattar förstärknings- och 

framkomlighetsåtgärder på vägnätet. 

Flera motorvägar och andra mittseparerade vägar har passerat sin tekniska livslängd, och en 

större satsning på reinvestering av dessa vägsträckor kan av kostnadsskäl inte prioriteras i 

planförslaget. Det medför successivt ökade beläggningskostnader under planperioden. I 

planförslaget prioriteras fem namngivna sträckor där behoven är som allra störst (se Tabell 

4 i avsnitt 6.1.4 ). För att hantera problemet på de övriga prioriterade vägsträckorna 

kommer punktinsatser på kortare sträckor att utföras där behoven är som störst.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Flera av de stora broarna med underhållsbehov finns på 

detta vägnät. Under planperioden planeras flera stora åtgärder som är förhållandevis 

kostsamma. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard. Underhåll av 

vägräcken, vägmarkering och vägräffling är åtgärder som prioriteras för att upprätthålla 

trafiksäkerhetsstandarden. 

Vägtyp 3 – Vägar för dagliga resor och arbetspendling 

Beläggning och avvattning prioriteras under planperioden för att upprätthålla dagens 

funktion. Det kommer även att ske mindre kapacitetsförbättringar via bärighetssatsningen. 

För denna vägtyp är det främst broar som är viktiga för näringslivets transporter som 

kommer att förstärkas, eftersom bedömningen är att de flesta vägarna klarar en ökad 

belastning från tyngre fordon. 

Det kommer att saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i trum- och dikestillstånd 

inom denna vägtyp. De mest akuta skadorna på främst vägtrummor under hög vägbank och 

under mötesseparerade vägar kommer att tas om hand så kostnadseffektivt som möjligt. 

Åtgärdskostnaden för till exempel ett trumbyte blir avsevärt högre vid en akut åtgärd än om 

trumbytet kan ske planerat med annan metod, exempelvis med så kallad relining.  

Inom byggnadsverk prioriteras reinvesteringar och underhåll som syftar till att bromsa 

byggnadsverkens nedbrytningstakt. Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av 
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brodelar och ommålning, det vill säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. 

Åtgärderna säkerställer att dagens funktion kan upprätthållas under planperioden. 

Ett annat prioriterat område är att upprätthålla byggd trafiksäkerhetsstandard, vilket 

innebär att åtgärder som underhåll av vägräcken, vägmarkeringar och vägräffling 

prioriteras. 

Vägtyp 4 – Övriga för näringslivet viktiga vägar 

Denna vägtyp består av både belagda vägar och grusvägar. De planerade 

underhållsåtgärderna bidrar till att standarden på stora delar av denna vägtyp blir 

oförändrad. Vissa delar kommer att få en förbättrad standard via bärighetssatsningen. 

Bärighetsåtgärder kommer att bidra till en kapacitetsförbättring, vilket sker via 

förstärkningsåtgärder av väg- och brokonstruktioner och andra åtgärder som främjar 

framkomligheten för tung trafik på vägnätet. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. Det saknas ekonomiskt utrymme för att återta brister i 

trum- och dikestillstånd. Brister som kan ha stor påverkan på tillståndet i vägsystemet 

behöver prioriteras, exempelvis akuta skador på vägtrummor under höga vägbankar.  

Underhållet av vägbroar utgörs till exempel av utbyte av brodelar och ommålning, det vill 

säga åtgärder som styrs av tillståndet på vägbron. Underhållsåtgärderna i planen bidrar till 

att upprätthålla dagens funktion. Bärighetssatsningen kommer att ge positiva synergier för 

tillståndet på vägbroarna, eftersom flertalet broar kommer att upprustas för att klara den 

nya belastningen. 

Vägtyp 5 – Vägar som är viktiga för landsbygden 

Lågtrafikerade vägar som är särskilt viktiga för framkomligheten och tillgängligheten på 

landsbygden ska prioriteras under planperioden. Tillståndet kommer inte att förbättras 

under planperioden men detta vägnät kommer att prioriteras bland de lågtrafikerade 

delarna av vägnätet. Det är främst en ökning av det avhjälpande underhållet som kommer 

att bidra till att framkomligheten och robustheten ligger på en acceptabel nivå. 

Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att på så vis bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar.  

Vägtyp 6 – Övriga vägar 

Prioriteringen av åtgärder kommer att påverka tillståndet för de lågtrafikerade vägarna. 

Beroende på åtgärd kommer en del vägar att få ett förbättrat tillstånd medan en större del av 

vägarna får en försämring. Det innebär att risken för mindre störningar och temporära 

restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Där tillståndet försämras behöver 

det avhjälpande underhållet öka för att säkerställa framkomligheten när störningar 

uppkommer. Förebyggande avvattningsåtgärder kommer att prioriteras för att bidra till att 

nedbrytningen av vägarna minskar. 

Enskilda vägar 

Många enskilda vägar byggdes mellan 1950 och 1970 eller tidigare. Tillståndet och 

underhållsbehovet på dessa vägar liknar behoven på de allra mest lågtrafikerade statliga 

vägarna, där behoven för både vägar och broar är stora och kommer att öka i framtiden. I 

planförslaget föreslås bidraget till enskilda vägar med statsbidrag ligga i paritet med 

föregående plan, med syftet att det ska gå att upprätthålla en liknande standard som för de 

mer lågtrafikerade delarna av det statliga vägnätet. 
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6.1.3.  Bärighetssatsning 

Bärighetsåtgärder är funktionalitetshöjande åtgärder i vägsystemet som syftar till att vägen 

ska klara en tyngre belastning och inte riskera en onormalt hög nedbrytningstakt. Framför 

allt sker det i form av förstärkning av broar eller vägar, men det kan även inkludera åtgärder 

för att klimatanpassa väganläggningen vilket bland annat innebär att göra den mer robust 

mot högre vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. 

Bärighetssatsningen syftar främst till att kunna utvidga BK4-vägnätet men även till att 

upprätthålla en god framkomlighet året runt för tung trafik och till att klimatanpassa 

vägnätet. Den totala satsningen på bärighetsåtgärder på vägar är 18,2 miljarder kronor och 

inriktningen under planperioden är följande. 

 Successiv upplåtelse av ett vägnät för den nya bärighetsklassen BK4,

med tyngdpunkt på Strategiskt vägnät för tyngre transporter. Satsningen ska

bidra till att de strategiskt utpekade vägarna för tung trafik successivt kan upplåtas

för BK4 i hela Sverige. Vidare ska satsningen bidra till att de viktigaste godsstråken

för tung trafik, inklusive de viktigaste vägarna för den areella näringen, kan upplåtas

för den nya bärighetsklassen.

I planförslaget föreslås därför en satsning på cirka 10,2 miljarder kronor för att

anpassa vägnätet så att det klarar den högre belastningen. Målet är att:

o fullfölja nuvarande plan och upplåta uppemot 70–80 procent av de vägar

som är viktigast för näringslivet för BK4 till år 2029

o fortsatt satsa på BK4 med målet att kunna upplåta uppemot 80–90 procent

av det strategiska vägnätet för tyngre transporter under planperioden.

Satsningen ska baseras på samhällsekonomiska principer och prioriteringen 

kommer att genomföras i dialog med näringslivet och andra berörda aktörer för att 

få ut så stora samhällsnyttor som möjligt. 

 Framkomlighet året runt för tung trafik – en satsning som syftar till att

vägarna i så stor utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året

runt, det vill säga att minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 6,5 miljarder kronor. Satsningen

förväntas bidra till att upprätthålla en hög tillgänglighet för tyngre trafik året runt.

Satsningen motiveras med att klimatpåverkan även fortsättningsvis kommer att

bidra till ökade problem med tjällossning och att effekten av ännu tyngre

transporter medför en ökad risk för fler restriktioner om inte åtgärder vidtas.

 Riskreducerande åtgärder i vägsystemet på hela det statliga vägnätet

handlar om förbättringsåtgärder i vägsystemet som genomförs för att öka

robustheten i vägtransportsystemet.

I planförslaget föreslås en satsning på cirka 1,5 miljarder kronor för att minska risk- 

och sårbarheten i vägsystemet som en följd av klimatförändringar. Satsningen syftar

till att anpassa infrastrukturen för klimatpåverkan och därmed bidra till högre

tillförlitlighet och ökad robusthet i vägsystemet.

6.1.4. Namngivna reinvesteringar 

Tabell 4 visar de namngivna reinvesteringarna under planperioden. Reinvesteringar i broar 

samt utbyte av motorvägskontrollsystem på Essingeleden är pågående åtgärder som slutförs 

i början av planperioden. Reinvestering i vägsträckor är nya åtgärder som kan påbörjas 

några år in i planperioden och genomförs på äldre motorvägar och andra mötesseparerade 
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vägar för att bidra till att kunna behålla en oförändrad funktionalitet på vägnätets 

högtrafikerade delar. Kostnaden för de fem namngivna vägsträckorna uppgår till cirka 

2,7 miljarder kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.34 

Reinvesteringarna som prioriteras är på sträckor där det blir onormalt stora underhålls- och 

trafikantkostnader med att fortsätta att utföra enbart förebyggande underhåll, eller göra 

punktvisa reinvesteringar. Samtliga reinvesteringar behöver projekteras och för vissa kan 

även en särskild trafikutredning krävas. I vilken ordning reinvesteringarna utförs kan 

komma att bero på hur de kan samplaneras med andra pågående objekt. 

Tabell 4 Namngivna (>300 miljoner kronor) reinvesteringar på väg. 

Vägnr. Reinvestering Längdkm 
2022–
2024 

2025–
2027 

2028–2033

E4 ITS Essingeleden X 

E4 Bro över Kalix älv vid Kalix X 

E22 Bro över Helge å Kristianstad X X 

222 Skurubroarna X 

841 Stäketbron X 

263 Erikssundsbron X 

E22 Yttre ringvägen Malmö, 
motorväg (betongväg)  

13,5 X X 

E4 Ölmstad–Huskvarna, motorväg 
(södergående körriktning) 

14,7 X X 

E4 
Östergötland Linköping–
Norrköping, motorväg (åtgärd i 
en körriktning) 

26,7 X X 

E6 
Getinge–Falkenberg, motorväg 
(betongväg med körfält i 
vardera körriktning) 

23,3 X X 

E18 Länsgräns–TPL Jakobsberg, 
motorväg 

13,4 X X 

6.1.5. Effekter på leveranskvalitet 

I tabell 5 nedan redovisas bidraget från vidmakthållande väg till leveranskvaliteter under 

planperioden. Effekterna på leveranskvaliteterna är satta utifrån vad som bedömts rimligt 

att uppnå inom givna ekonomiska ramar. 

Under första delen av planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i 

princip att vara oförändrad. För de mer högtrafikerade vägarna kommer funktionaliteten 

även att kunna upprätthållas under andra delen av planperioden (gäller vägtyp 1–3). Under 

andra halvan av planperioden kommer det dock att bli försämringar på vägtyp 4–6. Det 

34 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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innebär att vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar kommer få 

ett sämre tillstånd och robusthet under andra halvan av planperioden, men till viss del även 

övriga för näringslivet viktiga vägar. Det försämrade tillståndet kommer även att i viss 

utsträckning påverka kapaciteten, punktligheten och användbarheten på vägtyp 5 och 6, det 

vill säga vägar som är viktiga för landsbygden och övriga vägar. 

En fortsatt satsning på en ny högre bärighetsklass kommer att bidra till ökad kapacitet på 

vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga resor och 

arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar under planperioden. Åtgärder för 

att minska buller, ökat aktivt resande och förbättrad luftkvalitet i framför allt storstäder 

bidrar positivt till leveranskvaliteten miljö och hälsa. 

Trafiksäkerhet är en viktig faktor vid prioritering av underhållsåtgärder och Trafikverket 

kommer därför fortsatt att upprätthålla en hög nivå på trafiksäkerheten på hela det statliga 

vägnätet. Det innebär bland annat vinterväghållning och sidoområdesskötsel, liksom skötsel 

av vägutrustning såsom att säkerställa vilt- och renstängsels funktion för att undvika 

kollisioner med vilt och renar. Dessutom finns en stor potential att påverka trafiksäkerheten 

med anpassad vägmarkeringsstandard utifrån nya fordons möjligheter att positionera sig på 

vägen.  

Insatser för att minska utsläppen av växthusgaser görs generellt över vägnätet, eftersom det 

bland annat kommer att ställas allt hårdare krav vid upphandling av entreprenörer för att 

minska utsläppen. Trafikverket arbetar även kontinuerligt med energieffektivisering vid val 

av åtgärd, exempelvis ska klimatkalkyler upprättas i samband med reinvesteringar för att 

rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett klimatperspektiv. En satsning på att ersätta en del av 

Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna eller elektrifierade  kommer att ge 

positiva klimateffekter. 

Tabell 5 Utvecklingen av leveranskvaliteterna under planperioden jämfört med 2021 års nivå. 

Leverans-

kvalitet 
Vägtyp 1 Vägtyp 2 Vägtyp 3 Vägtyp 4 Vägtyp 5 Vägtyp 6 

Robusthet Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 
Sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad Förbättrad Förbättrad 
Något 

sämre 

Något 

sämre 

Punktlighet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 

sämre 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Miljö och 

hälsa 

Något 

förbättrad 

Något 

förbättrad 
Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat1 

Notering: 1 Klimateffekter är svårt och inte lämpligt att fördela över vägtyper och geografi. 
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Robusthet 

I tidigare avsnitt framkommer att tillståndet för vägnätet kommer att försämras över 

planperioden även om en stor del av funktionaliteten kan hållas oförändrad med hjälp av 

avhjälpande underhåll. Robustheten kommer att försämras på övriga för näringslivet 

viktiga vägar, vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt på övriga vägar. På 

övriga delar av vägnätet kommer vissa delar att förbättras och andra att försämras, men 

överlag är bedömningen att den är oförändrad över planperioden för vägtyp 1–3. 

Kapacitet 

I storstadsområdena kommer det att ställas krav på effektivare trafikledning och 

informationshantering för att möta ökade trafikvolymer och leverera nuvarande kapacitet, 

samt minimera ofrånkomliga kapacitetsnedsättningar i samband med incidenter och 

utförandet av underhåll. Det kan bland annat innebära att planerat underhåll kan 

genomföras under tider på dygnet när trafiken är som lägst. 

Under planperioden ska bärigheten förbättras, och prioriterade delar av vägnätet kommer 

att kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen, BK4. De prioriterade delarna kommer 

främst att innefatta vägar som bildar större sammanhängande stråk, vägar för dagliga 

resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga vägar. Vilka prioriterade delar 

av vägnätet som ska inkluderas i satsningen arbetas fram i dialog med näringslivet och 

andra berörda parter. Vägar som är viktiga för landsbygden och framför allt övriga vägar 

kommer sannolikt att få både fler och större avvikelser mot underhållsstandarden och ökade 

restriktioner för tung trafik vid extrema väderförhållanden.   

Punktlighet 

En god förutsägbarhet gällande restider följer av att verksamheten säkerställer funktionen 

på anläggningar som påverkar res- och transporttider samt anläggningar som leder och 

informerar trafikanter. Anläggningar som används för att leda och styra trafik återfinns 

främst i storstadsområden och i vissa större tätorter.  

Planen är att förutsägbarheten ska ligga på nuvarande nivå för hela vägnätet under 

planperioden. Det bygger på att en viss nivå av trafikledning tillhandahålls och att 

möjligheter till omledning av trafik samt generell standard på vägnätet upprätthålls. Det 

kommer även att krävas en förbättrad förmåga för trafikstyrning och informationshantering 

för att klara av att upprätthålla förutsägbarheten i storstadsområden, i takt med att trafiken 

ökar. Åtgärder i form av mer ”lappa och laga”, avhjälpande underhåll, och åtgärder som 

säkrar funktionen på kort sikt kommer dock att medföra ökade störningar för trafikanterna.  

Trafiksäkerhet 

Under planperioden ska trafiksäkerheten i vägsystemet fortsatt ligga på en hög nivå och det 

systematiska förbättringsarbete ska fortsätta, bland annat när det gäller säkra arbetsplatser 

och att tillvarata de möjligheter som digitaliseringen bidrar till i förbättringsarbetet.  

Den höga trafiksäkerhetsnivån bibehålls genom att anläggningen har rätt funktion, vilket 

exempelvis kan göras via besiktningsverksamheten eller med hjälp av mer digitala 

kontrollsystem i komplexa anläggningar. Det kan handla om att säkerställa att delar av 

anläggningen såsom ren- och viltstängsel, vägräcken och trafikkameror har rätt funktion, 

men även att rätt åtgärder görs på rätt plats i rätt tid. Digitaliseringen ger möjligheter till 

förbättrade systemstöd som bidrar till att verksamheten blir effektivare. Exempelvis skulle 

användningen av realtidsdata i beslutsstödsystemen vid halkbekämpning kunna minska 

antalet olyckor.   
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Användbarhet 

Planförslaget bidrar till att användbarheten blir oförändrad på större delen av vägnätet över 

planperioden. Användbarheten påverkas av tillståndet på de anläggningar som används av 

specifika kundgrupper, och målet över planperioden är att bevara dessa anläggningar på 

dagens nivå. Det kommer dock att ske vissa försämringar på de lägst trafikerade delarna av 

vägtyp 6, där exempelvis åtgärder i sidoområden och utbyte av skyltar kan komma att 

förskjutas över tid.  

Det finns även en ambition att höja drift- och underhållsstandarden på begränsade delar av 

cykelvägnätet för att bidra till ökad cykling. Satsningen kommer ske på delar där det är 

samhällsekonomiskt lönsamt med en standardhöjning och i vissa fall i samband med andra 

satsningar på cykelvägar, såsom förbättringar och nybyggnation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar, som sjöar 

och vattendrag, artrika vägkanter, alléer med mera som finns och bidra till att de externa 

effekterna från vägtransportsystemet på miljö och hälsa ligger inom ramen för de riktlinjer 

som är angivna.  

Det finns dock en viss eftersläpning även för underhållet av miljötillgångar. Trafikverket 

kommer att systematiskt kartlägga dem med ambitionen att kunna återta en viss del av de 

brister som finns. En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett 

sådant prioriterat område. Satsningen riktar sig speciellt till att hantera invasiva arter som 

påverkar den biologiska mångfalden inom vägområdet. 

Klimat 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket på att minska utsläppen från verksamheten, bland 

annat genom att satsa på avvattningsåtgärder på väg som bidrar till längre 

åtgärdsintervaller, krav i upphandlingar exempelvis vad gäller utsläpp från 

entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar Trafikverket även 

kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, till exempel ska klimatkalkyler 

upprättas i samband med reinvesteringar för att rätt åtgärd ska kunna prioriteras ur ett 

klimatperspektiv. En stor del av den forskning som bedrivs syftar till att transportsystemet 

ska kunna bidra till att klimatmålen uppnås. 

Trafikverkets färjerederi släpper årligen ut cirka 33 000 ton koldioxid på de leder som ingår 

i det statliga uppdraget. I relation till transportsektorns totala utsläpp är denna del liten, 

men om Sverige ska vara klimatneutralt år 2045 behöver utsläppen minska för 

färjeverksamheten på längre sikt. En satsning på cirka 1 miljard kronor under planperioden 

för att påbörja ersättning av Trafikverkets fossildrivna färjor med biodieseldrivna färjor och 

elektrifiering kommer att ge positiva klimateffekter. Det kommer att krävas en fortsatt 

satsning i framtiden för att nå målet, vilket behöver hanteras i kommande planrevideringar. 

Under planperioden ska i första hand dagens standard upprätthållas i hela vägsystemet. Det 

säkerställs via tydliga skötselbeskrivningar och ett mer systematiskt uppföljningsarbete. I 

framför allt storstadsområden och större tätorter finns en potential att förbättra såväl miljön 

som hälsan, genom att bidra till att minska buller och förbättra luftkvalitet. En fortsatt 

satsning på underhållet av cykelvägar, längs de statliga vägarna, som används året om för att 

bidra till ett aktivt resande kommer även prioriteras. Behovet av förbättringar gäller främst 

vintertid. Exempel på frekvent använda cykelvägar är i anslutning till storstäder och på 

universitets- och högskoleorter. Vid planering av underhållsåtgärder ska förbättrad 
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luftkvalitet och funktionaliteten på bullerreducerande egenskaper i större tätorter 

prioriteras. 

6.1.6. Samhällsekonomiska effekter 

De samhällsekonomiska beräkningarna för väg är uppdelade i tre delar: belagd väg, 

byggnadsverk och bärighetshöjande åtgärder. Effektbedömningarna för vägunderhåll 

omfattar emellertid inte hela Trafikverkets anslag för vägunderhåll. Effektbedömningar för 

att värdera underhållsinsatser i exempelvis infrasystem, vägutrustning och sidoområden 

saknas. För byggnadsverk är beräkningarna uppbyggda utifrån att en jämförelse görs mellan 

en optimal strategi ur ett livscykelperspektiv och en alternativ strategi där åtgärden förskjuts 

i tid. 

De samhällsekonomiska kalkylerna för belagd väg visar på att planförslagets åtgärder för det 

belagda vägnätet är samhällsekonomiskt lönsamt. Kalkylerna visar även att samhällsnyttan 

skulle bli högre om dagens tillstånd skulle vara oförändrat under planperioden. Det skulle 

dock inte nödvändigtvis ge lika hög avkastning per satsad krona, eftersom det främst är 

åtgärder på lägre trafikerade delar av vägnätet som tillkommer. Vidare visar kalkylerna att 

en högre reinvesteringsnivå på broar skulle ge en högre samhällsnytta, främst som en följd 

av att åtgärderna blir mer långsiktigt hållbara och kostnadseffektiva. Varje ytterligare 

skattekrona som läggs på en optimal underhållsstrategi ur ett livscykelperspektiv skulle ge 

nyttor som uppgår till 1,44 kronor.35 Slutligen finns det även tidigare samhällsekonomiska 

analyser som nyttjats för de delar av bärighetsanslaget som är relaterade till BK4. De 

tidigare analyserna indikerade att en utbyggnad av hela det tidigare BK1-vägnätet skulle ge 

tillbaka 2,5 kronor per satsad skattekrona.  

6.1.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras, och ambitionen med planen är att 

kunna behålla standarden på dessa delar av vägnätet (vägtyp 1–3). Ambitionen är även att 

kunna leverera en acceptabel standard på det mer perifera vägnätet för att göra det möjligt 

att bo och leva i hela landet. Utgångspunkten är att tillståndet ska vara sådant att lätt trafik 

ska fungera även på de mest perifera delarna av vägnätet men att hastigheten kan behöva 

anpassas på vissa sträckor under delar av året. 

Det är inte bara personresorna som ska fungera i hela landet. Det är också viktigt att 

näringslivets transporter fungerar effektivt för landets möjlighet till en fortsatt utveckling 

och tillväxt och därmed för att stärka Sveriges konkurrenskraft. Bärighetssatsningen 

kommer att bidra till en ökad kapacitet och robusthet i vägsystemet som en följd av att en 

allt större del av vägnätet klimatanpassas och får en högre bärighet. Det sker även en ökad 

satsning på att tunga transporter ska kunna framföras på vägnätet året runt. Ambitionen är 

att åtminstone kunna upprätthålla dagens nivå på framkomlighet, trots den påverkan 

klimatförändringarna har på vägnätet med allt fler och längre tjällossningsperioder.  

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att väg- och järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar detta genom att säkerställa en viss 

funktionalitet i hela systemet. Det innebär att upprätthålla funktionaliteten på allt från det 

mest högtrafikerade nätet till gång- och cykelvägar. Det är framför allt kritiskt vintertid där 

det är viktigt med en effektiv snöröjning, speciellt vid bytespunkter i systemet, det vill säga 

stationer, busshållplatser, cykelvägar till och från stationshus och färjeterminaler med mera. 

35 Observera att detta inte är en nettonuvärdeskvot, den går alltså inte att jämföra med NNK för 
övriga teknikslag. 
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Trafikverket strävar även efter att arbeta ekonomiskt hållbart men generellt kommer 

andelen avhjälpande underhåll att öka under planperioden för att i så hög utsträckning som 

möjligt klara av att leverera den funktionalitet som efterfrågas. Ambitionen är dock att de 

allra mest akuta reinvesteringsbehoven på högtrafikerade delar av vägnätet kommer att 

omhändertas. Generellt kommer dock planen att bidra till mer kortsiktiga åtgärder som är 

mindre optimala ur ett livscykelperspektiv, med följden att behoven för vidmakthållande på 

väg successivt kommer att öka. De förväntade effekterna från digitaliseringens möjligheter 

och uppbyggnaden av en så kallad digital tvilling kommer att bidra till ett framtida 

underhåll som är mer effektivt, kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga 

upp den verksamheten och säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt 

som möjligt. 

6.1.8. Ekonomisk sammanställning 

Tabell 6 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av väg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 6 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av väg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Väg-

anläggningar 
IT 

Trafik-

ledning 
Färja Övrigt Summa Ramar 

Drift och underhåll av 
vägar,  
varav: 

Reinvestering 18 000 18 000 

Underhåll 111 500 800 112 300 

Övriga kostnader inom 
underhållsverksamheten 

7 600 7 600 

Drift 3 300 5 100 3 600 11 200 23 200 

Forskning och 
innovation 

2 300 

Bärighet och tjälsäkring 
av vägar 

18 200 

Bidrag för drift till 
enskilda vägar 

14 000 

Civil beredskap 1 400 1 400 

Totalt 197 000 

Väganläggningen 

På väganläggningar utförs reinvesteringar, det vill säga utbyten eller upprustning av 

väganläggningen där grundsyftet är att återställa eller vidmakthålla anläggningens funktion. 

Utöver själva produktionskostnaderna ingår även andra kostnader som kan hänföras direkt 

till den enskilda reinvesteringen, exempelvis projekteringskostnader och kostnader för 

byggledning. 

I underhåll ingår förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder samt övrig skötsel av 

anläggningen som exempelvis supportavtal, larmavtal, städning av rastplatser och 

bevakning. Till förebyggande underhållsåtgärder räknas även besiktningar och 
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tillståndsmätningar. I kostnaden ingår åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som 

beställare av underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

Drift av väganläggningen avser tekniska, administrativa och styrande åtgärder i 

anläggningen som inte är underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av 

vägförbindelser. Exempel på sådan verksamhet är elförsörjning, tele- och 

radiokommunikation och teletransmission. Där ingår också reglering av broar. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen 

(prop. 2020/21:30). Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är 

relaterad till vidmakthållande av väg omfattar åtgärder för 1,4 miljarder kronor för 

planperioden. I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, 

bemanning av beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk 

säkerhet, utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

Kostnader för it-anläggningen innefattar underhåll och den operativa driften av it-

infrastrukturen för vägsystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, 

teknikutrymmen, kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling. 

Trafikledning 

I kostnaden för trafikledning ingår den operativa driften av trafikledningscentraler, 

förvaltning, tillhandahållandet av öppna data samt verksamhetsutveckling. 

Färja 

Kostnader för färjeverksamheten innefattar drift och underhåll av färjor och färjelägen, 

räntor och amorteringar för nyinvesteringar och konverteringar.  

Övrigt 

De övriga kostnaderna inom underhållsverksamheten är kostnader som är direkt 

hänförbara till att förvalta väganläggningen men som inte är direkta underhållsåtgärder, 

exempelvis förvaltning av informationssystem, analyser och prioriteringar, strategier, 

miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt utveckling, standardisering och 

normering av underhåll och vägnätet. 

6.2. Vidmakthållande av järnvägar 

Trafikverket ansvarar för drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet som består av 

cirka 14 200 kilometer spår och cirka 11 000 spårväxlar, där cirka 84 procent av spåren är 

elektrifierade. Det finns även cirka 4 550 järnvägsbroar, 7 000 plankorsningar med 

tillhörande vägskyddsanordningar och över 500 stationer längs det statliga järnvägsnätet. 

Järnvägssystemet innefattar även elkraftsystem, tunnlar, signalställverk, it- och 

telekominfrastruktur samt system för trafik- och driftledning som kräver drift och 

underhåll. 

Huvudinriktningen för underhållet av järnvägsanläggningen är att säkerställa att hela 

järnvägssystemet har en hög säkerhetsstandard och att hela systemet är tillgängligt, det vill 

säga att banorna som trafikeras idag även kan trafikeras i framtiden. Trafikverkets 

långsiktiga mål är att ur ett livscykelkostnadsperspektiv skapa rätt kombination av 

förebyggande och avhjälpande underhåll och att styra mot en ökad andel förebyggande 

underhåll. 
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Inriktningen syftar även till att återta en del av det eftersatta underhållet på några av de 

högst trafikerade delarna av anläggningen. Det handlar om att öka robustheten och 

säkerställa en hög funktionalitet för de fyra särskilt utpekade transportflödena: Västra 

stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), norra 

godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen). Dessa är utvalda i 

branschsamverkan som några av Sveriges viktigaste transportflöden. 

I inriktningsunderlaget som rapporterades till regeringen beskriver Trafikverket det 

nuvarande tillståndet i anläggningen och konstaterar att järnvägsanläggningens tillstånd 

sammantaget under lång tid har försämrats. Försämringen beror på att den 

anläggningsmassa som har uppnått sin tekniska livslängd inte har kunnat återställas i 

tillräcklig takt.  

Trafikverket arbetar med att förlänga den funktionella livslängden och kan göra det genom 

att förbättra kunskapen om anläggningens nedbrytning. I kombination med exempelvis 

automatisering av tillståndsövervakning och tillståndsanalyser, kommer Trafikverket att 

kunna bli mera träffsäkert i valet mellan förebyggande åtgärder, mindre utbyten, 

reparationer och större reinvesteringar. Utbytesbehovet är dock stort inom flera teknikslag 

och ökar framför allt mot slutet av planperioden. Som exempel kan nämnas att Trafikverket 

i regeringsuppdraget om översyn av ERTMS anger att fibernätet behöver uppdateras. Det 

handlar dels om att ersätta befintlig fiber som passerat sin tekniska livslängd, dels om att 

utöka den nuvarande omfattningen. I de fall utbyte av befintlig fiber krävs i snabbare takt än 

vad utrullningen av ERTMS kräver, kan det betraktas som ett vidmakthållande. 

Under planperioden kommer järnvägssystemet att växa i och med att ett antal 

järnvägsanläggningar tas i bruk. Exempel på tillkommande anläggningar är 

Varbergstunneln (dubbelspår), Ängelholm–Maria (dubbelspår), Hallsberg–Degerön 

(dubbelspår), Värnamo–Jönköping/Nässjö och Lund (Högevall)–Flackarp. 

De tillkommande anläggningarna beräknas generera drift- och underhållskostnader på cirka 

1 miljard kronor under planperioden. De tillkommande anläggningarna påverkar dock inte 

reinvesteringsbehovet under planperioden. Däremot medför de en ökning av drift- och 

underhållskostnaderna, både för att anläggningsmassan ökar och för att nya anläggningar 

oftast medför mer komplexa tekniska lösningar med kortare livslängd. 

6.2.1. Prioriteringsprinciper 

Åtgärdsplanen för vidmakthållande av järnväg är framtagen på samhällsekonomiska 

grunder och utifrån att infrastrukturen ska förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt. De 

prioriteringsgrunder som Trafikverket följer inom underhållsverksamheten under 

kommande planperiod utgår anläggningens användning och funktion i järnvägssystemet 

vilket reflekteras i de prioriterade transportflödena och bantyperna36. Bantyperna beskrivs i 

avsnitt 6.2.3.  

Särskilda principer vid prioritering av underhålls- och reinvesteringsåtgärder vid 

medelsbrist för järnvägssystemet är följande: 

 Grundläggande funktioner för framkomlighet, säkerhet, tillgänglighet och miljö ska

säkerställas för hela det statliga järnvägsnätet.

36 Trafikverket har åtta olika bantyper, varav två är olika typer av bangårdar. För en närmare 
beskrivning, se Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:226. 
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 Satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och reparationer för att

öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet.

Under planperioden gäller följande prioritering: 

 Fortsatt satsning på de fyra särskilt utpekade transportflödena för att öka

robustheten, med fortsatt fokus på i första hand Malmbanan men även norra

godsflödet Hallsberg–Luleå i slutet på planperioden.

 Dagens funktionalitet upprätthålls på de ytterligare tio utpekade transportflödena

samt banor i storstadsområden, banor som bildar större sammanhängande stråk

och banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. På dessa flöden

ligger fokus på att upprätthålla dagens hastighet och bärighet.

 För banor för dagliga resor och arbetspendling och övriga för näringslivet viktiga

banor kan det förekomma temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar.

Fokus ligger på nödvändigt underhåll för att säkerställa grundläggande

funktionalitet.

 För rangerbangårdar är ambitionen att upprätthålla dagens funktion i Hallsberg och

Malmö samt att återställa funktionen på Sävenäs. För övriga rangerbangårdar avser

Trafikverket att ta fram underlag inför kommande planrevidering.

 Namngivna reinvesteringar under första halvan av planperioden ska genomföras om

det inte finns särskilda skäl som talar emot. Reinvesteringar under andra halvan av

planperioden kan komma att omprioriteras.

6.2.2. Åtgärder och bedömd 

tillståndsutveckling 

Inom ramen för branschsamverkan har fjorton 

transportflöden med både person- och godstrafik 

pekats ut som viktiga. Av dessa transportflöden har de 

fyra som redovisas i figur 27 pekats ut som särskilt 

samhällsekonomiskt viktiga: 

 Luleå–Boden–Riksgränsen

 Hallsberg–Luleå

 Stockholm–Göteborg

 Stockholm–Malmö.

I de fyra prioriterade transportflödena finns banor i 

storstadsområden (bantyp 1), banor som bildar större 

sammanhängande stråk (bantyp 2) och banor med 

omfattande godstransporter och resandetrafik 

(bantyp 3). 

Den bedömda tillståndsutvecklingen till följd av 

åtgärderna på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena och bantyp 1–6 beskrivs nedan. 

Övriga transportflöden beskrivs i underlagsrapporten 

om vidmakthållande. 

Figur 27 Prioriterade transportflöden 
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Luleå–Boden–Riksgränsen 

I dag finns ett eftersatt underhåll längs stora delar av sträckan. Mellan Gällivare och Kiruna 

trafikeras anläggningen med en trafiklast som högre än vad den en gång dimensionerades 

för, vilket riskerar att påverka banans robusthet och kapacitet då nedbrytningen av 

anläggningen sker betydligt snabbare än beräknat. Kontaktledningsstolparna är idag cirka 

100 år gamla och kontaktledningshängverket cirka 25 år, och det finns ett stort behov av 

upprustning. 

De satsningar som planeras under planperioden är spår- och växelbyten på Malmbanan, 

sträckorna Boden–Harrträsk och Gällivare–Råtsi, samt kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Boden–Murjek och Murjek–Gällivare. Även vilt- och renstängsel samt 

bergunderhåll i bergskärningar är planerade. Broarna på Malmbanan belastas med en 

trafiklast som är högre än vad de en gång dimensionerades för. Nya beräkningar visar dock 

att de klarar dagens trafiklaster. Ett tiotal broar kommer att bytas ut och ett antal 

förstärkningsåtgärder kommer att utföras på befintliga broar under perioden. Mycket av 

reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av ERTMS. 

Hallsberg–Luleå 

Underhållet av banöverbyggnaden är eftersatt, vilket medför försämrad robusthet och 

inskränkningar i trafiken. Åtgärdsbehovet är också stort för elsystemet på Stambanan 

genom Övre Norrland. Det förekommer driftstörningar och ett betydande antal fel och 

merförseningar37 är orsakade av elsystemet. 

De satsningar som planeras under planperioden är kontaktledningsupprustning på 

sträckorna Hallsberg–Frövi, Långsele–Vännäs och Bräcke–Långsele samt underhåll av 

bergskärningar och riktade spårväxelbyten. Förutom underhåll kommer ett antal av broarna 

på sträckan att bytas ut för att dagens funktion och robusthet ska vara oförändrad. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, vilket planeras ske efter denna planperiod. Den åldrande signalanläggningen och 

eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en ökad risk för driftstörningar under 

den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Göteborg 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister kring Göteborgs 

närområde när det gäller spår och växlar.  

De satsningar som planeras under planperioden är riktade spårväxelbyten som genomförs 

på flera områden längs transportflödet samt kontaktledningsupprustning mellan 

Falköping–Olskroken, Järna–Sköldinge och Hallsberg–Sköldinge samt bergrensning och 

förstärkning i bergskärningar. Station Stockholms södra har ett stort reinvesteringsbehov 

inom byggnadsverk, där åtgärder på stationen och anslutande tunnlar planeras. De många 

planerade och prioriterade åtgärderna längs flödet medför att det finns en risk att det kan bli 

svårt att få tillräckligt mycket tider i spår för utförande utan att kapaciteten påverkas i allt 

för stor omfattning. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under senare delen av planperioden. Den 

37 Merförseningar är förseningar över toleransnivåerna 5 minuter för persontrafik och 15 minuter 
för godstrafik. 
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åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

Stockholm–Malmö 

Med tidigare satsningar har stora reinvesteringar utförts och planperioden kan påbörjas 

utan några hastighetsnedsättningar på detta flöde, men det finns brister som kan påverka 

robustheten. De reinvesteringar som har gjorts och som kommer att genomföras under 

planperioden för spår och spårväxlar har inriktningen att säkerställa den långsiktiga 

funktionaliteten och robustheten. 

De satsningar som görs under planperioden på det utpekade transportflödet, är exempelvis 

kontaktledningsupprustning Älmhult–Hässleholm och Katrineholm–Åby–Mjölby; ett antal 

broar kommer att bytas ut eller byggas om, och dessutom utförs bergunderhåll, såsom 

bergrensning och förstärkning i bergskärningar. 

Mycket av reinvesteringsbehovet i signalsystemet kommer att hanteras genom införandet av 

ERTMS, som förväntas starta på sträckan under andra halvan av planperioden. Den 

åldrande signalanläggningen och eventuella förseningar i införandet av ERTMS medför en 

ökad risk för driftstörningar under den andra halvan av perioden. 

6.2.3. Effekt per bantyp 

Järnvägen är indelad i åtta bantyper där bantyp 7 och 8 är någon form av bangårdar. Övriga 

sex bantyper redovisas i tabell 7. Tillståndet på bantyperna är varierande men det som gäller 

för alla bantyper är att genom en mix av basunderhåll, förstärkt underhåll och 

reinvesteringar kommer ambitionen vara att kunna tillhandahålla en grundläggande 

funktionalitet (framkomlighet, tillgänglighet, säkerhet, miljö) i järnvägssystemet. 

Tabell 7 Redovisning av längden respektive andelen för trafikverkets bantyper, exklusive rangerbangårdar och övriga 
bangårdar. 

Bantyp Benämning av bantyp Längd (spår-km) Procent 

1 Banor i storstadsområden 1 405 10 

2 Banor som bildar större sammanhängande stråk 4 313 30 

3 
Banor med omfattande godstransporter och 
resandetrafik  

4 534 31 

4 Banor för dagliga resor och arbetspendling 2 020 14 

5 Övriga för näringslivet viktiga banor 1 463 10 

6 Banor med ringa eller ingen trafik 311 2 

De bantyper som ingår i något av de fyra särskilt utpekade transportflödena kommer under 

planperioden att få ett förbättrat tekniskt tillstånd vilket bidrar till en generellt sett 

förbättrad robusthet. Detta sker genom satsningar för att återställa det eftersatta 

underhållet och fortsätta ta hand om resterande anläggning som uppnår sin livslängd under 

perioden. Många banor som tillhör bantyp 1–3 ingår i dessa flöden, där de stora delarna 

återfinns inom bantyp 2 och 3. Övriga banor inom bantyp 1–3 kommer att tas om hand 

genom en mix av reinvesteringar och förstärkt underhåll för att banornas robusthet och 

punktlighet ska förbli oförändrad. Under slutet av planperioden kommer en större del av 

anläggningen att uppnå sin tekniska livslängd än vad som kan omhändertas, och det 
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kommer att finnas viss risk för kortvariga driftstörningar. Tillståndet förväntas vara bättre 

eller oförändrat efter planperioden.   

För bantyp 4 och 5 och för bangårdar är tillståndet varierande. Vissa banor är i relativt bra 

skick, medan andra har hastighets- och bärighetsnedsättningar eller risk för sådana. Vissa 

av hastighetsnedsättningarna kommer att kunna åtgärdas i början av planperioden. 

Majoriteten av de reinvesteringar som görs under perioden kommer dock att ha 

inriktningen att säkerställa funktionaliteten på omledningsbanor för att upprätthålla 

redundansen i järnvägssystemet. Grundläggande funktionalitet kommer att säkerställas 

genom att så långt det är möjligt satsa på avhjälpande underhåll och förstärkt underhåll 

med syfte att förlänga livslängden på äldre delar av anläggningen. 

Nedan följer en redovisning av förslagets effekter per bantyp. Bedömningen är att bantyp 1–

3 kommer att få ett förbättrat tillstånd under planperioden. Bantyp 4 och 5 kommer att få 

ett försämrat tekniskt tillstånd med följd att risken för temporära effekter på trafiken ökar 

på vissa banor. För bantyp 6 kan inte grundläggande funktionalitet säkerställas, men för 

tillfället trafikeras inte dessa banor. 

Bantyp 1 – Banor i storstadsområden. De flesta banorna i storstadsområdena är redan 

i början av planperioden i relativt bra skick. För de delar av bantypen som ingår i de fyra 

särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten. 

För de delar av bantyp 1 som ingår i de övriga tio utpekade transportflödena kommer 

Trafikverket att verka för att upprätthålla funktionaliteten.  

Bantyp 2 – Banor som bildar större sammanhängande stråk. De flesta banorna är 

redan i början av planperioden i relativt bra skick. För de banor som ingår i de fyra särskilt 

utpekade transportflödena är inriktningen att fortsätta återställa funktionaliteten genom 

omfattande utbyten, vilket bidrar till en ökad robusthet och punktlighet. För övriga delar av 

bantyp 2 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att verka för att 

upprätthålla statusen, och under perioden 2026–2033 kommer fokus att vara att minska 

risken för störningar i trafiken och därmed kunna bibehålla den funktionaliteten. 

Bantyp 3 – Banor med omfattande godstransporter och resandetrafik. Flera 

banor har i början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. För de banor inom bantyp 

3 som ingår i de fyra särskilt utpekade transportflödena är inriktningen att satsa på att 

återställa tillståndet och därmed öka robustheten.  

För övriga delar av bantyp 3 kommer Trafikverket under första delen av planperioden att 

verka för att bibehålla funktionaliteten och under senare delen av perioden kommer fokus 

att vara på att omhänderta eventuella risker för påverkan på trafiken. Under senare delen av 

planperioden finns risk för en mindre påverkan på trafiken på övriga banor av bantyp 3, 

eftersom en allt större andel av anläggningsmassan börjar uppnå sin tekniska livslängd. 

Bantyp 4 – Banor för dagliga resor och arbetspendling. Många av banorna har i 

början av planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar på 

omledningsbanor är inriktningen att satsa på förebyggande underhåll i form av mindre 

utbyten och reparationer och avhjälpande underhåll för att öka anläggningens livslängd och 

skjuta större åtgärder på framtiden. Förväntade effekter är att robustheten försämras och 

det finns en ökad risk för påverkan på trafiken och temporära hastighets- eller 

bärighetsnedsättningar, framför allt på de mest lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 5 – Övriga för näringslivet viktiga banor. De flesta banorna har i början av 

planperioden ett stort reinvesteringsbehov. Utöver ett fåtal reinvesteringar är inriktningen 

att vårda banorna och satsa på förebyggande underhåll i form av mindre utbyten och 
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reparationer för att öka anläggningens livslängd och minska reinvesteringsbehovet. 

Förväntade effekter är att robustheten försämras, och det finns en ökad risk för påverkan på 

trafiken och temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar på vissa av de mest 

lågtrafikerade banorna.  

Bantyp 6 – Banor med ringa eller ingen trafik. Banor med ringa eller ingen trafik 

prioriteras inte om inga särskilda skäl föreligger, eftersom de i princip är otrafikerade delar 

av anläggningen. En ökad risk finns för temporära hastighetsnedsättningar på de mest 

lågtrafikerade banorna. 

Bantyp 7 – Rangerbangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll. Ambitionen är att upprätthålla dagens funktion på Hallsberg och Malmö 

samt att återställa funktionen på Sävenäs (en upprustning ingår som en 

reinvesteringsåtgärd i planförslaget). För övriga rangerbangårdar avser Trafikverket att ta 

fram en utredning som underlag för kommande planrevidering.  

Bantyp 8 – Övriga bangårdar. Bangårdarna inom denna kategori har generellt ett stort 

eftersatt underhåll och här kommer grundläggande funktionalitet att upprätthållas.  

6.2.4. Namngivna reinvesteringar 

Merparten av de planerade reinvesteringarna, cirka 90 procent, uppgår till strax under 

100 miljoner kronor. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, finns 

en mer fullständig reinvesteringsplan.38 I tabell 8 redovisas större planerade reinvesteringar 

med en bedömd kostnad på över 300 miljoner kronor. Reinvesteringar i tabell 8 som är 

angivna under planperiodens andra hälft är preliminära och kan komma att omprioriteras.  

38 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024. Publikation 2021:081. 
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Tabell 8 Större (> 300 miljoner kronor) namngivna reinvesteringar på järnväg. 

Stråk Reinvestering 2022-
2025 

2026-
2029 

2030-
2033 

Bohusbanan Uddevalla–Strömstad Kontaktledning X X 

Dalabanan 
Uppsala–Sala–
Avesta/Krylbo 

Spår- och växelbyte X X 

Dalabanan Uppsala–Avesta/Krylbo Kontaktledning X X 

Dalabanan Siljansbanan Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Hallsberg–Frövi Kontaktledning X X 

Godsstråket genom 
Bergslagen 

Örebro–Frövi Spår- och växelbyte X 

Göteborg Sävenäs Rangerbangård X X 

Jönköpingsbanan Falköping–Nässjö Kontaktledning X X 

Kust till kustbanan Hillared–Hestra Spår- och växelbyte X X 

Malmbanan Boden–Harrträsk Spår- och växelbyte X 

Malmbanan Gällivare–Råtsi Spår- och växelbyte X 

Malmbanan 
Boden–Murjek, 
Murjek–Gällivare, 

Kontaktledning X X 

Mälarbanan Västerås–Kungsängen Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Frövi–Köping, 

Hovsta–Jädersbruk 
Signalställverk X X 

Mälarbanan 
Tillberga–Jädersbruk, 

Eskilstuna–Kolbäck 
Spår- och växelbyte X X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Mellerud Spår- och växelbyte X 

Norge/Vänerbanan 
med Nordlänken 

Åmål–Kil Kontaktledning X 

Piteåbanan, 
Skelleftebanan 

Piteå- och Skelleftebanan Spårbyte X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Kontaktledning X X 

Stambanan genom 
Övre Norrland 

Vännäs–Boden S Kontaktledning X 

Stambanan  genom 
Övre Norrland 

Bräcke–Långsele Kontaktledning X X 

Stångådals- och 
Tjustbanorna 

Linköping–Västervik, 
Bjärka-Säby–Rimforsa 

Radioblockerings-
system 

X X 

Södra stambanan Katrineholm–Åby–Mjölby Kontaktledning X X 

Södra stambanan Älmhult–Hässleholm Kontaktledning X 

Värmlandsbanan Laxå–Kil Spår- och växelbyte X 

Västra stambanan Alingsås–Olskroken Kontaktledning X X 

Västra stambanan Falköping–Alingsås Kontaktledning X X 

Västra stambanan Järna–Sköldinge Kontaktledning X X 

Västra stambanan Hallsberg–Sköldinge Kontaktledning X 

Ådalsbanan Västeraspby–-Långsele Spårbyte X 

Älvsborgsbanan 
Vänersborg Trollhätte 
kanal 

Brobyte X 
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6.2.5. Effekter på leveranskvalitet 

Effekterna på leveranskvaliteterna bedöms på basis av utvecklingen hos olika 

tillståndsindikatorer och är satta utifrån vad som bedömts rimligt att uppnå inom givna 

ekonomiska ramar. Exempel på sådana indikatorer är funktionellt tillstånd och teknisk 

livslängd på nyckelkomponenter som har stor påverkan på framför allt robustheten, som i 

sin tur ger effekt på övriga leveranskvaliteter. 

Under planperioden kommer nuvarande nivå på leveranskvaliteterna i princip att kunna 

upprätthållas för bantyp 1. För bantyp 2 och 3 kommer satsningarna på de fyra utpekade 

transportflödena att generera förbättrad robusthet, kapacitet och punktlighet. Bantyp 4–6 

kommer att få ett sämre tillstånd, vilket påverkar robustheten och därmed kapaciteten och 

punktligheten i olika omfattning beroende på tillståndet på banorna. 

Trafikverket kommer att fortsätta att förebygga, upptäcka och åtgärda säkerhetsbrister i 

järnvägsanläggningen, och därmed bidra till att leverera en hög säkerhetsnivå på samtliga 

bantyper. Åtgärder för att leverera en fortsatt god nivå på användbarhet, miljö och hälsa 

görs över hela järnvägsnätet genom att bland annat tillgodose tillgängligheten till 

järnvägsanläggningen för specifika kundgrupper samt fortsätta att vårda de miljötillgångar 

som finns. I tabell 9 nedan redovisas underhållets bidrag till järnvägssystemets 

leveranskvaliteter under planperioden. 

Tabell 9 Utveckling av leveranskvaliteterna under planperioden, jämfört med 2021 års nivå.  

Leverans-

kvalitet 
Bantyp 1 Bantyp 2 Bantyp 3 Bantyp 4 Bantyp 5 Bantyp 6 

Robusthet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Sämre 
Något 
sämre 

Kapacitet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Punktlighet Oförändrad Förbättrad 
Något 

förbättrad 
Något 
sämre 

Något 
sämre 

Oförändrad 

Trafiksäkerhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Användbarhet Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 
Något 
sämre 

Oförändrad 

Miljö och 
hälsa 

Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad Oförändrad 

Klimat 

Notering: Klimateffekter är inte lämpliga att fördela över bantyper och geografi 

Robusthet 

Planperioden innehåller satsningar på de fyra särskilt utpekade transportflödena, vilka 

främst ingår i bantyp 1–3. Ambitionen är att återställa banorna till beslutad standard med 

en fortsatt satsning på Malmbanan och Luleå–Hallsberg under andra delen av 

planperioden. Sammantaget ska satsningarna bidra till en förbättrad robusthet med mindre 

risk för störningar. För de banor inom typ 1–3 som inte ingår i något av de särskilt utpekade 

flödena kommer nuvarande robusthet att kunna upprätthållas under planperioden. 

Inriktningen i planen innebär att lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 kan få en 

försämrad robusthet med temporära nedsättningar i funktionaliteten som en följd av en 

försämrad tillståndsutveckling. Bantyp 6 består i princip av otrafikerade banor som inte 

kommer att prioriteras, och i princip samtliga av dessa banor kommer att få en något 

försämrad robusthet under perioden. 
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Kapacitet 

Trafikverket har i dagsläget inte några hastighetsnedsättningar på de stora flödena, men det 

finns vissa risker för nedsättningar på ett antal banor inom bantyp 3. Ambitionen är att 

under planperioden återställa det eftersatta underhållet på de fyra särskilt utpekade 

transportflödena med minskade risker för kapacitetsstörningar som följd. För de banor i 

bantyp 1–3 som inte ingår i något av de särskild utpekade flödena kommer nuvarande 

kapacitet att vara oförändrad under planperioden. 

Det är framför allt satsningar på teknikområdet Bana som påverkar kapaciteten. Dock kan 

kapaciteten under delar av planperioden påverkas negativt eftersom banarbeten kommer att 

kräva tider i spår, vilket påverkar kapaciteten. 

Banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd, vilket kan leda till 

försämrad kapacitet med temporära hastighets- eller bärighetsnedsättningar. När det gäller 

bantyp 6 är trafiken ringa eller obefintlig. 

Punktlighet 

Den sammantagna effekten på punktlighet på Trafikverkets alla banor är störst på de flöden 

som har mest trafik. Ambitionen är att de mest trafikerade banorna totalt sett ska få en 

oförändrad eller förbättrad punktlighet under planperioden. Under planperioden bedöms 

vidmakthållandet av järnvägen bidra till att öka punktligheten främst på Södra stambanan 

och Västra stambanan samt på sträckorna Luleå–Boden–Riksgränsen och Hallsberg–Luleå. 

Lägre trafikerade banor inom bantyp 4 och 5 riskerar att få ett försämrat tillstånd under 

andra halvan av planperioden, vilket kan leda till försämrad punktlighet under vissa 

perioder. 

Trafiksäkerhet 

Trafikverket ska upprätthålla den redan idag mycket höga säkerhetsnivån och sträva efter 

att skapa förutsättningar för en ännu högre säkerhet för resenärer, lokförare, personal och 

entreprenörer. Trafikverket kommer att fortsätta att prioritera säkerheten på järnvägen. 

Underhållsåtgärder som är säkerhetsrelaterade prioriteras därmed mycket högt och 

förstärkt underhåll ska genomföras där det är nödvändigt. För att kunna säkerställa 

säkerheten kan Trafikverket i väntan på nödvändiga utbyten i vissa fall behöva sänka 

hastigheten och därmed tillfälligt försämra järnvägsnätets kapacitet. 

Användbarhet 

Satsningarna på de särskilt utpekade transportflödena bidrar till att användbarheten 

förbättras eftersom ökad punktlighet och robusthet ger en förbättrad tillgänglighet. På 

övriga sträckor är ambitionen att kunna behålla dagens nivå. Det gäller exempelvis även 

tillgänglighet inom stationsområden med tillhörande ytor för alla användare och en god 

trafikinformation. 

Miljö och hälsa 

Inom miljöområdet kommer Trafikverket att fortsätta vårda de miljötillgångar som finns. 

En satsning på att upprätthålla en biologisk mångfald kommer vara ett prioriterat område. 

Satsningen riktar sig speciellt mot att hantera invasiva arter som påverkar bankroppen och 

den biologiska mångfalden. 

Inom klimatområdet satsar Trafikverket även på att minska utsläppen från 

underhållsverksamheten bland annat genom att i upphandlingar ställa krav på exempelvis 

utsläpp från entreprenadmaskiner och återvinning av material. Generellt arbetar 
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Trafikverket även kontinuerligt med energieffektivisering vid val av åtgärd, 

konstruktionstyp och hur arbetet utförs. 

6.2.6. Samhällsekonomiska effekter 

Analysen av vidmakthållande av järnvägsanläggningen utgår ifrån reinvesteringars effekter 

på utökat underhåll och förseningar för resenärer. Reinvesteringar utgörs av åtgärder som 

ersätter delar av anläggningen som passerat sin tekniska livslängd. Effekterna uppstår av att 

en äldre anläggning kräver ett utökat underhåll som är mer kostsamt och att felfrekvensen 

är högre och bidrar till en sämre punktlighet. 

Analyserna av de samhällsekonomiska effekterna av vidmakthållande på järnväg visar att 

det vore samhällsekonomiskt effektivt att utföra mer reinvesteringar än vad Trafikverket 

kan prioritera i den gällande planen. Planförslaget är samhällsekonomiskt lönsamt 

(NNKi=0,7) jämfört med den gällande planen men en utökning av anslaget så att det 

eftersatta underhållet hålls på samma nivå som idag skulle bidra till en högre 

samhällsekonomisk lönsamhet (NNKi=1,0) i jämförelse med den gällande planen. 

6.2.7. Övriga effekter 

Förslaget grundar sig på samhällsekonomiska principer där de mer högtrafikerade delarna 

med den allra största delen av trafikarbetet prioriteras. Målet är att ta hand om 

reinvesteringsbehoven på de allra viktigaste person- och godsbanorna i så stor utsträckning 

som möjligt och samtidigt upprätthålla funktionaliteten på de övriga banor som branschen 

prioriterar. Den ökade robustheten som återställandet ger bidrar till att mindre trafikerade 

delar kan få temporära trafikala nedsättningar. Bedömningen är dock att planen totalt sett 

kommer att bidra till en robustare och mer tillgänglig och punktlig järnväg ur såväl 

persontrafikens som godstrafikens perspektiv.  

En större andel av järnvägsanläggningen kommer att ha uppnått sin tekniska livslängd vid 

planperiodens utgång jämfört med nuläget, och framförallt sker denna utveckling under 

andra delen av planperioden. Trafikverket bedömer att större effekter för trafiken kan 

undvikas genom livslängdsförlängande åtgärder i form av förstärkt underhåll i vissa lägen 

och mer avhjälpande underhåll i andra lägen. Det innebär att även behoven för 

vidmakthållandet av järnvägsanläggningen kommer att öka i framtiden. De högst 

trafikerade person- och godsstråken, som är kritiska för Sveriges tillväxt och utveckling, 

kommer dock att ha en förbättrad status vid planperiodens utgång. 

Den sociala dimensionen av hållbarhetsmålet innebär att järnvägssystemet ska vara 

tillgängligt. Underhållsverksamheten prioriterar att bidra till detta genom att säkerställa en 

viss funktionalitet i hela systemet. Det är framför allt kritiskt att se till att stationsmiljöer 

fungerar ur ett tillgänglighetsperspektiv och att snöröjningen är effektiv. 

Som redan framhållits på vägsidan kommer digitaliseringens möjligheter och uppbyggnaden 

av en digital tvilling även att bidra till ett framtida järnvägsunderhåll som är mer effektivt, 

kvalitativt och träffsäkert. Det är en stor utmaning att bygga upp den verksamheten och 

säkerställa att de positiva effekterna kan realiseras så snabbt som möjligt. 
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6.2.8. Ekonomisk sammanställning järnväg 

Tabell 10 visar den ekonomiska sammanställningen för vidmakthållande av järnväg under 

perioden 2022 – 2033. 

Tabell 10 Ekonomisk sammanställning för vidmakthållande av järnväg under perioden 2022–2033. Miljoner kronor. 

Järnvägs-
anlägg-
ningar 

IT 
Trafik-
ledning 

Trafik-
planering 

Övrigt Summa Ramar 
Ban-
avg. 

Drift och 
underhåll av 
järnvägar, 
varav: 

Reinvestering 49 000 49 000 

Underhåll 95 000 1 300 96 300 

Övriga 
kostnader 
inom 
underhålls-
verksamheten 

10 300 10 300 

Drift 3 600 9 000 16 800 4 000 33 400 

Forskning och 
innovation 

1 300 

Civil 
beredskap 

1 600 1 600 

Totalt 191 900 165 000 26 900 

Järnvägsanläggningen 

Reinvesteringar avser större utbyten av anläggningskomponenter där grundsyftet är att 

återställa anläggningens funktion. Syftet med utbyten är inte att tillföra någon 

standardhöjande funktion, även om det emellanåt kan bli följden av att utrustning och 

material förnyas. I en reinvestering ingår samtliga kostnader som direkt kan hänföras till 

anskaffningen. Det innebär att utöver själva produktionskostnaden ingår även kostnader för 

projektering och byggledning, i den mån de kan hänföras direkt till den enskilda 

reinvesteringen. 

I underhåll ingår avhjälpande och förebyggande underhåll samt miljöåtgärder. Det 

avhjälpande underhållet är i första hand akut felavhjälpande, åtgärdande av 

besiktningsanmärkningar och skador samt vintertjänster. Det förebyggande underhållet 

genomförs för att minska risken för fel eller försämring av anläggningens funktion. Exempel 

på förebyggande underhåll är spårlägesmätningar, spårriktning och mindre slipersbyten. 

Till förebyggande underhållsåtgärder räknas också besiktningar och tillståndsmätningar. I 

kostnaden ingår även åtgärder som utförs i Trafikverkets roll som beställare av 

underhållsåtgärder såsom upphandling, kontraktsstyrning, byggledning och 

leveransuppföljning. 

I drift av anläggningen ingår tekniska, administrativa och styrande åtgärder som inte är 

underhållsåtgärder utan en direkt del i leveransen av tåglägen. I kostnaden ingår exempelvis 
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elkostnader för att driva järnvägsanläggningen (i huvudsak växelvärme, signalsystem och 

bangårdsbelysning), tele- och radiokommunikation samt teletransmission. 

Civil beredskap är i ett uppbyggnadsskede utifrån riktlinjer i totalförsvarspropositionen. 

Den verksamhet kopplad till krisberedskap och höjd beredskap som är relaterad till 

vidmakthållande av järnväg omfattar åtgärder för 1,6 miljarder kronor under planperioden. 

I detta innefattas bland annat förstärkning av informationssäkerhet, bemanning av 

beredskapsverksamheten, beredskaps- och kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet, 

utbildning och övning samt beredskapsmaterial. 

It-anläggningen 

I kostnaden ingår underhåll och den operativa driften av it-infrastrukturen för 

järnvägssystemet inklusive drift och förvaltning av it-miljöer, teknikutrymmen, 

kommunikations- och radionät, utrustning i trafikledningscentraler samt 

verksamhetsutveckling.  

Trafikledning 

I kostnaden ingår trafikledning som är den operativa driften av trafikcentraler, övervakning 

av anläggningen och avrop av akut underhåll, förvaltning, tillhandahållandet av öppna data 

samt verksamhetsutveckling. 

Planering 

I kostnaden för planering ingår att samla in och utvärdera behov av transporter, skapa och 

beskriva förutsättningar för planering av trafik och tilldela kapacitet. Dessutom ingår även 

att reglera och följa upp trafik samt viss verksamhetsutveckling. 

Övrigt 

I övriga kostnader för underhållsverksamheten ingår förvaltning av informationssystem, 

analyser och prioriteringar, strategier, miljöstöd, handläggning av ledningsärenden samt 

utveckling, standardisering och normering av underhåll och järnvägsnätet. Även 

kvalitetsavgifter ingår i övriga kostnader. 

Intäkter från banavgifter 

Banavgifter tas ut med stöd i järnvägslagen (2004:519) och ska bidra till att finansiera 

vidmakthållandet av järnvägen. De ska minst motsvara järnvägens marginalkostnader för 

drift, underhåll och reinvesteringar. Trafikverket har låtit ta fram nya skattningar av 

marginalkostnaderna (ASEK 7.0), och beräknat vilka intäkter en tillämpning av dessa skulle 

generera utifrån gällande trafikprognoser. Med dessa förutsättningar kommer banavgifterna 

att generera cirka 26,9 miljarder kronor under tolvårsperioden. Beloppet inkluderar intäkter 

från bokningsavgifter och kringtjänster.  
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7 Utveckling 

Kapitlet inleds med en sammanställning av hur Trafikverket har fördelat medlen mellan de 

olika områden som redovisas i separata avsnitt. Fördelning inom respektive område 

redovisas i  respektive avsnitt. 

Enligt direktivet ska 437 miljarder kronor användas till utveckling av transportsystemet. Av 

detta bedömer regeringen att cirka 42 miljarder kronor ska gå till den preliminära ramen för 

länsplanerna. Kvar av den tillgängliga ramen för nationell plan är därmed 395 miljarder 

kronor. Tabell 11 sammanfattar Trafikverkets förslag till fördelning av medel inom denna 

ram. 

Tabell 11 Fördelning av medel inom utvecklingsramen. Miljarder kronor, avrundat.  

Post Kostnad 

Namngivna investeringar 141 

Etapper av nya stambanor 104 

ERTMS 31 

Övriga järnvägstekniksystem 13 

Trimnings- och miljöåtgärder 42 

Stadsmiljöavtal 9 

Forskning och innovation 5 

Planering och myndighetsutövning 17 

Räntor, bidrag med mera 33 

Summa 395 

Notering: Namngivna investeringar är exklusive nya stambanor, ERTMS och järnvägstekniksystem. 

Den föreslagna ramen för namngivna investeringar baseras på uppdaterade 

anläggningskostnader för befintliga objekt och de nya kandidater som Trafikverket föreslår. 

Som beskrivits i avsnitt 1.2 behöver flera objekt skjutas framåt i tiden eller minskas i 

omfattning för att möjliggöra genomförande av gällande plan samt de satsningar som anges 

i direktivet respektive beskrivs nedan. Dessa senareläggningar och besparingar beskrivs 

närmare i avsnitt 7.3. Vid valet av vilka objekt som ska senareläggas eller minskas i 

omfattning har flera olika faktorer beaktats. Viktiga faktorer i värderingen har varit var 

projekten ligger i planeringsprocessen och att många relativt omogna projekt i nuvarande 

plan fått ökade kostnader, bland annat till följd av förändrad omfattning. 

Regeringen gav den 29 juli 2021 Trafikverket i uppdrag att påbörja planläggningsarbetet för 

sträckan Skellefteå–Luleå på Norrbotniabanan med syfte att möjliggöra en byggstart för 

sträckan inom ramen för nästkommande infrastrukturplan (I2021/02073). Trafikverket 

bedömer att 3 miljarder kronor är en väl avvägd avsättning för påbörjandet av den 

kvarvarande etappen, med hänsyn till genomförda byggstarter och pågående 

planläggningsarbete längs Norrbotniabanan samt förutsättningarna i övrigt. Beloppet ingår 

i kostnaden för namngivna investeringar.  

I direktivet anges att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar på de nya 

stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor. Eftersom 
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förutsättningar i dagsläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås har senareläggning av delar av genomförandet av nya stambanor och 

därmed omfördelning av medel under planperioden varit nödvändiga. Trafikverket föreslår 

därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.  

Trafikverket föreslår i avsnitt 7.8 objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser 

till berörda länsstyrelser. Det gäller etapper av Norrbotniabanan och av nya stambanor för 

höghastighetståg.  

ERTMS är den stora satsningen i planförslaget på att modernisera och digitalisera 

järnvägen, och de 31 miljarder kronor Trafikverket föreslår bygger på den nya 

utrullningsplanen som omfattar hela järnvägsnätet exklusive Inlandsbanan, Peberholmen 

och vissa pilotbanor. Den föreslagna planeringsramen avser den markbaserade delen av 

järnvägssystemet och inkluderar utveckling av den delen med cirka 5 miljarder kronor, 

baserat på bästa tillgängliga kunskap. För att rymmas inom utvecklingsanslagets ram 

föreslås en något långsammare utrullningsplan jämfört med vad som beskrevs i 

utgångspunkterna i avsnitt 1.2, vilket minskar belastningen med drygt 9 miljarder kronor 

under planperioden. Den föreslagna utrullningsplanen innebär att ERTMS planeras vara 

färdigutbyggt 2040–2045. Motiv och konsekvenser redovisas i avsnitt 7.9. 

Införandet av ERTMS är beroende av andra systemövergripande investeringar såsom fiber- 

och radiokommunikation samt krypteringsnycklar för säkerhet i kommunikationen. Dessa 

åtgärder har Trafikverket prioriterat med utgångspunkt i de behov som utrullningen av 

ERTMS ger, och de beskrivs i avsnitt 7.9. Den totala kostnaden för fortsatt utbyggnad av 

dessa järnvägstekniksystem under planperioden är 13 miljarder kronor.  

När det gäller trimnings- och miljöåtgärder föreslår Trafikverket en ram på cirka 

42 miljarder kronor, vilket är en ökning med nära 5 miljarder kronor jämfört med gällande 

plan. I detta ingår avsättningar till särskilda trafiksäkerhets-, cykel- och näringslivspotter. 

Även om detta är en ökning jämfört med gällande plan är det ändå avsevärt mindre än de 

behov som Trafikverket beräknade i inriktningsplaneringen. Eftersom dessa åtgärder ofta är 

effektiva och ligger i linje med fyrstegsprincipen hade det varit önskvärt att kunna avsätta en 

större ram, men Trafikverket bedömer att planeringsförutsättningarna inte medger det. I 

avsnitt 7.1 utvecklas den föreslagna satsningen närmare, inklusive fördelningen mellan 

åtgärdsområden och vissa potter. 

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling och som fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Trafikverket avser att utvärdera avtalen inför en kommande 

planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag för hur den fortsatta satsningen och 

utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 2030. Utifrån detta föreslår 

Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030 – totalt 

9 miljarder kronor under planperioden. 

Resurserna till forskning och innovation föreslås vara oförändrade, det vill säga 

4,9 miljarder kronor, vilket svarar mot de behov Trafikverket redovisade i 

inriktningsplaneringen. Till detta kommer 3,6 miljarder kronor från 

vidmakthållandeanslaget. 

Trafikverket arbetar kontinuerligt med innovation i utvecklingen av 

transportinfrastrukturen. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet, en plan för 

fortsatt elektrifiering och förslag på fyra objekt som bedöms som lämpliga för innovativa 

lösningar redovisas i avsnitt 7.5. 
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För såväl planering och myndighetsutövning som räntor, amortering och bidrag föreslås så 

realistiska ramar som möjligt. 

7.1. Trimnings- och miljöåtgärder 

Trimnings- och miljöåtgärder delas in i tre åtgärdsområden: tillgänglighet, trafiksäkerhet 

och miljö. Syftet är att med mindre (upp till 100 miljoner kronor) och effektiva åtgärder 

utveckla och förbättra transportsystemets funktion. Planering och prioritering görs i 

Trafikverkets årliga verksamhetsplanering, vilket ger en värdefull flexibilitet i 

genomförandet av åtgärderna. 

I tabell 12 sammanfattas Trafikverkets förslag på fördelning inom trimnings- och 

miljöåtgärder och innehållet inom de preciserade åtgärdsområdena under planperioden 

beskrivs. Mer information finns i underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.39 

7.1.1. Trafikverkets förslag 

Tabell 12 Förslag till ram för respektive åtgärdsområde samt förslag till indikativ ram för respektive preciserat 
åtgärdsområde för trimnings- och miljöåtgärder 2022–2033. Miljoner kronor. 

Åtgärdsområden 
Indikativ ram 

2022–2033 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet, 
varav: 

16 900 

Kapacitet och kvalitet (inkl. näringslivspott) 10 800 

Kollektivtrafik 2 600 

Ökad och säker cykling 1 700 

Klimatanpassning 1 100 

It-infrastruktur 700 

Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 12 000 

Miljöåtgärder, 
varav: 

13 100 

Buller och vibrationer 2 500 

Landskap 4 700 

Vatten 2 000 

Förorenade områden 3 900 

Totalt, indikativ ram 42 000 

Inom trimnings- och miljöåtgärder har avvägningar gjorts mellan och inom de olika 

åtgärdsområdena. Trafikverkets förslag till indikativ fördelning är gjort för att på bästa sätt 

möta de transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmålen samt bidra till att utveckla 

transportsystemets funktion. 

39 Trafikverket (2021). Trimnings- och miljöåtgärder – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan 

för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:188. 
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7.1.2. Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet 

Trimningsåtgärder för bättre tillgänglighet är åtgärder som syftar till att förbättra 

tillgänglighet, användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och 

godstransporter på vägar, järnvägar och i farleder. Åtgärderna har störst effekt och betydelse 

för det transportpolitiska funktionsmålet, men de har i många fall även effekter på 

hänsynsmålen inklusive klimatmålen. Åtgärdsområdet delas in i följande fem preciserade 

åtgärdsområden: kapacitet och kvalitet, kollektivtrafik, ökad och säker cykling, 

klimatanpassning järnväg samt it-infrastruktur. 

Inom kapacitet och kvalitet syftar åtgärderna till att åtgärda brister på vägar, järnvägar och 

farleder när det gäller kapacitet, robusthet, punktlighet och användbarhet. Den indikativa 

ramen för kapacitet och kvalitet uppgår till cirka 30 procent av det uppskattade behovet. Av 

detta behov bedöms cirka 70 procent utgöra åtgärder som främjar godstransporter. 

Förslaget till indikativ ram innebär att det behövs hårda prioriteringar mellan de enskilda 

åtgärderna. Fokus kommer bland annat läggas på åtgärder som möjliggör överflyttning av 

godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt kapacitetsåtgärder på järnväg. I 

förslaget ingår också Trafikverkets elektrifieringsprogram (se avsnitt 7.5.2). Åtgärder för att 

möjliggöra längre fordonsekipage för godstransporter på väg skulle skapa stora 

samhällsnyttor i form av stärkt konkurrenskraft för näringslivet, minskade utsläpp, slitage 

och olyckor till marginella kostnader. För detta krävs dock först en förordningsändring. 

Förslaget innebär att kvaliteten, kapaciteten och robustheten i transportinfrastrukturen 

fortsatt kan stärkas för att bidra till att ge näringslivet förutsättningar för tillväxt och 

utveckling, inte minst när det gäller järnväg och sjöfart. Flertalet åtgärder visar god 

samhällsekonomisk lönsamhet. 

I förslaget ingår näringslivspotten där Trafikverket har bedömt att nuvarande inriktning 

bidrar till effektiva intermodala transportlösningar. Det handlar om att tillsammans med 

näringslivet identifiera åtgärder i den statliga järnvägsinfrastrukturen som är motiverade av 

näringslivets behov, exempelvis effektivisering av anslutningar till terminaler för omlastning 

av gods. När det gäller medelstilldelningen konstaterar Trafikverket att nuvarande 

omfattning ligger i paritet med behoven, eftersom det hittills inte har uppstått någon 

situation där näringslivspotten inte kunnat finansiera åtgärder som näringslivet prioriterat. 

Trafikverket föreslår därför att inriktningen och omfattningen på 1,2 miljarder kronor i 

näringslivspotten lämnas oförändrad. 

Den indikativa ramen för kollektivtrafik uppgår till närmare 55 procent av det uppskattade 

behovet. Under de senaste åren har Trafikverket tillgänglighetsanpassat busshållplatser och 

stationer utmed hela det statliga väg- och järnvägsnätet. Trots dessa satsningar återstår 

fortfarande många hinder för att personer med funktionsnedsättning ska kunna resa med 

kollektivtrafiken. Av den anledningen kommer fokus även fortsättningsvis att ligga på att 

anpassa busshållplatser längs det nationella stamvägnätet och järnvägsstationer för 

personer med funktionsnedsättning, samt att förbättra möjligheterna för arbetspendling 

både i tätorter och i gles- och landsbygder.  

Förslaget innebär bland annat att kollektivtrafikens konkurrenskraft kan stärkas och 

därigenom bidra till förbättringar av människors hälsa och miljö. Ur ett socialt 

hållbarhetsperspektiv är kollektivtrafiken särskilt viktig för vissa åldersgrupper, vissa 

socioekonomiska grupper, personer med funktionsnedsättning och boende på landsbygden. 

En samlad effektbedömning har gjorts för åtgärden busskörfält som visar positiva effekter 

vid höga resenärsflöden och stor överflyttning till kollektivt resande. 
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Regeringen har i direktivet angett att Trafikverket inom ramen för trimnings- och 

miljöåtgärder bör föreslå en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar. De största 

behoven i det statliga vägnätet bedöms finnas längs de regionala vägarna. Det är även här 

som potentialen för ökad cykling bedöms vara störst. Längs det nationella stamvägnätet 

finns fortsatt behov av att skapa goda förutsättningar för barns resor till och från skola, 

pendling till arbete och studier samt resor till andra viktiga målpunkter som närservice och 

fritidsaktiviteter. Trafikverket föreslår därför en ökad satsning på området genom 

cykelpotten. Det uppskattade åtgärdsbehovet för ökad och säker cykling (cykelpotten) är 

inte möjligt att ange eftersom behovet på de regionala vägarna inte har sammanställts. 

Åtgärderna inom ökad och säker cykling kan också bidra till att stärka de socioekonomiskt 

svaga områdenas möjlighet till en ökad vardagsmobilitet. Den samhällsekonomiska nyttan 

är beroende av en mängd parametrar såsom antal cyklister, hastighet på vägen, geografisk 

plats med mera. 

För att främja ökad och säker cykling i hela landet föreslår Trafikverket att det under 

perioden 2022–2027 avsätts 600 miljoner kronor till samfinansiering av länsplanernas 

renodlade cykelåtgärder, både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga 

allmänna vägar. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad i 

länsplanen. Trafikverket föreslår att medel till samfinansiering fördelas procentuellt lika till 

de regionala planerna utifrån cykelåtgärder i beslutade länsplaner. Trafikverket föreslår 

också att länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala 

vägnätet med minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som 

bidrar till ökad och säker cykling. 

Den indikativa ramen för klimatanpassning uppgår till cirka 80 procent av det behov som är 

känt idag. Det saknas en fullständig bild av vad som krävs för att anpassa transportsystemet 

till klimatförändringarna och Trafikverket behöver fortsätta prioritera arbetet i kommande 

plan. Med den föreslagna nivån kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som 

idag. Förslaget innebär att Trafikverket kan genomföra åtgärder som ökar robustheten och 

tillförlitligheten i järnvägssystemet. Eftersom det statliga järnvägsnätet är omfattande kan 

inte hela infrastrukturen klimatanpassas. I arbetet med klimatanpassning är därför 

riskidentifiering och riskreducering ett av de viktigaste områdena att arbeta med. Det har 

inte varit möjligt att göra samhällsekonomiska bedömningar av detta åtgärdsområde. 

Den indikativa ramen för it-infrastruktur uppgår till närmare 60 procent av det uppskattade 

behovet – ett behov som är osäkert, bland annat mot bakgrund av den snabba 

teknikutvecklingen. Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta att utveckla it-

infrastrukturen, vilken är en förutsättning för att klara den ökade digitaliseringen. Under 

planperioden åtgärdas framför allt föråldrad teknik som inte kan hantera ökade volymer 

eller integreras med modern teknik. Dessutom genomförs åtgärder som säkerställer 

nödvändig datakommunikation med väg- och järnvägsanläggningen. 

7.1.3. Trimningsåtgärder för bättre trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhetsåtgärder syftar huvudsakligen till att minska antalet omkomna och allvarligt 

skadade i transportsystemet. På järnväg bidrar åtgärderna också till ökad robusthet och 

punktlighet genom att risken för olyckor eller incidenter minskar. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet men i många fall även effekter 

på funktionsmålet och klimatmålen. 

Den indikativa ramen för trafiksäkerhetsåtgärder uppgår till närmare 70 procent av behovet. 

Förslaget innebär att Trafikverket kan fortsätta satsningen mot etappmålet och Nollvisionen 

genom att öka säkerheten på det nationella stamvägnätet. Åtgärder som ökar säkerheten för 
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fotgängare och cyklister kommer även under denna planperiod att vara ett viktigt område 

eftersom antalet allvarligt skadade i trafikolyckor på väg har ökat och nu är fler än skadade i 

bil. För att komma till rätta med de största bristerna inom järnvägsanläggningen kommer 

Trafikverket under planperioden att fortsätta höja säkerhetsnivån i plankorsningar samt 

fortsätta arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt spårbeträdande och därmed 

minska antalet omkomna. Inriktningen är att säkra järnvägen mot intrång i närheten av 

bebyggelse eller andra platser där människor vistas. Möjligheten att uppnå etappmålen och 

Nollvisionen är helt beroende av att flera aktörer vidtar åtgärder. 

För att stärka tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka möjligheterna att nå 

etappmålet för trafiksäkerheten föreslår Trafikverket att 1,25 miljarder kronor avsätts under 

perioden 2022–2027 till samfinansiering av mittsepareringsåtgärder och mitträffling på det 

regionala vägnätet. Samfinansieringen kan vara högst 50 procent av statens åtgärdskostnad 

i länsplanen. Trafikverket föreslår att medel för samfinansiering fördelas procentuellt lika 

baserat på mötessepareringsåtgärder och mitträffling i beslutade länsplaner. 

Länsplaneupprättarna ska planera och genomföra åtgärder på det regionala vägnätet med 

minst motsvarande summa som de får i samfinansiering – åtgärder som bidrar till ökad 

trafiksäkerhet. 

7.1.4. Miljöåtgärder 

Miljöåtgärder syftar till att förbättra miljöprestandan i befintlig infrastruktur för att minska 

trafikens och infrastrukturens negativa omgivningspåverkan. Bristande miljöprestanda kan 

exempelvis bero på att anläggningen har byggts när kraven var lägre än idag eller att 

nyttjandet av anläggningen har förändrats (till exempel genom ökad trafik). Miljöområdet är 

i flera delar styrt av nationella lagar och förordningar samt EU-krav. Åtgärderna har störst 

effekt och betydelse för det transportpolitiska hänsynsmålet. Inom vissa åtgärdsområden 

saknas det fullständigt underlagsmaterial som visar behovet på en detaljerad nivå, vilket gör 

att det är svårt att kvantifiera behoven.  

Miljöåtgärder delas in i följande fyra områden: buller och vibrationer, landskap (natur- och 

kulturåtgärder), vatten samt förorenade områden. Den indikativa ramen för buller och 

vibrationer uppgår till cirka 55 procent av behovet. Nivån möjliggör för Trafikverket att 

fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag samt hantera förelägganden. Förslaget 

innebär att buller- och vibrationsdämpande åtgärder genomförs för att åstadkomma en 

bättre livsmiljö och hälsa för en del av dem som bor eller går i skola längs befintlig statlig 

infrastruktur och som är utsatta för buller och vibrationer över vissa riktvärden. Flertalet 

åtgärder för att minska bullerstörningar visar en hög samhällsekonomisk lönsamhet och 

bidrar till hänsynsmålet. 

Den indikativa ramen för området landskap är cirka 13 procent av behovet. Det innebär att 

fokus kommer att ligga på åtgärder som lagstiftningen kräver samt åtgärder som begränsar 

spridningen av invasiva arter i artrika infrastrukturmiljöer. Även åtgärder som minskar 

barriäreffekter samt olyckor med vilt och ren kommer att prioriteras eftersom dessa olyckor 

genererar höga kostnader för samhället. Även stängsling av väg och järnväg bidrar till att 

minska antalet renpåkörningar, samtidigt som förhållandena för renskötarna att arbeta i 

anslutning till vägen eller järnvägen förbättras och olycksrisken för trafikanterna minskar. 

Att minska barriäreffekterna genom att anlägga passager för renar är också en viktig 

förutsättning för att möjliggöra samernas årstidsbundna förflyttning av renar mellan 

betesområden och för att kunna bedriva renskötsel. För att få till stånd funktionella passager 

som tillgodoser både rennäringens och transportsystemets behov, avser Trafikverket att ha 
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en nära dialog med Sametinget och berörda samebyar vid planeringen och genomförandet 

av åtgärder.  

Den indikativa ramen för området vatten är drygt 30 procent av behovet. Fokus inom 

området vatten kommer under planperioden inriktas på att säkerställa 

dricksvattenförsörjning och ekologiskt skyddsvärda vatten.  

Den indikativa ramen för förorenade områden är cirka 60 procent av bedömt behov, 

exklusive miljögarantin. Under planperioden kommer arbetet att fokusera på 

undersökningar, förelägganden samt mindre kostsamma saneringar. Området omfattar 

också den så kallade miljögarantin, vilket innebär ersättning motsvarande 2,6 miljarder 

kronor till vissa statliga bolag.  

7.2. Stadsmiljöavtal 

Trafikverket får enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer 

ge stöd till kommuner och regioner för åtgärder i städer som leder till ökad andel 

persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik, eller till hållbara 

godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp 

av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Stödet bör 

särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, 

cykeltrafik eller godstransporter.  

Under perioden 2015–2021 har 117 stadsmiljöavtal tecknats i åtta ordinarie utlysningar. I 

avtal tecknade 2015–2016 (tre utlysningar) var endast kollektivtrafikåtgärder 

stödberättigade. Från och med 2017 kan stöd även beviljas för cykelåtgärder. Beslutat stöd 

2015–2021 uppgår till 5,7 miljarder kronor, varav 3,4 miljarder kronor är till 

kollektivtrafikåtgärder, 1,2 miljarder kronor är till cykelåtgärder och 1,1 miljarder kronor är 

till kombinerade kollektivtrafik- och cykelåtgärder. Totalt ingår cirka 340 åtgärder och cirka 

800 motprestationer i de beslutade avtalen. Det är 80 unika parter i avtalen, och vissa av 

dem ingår i flera avtal. Utöver de beviljade stadsmiljöavtalen har ett avtal (Ultunalänken) på 

900 miljoner kronor från stadsmiljöavtalens budget beslutats via förordningen (2009:237) 

om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. 

Enligt regeringens direktiv om nationell plan behöver stadsmiljöavtalen utvecklas och 

effektiviseras för att främja alternativ till bil i städerna, och för att andelen som reser med 

cykel ska öka. K2, Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om 

kollektivtrafik, har utvärderat effekterna av 65 genomförda stadsmiljöavtal i de fyra första 

ansökningsomgångarna, 2015–2017.40 Utvärderingen pekar på en del positiva effekter, men 

Trafikverket menar att säkra slutsatser om avtalens effekter ännu är svåra att dra.  

40 K2 (2021), Effekter av stadsmiljöavtalet – Utvärdering av försöksperioden 20152018, Working 
Paper 2021:10.  
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Så som regeringen angett i 

direktiven finns det en till viss 

del ojämn spridning av hur 

mycket medel som hittills har 

beviljats för stadsmiljöavtal 

till olika kommuner, vilket 

också framgår av figur 28. 

Fördelningen beror i 

huvudsak på att antalet 

ansökningar om medel skiljer 

sig åt mellan kommuner och 

regioner. Utgångspunkten för 

fördelning av medel från 

stadsmiljöavtal är att syftet i 

förordningen ska uppfyllas. 

En förutsättning för att stöd 

ska kunna beviljas är att en 

ansökan lämnas in. Hittills 

har stöd beviljats till alla 

ansökningar som inkommit 

och som uppfyllt 

förordningens syfte.  

Beviljat stöd per capita är förhållandevis lågt i vissa delar av landet. Det är dock inte brist på 

medel som gör att exempelvis Norrbotten eller Västra Götaland inte har beviljats mer medel, 

utan snarare brist på kvalificerade ansökningar.  

Regeringen skriver att Trafikverket bör eftersträva att medel från stadsmiljöavtalen fördelas 

mer jämnt över landet. Om utgångspunkten ska vara en viss regional fördelning bedömer 

Trafikverket att det finns en risk för att det inte blir möjligt att bevilja stöd till åtgärder i 

vissa regioner på grund av att stödet inte räcker till, samtidigt som stöd inte kan beviljas i 

andra regioner på grund av att inte tillräckligt stora eller många ansökningar inkommer. En 

regional fördelning kan också innebära en risk för att större åtgärder inte kan få maximal 

stödutdelning, vilket kan leda till att flera stödformer måste kombineras i högre grad. Det 

försvårar hanteringen för såväl de sökande som Trafikverket. Dessutom ger inte 

förordningen stöd för att utgå från en regional fördelning som kriterium för att bevilja stöd. 

Trafikverket sprider information om stadsmiljöavtal. Inför varje utlysning genomförs flera 

digitala informationstillfällen som är öppna för alla intresserade. Trafikverket uppmuntrar 

kommuner och regioner som planerar att genomföra åtgärder som bedöms uppfylla 

förordningens syfte att ansöka om stadsmiljöavtal. Inför en ansökan kan kommuner och 

regioner kontakta Trafikverket för att få stöd i ansökningsförfarandet. Trafikverket 

genomför även årliga avstämningsmöten med kommuner och regioner om beviljade avtal 

där Trafikverket även informerar om kommande utlysningar.  

Trafikverket föreslår en satsning som säkerställer stadsmiljöavtalens fortsatta bidrag till en 

mer hållbar stadsutveckling samt fortsatt gör stödet tillgängligt för städers behov av 

energieffektiva lösningar. Stadsmiljöavtal som beviljas löper över många år, vilket innebär 

att stadsmiljöavtal som är beslutade i tidigare års ansökningar intecknar cirka en tredjedel 

av den föreslagna ramen fram till 2030 på 9 miljarder kronor. Trafikverket avser att 

utvärdera avtalen inför en kommande planrevidering, i syfte att ta fram ett beslutsunderlag 

för hur den fortsatta satsningen och utvecklingen av stadsmiljöavtal kan formuleras efter 

Figur 28 Beviljade medel från stadsmiljöavtal. Indelat efter län. Datum 2021-07-08. 
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2030. Utifrån detta föreslår Trafikverket att 1 miljard kronor per år avsätts till 

stadsmiljöavtal fram till 2030, totalt 9 miljarder kronor under planperioden. 

7.3.  Namngivna investeringar 

I kapitlet beskrivs på en övergripande nivå Trafikverkets förslag på namngivna 

investeringar, det vill säga investeringar med en beräknad totalkostnad över 100 miljoner 

kronor i statliga vägar och järnvägar, bidrag till åtgärder i allmänna farleder och slussar41 

och statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar med mera42. En 

sammanställning av förslagen till namngivna investeringar framgår av bilaga 1 där även 

resursfördelningen till andra verksamheter redovisas. 

Namngivna investeringar motsvarar åtgärder enligt fyrstegsprincipens steg 3 (bygg om) och 

steg 4 (bygg nytt). Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket i sitt förslag utgå från att den 

nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen för perioden 2018–

2029 ska fullföljas. Trafikverket har möjlighet att anpassa planeringsarbetet utifrån rådande 

förutsättningar så att planen kan fullföljas på ett effektivt sätt. Regeringen pekar i direktivet 

även ut ett antal investeringsåtgärder som bedöms vara viktiga för infrastrukturen i Sverige. 

Generellt gäller att åtgärder som drift- och underhållsåtgärder (steg 2) eller trimnings- och 

miljöåtgärder (huvudsakligen steg 3) tidigare prövats och ofta genomförts men bedömts 

som otillräckliga. Åtgärdsbehoven hänger ofta samman med äldre infrastruktur som inte 

klarar moderna krav på kapacitet, restider, säkerhet eller miljö och som därför behöver 

ersättas eller kompletteras – men även helt nya anläggningar för att möta samhälls- och 

trafikutvecklingen. Hur steg 1- och steg 2-åtgärder enligt fyrstegsprincipen i övrigt bedömts 

för de åtgärder som föreslås, redovisas i underlagsrapporten om namngivna investeringar.43 

Underlagsrapporten har avgränsats till att beskriva de nya objekt som föreslås och omfattar 

alltså inte objekt som ingår i gällande plan. Inte heller objektet Norrbotniabanan Skellefteå–

Luleå som regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att planlägga omfattas. 

För detaljerade beskrivningar av de namngivna investeringarna inklusive svar på de frågor 

om respektive namngiven investering som finns i regeringens direktiv, hänvisas till 

underlagsrapporten om namngivna investeringar44 och till investeringsobjektens samlade 

effektbedömningar45.  

7.3.1. Trafikverkets förslag 

Trafikverkets förslag innebär i huvudsak att den gällande nationella planen för åren 2018–

2029 fullföljs, kompletterad med utpekade satsningar i regeringens direktiv som avser nya 

stambanor för höghastighetståg och Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå. 

Därutöver prioriteras den modernisering av järnvägens signalsystem som bedömts som 

oundgänglig under planperioden. Vidare har nya objekt prioriterats i planförslaget för att 

tillgodose de behov som uppstår i Norrbotten och Västerbotten till följd av pågående 

industrietableringar. Därutöver har ett antal ytterligare nya objekt prioriterats.  

41 SFS 2009:236, Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur. 
42 SFS 2009:237, Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar 
m.m. 
43 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
44 Ibid 
45 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
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Dessa prioriteringar samt de ökade kostnader som genomförandet av den gällande planen 

innebär, medför att genomförandetiderna för ett antal namngivna investeringar har 

förskjutits så att delar av deras finansiering ligger efter 2033. De investeringar detta gäller 

redovisas längre ner i kapitlet.  

7.3.2. Ekonomisk sammanställning 

I tabell 13 redovisas en ekonomisk sammanställning över investeringar i väg, järnväg samt 

farleder och slussar. 

Tabell 13 Ekonomisk sammanställning av namngivna investeringar. 

Verksamhet 
Planförslag 2022–2033, mnkr,

prisnivå 202102 

Väginvesteringar 46 008 

Järnvägsinvesteringar, 
varav: 

232 547 

Etapper nya stambanor 104 000 

ERTMS (European Rail Traffic Management System) 30 776 

Ny optoanläggning inklusive vägklassificering 3 719 

Utveckling och förvaltning teletransmissionsanläggning 1 635 

Införande av Future Railway Mobile Communications System 3 372 

Nationellt tågledningssystem 412 

Fjärrstyrning av järnväg 196 

Kraftförsörjning 3 878 

Längre, tyngre, större tåg 2 821 

Övriga större investeringar järnväg 81 738 

Sjöfartsinvesteringar 10 503 

Totalt 289 058 

Några investeringar inom luftfart föreslås inte, eftersom förordningen (2009:236) om en 

nationell plan för transportinfrastruktur inte medger investeringar i vare sig flygplatser eller 

de system som används för att styra användningen av luftrummet. Däremot innehåller 

planförslaget utbyggnad av ny stambana för höghastighetståg mellan Göteborg och Borås 

via Landvetters flygplats. 

Under samrådet som föregått detta planförslag har bland annat Näringslivets transportråd 

och branschorganisationen Svensk Sjöfart framhållit att nya isbrytare behöver anskaffas, 

och anfört skäl för att betrakta en sådan anskaffning som en infrastrukturåtgärd. 

Trafikverket anser emellertid att ovan nämnda förordning inte medger investering i 

isbrytare. I regeringens direktiv till Trafikverket att ta fram ett förslag till nationell plan 

anges för övrigt i punkten 2.1 att planen ska omfatta den infrastrukturplanering för bland 

annat sjöfart som Trafikverket ansvarar för. 

7.3.3. Övergripande karakteristik av investeringarna 

De förslag till investeringar som ingår i planförslaget redovisas mer ingående i 

underlagsrapporten om namngivna investeringar som ett komplement till denna 

övergripande karakteristik.  
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7.3.3.1. Järnväg 

Planförslaget innehåller stora systemutvecklande satsningar på stråken södra/västra 

Sverige–mellersta Sverige–Västerbotten och Norrbotten. Det handlar i huvudsak om sedan 

tidigare beslutade objekt i tre delsträckor på nya stambanor för höghastighetståg mellan 

Stockholm och Malmö respektive Stockholm och Göteborg, en förlängning av järnvägen 

mellan Älmhult och Olofström ner till kusten vid Karlshamn samt i Norrbotniabanan mellan 

Umeå och Skellefteå. En ny delsträcka på Norrbotniabanan i detta planförslag är delen 

Skellefteå–Luleå. Planförslaget innehåller även nya åtgärder för att möta industrisatsningen 

på fossilfritt stål i Norrbotten genom förslag på ytterligare kapacitetsförbättringar på 

Malmbanan inklusive åtgärder på Luleå station. Vidare föreslås anpassningar på 

Ostkustbanan och Västkustbanan för att kunna köra tåg i hastigheter upp emot 250 km/tim. 

Stora resurser föreslås även till modernisering av järnvägens signalsystem ERTMS, i sig en 

förutsättning för att kunna öka hastigheten till 250 km/tim, se avsnitt 7.9. 

Sedan tidigare plan ingår också större investeringar över 500 miljoner kronor på exempelvis 

Malmbanan, Godsstråket genom Bergslagen mellan Storvik och Mjölby samt 

Västkustbanan. Till det kan läggas åtgärder för ökad kapacitet och hastighet på Mittbanan, 

Ostkustbanan, Dalabanan och Västra stambanan. 

Utöver dessa finns ett stort antal åtgärder under 500 miljoner kronor på befintliga järnvägar 

för att förbättra kapacitet och punktlighet för person- och godstrafik. Det handlar om 

exempelvis åtgärder för långa tåg, mötesstationer, kraftförsörjning, olika trimningspaket för 

att öka kapacitet och minska restider. Flertalet av dessa är redan tidigare beslutade, men 

även några nya förslag har tillkommit. 

7.3.3.2. Farleder och slussar 

Inom sjöfartsområdet innehåller planförslaget redan tidigare beslutade utbyten och 

uppgraderingar av slussarna i Trollhättan och Södertälje liksom förbättrade farleder till 

Göteborg, Luleå, i Mälaren och mellan Landsort och Södertälje.  

7.3.3.3. Väg 

Förslagen på det nationella stamvägnätet46 ingår i huvudsak i den gällande nationella 

planen för 2018–2029. Åtgärder på väg har generellt en lägre kostnad än de inom järnväg 

och har också en funktion som är mer lokal och regional. Huvudsakligen bidrar 

vägåtgärderna till att förbättra trafiksäkerheten och att minska restiden och därmed till 

regionförstoring. Tidigare beslutade större projekt i förslaget med en kostnad över 

500 miljoner kronor är E4 Förbifart Stockholm (pågår), E10 Morjärv–Svartbyn, E4 

Kongberget–Gnarp, Tvärförbindelse Södertörn, E22 Förbi Söderköping, E18 Köping–

Västjädra och E20 genom Västra Götaland. Utöver dessa finns ett stort antal tidigare 

beslutade mindre förslag som domineras av trafiksäkerhetsförbättringar genom 

mötesseparering fördelade över landet. Exempelvis innebär förslaget att enbart tre längre 

delsträckor på E4 mellan Helsingborg och Haparanda återstår att mötesseparera om 

planförslaget genomförs. 

Nya större vägobjekt över 500 miljoner kronor i planförslaget är E4 Förbifart Skellefteå och 

E14 Blåberget–Matfors.  

7.3.4. Förslag på tillkommande investeringsobjekt 

För att möta de senaste årens samhällsutveckling har Trafikverket bedömt det som 

nödvändigt att, trots det begränsade ekonomiska utrymmet, bereda utrymme för några 

46 I det nationella stamvägnätet ingår alla Europavägar och flera större riksvägar. Investeringar i 
övrigt statligt vägnät hanteras i respektive regions länsplan för regional transportinfrastruktur. 
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tillkommande namngivna investeringsobjekt med en total kostnad över 100 miljoner kronor 

utöver de som redan finns i gällande plan. Finansieringen för dessa nytillkomna objekt 

ligger helt eller delvis inom planperioden. Tillkommande investeringar inom ERTMS 

redovisas i avsnitt 7.9. 

De motiv som ligger bakom dessa förslag är av olika slag. Utbyggnad av Norrbotniabanan 

mellan Skellefteå och Luleå är utpekad av regeringen. I flera andra investeringsobjekt är den 

ekonomiska belastningen på nationell plan låg eftersom åtgärderna i den statliga nationella 

infrastrukturen helt eller till större delen finansieras av annan, ofta lokal eller regional part. 

Satsningar från näringslivet och andra aktörer som de i Norrbotten och Västerbotten är 

andra motiv till varför flera investeringsobjekt föreslås. 

Objekten är följande från norr till söder: 

Kiruna, ny järnvägsstation 

Total kostnad 1 371 miljoner kronor (förutsätter full medfinansiering av extern part/externa 

parter). 

Objektet innehåller utbyggnad av en ny station i Kiruna anpassad till den nya 

centrumplaceringen i Kiruna. Den nuvarande stationen är placerad vid Kiruna 

Malmbangård och är att betrakta som tillfällig. Utöver stationen innehåller objektet 

utbyggnad av cirka 7,5 kilometer nytt elektrifierat enkelspår för anslutande järnväg av spår 

från Svappavaara med mera. 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå 

Total kostnad 23 269 miljoner kronor. 

Regeringen har i direktivet angett att ”Utbyggnad av den därefter kvarvarande delen 

Skellefteå–Luleå bör påbörjas inom planperioden”. Planläggningen har påbörjats under 

2021. När objektet är färdigställt kommer det att finnas en enkelspårig kustnära järnväg där 

tåg kan köra 200 till 250 km/h på sträckan mellan Bollstabruk/Kramfors och Luleå.  

Åtgärder i Norrbotten och Västerbotten 

Total kostnad 2 877 miljoner kronor. 

I Norrbotten sker omfattande satsningar på utveckling av ny, klimatsmart teknik inom 

tillverkning av stål. I Skellefteå i Västerbotten sker samtidigt en utbyggnad av tillverkning av 

batterier. Bägge investeringarna förväntas skapa en betydande efterfrågan på arbetskraft 

och transporter som behöver mötas med förbättrad kapacitet i transportsystemet. 

Trafikverket föreslår därför nedanstående åtgärder inom den ordinarie anslagsramen.  

Åtgärderna i Norrbotten är finansierade med 53 procent av totalkostnaden under 

planperioden och kräver därför ytterligare finansiering efter 2033. Åtgärden i Skellefteå har 

en finansiering med 33 procent under planperioden. Om ytterligare medel kan tillföras, till 

exempel genom finansiering med infrastrukturavgifter, är åtgärderna möjliga att genomföra 

tidigare under planperioden. Detta behöver i så fall studeras ytterligare. 

 SgöN47 Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och partiellt dubbelspår,

kostnad 286 miljoner kronor

 Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1), kostnad 146 miljoner kronor

(tillkommer 23 miljoner kronor i medfinansiering)

47 Stambanan genom Övre Norrland. 
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 Luleå C ombyggnad av personbangård (etapp 2), kostnad 337 miljoner kronor

 Malmbanan Kiruna–Riksgränsen Stax 32,5 ton, kostnad 405 miljoner kronor

 Malmbanan Svappavaara–Kiruna Stax 32,5 ton, kostnad 250 miljoner kronor.

Dessa åtgärder i Norrbotten syftar till att delvis möta de behov av ökad kapacitet och ökad 

robusthet på Malmbanan inklusive Luleå C som den planerade investeringen i ett nytt 

stålverk i Boden innebär. Den nya mötesstationen och det partiella dubbelspåret på en 

delsträcka mellan Boden och Luleå ökar kapaciteten på banan och bidrar därmed till att 

säkra kapaciteten för järnvägstransporter till och från hamnen Luleå. Objekten på Luleå C 

förenklar och effektiviserar terminalhanteringen men bidrar även till att öka kapaciteten, 

förbättra tillgängligheten och säkerheten för resande. Det finns också starka beroenden 

mellan det pågående införandet av det nya signalsystemet ERTMS på Malmbanan och 

åtgärderna på Luleå C. Höjningen av Stax48 på Malmbanan till 32,5 ton innebär att 

exempelvis malmtågen kan lastas tyngre och därmed utnyttjas effektivare.  

 E4 Förbifart Skellefteå, kostnad 1 429 miljoner kronor.

Med anledning av etableringen av batterifabriken Northvolt i Skellefteå och den snabba 

samhällsutveckling som nu sker i dess spår, finns ett ökat behov av att ge förutsättningar för 

såväl stadens utveckling som för resande och transporter i region Västerbotten. Trafikverket 

bedömer att en dragning av E4 förbi Skellefteå, tillsammans med det pågående bygget av 

Norrbotniabanan, på ett betydande sätt kommer att förbättra stadens miljö och dess 

utvecklingsmöjligheter samtidigt som behovet av person- och godstransporter med olika 

trafikslag kan tillgodoses, inte minst vad gäller de oskyddade trafikanterna. Objektet är 

samhällsekonomiskt lönsamt. 

Mot bakgrund av de stora näringslivssatsningarna i Norrbotten och Västerbotten redovisar 

Trafikverket till regeringen den 30 november 2021 ett särskilt regeringsuppdrag49 där mer 

omfattande åtgärder enligt fyrstegsprincipen föreslås för att underlätta denna 

industriutveckling. I denna redovisning, se avsnitt 7.4, föreslås finansieringen ske genom lån 

för att åstadkomma ett snabbt genomförande. 

Om åtgärderna kan finansieras genom lån i enlighet förslagen med lånefinansiering, föreslår 

Trafikverket att E4 Förbifart Skellefteå alternativt att Norrbotniabanan Dåva–Skellefteå i 

Västerbottens län tillförs de därmed frigjorda medlen under planperioden. 

Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 

Kapacitetshöjande åtgärd med en kostnad på 122 miljoner kronor (cirka 55 miljoner kronor 

finansiering från länsplanen i Västernorrland). 

Trafiken i stråket förväntas öka allt eftersom Norrbotniabanan byggs ut och 

företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten genomförs. Järnvägen mellan 

Västeraspby och–Långsele upprustas för närvarande och möjliggör tillsammans med en 

vändslinga i Västeraspby ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan 

genom Övre Norrland. Vändslingan medför även att tågvikten kan ökas för godståg längs 

Norrlandskusten genom att backarna utmed Ådalsbanan undviks. Ådalsbanan och 

48 Största axellast. 
49 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera behovet av åtgärder i transportinfrastrukturen med 
anledning av större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens 
län. Dnr I2021/02468. 
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Ostkustbanan kan också avlastas genom att godstågen, vid belastade tider med mycket 

persontrafik, leds via stambanan. 

E14 Blåberget–Matfors 

Mötesseparering med en kostnad på 381 miljoner kronor (varav 5 miljoner kronor 

samfinansiering). 

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse 

för näringslivets transporter av exempelvis timmer till industrin i Sundsvall, arbetspendling 

samt för turisttrafiken till och från Jämtland-Härjedalsfjällen. Delsträckan Blåberget–

Matfors är en av delsträckorna med mest trafik på stråket och ligger på den västra infarten 

till Sundsvall. Sträckan har bristfällig framkomlighet och trafiksäkerhet där höga hastigheter 

ofta leder till svåra olyckor. Vägbredden är 13 meter och hastigheten är idag 90 och 

100 km/tim. Vägen trafikeras av cirka 9 000 fordon/dygn. Ombyggnaden av nuvarande E14 

till mötesfri väg bidrar till att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon 

och gång- och cykeltrafikanter längs sträckan E14 Timmervägen–Stöde. Etappen utgör en 

prioriterad och samhällsekonomiskt lönsam del i den fortsatta utvecklingen av förbättrad 

trafiksäkerhet på E14. 

Lund–Göteborg–Öxnered och Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning till 

250 km/tim på befintlig bana 

Total kostnad för Lund–Göteborg–Öxnered är 1 198 miljoner kronor och för Stockholm–

Skellefteå 961 miljoner kronor, summa 2 159 miljoner kronor. 

Syftet med objekten är att dra nytta av kommande investeringar i nya snabbare tåg som är 

planerade att tas i drift mellan 2025 och 2030. Objekten har även god samhällsekonomisk 

lönsamhet. Objekten belastar planperioden med cirka 40 procent av den totala 

objektskostnaden, vilket har bedömts vara en nödvändig andel för att dra nytta av en större 

del av restidsvinsten. 

Räppe, ny station 

Total kostnad 102 miljoner kronor (cirka 64 procent extern finansiering). 

Syftet med objektet är att skapa god tillgänglighet och ett utbud av hållbara färdmedel till 

och från det nya regionsjukhuset i Växjö. Mötesspåret har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och varit planerat att genomföras som ej namngiven trimningsåtgärd. 

Objektet har prioriterats eftersom det utgör en förutsättning för järnvägsanslutning av det 

kommande sjukhuset, och kostnaden i nationell plan är låg. 

Markarydsbanan/Knäred mötesspår 

Total kostnad 124 miljoner kronor (cirka 53 procent sam- och medfinansiering). 

Region Halland, Laholms kommun och Trafikverket arbetar för att starta persontrafik på 

Markarydsbanan mellan Hässleholm och Halmstad. Idag vänder regionaltågen från 

Hässleholm i Markaryd och resterande sträcka mellan Halmstad och Markaryd används 

enbart för gods- och omledningstrafik. För att kunna trafikera hela banan med regional 

persontrafik behöver kapaciteten utökas med ett mötesspår mellan Halmstad och Markaryd. 

Syftet med objektet är därför att anlägga en mötesstation i Knäred, inklusive plattformar för 

resandeutbyte. Parallellt planeras även en plattform för resandeutbyte i Veinge samt signal- 

och plankorsningsåtgärder för att öka kapaciteten och för att få en jämnare hastighet på 

banan. Mötesspåret i Knäred inklusive plattformar har tidigare haft en kostnad under 

100 miljoner kronor och därför varit planerat att genomföras som ej namngiven 
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trimningsåtgärd. Objektet har prioriterats eftersom det är en förutsättning för att en 

attraktiv, tät, tillförlitlig och kostnadseffektiv regiontågstrafik mellan Halmstad, Markaryd 

och Hässleholm ska kunna starta och att belastningen på nationell plan är låg. Åtgärden har 

dessutom en hög samhällsekonomisk lönsamhet.  

Västkustbanan, Väröbacka station 

Kostnad 153 miljoner kronor (100 procent kommunal medfinansiering). 

Objektet innebär anläggning av en ny station för att möjliggöra på- och avstigning för 

regiontågstrafik i Väröbacka, vilket bland annat skapar förutsättningar för utveckling av 

Väröbacka till ett stationssamhälle i enlighet med Varberg kommuns ambition. Syftet med 

objektet är även att förbättra förutsättningarna för regional trafik på Västkustbanan mellan 

framför allt Varberg och mellanliggande orter upp till Kungsbacka, Mölndal mot Göteborg. 

Objektet finansieras till 100 procent av Varbergs kommun. 

Kapacitetshöjande åtgärder Öresund/Malmö 

Total kostnad cirka 1 017 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från extern aktör). 

Sedan Öresundsbron invigdes år 2000 har integrationen i Öresundsregionen mellan Sverige 

och Danmark, framför allt på arbets- och bostadsmarknaderna, kontinuerligt fördjupats. 

Trafikutvecklingen, både på väg och på järnväg har på motsvarande sätt varit kraftig sedan 

trafikstarten. Trafikverkets bedömning är att järnvägskapaciteten på Öresundsbron, med 

prognosticerad trafikutveckling enligt Trafikverkets basprognos, ska räcka till cirka 2050. 

Dessförinnan behöver dock landanslutningarna på bägge sidor om sundet förstärkas. På den 

danska sidan planeras redan omfattande åtgärder för att möta behovet. Trafikverket och 

Öresundsbrokonsortiet har gemensamt identifierat vilka åtgärder i järnvägsnätet på den 

svenska sidan som skulle behövas för att motsvara Öresundsbrons kapacitet. På den svenska 

sidan behövs åtgärder för att: 

 Bygga bort begränsningar på Malmö C där spåranslutningen till banhallen korsar

Södra stambanan i plan samt fler plattformsspår på Malmö C Övre

 Säkra möjligheten att trafikera med långa godståg mellan kontinenten och Malmö

godsbangård genom att förlänga dagens förbigångsspår i Svågertorp

 Förstärka kapaciteten på Kontinentalbanan mellan Östervärn och Malmö C samt

bygga ut kapaciteten på Östervärns station eftersom Citytunneln redan i dagsläget i

princip är fullbelagd.

Med de nedan föreslagna åtgärderna bedöms förväntad trafikutveckling för både gods- och 

persontrafik säkras bortom 2040. Inte minst är åtgärderna viktiga inför att Fehmarn Bält-

förbindelsen öppnar 2029. Objekten är följande: 

 Malmö bangård, planskild spårkorsning

 Malmö C, fler plattformsspår

 Malmö C–Östervärn, dubbelspår

 Svågertorp, förlängning av förbigångsspår.
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Järnvågen med överdäckning av E45 

Total kostnad cirka 263 miljoner kronor (100 procent medfinansiering från Göteborgs stad). 

E45 på den aktuella sträckan går genom centrala Göteborg med bebyggelse tätt inpå leden 

vilket ger upphov till höga bullernivåer och dålig luftkvalitet. Syftet med objektet är att 

förbättra luftkvaliteten och bullernivåer för kommande bostäder i anslutning till väg E45. 

Objektet möjliggör därmed för Göteborgs stads utveckling av blandad stadsbebyggelse vid 

Järnvågsgatan med flera gator inom stadsdelen Masthugget. Objektet innehåller även 

trimnings- och kollektivtrafikåtgärder i anslutning till Järntorgsmotet som förbättrar 

tillgängligheten i området.  

Dessutom ingår ett utredningsobjekt, nämligen 

Stockholm C och Tomteboda bangård, kapacitet med mera – utredning. 

Total kostnad i nationell plan 280 miljoner kronor (avser enbart utredning). 

Stockholms central är som nationell nod inte rustad för ett ökat resande och har begränsad 

kapacitet, särskilt för långa tåg som till exempel ingår i höghastighetskonceptet. Stockholms 

stad och fastighetsägaren Jernhusen planerar att överdäcka spårområdet i samverkan med 

Trafikverket. Oavsett överdäckning innebär kapacitetsbristerna att järnvägsanläggningen 

behöver byggas om och tågvändning flyttas till en ny anläggning på Tomteboda bangård. En 

ombyggnad av Stockholms central är komplex, tar lång tid och innebär en omfattande 

samordning. Trafikverket och Jernhusen avser att till 2026 gemensamt driva planering, 

projektering och start av förberedande arbeten som ändå behöver genomföras, till exempel 

byte av ställverk. Ett beslut om ett namngivet utredningsuppdrag i nationell plan ger 

Trafikverket planeringsmandat och lägger fast den långsiktiga inriktningen att Stockholms 

central behöver reinvesteras. Det finns också medfinansiering och finansiering via 

infrastrukturavgifter. Definitivt beslut om ett genomförande av en överdäckning sker 2026 

när förutsättningar i form av detaljplan med mera föreligger. Total kostnad för objektet 

beräknas till 8,8 miljarder kronor. 

Ytterligare information om investeringsobjekten finns i underlagsrapporten om namngivna 

investeringar.50 

7.3.5. Investeringar i planförslaget med finansiering efter 2033 

I gällande plan har det skett tidsförskjutningar och fördyringar i en utsträckning som 

innebär att flera objekt fortsätter att kräva resurser i större omfattning än förväntat under 

den kommande planperioden för åren 2022–2033.  

Tillsammans med ovanstående medför den fortsatta utbyggnaden av ERTMS, regeringens 

ökade satsning på nya stambanor för höghastighetståg, Norrbotniabanans kvarvarande 

etapp och kostnadsutvecklingen i branschen att utrymmet för ytterligare nya 

investeringsobjekt inom planeringsramen är mycket begränsat.  

Det har mot bakgrund av detta genomförts en kostnadsöversyn av ett sextiotal objekt för att 

så långt som möjligt identifiera konkreta besparingar. De identifierade större besparingarna 

har uppgått till knappt 3 miljarder kronor fördelat på cirka tio objekt. Besparingarna har 

åstadkommits genom justerad omfattning och utformning som därmed har kunnat 

användas till andra objekt.  

50 Trafikverket (2021), Vidmakthållande – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Utöver besparingarna ovan har Trafikverket dessutom sett över förutsättningarna för att 

förskjuta genomförandetiden för ett antal objekt. Resultaten av den översynen är att 

Trafikverket föreslår att sammanlagt nio investeringar i gällande plan förskjuts i tid så att de 

slutförs efter 2033. I huvudsak rör det sig om objekt som var nya i planen 2018–2029. 

Ytterligare 11 miljarder kronor har på så sätt kunnat frigöras under planperioden. Nedan i 

tabell 14 redovisas de objekt51 som i planförslaget har en del av sin finansiering efter 2033 

jämfört med den gällande planen. Varje objekt kommenteras nedanför tabellen.  

Generella utgångspunkter för att förskjuta objekten bortåt i tid har varit graden av: 

 kostnadsökning

 beroenden till andra åtgärder och de konsekvenser som uppstår av en förskjutning

 effekt på antal omkomna.

Givet utgångspunkterna ovan har delar av finansieringen lagts efter planperioden. 

Kostnadsangivelserna nedan är i miljoner kronor. Observera att de objekt som saknar full 

finansiering under planperioden förutsätter fortsatt finansiering efter 2033.  

Tabell 14 Objekt i gällande plan som förskjutits i tid med statlig finansiering efter 2033 (exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar). Miljoner kronor.  

Objekt 

Nytt i 
plan 
2018-
2029 

Total 
kostnad i 

plan 2018–
2029, 

prisnivå 
201702 

Kostnad 
efter 2029, 
prisnivå 
201702 

Total 
kostnad 

i plan 
2022–
2033, 

prisnivå 
202102 

Kostnad 
efter 
2033, 

prisnivå 
202102 

Andel 
kostnad 
till och 
med 

2033, % 

E4 Kongberget–Gnarp 965 0 2 103 489 77 

Ostkustbanan, etapp 
Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

X 5 027 1 403 7 237 6 470 11 

E16 Borlänge-Djurås X 400 0 832 674 19 

Alvesta, triangelspår X 134 0 295 150 49 

Västra stambanan 
Laxå–Alingsås högre 
kapacitet 

X 578 0 796 300 62 

Rv 26 Hedenstorp – 
Månseryd 

X 144 0 321 210 35 

Sydostlänken (Älmhult–
Olofström–Karlshamn), 
elektrifiering och ny 
bana 

X 2 423 823 5 227 3 283 37 

Maria–Helsingborg C, 
dubbelspår 

X 3 185 2 435 4 092 3 192 22 

E22 Ronneby Ö – 
Nättraby 

X 704 0 1 039 500 52 

Summa objekt i 
gällande plan med 
finansiering efter 2033 

15 268 

51 Exklusive objekt inom nya stambanor,  nationella systemåtgärder på järnväg och 
storstadsförhandlingar. 
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E4 Kongberget–Gnarp 

Objektet har funnits med sedan nationell plan 2010–2021. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av planperioden. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning. Tidsförskjutningen innebär att delsträckan mellan 

Bälinge och Gnarp, en sträcka på cirka 4 kilometer, finansieras efter 2033. Vägen har idag 

80 km/tim som skyltad hastighet. 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med hittillsvarande planering haft sin tyngdpunkt  under den andra 

halvan av planperioden. Objektet ingår i ett avtal mellan staten och Gävle kommun om 

bostadsutbyggnad. Utredningar har visat att objektet förutsätter stora förändringar på den 

anslutande Bergslagsbanan mot Gävle för en god funktion och för att möjliggöra en flytt av 

Gävle godsbangård, åtgärder som inte är finansierade i den gällande planen. Det finns även 

behov av samplanering med utbyggnaden av det nya signalsystemet ERTMS. 

Tidsförskjutningen innebär att huvuddelen av finansieringen läggs efter planperioden. 

Resterande medel möjliggör fortsatt planläggning med produktionsstart sent i 

planperioden. En tidsförskjutning förändrar förutsättningarna för pågående kommunal och 

regional planering. Tidsförskjutningen kan även påverka möjligheterna att ta del av det 

beslutade EU-bidraget från CEF på cirka 35 miljoner kronor. 

E16 Borlänge–Djurås 

Objektet var nytt i gällande plan. Färdigställande av den första av tre etapper pågår. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat och beror huvudsakligen på 

ändrad sträckning och utformning på grund av besvärliga geotekniska förutsättningar och 

hänsynstaganden till bebyggelse. Finansieringen inför planperioden 2022–2033 omfattar 

färdigställande av den första etappen. De två återstående etappernas finansiering ligger efter 

2033. Dagens väg har en skyltad hastighet på 80 km/tim. 

Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en mindre del av kostnaden efter 2029. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 

kommande planperioden. Objektet har fått betydande kostnadsökningar i både procent och 

kronor räknat på grund av tillkommande åtgärdsbehov i Olofström och Karlshamn. Med 

förslaget ligger merparten av finansieringen för kostnadsökningen efter 2033. 

Alvesta, triangelspår 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt tidigt under den andra halvan 

av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen innebär att finansieringen av 

kostnadsökningen läggs efter planperioden. 

Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är stor i procent räknat. Objektets 

genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra halvan av den 
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kommande planperioden. Förslaget innebär att två förbigångsspår med lägre prioritet 

genomförs efter 2033. 

Rv 26 Hedenstorp–Månseryd 

Objektet var nytt i gällande plan. Kostnadsökningen är betydande i procent räknat. 

Objektets genomförande har med nuvarande planering sin tyngdpunkt under den andra 

halvan av den kommande planperioden och föreslås bli färdigställt efter 2033. 

Tidsförskjutningen beror, förutom på kostnadsökningen,  även på att sträckan idag är 

mötesseparerad. Den tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är 

därför låg i förhållande till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och 

kapacitet vilket haft lägre tyngd i prioriteringen.  

Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

Objektet var nytt i gällande plan och hade en större del av kostnaden efter 2029. 

Kostnadsökningen är betydande i procent och kronor räknat. Objektets genomförande har 

med nuvarande planering sin tyngdpunkt sent under den andra halvan av den kommande 

planperioden och är fortfarande i ett tidigt planeringsskede. Tidsförskjutningen innebär att 

objektet kan påbörjas under planperioden men att huvuddelen genomförs efter 2033. 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 

Objektet var nytt i gällande plan. Objektets genomförande har med nuvarande planering sin 

tyngdpunkt under den andra halvan av den kommande planperioden. Tidsförskjutningen 

beror, förutom på kostnadsökningen, även på att sträckan idag är mötesseparerad. Den 

tillkommande effekten när det gäller att minska antalet omkomna är därför låg i förhållande 

till kostnaden. Förbättringarna ligger istället inom restid och kapacitet vilket haft lägre 

tyngd i prioriteringen.  

Ytterligare sex objekt har i sin planerade framdrift finansiering efter 2033 (se tabell 15). 

Tabell 15 Objekt i gällande plan med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya stambanor, nationella 
systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, prisnivå 

202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Tomteboda – Kallhäll, ökad 
kapacitet (pågående) 

23 106 762 97 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva – 
Skellefteå ny järnväg 

15 467 4 804 69 

Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala – 
länsgränsen Uppsala/Stockholm) 

12 891 10 528 18 

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 
elektrifiering o höjd hast 

2 267 276 88 

Vänersjöfarten, Trollhätte 
kanal/Göta älv 

5 395 351 94 

Halmstad C/bangård 730 200 73 

Malmö godsbangård, utbyggnad av 
spår 58 

Summa objekt i gällande plan 
med finansiering efter 2033 

16 921 
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Utöver objekten ovan har nio av de tillkommande objekten i planförslaget kvarstående 

finansieringsbehov efter 2033 (se tabell 16). 

Tabell 16 Nya objekt i förslaget till plan 2022-2033 med statlig finansiering efter 2033 exklusive objekt inom nya 
stambanor, nationella systemåtgärder på järnväg och storstadsförhandlingar. Miljoner kronor.  

Objekt 
Total kostnad i 

plan 2022–2033, 
prisnivå 202102 

Kostnad efter 
2033, 

prisnivå 202102 

Andel 
kostnad till 

och med 
2033, % 

Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 
Stax 32.5 ton 

405 162 60 

Malmbanan Svappavaara-Kiruna 
Stax 32.5 ton 

250 100 60 

SgöN Sävastklinten-Norra 
Sunderbyn ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

286 114 60 

Luleå C flytt av personvagns-
uppställning (etapp 1) 

146 58 60 

Luleå C ombyggnad av 
personbangård (etapp 2) 

337 231 32 

Norrbotniabanan Skellefteå – Luleå 
ny järnväg 

23 269 20 267 13 

E4 förbifart Skellefteå 1 429 958 33 

Stockholm-Skellefteå, 250 km/h på 
befintlig bana 

961 810 16 

Lund-Göteborg-Öxnered, 250 km/h 
på befintlig bana 

1 198 486 60 

Summa nya objekt i 
planförslaget med finansiering 
efter 2033 

23 186 

7.3.6. Redovisning av förslag till byggstarter år 2022–2024 och 2025–2027 

Regeringen uppdrog den 11 mars 2021 åt Trafikverket att lämna förslag på objekt som bör få 

byggstartas år 1–3 (2022–2024) samt objekt som bör få förberedas för byggstart år 4–6 

(2025–2027). Trafikverket redovisade uppdraget den 14 april 2021. Regeringen har i 

direktivet till föreliggande uppdrag angett att om planförslaget föranleder ändringar i 

förhållande till det förslag till byggstarter som Trafikverket redovisade i april 2021, ska 

ändringsförslagen särskilt redovisas och motiveras. Förslag till byggstarter redovisas i bilaga 

1. Det finns även en fördjupad redovisning av efterfrågade uppgifter i underlagsrapport

Namngivna investeringar52, i vilken ändringsförslagen redovisas och motiveras.

Följande är de objekt som har fått förändringar i byggstartperiod jämfört med redovisningen 

14 april 2021. 

52 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:224. 
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7.3.6.1. Objekt som har byggstartat 

Innan utgången av 2021 beräknas objekt ERTMS, ScanMed etapp 1 inklusive Katrineholm–

Åby (Korridor B) (enlig benämning i plan 2018-2029), ha byggstartat (se tabell 17). Objektet 

i planförslaget har delats i två deletapper. Även objektet E18 Köping–Västjädra, 

kapacitetsbrister beräknas byggstarta 2021. Objekten har regeringsbeslut om att få 

byggstarta sedan tidigare. 

Tabell 17 Objekt som har byggstartat innan utgången av 2021 – Observera uppdelning av ERTMS ScanMed etapp 1 
inklusive Katrineholm-Åby (Korridor B). 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

ERTMS, TC53 Hallsberg–Norrköping 2022–2024 Pågående 

ERTMS, TC Malmö 2022–2024 Pågående 

E18 Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 2022–2024 Pågående 

7.3.6.2. Objekt som föreslås byta byggstartsgrupp till grupp 1–3 

Trafikverket föreslår att tre objekt byter byggstartsgrupp från år 4–6 till år 1–3. Det berör 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår samt två av de tre deletapperna av objektet 

Införande av FRMCS enligt tabell 18. Kvarstående deletapp av FRMCS föreslås flytta till 

senare år inom planperioden enligt tabell 18.  

Tabell 18 Objektet Införande av FRMCS med ny uppdelning och föreslagna byggstartsgrupper. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 2025–2027 2022–2024 

Förtätning av GSM-R 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2022–2024 

FRMCS (Järnvägskommunikationssystem) 
tunnel 

2025–2027 2022–2024 

7.3.6.3. Övriga objekt som föreslås få ändrad period 

Vidare föreslår Trafikverket att fyra objekt som ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 flyttas 

till senare år inom planperioden enligt tabell 19. Detta på grund av förändrade 

förutsättningar avseende planeringsmognad och kostnader för objekten i förhållande till den 

gällande planen 2018–2029 samt med hänsyn till de totala ekonomiska utrymmena för 

nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. 

53 Trafikledningscentral 
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Tabell 19 Objekt som föreslås flyttas till senare år inom planperioden. 

Objekt 
Byggstart enligt 

senaste rapportering 
(april 2021) 

Byggstart enligt 
planförslag 

E22 Gladhammar–Verkebäck 2025–2027 2028–2033 

E4 Kongberget–Gnarp 2025–2027 2028–2033 

Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, 
kapacitetshöjning 

2025–2027 2028–2033 

E22 Ronneby Ö–Nättraby 2025–2027 2028–2033 

Införande av FRMCS 
(Järnvägskommunikationssystem) 

2025–2027 2028–2033 

7.3.6.4. Nya förslag till objekt att förbereda för byggstart 

Trafikverket föreslår dessutom att tolv objekt som inte ingick i byggstartsbeslutet för år 4–6 

får beslut om att få förbereda för byggstart under åren 2025–2027 enligt tabell 20. I 

förslaget ingår objekt där planeringen inte kommit så långt att de uppfyller alla kriterier, 

men föreslås ingå för att alla förutsättningar ska kunna klarläggas och utredas. 

Tabell 20 Nya objekt som Trafikverket föreslår ska få förberedas för byggstart under åren 2025–2027. 

Objekt 
Byggstart enligt 

planförslag 

Uppsala, Plankorsningar 2025–2027 

E4/E20 Södertäljebron, Kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart 
Stockholm 

2025–2027 

Malmbanan Nattavaara bangårdsförlängning 2025–2027 

Borlänge–Falun, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

Rv 26 Mullsjö–Slättäng 2025–2027 

Högsjö västra, förbigångsspår 2025–2027 

Katrineholm, förbigångsspår 2025–2027 

Heby, Mötesspår 2025–2027 

Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder – inkl. 
säkerhetshöjande åtgärder 

2025–2027 

Laxå, bangårdsombyggnad 2025–2027 

Ånge–Östersund, Kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 2025–2027 

ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 2025–2027 

7.3.7. Investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket redovisa ytterligare namngivna investeringar 

som övervägts för planförslaget som motsvarar en ökning av medlen för namngivna 

investeringar med 10 procent (se även bilaga 1 och underlagsrapporten om 

investeringsåtgärder). Dessa 10 procent motsvarar enligt Trafikverkets beräkning cirka 28,6 

miljarder kronor.  

Trafikverket har valt att föreslå dels utökad alternativt full finansiering för flertalet av de 

objekt som har kvarstående finansieringsbehov efter 2033 i förslaget till plan, dels ett antal 
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förslag till nya vägobjekt med huvudsakligen tydlig landsbygdsprofil och god 

trafiksäkerhetsnytta. Det återstående utrymmet upp till nivån 28,6 miljarder kronor föreslår 

Trafikverket ska användas för en utökning av medlen till trimningsåtgärder på 

landsbygdsvägnätet för ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

Motiven för att utöka finansieringen inom planperioden av de objekt som redan prioriterats 

i den gällande planen är främst att de ska kunna färdigställas och ge de nyttor som förväntas 

tidigare. Motiven för att föreslå namngivna vägobjekt med en huvudsaklig landsbygds- och 

trafiksäkerhetsprofil är att anspråken runt om i landet på förbättrade vägar är höga. De 

handlar exempelvis om att möjliggöra säker arbets- och studiependling med rimliga restider 

men även förutsägbara transporttider för gods i de delar av landet där vägtrafik är och 

förväntas vara det dominerande transportsättet under överskådlig tid. Ökningen av 

trimningsmedlen svarar på samma sätt som de namngivna vägobjekten upp mot de behov 

som kan tillgodoses med åtgärder med en kostnad under 100 miljoner kronor. 

Åtgärderna har huvudsakligen identifierats utifrån Trafikverkets arbete med betydande 

brister54 och redovisas nedan regionvis.  

Nord 

 E10 Mertainen–Kauppinen mötesseparering

 E12 Kulla–Norrfors mötesseparering

 E4 Ljusvattnet–Yttervik mötesseparering

 E4 Grimsmark–Broänge mötesseparering.

Mitt 

 E4 Kongberget–Gnarp, full finansiering under planperioden

 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning, full finansiering under

planperioden

 E16 Borlänge–Djurås, full finansiering under planperioden

 E 16/väg 66 Förbi Yttermalung

 E16 Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering

 RV 50 Förbi Grängesberg

 Väg 56 Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen

 E14 Lockne–Optand/Förbi Brunflo

 E4 Förbi Örnsköldsvik.

Öst 

 Ostkustbanan, fyra spår (Uppsala–länsgränsen Uppsala/Stockholm), ökad

finansiering under planperioden

 E20 Trafikplats Gröndal–Eskilstuna 2+2

 Hjulsta ny- eller ombyggnad av bro.

Stockholm 

54 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 
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 E4 trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS

 E4 trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av E4

Förbifart Stockholm.

Väst 

 Västra stambanan Laxå–Alingsås högre kapacitet, full finansiering under

planperioden

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1

 E18 Valnäs–riksgränsen, deletapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1

 Väg 26 Halmstad–Oskarström, 2+1-väg

 E45 Vänersborg–Mellerud, deletapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1.

Syd 

 E22 Ronneby Ö–Nättraby, full finansiering under planperioden

 Alvesta, triangelspår, full finansiering under planperioden

 Maria–Helsingborg C, dubbelspår, ökad finansiering under planperioden

 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana, ökad

finansiering under planperioden

 E4 Trafikplats Ekhagen

 Rv 26 Smålandsstenar–Gislaved

 Rv 40 Skogslid–Haga

 E22 Genom Mönsterås

 Rv 25 Nybro, trafikplats Glasporten

 Rv 40 Toverum–Hyttan

 Rv 25 Förbi Lessebo

 Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. trafikplats

 E6 Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält E4 genom Jönköping,

tpl Ekhagen.

7.3.8. Kort om kostnads- och effektbedömningar och deras osäkerheter 

För nya investeringsåtgärder och för ej ekonomiskt byggstartade investeringsåtgärder i 

befintlig plan, har nya anläggningskostnadskalkyler tagits fram enligt Trafikverkets 

kalkylprocess som omfattar traditionell kalkylmetodik (kvantiteter x à-pris) och 

osäkerhetsanalys enligt successivprincipen55. För investeringsåtgärder där det redan fanns 

aktuella kalkyler framtagna med denna metod har en prisnivåomräkning skett av dessa 

kalkyler.  

För investeringsåtgärder som bedömts ligga längre bort i tiden och där utformningen är mer 

osäker har en förenklad metod använts för kalkylering, som kallas grov kostnadsindikation.  

55 Läs mer i Trafikverket (2021), Namngivna investeringar –  Underlagsrapport till Förslag till 
nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224, avsnitt 1.1.7. 
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För flertalet investeringsåtgärder i gällande plan som ännu inte har byggstartat, och för nya 

förslag till investeringsåtgärder, har nya samhällsekonomiska analyser och samlade 

effektbedömningar genomförts.56 Ett sammandrag redovisas i bilaga 1 i denna rapport och 

en mer utförlig redovisning av investeringarna finns i en underlagsrapport.57 

7.4. Åtgärder för de stora industriinvesteringarna i 
Norrbotten och i Västerbotten58 

De företagsetableringar och företagsexpansioner som genomförs eller planeras i 

Norrbottens län och Västerbottens län kommer att ställa nya krav på 

transportinfrastrukturen. Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera vilken 

påverkan detta får för transportinfrastrukturen samt vilka behov av åtgärder som kan väntas 

uppstå med anledning av denna samhällsomställning. 

Uppdraget är avgränsat till pågående stora företagsetableringar i Norrbottens län och 

Västerbottens län och dess påverkan på den statliga transportinfrastrukturen i Sverige. De 

etableringar som särskilt ger påverkan på transportsystemet i form av både godstransporter 

och persontransporter är omställning till koldioxidfri stålframställning (Hybrit 

Development AB, LKAB, SSAB och H2 Green Steel AB) samt företagsetableringar och 

expansioner i Skellefteå (Northvolt AB, Boliden AB och följdetableringar). Flera av 

investeringarna kopplat till omställning till koldioxidfri stålframställning planeras just nu 

för att vara i produktion med början 2025, medan Bolidens investeringar och Northvolts 

första etapp beräknas vara i produktion innan årets utgång. 

Analysen visar att påtagliga trafikökningar, jämfört med dagens trafik och Trafikverkets 

basprognos, framförallt kommer att påverka följande befintliga infrastruktur: 

 Järnvägen Luleå–Riksgränsen

 Hamn och farled i Luleå

 Väg E4 förbi Skellefteå, samt anslutande statliga regionala vägar i Skellefteå

(Skellefteåtriangeln)

 Lokala statliga vägar i direkt anslutning till företagsetableringarna.

Analysen visar också att ökad arbetspendling är en förutsättning för 

kompetensförsörjningen till de nya etableringarna. De pågående företagsetableringarna och 

den samhällsomvandling samt befolkningsökning som dessa medför kommer också att 

innebära ökade trafik- och transportflöden längs Norrlandskusten och vidare söderut i 

Sverige. Detta innebär att den planerade Norrbotniabanan kommer att vara viktig ur flera 

perspektiv för att få en robust och effektiv infrastruktur längs Norrlandskusten.  

7.4.1. Järnvägen Luleå–Riksgränsen 

För att möta behovet av utvecklad infrastruktur föreslår Trafikverket en lånefinansiering för 

att kunna göra en storsatsning på järnvägen Luleå–Riksgränsen som är helt avgörande för 

56 http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planer-och-
beslutsunderlag/Samhallsekonomiskt-beslutsunderlag/  
57 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, Publikation 2021:224. 
58 Se även den särskilda redovisningen rörande regeringsuppdraget: Trafikverket (2021), Åtgärder i 
transportinfrastrukturen för de stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten. 
Publikation 2021:229. 
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att säkerställa att näringslivssatsningarna kan genomföras på ett önskvärt sätt. Inom ramen 

för detta paket bör följande delar ingå: 

 Dubbelspår Luleå–Boden

 Ökning till Stax 32,5 ton på sträckan Kiruna–Riksgränsen och Svappavaara–Kiruna

 Förlängning av mötesstationerna Murjek, Harrträsk, Näsberg och Nuortikon

 Luleå C flytt av personvagnsuppställningen samt ombyggnad av personbangård

 Malmbanan Boden–Gällivare stängselsystem och passager för ren och vilt

 Mindre trimningsåtgärder i Luleå C, Boden C och på sträckan Boden–Kiruna.

Kostnaderna för järnvägsåtgärderna Luleå–Riksgränsen uppskattas till cirka 7,5 miljarder 

kronor. 

Lånefinansieringen skulle möjliggöra ett snabbt genomförande av järnvägsåtgärderna på 

sträckan Luleå–Riksgränsen vilket delvis skulle kunna finansieras med högre banavgift. 

Inriktningen bör vara att en andel av investeringskostnaden kan tas ut av de järnvägsföretag 

som utnyttjar bandelen och som får nytta av investeringarna. Utformningen av en sådan 

finansieringslösning behöver utredas vidare.  

7.4.2. Vägar kring Skellefteå 

För att möta den snabba samhällsutvecklingen och de industriinvesteringar som nu sker i 

Skellefteå föreslår Trafikverket en satsning på följande åtgärder i Skellefteå: 

 E4 förbifart Skellefteå

 Demonstrationsanläggning i syfte att möjliggöra utveckling kopplad mot

elektrifiering och digitalisering på väg 372 Skellefteå–Skelleftehamn

 Åtgärder i form av trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärder på väg 95, 372

och AC 827 i Skellefteå. För att säkerställa genomförande bör en eventuell extra

satsning till den regionala planen prövas.

Kostnaden för E4 förbifart Skellefteå uppskattas till cirka 1,4 miljarder kronor och 

kostnaderna för de trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande åtgärderna på väg 95, 372 och AC 

827 uppskattas till cirka 600 miljoner kronor. 

En eventuell lånefinansiering till järnvägen Luleå–Riksgränsen skulle frigöra cirka 700–

800 miljoner kronor i Trafikverkets förslag till nationell plan vilket skulle kunna användas 

för att finansiera delar av E4 förbifart Skellefteå. Det innebär dock att förbifarten kommer 

att kunna slutföras först efter 2033. För att kunna öka framdriften bör andra finansieringar 

såsom medfinansieringar och infrastrukturavgifter prövas. För förbifarten på väg E4 i 

Skellefteå finns det en möjlighet att finansiera bron över Skellefte älv med en 

infrastrukturavgift. Det behöver dock analyseras ytterligare. 

7.4.3. Norrbotniabanan 

Trafikverket har analyserat möjligheterna att tidigarelägga åtgärder i gällande nationell 

plan. För Norrbotniabanan, delen Dåva–Skellefteå är det möjligt att tidigarelägga 

byggstarten med ett till två år och färdigställandet skulle då kunna ske i slutet på 

planperioden 2022–2033, om ingen hänsyn tas till eventuella finansiella begränsningar och 

under förutsättning att tillståndsprocesser inte drar ut på tiden. 
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7.5. Innovation i utvecklingen av transportinfrastrukturen 

Ny teknik som bygger på automatisering, digitalisering och elektrifiering behöver få 

genomslag i det praktiska genomförandet av entreprenader, för att på sikt kunna bidra till 

mer hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Trafikverket föreslår ett antal projekt som 

myndigheten bedömer är lämpliga för olika typer av systemdemonstration, för att accelerera 

införandet av nya lösningar samt öka Trafikverkets och branschens förmåga inom planering, 

trafikledning, vidmakthållande och byggande. Se även kapitel 5 om de övergripande 

prioriteringarna inom forskning och innovation. 

Inledningsvis ges en övergripande bild av digitaliseringens potential på transportområdet, 

för att illustrera vad innovation kan åstadkomma i det specifika avseendet. Därefter 

redovisas konkreta förslag på objekt som kan vara lämpliga för olika innovativa lösningar. 

7.5.1. Digitaliseringens påverkan på transportsystemet 

Digitalisering är en utveckling och förändrande kraft som påverkar hela samhället, inklusive 

transportsystemets utformning, underhåll och användning. Mängden data och information 

ökar och blir alltmer lättillgänglig. I takt med att samhället digitaliseras skapas nya tjänster i 

transportsystemets olika delar, där befintlig infrastruktur tas till vara och utvecklas med 

hjälp av digital infrastruktur59 och digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya 

typer av åtgärder och beslutsstöd som på olika sätt bygger på interaktion mellan fordon och 

infrastruktur för att skapa nyttor i transportsystemet.  

Trafikverket kommer under planperioden att verka för att ta tillvara digitaliseringens 

möjligheter genom att beakta utveckling av informationsmängder och den digitala 

infrastrukturen, både inom ramen för den egna verksamheten och i samverkan med andra 

aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag av digitalisering som ger direkta effekter i 

transportsystemet kan underlätta omställningen till ett hållbart transportsystem.  

Åtgärder och beslutsstöd som nyttjar digitalisering kan även komplettera nuvarande arbete 

med åtgärdsval, och på sikt ersätta dagens åtgärder med nya lösningar. Detta kan ske genom 

att identifiera brister och behov på ett effektivt sätt samt föreslå kostnadseffektiva åtgärder i 

transportsystemet. Dessa åtgärder bidrar till att de transportpolitiska målen uppfylls, till 

exempel genom att optimera nyttjandet av befintlig kapacitet, minska utsläppen på utsatta 

platser, förbättra framkomlighet och tillgänglighet eller till att färre omkommer eller skadas 

allvarligt i transportsystemet.  

Åtgärder som nyttjar digitalisering inom transportsystemet kommer steg för steg att 

utvecklas, demonstreras och implementeras under planperioden. Genomslagstakten beror 

på flera faktorer som är svåra att uppskatta en tydlig tidplan för. Det handlar bland annat 

om teknikutveckling, tillgång till data, efterfrågan hos transportköpare, behov av förändrade 

regelverk och utveckling av Trafikverkets interna arbetssätt för upphandling och 

genomförande av åtgärder. Därför krävs ett flexibelt förhållningssätt och utrymme i 

planeringsprocessen för att kunna driva förutsättningsskapande initiativ som leder till att 

Trafikverket stegvis kan implementera den här typen av nya åtgärder och beslutsstöd. 

Ökad tillgång till och produktion av data och information i olika former innebär nya 

möjligheter att utveckla alla delar i planeringen av transportsystemet. Därför bör satsningar 

59 Digital infrastruktur kan delas upp i hård och mjuk infrastruktur. Den hårda är fysisk infrastruktur. 
till exempel master, kablar, ledningar och sensorer. Det är dessa saker som transporterar data. Den 
mjuka infrastrukturen handlar om lagar, standarder och begreppsanvändning och är sådant som gör 
att data kan delas och användas till att förbättra tjänster och funktioner i transportsystemet. 
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inom detta område prioriteras under planperioden. Information blir en allt viktigare del av 

transportsystemet. Trafikverket följer regeringens strategi Data – en underutnyttjad resurs 

för Sverige, och arbetar aktivt för att tillgängliggöra exempelvis vägdata, trafikdata och 

digitaliserade trafikregler. 60 Data som delas mellan olika aktörer möjliggör och underlättar 

utvecklingen av nya tjänster och tekniker som optimerar transporter, underhåll och 

användandet av vägsystemet genom val av tidpunkt, färdmedel eller resväg. Detta skulle 

bidra till ett mer effektivt nyttjande av transportsystemet, exempelvis genom dynamisk 

trafikregelgivning som stöttar introduktionen av automatiserade fordon.  

Datadriven analys ger möjlighet att med större precision beskriva mål, behov och brister i 

transportsystemet, och att fatta väl avvägda beslut och välja kostnadseffektiva åtgärder för 

både investeringar, underhåll och trafikledning. För att möjliggöra detta krävs en 

ambitionshöjning av förmågan hos aktörer i transportsystemet att ta emot, hantera och 

kvalitetssäkra data om bland annat infrastrukturen, dess tillstånd och flöden. Det kan till 

exempel ske genom att ta steg mot att skapa en digital tvilling av infrastrukturen, en 

grunddatadomän för transportsystemet eller förtydliga Trafikverkets uppdrag kring 

Nationell vägdatabas (NVDB). Dessa är exempel på digitala initiativ hos myndigheten som 

har direkt påverkan på transportsystemet och skapar nyttor hos olika aktörer.  

En grundläggande del i utvecklingen handlar om tillgång till rätt data med rätt kvalitet för 

att skapa förutsättningar för att kunna använda olika analysverktyg och AI med framgång. 

Denna utveckling är en grundförutsättning för att bli en datadriven organisation. Inom 

Trafikverket pågår för närvarande ett antal förutsättningsskapande aktiviteter, exempelvis 

fortsatt etablering av informationsförvaltning, utveckling av regelverk för hantering av stora 

och mer samlade datamängder, utveckling av vår tekniska analysmiljö och införande av nya 

roller inom analysområdet. 

Trafikverket kommer inte att på egen hand kunna skapa alla de positiva effekter som en 

digitalisering av användande, byggande och vidmakthållande av transportsystemet kan ge. 

Trafikverket och andra statliga aktörer behöver agera som stabila hörnpelare i de nätverk 

som uppstår.  

Digitaliseringen kräver en tydlig positionering av Trafikverkets roll och uppgift i de system 

där flera parter är beroende av varandra för att nå utvecklingsmålen. Således finns ett behov 

av att utreda vilka initiativ som staten, genom exempelvis Trafikverket, ska ansvara för. 

7.5.2. Plan för fortsatt elektrifiering 

Enligt direktivet ska Trafikverket redogöra för det fortsatta genomförandet av den plan för 

elektrifiering av delar av det statliga vägnätet som Trafikverket redovisade i februari 2021.61 

Redovisningen kan sammanfattas i följande rekommendationer: 

 Lokala och regionala tunga transporter kan elektrifieras med en utbyggd

laddinfrastruktur. Bristen på infrastruktur för stationär laddning bedöms utgöra ett

hinder för elektrifiering av tunga fordon och infrastrukturen bör byggas ut i närtid

för att påskynda elektrifieringen.

60 https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--
en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-
intelligens-och-digital-innovation 
61 Trafikverket (2021), Analysera förutsättningar och planera för utbyggnad av elvägar. Publikation 
2021:013. Trafikverket (2021). Behov av laddinfrastruktur för snabbladdning av tunga fordon längs 
större vägar. Publikation 2021:012. 
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 För tunga fordon som används över större områden, har länge körsträckor eller har

ett högre energibehov finns flera tänkbara alternativ såsom elväg, bränslecell,

biodrivmedel och stationär laddning.

 Under de närmaste åren behövs fortsatt arbete med att ta fram kunskapsunderlag

kring hur tunga lastbilar som verkar över längre avstånd kan elektrifieras.

Elektrifieringslösningar för tunga transporter utvecklas i snabb takt och Trafikverket ser i 

nuläget ingen anledning att ändra de övergripande rekommendationerna. Den snabba 

utvecklingen inom batterikapacitet och möjligheter att nyttja vätgas bidrar till att den nu 

föreslagna ambitionsnivån för utbyggnad av elvägar är något lägre jämfört med den plan 

som föreslogs i regeringsuppdraget. 

Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg (den så kallade piloten) på 

sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–

2026. Beräknad totalkostnad för objektet är 500–600 miljoner kronor och beror bland 

annat på val av teknik. Fler objekt under perioden 2022–2026 bedöms inte vara rimligt med 

hänsyn till långa ledtider för den fysiska planläggningsprocessen. 

Den fortsatta planeringen syftar även till att kunna besluta om en eventuell fortsatt 

utbyggnad av elvägar inom ramen för nästa planrevidering. Trafikverkets förslag är därför 

att se över den tidigare utbyggnadsplanen, identifiera lämpliga sträckor och peka ut dem 

som prioriterade brister inför nästa planrevidering. Trafikverket bedömer att sträckor på 

cirka 200–300 kilometer kan vara en lämplig ambition att planera för med hänsyn till den 

snabba utvecklingen inom andra områden inom elektrifieringen av transportsystemet. Det 

sker även mycket internationellt kring elvägar där bland annat USA, Tyskland, Frankrike, 

Storbritannien, Israel och Kina har strategier för elektrifiering av transportsystemet som 

inkluderar elvägar. Det ska även etableras större test och permanenta sträckor i både Italien, 

Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Indien och Israel de närmaste åren. 

När det gäller samordning av elvägar avser Trafikverket ta ett fortsatt ansvar, framför allt 

nationellt men delvis även internationellt. Det sker genom Trafikverkets 

elektrifieringsprogram och kommer att innefatta olika typer av aktiviteter. Det handlar om 

aktörssamverkan och olika typer av seminarier eller workshops. Det kan också handla om 

att sprida kunskap och bidra till en gemensam kunskapsplattform för olika aktörer.  

I den fortsatta planeringen av elektrifiering av transportsektorn och i synnerhet elvägar är 

en fortsatt samverkan med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter viktig. 

Trafikverket kommer därför att ta initiativ till en tydligare samverkan mellan berörda 

myndigheter. Det är också viktigt att beakta utvecklingen inom området och följa det arbete 

som bedrivs inom Elektrifieringskommissionen det närmaste året.  

7.5.3. Förslag på lämpliga objekt för innovativa lösningar 

Trafikverket föreslår här ett antal projekt som myndigheten bedömer är lämpliga för olika 

typer av innovation och för att driva på utvecklingen mot minskade klimatavtryck i 

byggskedet. De projekt som beskrivs nedan under 7.5.3.1 och 7.5.3.4 är inte namngivna och 

kommer att utvecklas och finansieras inom posten trimnings- och miljöåtgärder. 

7.5.3.1. Väg 372 Skellefteå 

Väg 372 knyter samman centrala Skellefteå med hamnen och industriområdet Bergsbyn där 

Northvolt och andra etableringar väntas skapa cirka 5 000 nya arbetstillfällen. En 

systemdemonstrator föreslås omfatta både en plattform för utbyte och samverkan liksom 

delprojekt för fysiska och digitala anpassningar av infrastrukturen. Flera aktörer involveras 

för sådana åtgärder, och diskussion för att skapa en plattform pågår redan med 
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DriveSweden, universiteten i Luleå och Umeå, Region Västerbotten, Skellefteå kommun och 

näringslivsföreträdare (Northvolt, Boliden). En systemdemonstrator ska leda till 

beställningar av trimningsåtgärder som möjliggör elektrifierade och på sikt automatiserade 

gods- och persontransporter längs väg 372. 

Trafikverket bedömer att väg 372 skulle kunna utgöra en lämplig sträcka för elektrifiering 

och digitalisering som kan kopplas till de ovan nämnda satsningarna.  

7.5.3.2. Väg 259 Tvärförbindelse Södertörn 

Tvärförbindelse Södertörn blir en två mil lång ny mötesfri motortrafikled söder om 

Stockholm med separat gång- och cykelväg längs hela sträckan. Tillsammans med 

E4 Förbifart Stockholm och Norrortsleden bildar tvärförbindelsen en yttre tvärled som 

binder samman de södra och norra delarna av Stockholms län. Leden knyter även samman 

den nya hamnen Nynäshamn-Norvik med E4/E20 och bidrar därmed till att skapa 

förutsättningar för en ökad överflyttning av gods från väg till sjöfart. 

Genom att skapa särskilt utrymme för nya innovationer och arbetssätt under en av de senare 

entreprenaderna vid byggandet, vill Trafikverket undersöka möjligheterna till effektivisering 

och minskad miljöbelastning. Elektrifiering, digitalisering och automatisering skapar 

tillsammans nya möjligheter för att effektivisera anläggningsprojektet. Utsläppen av 

växthusgaser kan minskas, energi- och resursanvändningen effektiviseras och kvaliteten i 

informationsutbyte genom hela byggprocessen ökas. Genom att kombinera elektrifiering 

med digitalisering och autonoma fordon är bedömningen också att tidsåtgången för vissa 

aktiviteter kan minskas genom att utnyttja en större del av dygnet. Digitaliseringen i sin tur 

skapar förbättrade möjligheter till exempel för optimering av masstransporter, ökad 

personsäkerhet samt kontroll av mängder och kvalitet. 

7.5.3.3. Norrbotniabanan 

För Norrbotniabanans första etapp med fastställd järnvägsplan (Umeå–Dåva), har 

Trafikverket redan nu ställt krav på att vissa delar av tunnelentreprenaden (borrning, 

bergsförstärkning och skrotning) ska genomföras med elektrifierade arbetsmaskiner. 

När det gäller lastning och uttransport av bergmassor sker dessa moment idag med 

dieseldrivna maskiner. För att närma sig ett klimatneutralt byggande överväger Trafikverket 

därför att leasa elektrifierade dumprar och hjullastare samt laddinfrastruktur, så att denna 

utrustning kan tillhandahållas entreprenören. Att leasa utrustningen är ett sätt att forcera 

elektrifieringen. Entreprenören hinner nämligen inte anskaffa sådan utrustning efter 

kontrakts tecknande. Skulle detta förverkligas bedömer Trafikverket att projektet kan vara 

det första helelektrifierade tunneldrivningsprojektet i världen. 

7.5.3.4. Regional demonstrator för fortsatt elektrifiering 

Trafikverket ser ett behov av att testa och demonstrera hur elvägar, och även elektrifiering i 

annan form än elvägar, kan integreras i vägtransportsystemet och samhället i stort. Ett 

exempel skulle kunna vara en regional demonstrator som visar hur elektrifieringen kan 

genomföras i gränssnittet mellan statlig och kommunal väghållare, och där såväl lätt som 

tung trafik ska kunna tillgodogöra sig elektrifieringens potentialer.  

Trafikverket bedömer att en regional systemdemonstrator (pilot) av det slag som beskrivits 

ovan skulle bidra till kunskap gällande både tekniska, juridiska och affärsmässiga aspekter 

på elektrifieringen. Vidare bedömer Trafikverket, efter att ha sonderat förutsättningarna för 

samarbete, att det finns intressenter för en sådan regional demonstrator i Halmstad med 

omnejd. 
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7.6. Nya stambanor för höghastighetståg 

Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta investeringar 

på de nya stambanorna för höghastighetståg till ett belopp av 107 miljarder kronor, att de 

etapper av de nya stambanorna som ingår i nu gällande plan ska genomföras och att 

samtliga etapper ska ingå i planförslaget (se figur 29).  

Då förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram i pågående planläggningsprocess för 

Göteborg–Borås behöver Trafikverket senarelägga planerad produktion av objektet och 

omfördela medel till andra objekt både inom och utom nya stambanor under planperioden. 

Trafikverket föreslår därför att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under 

planperioden. 

Figur 29 Principiell kartbild över nya stambanor för höghastighetståg. 

7.6.1. Nuvarande systemutformning och pågående planering 

Syftet med nya stambanor Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är att de ska: 

 Tillföra betydande kapacitet i Sveriges järnvägssystem samt möjliggöra punktliga

och robusta resor och transporter för människor och näringsliv.

 Ge väsentligt kortare restider med tåg inom Sverige samt mellan Sverige och andra

länder i Europa.

 Genom ökad tillgänglighet och nya reserelationer skapa goda förutsättningar för

starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling.

 Främja hållbara resor och transporter.

De nya stambanorna ska också bidra till stadsutveckling, bostadsbyggande och större 

arbetsmarknadsregioner.   
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För att leverera den funktion som är syftet med nya stambanor har inriktningen varit ett 

separerat system dimensionerat för en hög hastighet (320 km/tim62) och en anläggning med 

lågt underhållsbehov.  

I den gällande planen ingår tre etapper av nya stambanor för vilka planläggningsprocess 

pågår: Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund. 

Planeringsarbetet på de centrala delarna mellan Linköping och Borås/Hässleholm ligger 

vilande sedan åtgärdsvalsstudier avslutades 2018, eftersom sträckorna inte ingår som 

namngivna objekt eller utpekade brister i gällande nationell plan.  

Investeringskostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning är bedömd 

till 325 +/- 55 miljarder kronor i 2021 års prisnivå.63  

7.6.2. Kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet 

Trafikverket ska enligt regeringens direktiv redovisa hur valet av produktionsmetoder kan 

bidra till en effektivare utbyggnad och ökad uppfyllelse av de transportpolitiska målen, 

inklusive klimatmålen, samt vilka andra kostnadsreducerande åtgärder som kan bidra till 

sänkta produktionskostnader, vilka åtgärder som krävs för att dessa ska kunna realiseras 

och hur stora besparingar som kan förväntas.  

För att minska kostnaderna i investeringsskedet har Trafikverket gjort ett fördjupat arbete 

inom de potentialområden för reducerad investeringskostnad som redovisades i samband 

med regeringsuppdraget i februari 202164.  

Utifrån de möjliga kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet som identifierats är 

Trafikverkets mål att den totala investeringskostnaden för nya stambanor ska reduceras 

med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för nuvarande 

systemutformning.  

Detta föranleder bland annat att följande förändringar jämfört med tidigare inriktning görs 

på systemnivå: 

 Teknikval med lägre investeringskostnad görs genom anpassning av tekniska

standarder. Till exempel utformas hela systemet med ballasterat spår.

 Förenklade tätortspassager genom sänkta hastigheter i vissa tätorter för att minska

kostnaderna för centrala stationslägen.

 Förenklade stationsutformningar genom färre spår för vändande tåg.

Konsekvenserna av justeringarna blir att restiden för ändpunktstrafiken ökar med 5–10 

minuter. Möjligheterna för tågvändningar minskar, vilket medför att vissa hittills antagna 

trafikeringsupplägg för den regionala trafiken inte blir möjliga. I viss mån begränsas därför 

flexibiliteten i systemet och kapacitetstillskottet blir något mindre. Systemet kommer att 

utformas för att ge minst lika god tillgänglighet och punktlighet som andra nybyggda delar 

av det svenska järnvägssystemet, men inte längre med den högre ambitionsnivå för nya 

62 Utom Ostlänken och Göteborg–Borås som dimensioneras för 250 km/tim. 
63 Indexreglerad kostnad motsvarande de tidigare redovisade 295 +/- 50 miljarder kronor som 
avsågs i 2017 års prisnivå. Kostnad omfattar nya stambanor mellan Gerstaberg (Järna), Almedal 
(Göteborg) respektive Lund. För avgränsningar avseende kostnadsbedömning, se även: Trafikverket 
(2021) Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033. Publikation 2021:187. 
64 Trafikverket (2021), Nya stambanor för höghastighetståg – Slutredovisning av uppdrag angående 
nya stambanor för höghastighetståg. Publikation 2020:025. 
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stambanor som Trafikverket tidigare utgått ifrån. Förändrade teknikval ger även ett ökat 

behov av underhåll och reinvesteringar.  

De funktionella förändringarna som görs bedöms ligga i linje med syftet för nya stambanor 

och de övergripande förväntningarna på systemet. Vissa delnyttor kommer att förändras 

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i 

aktuella bedömningar.  

Inriktningen att minska investeringskostnaderna med 65 miljarder kronor innebär att den 

bedömda kostnaden för nya stambanor efter kostnadsreducerande åtgärder är 

260 +/- 45 miljarder kronor.65  

Vilka kostnadsreducerande åtgärder som är möjliga att genomföra i olika delar av systemet 

beror på en mängd parametrar, till exempel topografiska förutsättningar, nuvarande 

systemutformning och rimligheten i eventuella omtag i pågående processer. Ny bedömd 

kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder för systemet och de ingående objekten framgår 

av tabell 21. 

Tabell 21 Bedömda kostnader enligt nuvarande systemutformning respektive efter kostnadsreducerande åtgärder. 
Bedömda kostnader för systemet redovisas dels med den mest troliga kostnaden (50-procentspercentilen) dels med ett 
osäkerhetsintervall. Miljarder kronor.  

Bedömd kostnad 
(Nuvarande systemutformning)

Ny bedömd kostnad66 
(Efter kostnadsreducerande 

åtgärder) 

Nya stambanor 325 +/- 55 260 +/- 45 

Objekt Ostlänken 91 81 

Objekt Göteborg–Borås 44 38 

Objekt Hässleholm–Lund 28 21 

Centrala delar   
(Linköping–Borås/Hässleholm) 

162 120 

Av den ovan nämnda kostnadsreduktionen förutsätter 5–10 miljarder kronor förändringar 

av juridiska regelverk och andra styrande parametrar som ligger utanför Trafikverkets 

mandat. I följande frågor är Trafikverket beroende av stöd från andra parter för att realisera 

kostnadsreduceringar:  

 Förändrad lagstiftning för effektivare och mer hållbar masshantering.

 Särskilt uppdrag till länsstyrelser och andra myndigheter gällande samverkan kring

stabila planeringsförutsättningar och effektiva processer för nya stambanor. (Se

vidare avsnitt 7.6.6)

 Förändrade regelverk/tillämpningar avseende möjlighet att ställa krav på

fordonsegenskaper.

För att reducera investeringskostnaderna för nya stambanor krävs dessutom ett 

kontinuerligt och proaktivt arbete med produktivitetshöjande åtgärder. Nya stambanors 

65 Bedömd kostnad efter kostnadsreducerande åtgärder utgör den kostnad som bedömts möjlig 
förutsatt att samtliga kostnadsreducerande åtgärder kan realiseras i sin fulla potential. Detta kräver 
ett successivt arbete och att ett flertal åtgärder och förutsättningar samverkar.   
66 Se föregående not. 



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

130 (224) 

omfattning och volym möjliggör stordriftsfördelar och effektivisering genom 

standardisering och industriell produktion av vanligt förekommande anläggningsdelar. En 

anläggning som byggts med industrialiserade metoder bidrar inte bara med en lägre 

investeringskostnad, utan ger även goda förutsättningar för kostnadseffektivt underhåll och 

reinvesteringar under drifttiden. En fördjupad beskrivning av kostnadsreducerande 

åtgärder finns i underlagsrapporten om nya stambanor.67  

Nya stambanor omfattar stora anläggningsvolymer vars produktionsmetoder och ingående 

material innebär omfattande utsläpp av växthusgaser. De stora anläggningsvolymerna över 

lång tid utgör ett bra underlag för utveckling och innovationer i omställningen mot 

klimatneutrala material och energieffektiva metoder. Nya Stambanor kommer att driva ett 

proaktivt och kontinuerligt arbete för att främja utvecklingen mot och omställningen till en 

klimatneutral och energieffektiv anläggningsbransch och därmed ökad uppfyllelse av 

klimatmålen.  

7.6.3. Samlad organisation och effektiv kostnadsstyrning 

Regeringen anser att det fortsatta genomförandet av nya stambanor bör ske i en samlad och 

separat projektorganisation inom Trafikverket. Regeringen har i direktiven angett att 

Trafikverket ska redogöra för hur myndigheten avser att organisera det fortsatta 

genomförandet av nya stambanor.  

Ansvaret för både planering och genomförande av nya stambanor ligger, sedan den 1 

oktober 2020, samlat under programorganisationen Nya Stambanor. Detta ger 

förutsättningar för att utifrån ett systemperspektiv samordna, optimera och prioritera för att 

styra mot hög kostnadseffektivitet och kostnadskontroll. Det samlade ansvaret för planering 

och genomförande innebär också möjlighet att styra om resurser och göra prioriteringar 

mellan olika delar av nya stambanor vid eventuella hinder i pågående processer. 

Vidare möjliggör den samlade organisationen även stordriftsfördelar och effektivisering 

genom utveckling av standardiserade produkter och arbetssätt. I det fortlöpande arbetet 

omhändertas och värderas kontinuerligt möjligheter till sänkta kostnader och 

produktivitetshöjande åtgärder. Det gäller både i objekt som ingår i gällande plan, och i det 

fortsatta arbetet med planering av systemet som helhet. En fastlagd utbyggnadsplan som 

tydliggör volymer och genomförande över tid ger stabilitet i planeringen och goda 

förutsättningar för standardisering och industriell produktion.  

Trafikverket avser att årligen, till uppdragsgivaren, redovisa framdrift och ekonomisk status 

för att ge en samlad bild med hög grad av transparens.  

7.6.4. Planförslag nya stambanor för höghastighetståg 

I regeringens direktiv till Trafikverket anges att de nya stambanorna i planförslaget bör 

innefatta investeringar till ett belopp av 107 miljarder kronor. Med kostnadsreducerande 

åtgärder inarbetade hade denna nivå legat i linje med planerad planläggning och produktion 

under planperioden.  

Eftersom Härryda kommun har meddelat att de inte avser att medverka i det fortsatta 

planarbetet gällande nya stambanor för höghastighetståg saknas i nuläget förutsättningar 

att gå vidare i delar av pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås. I och med detta 

pausar Trafikverket allt planläggningsarbete som berör Härryda kommun i avvaktan på 

regeringens beslut om tillåtlighet för sträckan. Trafikverket avser att lämna in ansökan om 

67 Trafikverket (2021), Nya stambanor – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. Publikation 2021:187. 
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tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken till regeringen under 2022. Detta innebär att 

färdigställandet av Göteborg–Borås senareläggs med minst tre år och att medelsbehovet 

inom Göteborg–Borås därmed minskar med 8 miljarder kronor under planperioden. Av 

dessa omfördelas 5 miljarder kronor inom nya stambanor vilket innebär en mer offensiv 

tidplan, dels för genomförandet av Ostlänken dels för planläggning av objekt i systemets 

centrala delar. Figur 30 visar medelsfördelning och prognos för nya stambanor under 

utbyggnaden. 

Figur 30 Medelsfördelning och prognos för nya stambanor under utbyggnaden. Prognosen efter planperioden (2022–2033) 
bygger på antagandet om att fortsatt finansiering möjliggörs i motsvarande takt som under slutet av planperioden. 
Miljoner kronor. 

Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten där 

planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund, 

färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar i norr med start i Järna och 

fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av Göteborg–Borås respektive Hässleholm–

Lund är planerad till 2025–2027 respektive 2027–2029.  

Under planperioden kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att genomföras, 

vilken beskrivs närmare nedan. För planläggning av centrala systemdelar mellan Linköping 

och Borås respektive Hässleholm avsätts 3 miljarder kronor under planperioden. 

7.6.5. Systemövergripande utbyggnadsanalys 

Inriktningen är att nya stambanor i sin helhet ska stå klara 2045. Planeringen behöver utgå 

ifrån ett systemperspektiv för att nyttorna av de nya stambanorna i sin helhet ska realiseras 

och kunna optimeras utifrån både funktionella, kostnadsmässiga och tidsmässiga aspekter. 

Detta gäller systemets funktion mellan Stockholm, Göteborg och Malmö men också hur de 

nya stambanorna samverkar med det övriga järnvägssystemet och transportsystemet i stort. 

För att den fortsatta utbyggnaden av nya stambanor ska optimeras utifrån behoven på 

systemnivå kommer en systemövergripande utbyggnadsanalys att göras tidigt under 
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planperioden. Analysen ska klarlägga funktionella och tidsmässiga beroenden mellan nya 

stambanor och andra identifierade brister och planerade åtgärder med stor påverkan på 

systemets grundfunktion. Exempel på brister och åtgärder utanför nya stambanors system 

är plattformskapacitet i systemets ändpunkter, kapacitetsåtgärder in mot storstäderna, 

uppställningsspår och andra sidosystem. Den systemövergripande utbyggnadsanalysen 

syftar till att, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och operatörer, klarlägga 

funktionella förutsättningar och fortsatt inriktning för planering och genomförande av nya 

stambanor. Detta så att utbyggnaden kan ske på ett kostnadseffektivt sätt som innebär att 

bästa möjliga effekt fås av respektive delsträcka.  

Den systemövergripande utbyggnadsanalysen ska resultera i en utbyggnadsplan för nya 

stambanor. Utbyggnadsplanen kommer att presenteras för uppdragsgivaren som underlag 

för beslut om fortsatt utbyggnadsordning i samband med kommande planrevidering.  

7.6.6. Förberedande planering och planläggning 

Planläggningsprocessen för systemets centrala delar (Linköping–Borås/Hässleholm) 

beräknas kunna påbörjas omkring 2026. För att effektivisera kommande planläggning 

genomförs, i samverkan med berörda myndigheter, regioner och kommuner ett 

förberedande planeringsarbete. Syftet med det förberedande arbetet är att:   

 Se över och justera nuvarande systemutformning (avseende

trafikeringsmöjligheter, hastigheter genom tätorter, stationer med mera) så att den

i så stor utsträckning som möjligt omhändertar kostnadsreducerande åtgärder och

samtidigt skapar nyttor på både nationell och regional nivå.

 Utforma och teckna gemensamma avsiktsförklaringar med regioner och kommuner

avseende ny systemutformning samt inriktning, innehåll och samverkansprocesser

i kommande planläggning.

 Genomlysa de fysiska förutsättningarna på sträckorna avseende genomförbarhet

och kostnader, samt avgränsa och verifiera utredningsområden.

I samband med det förberedande arbetet avser Trafikverket tillsammans med berörda 

länsstyrelser och andra myndigheter se över hur samverkans-, planerings-, handläggnings-, 

tillstånds- och prövningsprocesser kan samlas och samordnas för att säkerställa stabila 

planeringsförutsättningar och effektiva processer kopplat till färdigställandet av nya 

stambanor. För detta krävs ett särskilt uppdrag till länsstyrelser med flera enligt avsnitt 

7.6.2. 

7.6.7. Finansiering 

Genomförandet av nya stambanor är komplext att hantera inom Trafikverkets ordinarie 

anslag, eftersom möjligheten att flytta medel mellan år är mycket begränsad. Eftersom nya 

stambanor utgör en betydande del av det totala anslaget får även små förskjutningar i 

framdrift och kostnad stora konsekvenser för möjligheten att planera och driva andra objekt 

framåt. En annan finansiering, exempelvis genom lång- eller kortfristigt lån, skulle 

underlätta hanteringen och samtidigt möjliggöra en snabbare utbyggnad och tidigare 

realisering av nyttoeffekter som ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor och ökad 

tillförlitlighet i järnvägssystemet.  
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7.7.  Utbyggnad av järnväg i norra Sverige 

Trafikverket ska, enligt direktivet, särskilt redovisa förutsättningarna för en utbyggnad av 

järnväg i norra Sverige, utöver de namngivna etapperna på Norrbotniabanan. 

En viktig del i det underlag som tagits fram avseende norra Sverige är de bristanalyser som 

regeringen pekade ut vid fastställelsen av den gällande planen. Trafikverket har genomfört 

analyserna och rapporterna är publicerade på 

Trafikverkets hemsida. Följande utpekade 

bristanalyser berör norra Sverige (Norrbotten, 

Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och 

Gävleborg): 

a) Narvik–Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.68

b) Inlandsbanan, framtida funktion

(överflyttning väg till järnväg samt

omledning).69

c) Övre Norrland Skellefteå/Bastuträsk–

Boden/Luleå, bristande kapacitet i

järnvägssystemet.70

d) Nedre Norrland, bristande kapacitet i

järnvägssystemet – återstående delsträckor

med kapacitetsproblem och långa restider,

såsom Ostkustbanan inklusive Ådalsbanan,

Gävle–Härnösand.71

Som framgår av kartan i figur 31 är de fyra 

utpekade bristanalyserna geografiskt mycket 

omfattande, och tillsammans med de nybyggda respektive planerade sträckorna på 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan utgör de huvuddelen av järnvägsnätet 

i norra Sverige. Till detta kommer stråket (Stockholm) Gävle mot Jämtland, där regeringen 

nyligen avsatt resurser för att möjliggöra fortsatt trafikering och nya lok och vagnar för 

nattågstrafiken till och från Jämtland (och Övre Norrland). 

Utöver detta har Trafikverket inom ramen för förberedelserna inför planrevideringen tagit 

fram ett underlag där bland annat betydande brister för hela järnvägsnätet redovisas.72 

Bristerna relaterar i första hand till de transportpolitiska målens preciseringar för 

funktionsmålen.  

68 Trafikverket (2021), Bristanalys Narvik-Luleå Bristande kapacitet i järnvägssystemet, förslag på 
kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder: slutrapport. Publikation 2021:143. 
69 Trafikverket (2020), Inlandsbanans funktion i transportsystemet. Publikation 2020:121  
70 Trafikverket (2021), Slutrapport Övre Norrland, Skellefteå/Bastuträsk-Boden/Luleå: bristande 
kapacitet i järnvägssystemet, förslag på kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. Publikation 
2021:144.  
71 Trafikverket (2021), Slutrapport Bristanalys Nedre Norrland: Utbyggnadsstrategi och förslag till 
utbyggnadsordning. Publikation 2021: 078. 
72 Trafikverket (2021), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018-2029. Publikation 2020:271. 

Figur 31 Utpekade bristanalyser i norra Sverige. 
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Den övergripande strategin bakom utbyggnaden av järnvägen i norra Sverige har varit att 

skapa ett kapacitetsstarkt kuststråk för persontrafiken (Ostkustbanan, Ådalsbanan, 

Botniabanan, Norrbotniabanan och Haparandabanan) och ett funktionellt dubbelspår för 

godstrafiken med hjälp av de befintliga stambanorna (Norra stambanan och Stambanan 

genom Övre Norrland) tillsammans med kuststråket. På Malmbanan är strategin att öka 

kapaciteten genom att bygga ut för längre och tyngre tåg. 

ERTMS infördes tidigt på Ådalsbanan, Botniabanan och Haparandabanan och är en viktig 

komponent för att reducera förseningar och skapa robusthet. Efter initialt mycket stora 

inkörningsproblem är det nu en betydligt lägre felfrekvens jämfört med konventionellt 

styrda banor73. Därför är den fortsatta moderniseringen av signalsystemet av stor betydelse 

för en utbyggnad av järnvägssystemet i norra Sverige.  

Ett flertal potentiella åtgärder utöver Norrbotniabanan är analyserade i de utpekade 

bristanalyserna. Bristanalyserna redovisar på detaljerad nivå brister, möjliga åtgärder och 

effekter. Ett exempel på möjliga effekter för persontågstrafiken av åtgärderna som 

identifierats, är de ungefärliga restider från Stockholm som indikeras i figur 32. Till höger i 

figuren visas det funktionella dubbelspåret för gods med kuststråket och stambanestråket. 

Åtgärderna ger också positiva effekter för den regionala persontågstrafiken som bidrar till 

regionförstoring och förbättrad kompetensförsörjning. 

73https://www.trafikverket.se/contentassets/788fb97a3cf74e21a118579decf5290a/driftsuppfoljnin
gsrapport-ertms-program-arsrapport-2019.pdf 
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Figur 32 Kartan till vänster visar ungefärliga restider från Stockholm efter utbyggnad enligt bristanalyserna. Kartan till 
höger visar det funktionella dubbelspåret för godstrafiken som uppnås när Norrbotniabanan är färdigställd. 

Det finns också aktuella skeenden som i hög grad kan komma att påverka förutsättningarna 

och behoven av satsningar på järnvägen i norra Sverige, bland annat de gröna 

industrisatsningar som regeringen aviserat i budgetpropositionen74. Här kan nämnas att 

regeringen den 23 september 2021 gav i uppdrag till Trafikverket75 att analysera behovet av 

åtgärder för väg, järnväg och sjöfart i främst Norrbottens och Västerbottens län, vilket 

redovisas i särskild ordning den 30 november 2021.  

Utöver Norrbotniabanan behövs sammanfattningsvis följande för att uppnå den 

övergripande strategin som beskrivits ovan: förstärkning av Ostkustbanan upp till 

Västeraspby, förstärkning mellan Luleå och Boden och fortsatt utbyggnad av Malmbanan för 

de speciella behov som näringslivet har där. Dessutom behövs en särskild uppföljning av 

effekterna av regeringens satsning på att binda samman Sverige och bidra till ett hållbart 

resande genom nattåg till Jämtland och övre Norrland.76 

74 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
75 Regeringsuppdrag: Uppdrag att analysera åtgärder i transportinfrastrukturen med anledning av 
större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län, 
I2021/02468.  
76 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen.  
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7.8. Objekt som bedöms medföra behov av särskilda 
resurser till berörda länsstyrelser 

Enligt regeringens direktiv ska Trafikverket föreslå vilka investeringsobjekt som bedöms 

medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser och till vilket belopp.  

Regeringen gav den 24 oktober 2019 Trafikverket i uppdrag att analysera under vilka 

omständigheter det finns behov av extra resurser hos länsstyrelserna med anledning av 

omfattande investeringsobjekt samt föreslå och konsekvensbeskriva en långsiktigt hållbar 

modell för resurshantering för sådana investeringsobjekt. Trafikverket redovisade 

uppdraget den 28 maj 2020. Enligt Trafikverkets förslag ska totalkostnaden för de objekt 

som kan övervägas som utgångspunkt överstiga 5 miljarder kronor. Objekten ska dessutom 

vara av så komplex natur att det kommer att krävas extraordinära insatser hos den eller de 

länsstyrelser som berörs. Det ska även finnas möjlighet till ersättning för objekt som 

visserligen understiger beloppsgränsen, men där komplexitetskriteriet är särskilt 

framträdande.  

Ersättning ska, enligt Trafikverkets förslag, utgå för länsstyrelsens åligganden som följer av 

krav ställda i miljöbalken kopplade till det aktuella objektet. Det betyder att en stor del av 

länsstyrelsens arbete med projektet avlastas även om de arbetsinsatser som länsstyrelserna 

utför som följer av åligganden enligt bland annat plan- och bygglagen och kulturmiljölagen 

inte ersätts. Trafikverket föreslår att ersättningen maximalt ska kunna uppgå till 0,1 procent 

av objektets beräknade totalkostnad. 

För att Trafikverkets förslag ska kunna börja tillämpas krävs författningsändringar. 

Regeringen har ännu inte beslutat om några sådana. Trafikverket vet därför inte hur 

modellen för resurshantering slutligt kommer att se ut. Trafikverket har i sin 

sammanställning nedan utgått från det förslag myndigheten redovisade i maj 2020 och 

redovisningen bör alltså ses som preliminär.  

De maximala ersättningsbelopp som anges i tabell 22 är preliminära och kommer att 

hanteras i särskild ordning. Inga investeringsåtgärder under beloppsgränsen 5 miljarder 

kronor som uppfyller komplexitetskriteriet enligt Trafikverkets förslag har identifierats. 

Tabell 22 Objekt som bedöms medföra behov av särskilda resurser till berörda länsstyrelser. Miljoner kronor. 

Total 
objektskostnad, 
prisnivå 202102 

Preliminärt maximalt 
ersättningsbelopp 

Göteborg–Borås, del av nya stambanor 43 572 44 

Hässleholm–Lund, del av nya stambanor 28 070 28 

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva–Skellefteå ny 
järnväg 

15 748 16 

Norrbotniabanan Skellefteå–Luleå ny järnväg 23 269 23 

Summa maximal ersättning 110 
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7.9. ERTMS och relaterade järnvägstekniska system 

7.9.1. Befintlig signalanläggning 

Signalanläggningen i den svenska järnvägsinfrastrukturen behöver renoveras. Dessutom 

finns behov av att standardisera och modernisera den för att effektivisera dess förvaltning 

och möjliggöra en mer effektiv och robust tågdrift. En stor del av Trafikverkets signalsystem 

måste bytas ut inom tjugo år till följd av uppnådd teknisk livslängd. I dagsläget har 

10 procent av ställverken nått sin tekniska livslängd och redan till 2026 kommer en 

betydande del av den övriga signalanläggningen att ha passerat sin tekniska livslängd. En 

omfattande reinvestering är därför nödvändig för att minst upprätthålla dagens kapacitet 

och tillgänglighet i järnvägssystemet samt säkra tillgången till viktiga komponenter. 

Reinvesteringen är också nödvändig för att vidmakthålla och fortsatt säkra tillgången på 

medarbetare med rätt kompetens, vilka i annat fall riskerar att välja mer expansiva 

arbetsmarknader.  

7.9.2. ERTMS och EU 

Sverige har åtagit sig att följa EU:s krav genom att signalanläggningar som inte medger 

interoperabilitet successivt ska fasas ut. När det gamla signalsystemet ersätts sker det därför 

samordnat med införandet av ERTMS, som är en europeisk standard för tågskyddssystem 

(European Rail Traffic Management System). EU:s vision med ERTMS är att minska 

järnvägens konkurrensnackdelar, i form av bristande driftskompabilitet och 

interoperabilitet, gentemot andra trafikslag. Med en gemensam standard för den europeiska 

järnvägen förenklas trafiken över gränserna och ett gemensamt tågskyddssystem är ett steg 

på vägen mot denna vision. I förordningen för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

har länderna i Europa med vissa förbehåll åtagit sig att införa ERTMS på stomnätet senast 

2030. Enligt Kommissionens förordning (EU) 2016/919 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i 

järnvägssystemet i Europeiska unionen, ska medlemsstaterna upprätta en nationell plan för 

genomförandet av TSD. Trafikverket överlämnade sitt förslag till genomförandeplan till 

regeringen i juni 2017. 

7.9.3. Införande av ERTMS i Sverige, tidplan och genomförande 

Den nu uppdaterade tidplanen för införandet av ERTMS i Sverige baseras bland annat på 

hanteringen av nya styrområden som uppstår när antalet ställverk i signalanläggningen 

minskas från dagens 750 till ungefär 160. Ordningsföljden och takten på införandet av nya 

styrområden baseras på flera faktorer. En faktor är EU-krav på införandet av ERTMS på 

stomnät (2030) samt övrigt nät (2050). Ett införande av ERTMS planeras vara klart på hela 

det svenska järnvägsnätet under åren 2040–2045 och det svenska stomnätet har ett 

planerat införande kring år 2040.  

Som en följd av ett annat EU-beslut och skärpta krav i Tyskland ökar användningen av 

godsvagnar utrustade med bromsar i kompositmaterial i Sverige. Det har identifierats ett 

antal risker kopplade till användningen av sådana bromsblock under nordiska 

vinterförhållanden. För att hantera dessa risker finns bland annat rekommendationer om att 

under sådana förhållanden framföra godståg i lägre hastighet, något som får negativ 

påverkan på såväl punktlighet som kapacitet i järnvägssystemet. ERTMS hanterar denna 

kapacitetspåverkan bättre än det nuvarande signalsystemet ATC (Automatic Train Control). 

Därför prioriteras styrområden i de norra delarna av Sverige. Det är även i linje med 

tågföretagens önskemål om att införa ERTMS från norr till söder. För att kunna 

vidmakthålla ATC-anläggningen med hjälp av återanvända komponenter från styrområden 
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där ERTMS införts, måste dock styrområden i södra Sverige och utanför stomnätet 

prioriteras i en större utsträckning vid en tidplan med slutår 2040–2045.  

Styrområdenas inbördes geografiska placering är ytterligare en faktor för att bland annat 

undvika öar av styrområden med avvikande tågskyddssystem jämfört med omgivningen. Ur 

ett trafiksäkerhetsperspektiv bedöms ERTMS-öar (som uppstår i inledningen av ERTMS-

införandet) vara mindre kritiska än ATC-öar (som uppstår i slutet av ERTMS-införandet).  

Införandet av ERTMS får inte leda till alltför stora inskränkningar av järnvägens 

tillgänglighet under byggskedet eller mellan olika byggetapper. Ur ett kapacitetsperspektiv 

beaktar således ordningen och takten på införandet av nya styrområden även 

framkomlighet, nya eller befintliga omledningsvägar samt effekter av andra planerade 

kapacitetsinskränkande investerings- och underhållsåtgärder. Trafikverket bedömer att 

fordon efter 2029 måste vara utrustade med ERTMS ombordutrustning för att kunna 

trafikera den järnvägsinfrastruktur som Trafikverket förvaltar. En tydlig och fastställd plan 

efterfrågas av järnvägsföretagen, för att dessa ska hinna vidta de åtgärder som krävs för att 

fortsatt bedriva tågtrafik. En sådan plan redovisas i regeringsuppdraget relaterat till 

införandet av ERTMS.77 

7.9.4. Kostnader för införande av ERTMS och finansiering 

Trafikverkets kostnadsberäkningar för införandet av ERTMS i svensk järnväg omfattar 

endast införande i signalsystemets markanläggning. Genomförda kostnadsberäkningar 

baseras på nya arbetssätt och tekniklösningar. Maximal kostnadseffektivitet med tiotals 

procents reduktion från dagens nivå uppnås 2028 och får effekt på alla styrområden som tas 

i bruk från 2032 och framåt. Genomförda förändringar av tekniska regelverk ingår och 

beräknas ge några enstaka procents kostnadsreduktion.  

En viktig faktor vid införandet av ERTMS är att många transportföretag, och särskilt 

godstransportföretag idag har svårt att ekonomiskt motivera och finansiera prototyper för- 

och serieinstallationer av den utrustning som ERTMS kräver. Det finns en möjlighet att söka 

EU-bidrag (CEF) för bland annat detta syfte, och Trafikverket har åtagit sig att koordinera 

sådana ansökningar. Det finns dock ingen garanti för att EU beviljar bidrag. Ansökta belopp 

kan också reduceras och då riskerar åtgärden att utebli. Det innebär att genomförandet av 

statens åtagande att införa ERTMS försvåras. Trafikverket föreslår därför ånyo att det bör 

utredas om det är möjligt för staten att medfinansiera ombordutrustning för ERTMS i fall 

där EU-bidrag har sökts men inte beviljats eller endast beviljats till någon del. 

Ytterligare ett motiv till statlig medfinansiering av ombordutrustning är att införandet av 

ERTMS medför att funktionalitet överförs från infrastruktur till fordon. Denna överflyttning 

kommer även att öka i omfattning vid vidareutveckling av ERTMS, men även relaterade 

teknikutvecklingar (till exempel från nuvarande GSM-R till FRMCS (Future Railway Mobile 

Communication System). Det finns också ett stort antal fordon på terminaler och 

godsbangårdar samt arbetsfordon som är nödvändiga för järnvägssystemets funktion, men 

som har materiella värden som understiger kostnaden för en fordonskonvertering.  

Ovanstående beskrivning tyder på att den nuvarande hanteringen är otillräcklig och att den 

principiella frågan om statlig medfinansiering av ombordutrustning måste lösas på kort sikt, 

men i än högre grad för att säkra framtida teknikutveckling och det svenska 

järnvägssystemets funktionalitet och konkurrenskraft i ett europeiskt perspektiv. En 

utebliven medfinansiering (eller motsvarande lösning) medför antingen en 

77 Trafikverket (2021), Analys och kvalitetssäkring av införandet av ERTMS i det svenska 
järnvägssystemet – Slutredovisning. Publikation 2021:243. 
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strukturrationalisering inom branschen, med utslagning av mindre aktörer, eller ett 

järnvägssystem som inte fullt ut tar tillvara den digitala utvecklingens möjligheter.  

7.9.5. Järnvägstekniska system relaterade till ERTMS 

I och med det tekniska, geografiska och tidsmässiga beroendet mellan olika system i 

infrastrukturen och i fordon är det viktigt med en långsiktighet och stabilitet i planeringen 

för ERTMS. Det är också viktigt eftersom flera av järnvägssystemets aktörer har långa 

ledtider samt att stora investeringar och resursbehov i samband med införandet av ERTMS 

måste samordnas. Ett exempel är fiber (opto 2.0) där den nuvarande omfattningen måste 

utökas till hela järnvägsnätet. Ett annat exempel är radionätet (GSM-R) som måste 

kompletteras och förberedas för konvertering till FRMCS.  

En finansiering av vidareutvecklingen av ERTMS är nödvändig för att Trafikverket ska 

kunna ta steget till nya TSD:er och realisera den aktuella införandeplanen. 

Vidareutvecklingen är också nödvändig för att sänka de framtida kostnaderna för att införa 

och vidmakthålla ERTMS.   

7.9.6. Införande av ERTMS i andra länder i EU 

Införandet av ERTMS ska vara genomfört i Europa på stomnätet 2030 och övrigt nät 2050. 

Enligt de senaste införandeplanerna skiljer sig tidpunkterna för införande åt mellan olika 

länder. Danmark avser att införa ERTMS i den västra delen 2027 och på hela järnvägsnätet 

till 2030. Norge planerar att införa ERTMS på sitt stomnät till 2025 och hela nätet till 2034. 

Finland planerar att stomnätet ska vara utrustat med ERTMS till 2035 och hela nätet till 

2040. Italien och Österrike planerar att införa ERTMS på stomnätet till 2030, där Italien 

planerar att ha infört ERTMS på hela järnvägsnätet till 2036. Tyskland planerar att införa 

ERTMS på strax över 40 procent av stomnätet till 2030, med möjlighet att trafikera mellan 

Danmark och Österrike. Införandet på hela det tyska stomnätet är planerat till 2035. 

Nederländerna inför ERTMS i etapper där hela järnvägssektorn steg för steg går över till det 

nya systemet. Fram till 2031 kommer Nederländerna att utbilda mer än 15 000 personer, 

den rullande materielen kommer att konverteras samt sju spåravsnitt och de norra banorna 

kommer att få ERTMS. Från 2050 kommer ERTMS att vara standardsäkerhetssystemet i 

hela Nederländerna.  

Enligt Sveriges motsvarande planer ska ERTMS vara infört på hela stomnätet till 2035. I 

ovan nämnda regeringsuppdrag föreslår Trafikverket emellertid att införandet på stomnätet 

ska vara klart under 2040 och hela nätet därefter. Även om Sverige och grannländerna 

samordnar sitt införande av ERTMS vid gränsövergångarna planerar Norge och Danmark 

att vara klara tidigare på nationell nivå. Detta visar sammanfattningsvis att Sverige varken 

är först eller sist med införandet av ERTMS. 

7.9.7. Konsekvenser av ett försenat införande av ERTMS 

Det finns inga realistiska alternativ till att införa tågskyddssystemet ERTMS. Att bibehålla 

och reinvestera i ATC är inte kostnadseffektivt, det gäller både ur ett investerings- och 

underhållsperspektiv, men framför allt ur ett framtidsperspektiv. Redan idag är det billigare 

att bygga med ERTMS än med ATC och denna skillnad kommer troligtvis att öka med tiden. 

En anledning till detta är att ERTMS har färre komponenter i anläggningen än vad ATC har. 

Det bidrar även till att ERTMS har lägre förvaltningskostnader. Därmed genererar ERTMS 

lägre livscykelkostnader än ATC ur ett infrastrukturperspektiv. Samtidigt finns det en 

underhållsskuld i järnvägsinfrastrukturen där befintlig signalanläggning måste bytas ut. Alla 

ATC-system måste i någon form byggas om eller bytas ut vid en konvertering till ERTMS. 

Det innebär att en extra ATC-åtgärd kan göra att kostnaden för ett styrområde blir 

40 procent högre för att nå ett slutläge med ERTMS. Det finns ungefär 160 styrområden i 
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Sverige som berörs. Ett utdraget införande av ERTMS blir således dyrare ur ett 

livscykelperspektiv för signalsystemet, även om ERTMS förväntas bli allt billigare över tid. 

Den då kvarvarande ATC-anläggningen måste underhållas en längre tid till en högre 

kostnad och ett antal fördyrande ATC-mellansteg måste användas för att möta 

reinvesteringsbehovet. Samtidigt minskar signalanläggningens robusthet och risken för 

trafikstörningar ökar eftersom det är en ökande brist på både komponenter och 

kompetenser relaterade till ATC. 

En annan nackdel med att dra ut på införandet av ERTMS är att det ger förbättrade 

förutsättningar för många andra åtgärder i anläggningen, exempelvis kapacitetsökning. 

Samtidigt blir det mindre möjligheter att genomföra nya åtgärder i kommande nationella 

planer, eftersom ERTMS-relaterade åtgärder som ersatts med kostsamma extra ATC-

åtgärder under innevarande nationella plan endast skjutits på framtiden. Dock måste de 

genomföras förr eller senare för att uppfylla regelkrav och för att minska underhållsskulden. 

Vissa planerade åtgärder får enligt lagkrav endast genomföras med ERTMS och ett utdraget 

införande skulle bidra till fler ERTMS-öar under en längre tid, vilket påverkar trafiken 

negativt. Kortsiktigt är det, för järnvägsföretag med endast nationell trafik, ekonomiskt 

fördelaktigt att fortsätta med ATC. För järnvägsföretag med gränsöverskridande trafik är det 

ogynnsamt eftersom dessa fordon måste utrustas för både ERTMS och ATC.  

ATC-systemet kommer med sin begränsade funktionalitet och utvecklingspotential inte att 

ge stöd åt flera av de smarta digitala lösningar som idag växer fram i allt snabbare takt. Det 

beror på att dagens mjukvara inte medger funktioner som förväntas behövas i framtidens 

signalsystem. På sikt kommer det att innebära ökade kostnader för att hålla 

järnvägssystemet konkurrenskraftigt gentemot andra trafikslag. 

Samtidigt kommer vissa delar av järnvägssystemet att nå gränserna för det kapacitetsuttag 

som är möjligt med ett signalsystem som ATC. Enligt gällande regelverk för ATC är största 

tillåtna hastighet 200 km/tim, vilket gör att kapacitetshöjande åtgärder i befintlig 

anläggning som baseras på högre hastigheter än denna inte är möjlig, till exempel på 

Västkustbanan och Botniabanan. Nya banor med högre hastighet än 200 km/tim är inte 

heller möjliga att bygga med ATC.  

7.10. Länsplaner för regional transportinfrastruktur 

Länsplaner för regional transportinfrastruktur upprättas av regionerna och Gotlands 

kommun. Länsplanerna domineras av åtgärder på statliga vägar som inte ingår i 

stamvägnätet men kan även innehålla samfinansiering av åtgärder i nationell plan, 

medfinansiering av regionala kollektivtrafikanläggningar med mera, och bidrag till 

kommuner som betalar ut ersättning till drift av icke statliga flygplatser. Trafikverket 

ansvarar för att genomföra de åtgärder som de regionala planupprättarna fastställt i sina 

länsplaner. Regeringen har för den kommande planperioden preliminärt avsatt drygt 

42 miljarder kronor för investeringsåtgärder och statlig medfinansiering av regionala vägar, 

som inte ingår i det nationella stamvägnätet. Regeringen har vidare, i direktivet för 

åtgärdsplaneringen 2022–2033, fördelat det avsatta beloppet per län. Respektive läns 

genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska dock justeras i förhållande till verkligt utfall 

av upparbetade medel för planperioden 2018–2029 vid utgången av 2021. De länsvisa 

planerna ska redovisas till Regeringskansliet senast den 30 april 2022. Den slutliga 

fördelningen av ramar mellan den nationella planen och länsplanerna kommer att fastställas 

av regeringen genom beslut i nationell plan.  

Regeringen gjorde i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige, bedömningen att beloppsgränsen för namngivna objekt i 
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länsplaner borde höjas från 25 miljoner kronor till 50 miljoner kronor. Länsplanerna ska 

således redovisa de objekt som beräknas ha en total kostnad på minst 50 miljoner kronor. 

Som framgår i avsnitt 7.1 föreslår Trafikverket att potter avsätts för dels ökad och säker 

cykling, dels mittseparering och mitträffling. 

7.11. Övrig verksamhet inom utvecklingsanslaget 

I detta kapitel beskrivs de övriga verksamheter och investeringar som finansieras från 

utvecklingsmedlen.  

7.11.1. Planering, stöd och myndighetsutövning 

Trafikverket föreslår att totalt 17 miljarder kronor avsätts för planering, stöd och 

myndighetsutövning. 

I planering, stöd och myndighetsutövning ingår bland annat kostnader för arbete med kort- 

och långsiktig planering av transportsystemet. Exempel på sådant arbete är framtagande av 

planeringsunderlag, planering och uppföljning av transportsystemets utveckling, medverkan 

i samhällsplanering regionalt och kommunalt samt tillhandahållande av expertstöd i olika 

funktioner för övrig samhällsplanering. Vid åtgärdsvalsstudierna använder Trafikverket 

fyrstegsprincipen som stöd för att lösa behov av brister i transportsystemet. En viss del av 

kostnaderna kopplat till steg 1- och steg 2-åtgärder finansieras också genom denna 

anslagspost; det kan exempelvis gälla arbete med samverkan, hastighetsgränser, 

lokaliseringsfrågor, markanvändning och vägvisning. Inom anslaget finansieras också 

informationsinsatser och kunskapshöjande åtgärder, vilka beskrivs mer utförligt i kapitel 4. 

Ökade investeringsvolymer medför ökad omfattning av åtgärdsvalsstudier, planering och 

uppföljning av åtgärder, samhällsplanering, utredningar och bristanalyser. Detta behov av 

planering behöver ske ett till två år innan volymökningarna i genomförandeskedet. När 

projekten sedan har nått projekterings- och genomförandefas uppstår ett ökat behov av 

styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder. Under planperioden ser 

Trafikverket att det är främst för styrning och stöd i genomförandet av investeringsåtgärder 

som behoven ökar. 

Inom anslagsposten finansieras även teknikutveckling som sker för att utveckla nya 

produkter eller metoder som löpande ska användas vid investeringar och reinvestering och 

som inte direkt går att koppla till ett enskilt investeringsprojekt. I det föreslagna beloppet 

för planering, stöd och myndighetsutövning har Trafikverket räknat med ett ökat behov för 

teknikutveckling, främst kopplat till järnvägsanläggningen, på drygt 1 miljard kronor.  

7.11.2. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet och Inlandsbanan AB 

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften och 

beräknas uppgå till 1,8 miljarder kronor. Bidrag till Öresundsbrokonsortiet avser 

järnvägsdriften för Öresundsbron och beräknas uppgå till 4,5 miljarder kronor. Båda 

bidragen regleras genom avtal mellan staten och IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet. 

7.11.3. Räntor och amorteringar 

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar vilka 

återbetalas med anslag och beräknas uppgå till 25,7 miljarder kronor för perioden 2022–

2033. Anslagen för år 2022 beräknas uppgå till 295 miljoner kronor för väg och drygt 

1,7 miljarder kronor för järnväg. I uppdraget med att ta fram nationell plan för 

transportinfrastruktur 2022–2033 beaktar Trafikverket de räntesatser som lånen redan är 

bundna till hos Riksgälden. Stora delar av lånen räntebinds jämnt över åren för att 
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minimera ränterisken och för att uppnå en stabil räntekostnad. Vid nyupplåning använder 

Trafikverket de räntesatser som Konjunkturinstitutet78 tar fram i sin prognos samt en 

säkerhetsmarginal för oväntade räntehöjningar. Trafikverkets beräknade ränteantagande i 

nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033 är enligt följande: år 2022: 

1,60 procent, år 2023: 1,85 procent, år 2024: 2,05 procent, år 2025: 2,25 procent, år 2026: 

2,93 procent, år 2027: 3,07 procent, år 2028: 3,18 procent och åren 2029–2033: 

3,45 procent som är den teoretiska långsiktiga jämviktsräntan.  

7.11.4. Driftbidrag till icke statliga flygplatser 

Enligt regeringens uppdrag ska den nationella planen omfatta driftbidrag till icke statliga 

flygplatser. Utöver detta disponerar Trafikverket medel för att täcka kostnader för vissa 

flygtrafiktjänster, samt utgifter för att upprätthålla beredskap för samhällsviktiga funktioner 

på vissa flygplatser. För planperioden har drygt 1 miljard kronor avsatts för dessa ändamål. 

Dessa medel ingår i utvecklingsramen för nationell plan, men inte i ramanslaget enligt 

Trafikverkets regleringsbrev79. 

Bestämmelser om driftbidrag finns i förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga 

flygplatser.  

Enligt förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket ska myndigheten genom 

överenskommelser med flygplatshållare säkerställa att det finns ett nationellt nät av 

flygplatser som upprätthåller en grundläggande beredskap, för att samhällsviktiga 

transporter ska kunna utföras.  

7.12. Förslag på utpekade brister för fortsatt utredning 

Vissa större brister i transportsystemets funktion saknar färdiga åtgärdsförslag men där 

preliminära bedömningar ändå pekar på att kostnaderna för att åtgärda bristerna kan 

komma att överstiga 1 miljard kronor. Trafikverket använder i dessa situationer begreppet 

utpekad brist för att uppmärksamma regeringen på att dessa sannolikt kommer att behöva 

hanteras i samband med kommande revideringar av nationell plan. I samband med 

fastställelsebeslutet 2018 fick Trafikverket i uppdrag att utreda sexton så kallade brister i 

syfte att de skulle vara så pass utredda att de kan övervägas i nästa planeringsomgång och 

planrevidering.  

Svenska och danska regeringen gav därutöver Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik- 

bygge- og boligstyrelsen i uppdrag att genomföra en strategisk analys för att förbättra 

kunskapsläget kring en ny fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. 

De bristanalyser som sedan dess genomförts har genererat kunskap om en stor mängd 

åtgärder som bedöms vara prioriterade. Dessa finns redovisade på Trafikverkets 

webbplats80. Planeringsförutsättningarna för åren 2022–2033 har inte medgett att några 

åtgärder från bristanalyserna, annat än undantagsvis, har kunnat inrymmas under 

planperioden. För flera av dem kommer tills vidare fördjupade utredningar att göras av 

Trafikverket för att ytterligare belysa och värdera åtgärder inför kommande 

planrevideringar. I den del som omfattar en ny fast förbindelse över Öresund mellan 

Helsingborg och Helsingör har analysen resulterat i bland annat olika utformningsförslag, 

78 Trafikverket har haft diskussion med Konjunkturinstitutet kring vilken säkerhetsmarginal som ska 
användas för oväntade räntehöjningar. 
79 Trafikverkets regleringsbrev 2021, anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur. 
80 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/langsiktig-planering-av-
infrastruktur/nationell-plan/nationell-plan-202220332037/ovriga-underlag-forslag-till-nationell-
plan-202220332037/ 



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

143 (224) 

kostnadsberäkningar, trafikprognoser samt samhällsekonomiska och finansiella analyser i 

enlighet med svensk och dansk metodik. 

Trafikverket föreslår i detta planförslag följande utpekade brister: 

 Fördjupad utredning av stråket Stockholm–riksgränsen–Oslo, kapacitetsproblem och

långa restider. Fokus föreslås ligga på delen mellan Karlstad och riksgränsen.

Bakgrunden är att den norska regeringen har gett Jernbanedirektoratet ett uppdrag att

påbörja en utredning av järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm. En dialog mellan

Jernbanedirektoratet och Trafikverket har inletts och myndigheterna är överens om att

det vore värdefullt att genomföra en gemensam utredning som bland annat undersöker

möjligheterna att etappvis utveckla stråket samt ser över alternativa sätt att finansiera

föreslagna åtgärder.

 Stångådals- och Tjustbanorna. Banorna går mellan Södra stambanan i Linköping och

Kalmar respektive Västervik. Införandet av det nya signalsystemet ERMTS medför stora

investeringsbehov i dessa banor som idag är relativt lågtrafikerade och har låg

hastighetsstandard. En namngiven reinvestering kommer därför att genomföras för att

ersätta dagens unika radioblocksystem. Utöver det föreslås banornas betydelse för

regionförstoring för fortsatt utredning.

 Utveckling av högvärdig kollektivtrafik på väg i storstadsregionerna Stockholm,

Göteborg och Öresundsområdet. Snabba bussar är ett kostnadseffektivt sätt för ökad

tillgänglighet med kollektivtrafik i storstäder. I Stockholm och Göteborg finns bred

samsyn om potentialen i att utveckla regional snabb, kapacitetsstark busstrafik som

komplement till spårtrafiken. Men trängseln i vägsystemet sänker bussarnas hastighet

och behovet av framkomlighetsåtgärder är stort. Bristen behöver särskild

uppmärksamhet eftersom ansvaret för att genomföra åtgärder delas mellan regionerna

som huvudman för trafiken samt stat och kommuner som väghållare.

 Anläggning för tjänst (järnvägens sidosystem) – fördjupad utredning.

Trafikverket behöver fördjupa sin kunskap om brister, åtgärder och möjligheter att

finansiera förvaltning och utveckling av anläggningar för tjänst. Två prioriterade

utredningsområden är dimensionering av rangerbangårdar och uppställningskapacitet i

storstadsområdena.

 Digitalisering av sjöfart.

Ett utökat digitalt teknikstöd skulle kunna öppna upp för bättre utnyttjande av

sjöfartens infrastruktur, högre sjösäkerhet i farlederna och bidra till utvecklingen av nya

digitala lösningar. Digital teknik skapar också förutsättningar för att effektivisera

hamnanlöpen och underlätta kopplingen till andra trafikslag. Det pågår ett flertal

utvecklingsprojekt på området, men insatserna behöver intensifieras för att åtgärder ska

kunna implementeras på bredare front. Samtidigt behöver det klargöras hur

investeringar i ny teknik inom sjöfarten kan finansieras.
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8 Förslag på åtgärder per stråk och noder 

8.1. Inledning 

I detta kapitel redovisas åtgärder som ingår i planförslaget. 

Åtgärderna redovisas på två detaljeringsnivåer. Den första nivån visar de namngivna 

investeringarna och de namngivna reinvesteringarna som ingår i planförslaget med 

byggstart under planperioden, se figur 33 i avsnitt 8.2.  

Nästa nivå redovisas i efterföljande avsnitt och ger en mer detaljerad bild av åtgärderna 

utifrån fyrstegsprincipen, redovisat på stråk i sex geografiska områden.  

För mer information om de brister som respektive namngiven investering bidrar till att lösa 

hänvisas till underlagsrapporten Geografiska brister på systemnivå81 och 

underlagsrapporten för namngivna investeringar82. 

De typer av åtgärder som redovisas i det här kapitlet är: 

 exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder som påverkar efterfrågan på

transporter eller som effektiviserar användningen av befintligt transportsystem

 Vissa åtgärder är generella över landet och dessa beskrivs i exempelvis kapitel 4.1.

Andra åtgärder är mer regionsspecifika, och exempel på sådana beskrivs samlat per

geografiskt område.

 exempel på trimnings- och miljöåtgärder

 Det avser nya åtgärder som kostar mindre än 100 miljoner kronor och som kan vara

i både befintlig och ny sträckning. Exempel på åtgärder redovisas utifrån aktuell

verksamhetsplan för de första åren i den kommande planperioden.

 namngivna reinvesteringar i befintlig infrastruktur, till exempel broar och

järnvägsspår

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor.

Dessutom redovisas i tabellform de ytterligare namngivna objekt som övervägts för 

planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

8.2. Större investeringar och reinvesteringar i Sverige 

I figur 33 redovisas en övergripande bild av de större åtgärderna i planförslaget. De åtgärder 

som visas är  

 namngivna investeringar med en kostnad över 100 miljoner kronor på det statliga

stamvägnätet, det statliga järnvägsnätet samt slussar och farleder, och

 namngivna reinvesteringar med en kostnad över 300 miljoner kronor på de statliga

vägarna och järnvägarna.

Dessa redovisas också i tabeller i efterföljande avsnitt. 

81 Trafikverket (2020), Geografiska brister på systemnivå – underlagsrapport till revidering av 
nationell plan 2018–2029. Publikation 2020:271. 
82 Trafikverket (2021), Namngivna investeringar – Underlagsrapport till Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. 
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Figur 33 Namngivna investeringar och reinvesteringar i Sverige. 
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8.3. Norra Sverige 

Regionen består av Norrbottens och Västerbottens län. 

I figur 34 nedan visas en karta över norra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 23–26 nedan.  

Figur 34 Åtgärder i norra Sverige. 
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8.3.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I samhällsplaneringen sker en ständigt pågående dialog med kommuner som är i skeden av 

befolkningsminskning, utveckling och stadsomvandling. På strategisk nivå sker en dialog 

med bland annat näringslivet, i syfte att trimma systemet och hitta smarta lösningar för 

ökad tillgänglighet och effektivitet. Exempel på aktörer som Trafikverket har en hög grad av 

samverkan med är turistnäringen, rennäringen, sjöfarten, akademin, skogsnäringen, 

gruvnäringen, Trafikverkets råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med 

funktionsnedsättning (RTAF), kollektivtrafikaktörer samt intressenter i Finland, Norge och 

Ryssland. Exempel på åtgärder är synkroniserade tidtabeller mellan buss och nattåg, höjd 

nivå på vinterdrift av väg, angöringsplatser för montering av snökedjor, ITS-lösning för 

luftkvalitet, trafikering, ökad bärighet på bro och samverkan för säkrare och effektivare 

lavinvarningssystem Norge–Sverige.  

8.3.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 23 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.83 

Tabell 23 Namngivna reinvesteringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Malmbanan, Boden–Harrträsk, spår- och växelbyte 

B Malmbanan, Gällivare–Råtsi, spår- och växelbyte 

C Malmbanan, Boden–Murjek, Murjek–Gällivare, kontaktledning 

D Pite- och Skelleftebanan, spårbyte 

E Stambanan genom Övre Norrland, Långsele–Vännäs, kontaktledning 

F Stambanan genom Övre Norrland, Vännäs–Boden S, kontaktledning 

83Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.3.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 24 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 24 Trimnings- och miljöåtgärder i norra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G E4, Förbi Börjelslandet 

H E4, Sangis Bredviksheden samt Raggdynan, faunapassage 

I E4, Granberget, faunapassage 

J Stambanan genom Övre Norrland, Umeå Ö, nya växlar och förlängning av plattform 

K Stambanan genom Övre Norrland, Boden C, höjning av plattform 

L E10, Gyljen, gång- och cykelväg genom Gyljen 

M E10, Liikavaara, förbifart 

N E10, Katterjåkk, hållplats och planskild passage 

O Malmbanan, Luleå–Gällivare, Södra omloppet, största tillåtna axellast 32,5 ton 

P Malmbanan, plankorsningsåtgärder 

Q 
Malmbanan, Gällivare–Kiruna, förlängning av mötesstationer Lina älv, Harrå och 
Fjällåsen 

R Malmbanan, Kalixfors–Råtsi, faunapassage 

S E12, Oskyddade trafikanter förbi Brännland 

T E12, gång- och cykelbro Vindelälven, Vännäsby 

U E45, Nuolajärvikorsningen 

V E45, Kåbdalis, trafiksäkerhetsåtgärder 

W E45, Dorotea, trafiksäkerhetsåtgärder 
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8.3.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 25 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar samt i en 

farled. Bland annat kommer de flesta delsträckor utan mötesseparering på E4 i Västerbotten 

att få mötesseparering, vilket möjliggör kortare restider och höjd säkerhet för vägtrafik och 

oskyddade trafikanter. Några kortare sträckor återstår där samordning behövs med 

pågående järnvägsprojekt. En utbyggnad av Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå 

har påbörjats och fortsättningen mellan Skellefteå och Luleå inleds. Farleden till Luleå får 

ökad kapacitet och säkerhet. De södra delarna av Malmbanan åtgärdas för att klara större 

axellaster, vilket innebär kapacitetsförbättringar.  

Tabell 25 Namngivna investeringar i norra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E4, Salmis–Haparanda (pågående) 

2 Malmbanan, bangårdsförlängningar m.m. (pågående) 

3 E4/E12, Umeå (pågående) 

4 Norrbotniabanan Umeå–Dåva, ny järnväg (pågående) 

5 E4, Sikeå–Gumboda, mötesseparering (pågående) 

6 Luleå hamn, kapacitetsåtgärd farled (pågående) 

7 E10, Morjärv–Svartbyn 

8 E10, Avvakko–Lappeasuando 

9 Malmbanan, Sikträsk, bangårdsförlängning 

10 E4, Gumboda–Grimsmark, mötesseparering 

11 Norrbotniabanan, (Umeå) Dåva–Skellefteå, ny järnväg 

12 E10, Kauppinen–Kiruna, mötesseparering 

13 Malmbanan, Nattavaara, bangårdsförlängning 

14 E4, Broänge–Daglösten, mötesseparering 

15 E4, Daglösten–Ljusvattnet, mötesseparering 

16 Luleå C, flytt av personvagnsuppställning (etapp 1) 

17 Luleå C, ombyggnad av personbangård (etapp 2) 

18 Malmbanan, Kiruna–Riksgränsen, största tillåtna axellast 32,5 ton 

19 Malmbanan, Svappavaara–Kiruna, största tillåtna axellast 32,5 ton 

20 Norrbotniabanan, Skellefteå–Luleå, ny järnväg 

21 E4, Förbifart Skellefteå 

22 
Stambanan genom Övre Norrland, Sävastklinten–Norra Sunderbyn, ny mötesstation och 
partiellt dubbelspår 

23 ERTMS, Trafikledningscentral Nord, Malmbanan 

24 Kiruna, ny järnvägsstation 
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8.3.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 26 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 26 Ytterligare namngivna objekt i norra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E4, Grimsmark–Broänge, mötesseparering 

E12, Kulla–Norrfors, mötesseparering 

E4, Ljusvattnet–Yttervik, mötesseparering 

E10, Mertainen–Kauppinen, mötesseparering 
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8.4. Mellersta Sverige 

Regionen består av Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län. 

I figur 35 nedan visas en karta över mellersta Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 27–30 nedan. 

Figur 35 Åtgärder i mellersta Sverige. 
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8.4.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I mellersta Sverige förs en dialog med regioner, kommuner, länen och andra aktörer när det 

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samverkan sker i tidiga 

planeringsskeden för samordnad planering och kostnadseffektiv utformning. Dialog förs 

med näringslivet om effektivisering av godstransporter och överflyttning av gods från väg till 

järnväg och sjöfart. 

Det har upprättats en särskild trafiksäkerhetsgrupp med syfte att driva 

trafiksäkerhetsarbetet strategiskt, med handlingsplan och målstyrningsarbete. Det utreds 

också förslag om kostnadseffektiva åtgärder i byar med randbebyggelse efter det 

lågtrafikerade vägnätet med stor andel tung trafik, exempelvis geofencing, kvalitetssäkring 

av transporter och bygdeväg84. Det pågår ett samarbete med Örnsköldsviks och Sundsvalls 

kommuner för att minska partikelhalter (sopning, dammbindning), och Trafikverket 

medverkar i regionala samarbeten om luft, miljö och klimat i Jämtland, Dalarna och 

Västernorrland.  

8.4.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 27 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.85 

Tabell 27 Namngivna reinvesteringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A Ådalsbanan, Västeraspby–Långsele, spårbyte 

B Stambanan genom Övre Norrland, Bräcke–Långsele, kontaktledning 

C Dalabanan, Siljansbanan, kontaktledning 

84 Bygdeväg eller bymiljöväg är de svenska benämningarna på en landsväg med extra breda 
vägrenar, och ett smalare körfält i mitten avsett för bilar. Syftet är att underlätta för cyklister och 
fotgängare. 
85 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.4.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 28 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 28 Trimnings- och miljöåtgärder i mellersta Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

D E14/E45, Jämtland, gång- och cykelåtgärder 

E Dalabanan, Säter, tillgänglighetsanpassning av station inkl. gång- och cykeltunnel 

F Mittbanan, Sundsvall–Ånge, Erikslund, samtidig infart 

G 
Bergslagsbanan, Gävle–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inkl. 
vägskyddsåtgärder 

H Norra stambanan, Gävle–Ockelbo, spårunderbyggnad, största tillåtna axellast 25 ton 

I Mora-Älvdalen/Vika, Morastrand–Lomsmyren, elektrifiering 

J Mittbanan, Nälden, ny plattform inkl. plankorsningsåtgärder 

K Bergslagspendeln, Fagersta–Ludvika, plankorsningsåtgärder 

L E16, Hofors, genomfart 

M E45, Jämtland, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och miljöåtgärder (stängselsystem) 

N Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs och Dalarnas län, plankorsningsåtgärder 

O Väg 583, Gävle, skydd av vattentäkt 

P E14, Grytan–Erikslund, stängselsystem 
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8.4.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 29 ett antal viktiga förbättringar i vägar och järnvägar. Till 

exempel kommer återstående delsträckor på E4 att bli mötesseparerade tillsammans med 

några delsträckor på E14, E16 och E45. Trafiksituationen genom Ludvika och Mora kommer 

också att förbättras. Dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan föreslås fortsätta med en 

etapp i södra infarten till Sundsvall, och med fortsatt planering och vissa förberedande 

arbeten för norra infarten till Gävle.  

Tabell 29 Namngivna investeringar i mellersta Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Sundsvall C–Dingersjö, dubbelspårsutbyggnad 

2 Sundsvalls hamn, Tunadalsspåret, Malandstriangeln m.m. 

3 Sundsvall resecentrum, tillgänglighet och plattformar m.m. 

4 Gävle hamn, järnvägsanslutning 

5 E4, Sundsvall, (pågår kvarstående etapp) 

6 E4, Kongberget–Gnarp 

7 E45/väg 70, genom Mora, steg 1–3 

8 E45, Vattnäs–Trunna 

9 E45, Rengsjön–Älvros 

10 Uppsala–Borlänge, hastighetshöjande åtgärder och ökad kapacitet etapp 1 (pågående) 

11 Dalabanan, åtgärder för ökad turtäthet och kortare restid 

12 
Godsstråket Storvik–Frövi, kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken–Kungsgården, 
mötesstation 

13 Godsstråket genom Bergslagen, kapacitetshöjande åtgärder 

14 Väg 50, genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen 

15 Ostkustbanan, etapp Gävle–Kringlan, kapacitetshöjning 

16 
Sundsvall–Ånge, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder inklusive säkerhetshöjande 
åtgärder 

17 Ånge–Östersund, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

18 Borlänge–Falun, kapacitets- och hastighetshöjande åtgärder 

19 E16, Borlänge–Djurås 

20 E14, Blåberget–Matfors 

21 Stockholm–Skellefteå, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Boden Ånge 

23 Ådalsbanan, Västeraspby vändslinga 
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8.4.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 30 redovisas enligt regeringens direktiv de ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 30 Ytterligare namngivna objekt i mellersta Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E14, Lockne–Optand/Förbi Brunflo 

E4, Förbi Örnsköldsvik 

Väg 56, Hedesunda–Valbo/Gävle, Räta linjen 

E16, Lönnemossa–Klingvägen, mötesseparering 

E 16/66, Förbi Yttermalung 

Väg 50, Förbi Grängesberg 
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8.5. Östra Mellansverige 

Regionen består av Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. 

I regionen finns både större städer och stora områden av glesbygd. 

I figur 36 nedan visas en karta över östra Mellansverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 31– 34 nedan. 

Figur 36 Åtgärder i östra Mellansverige. 
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8.5.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I östra Mellansverige förs en gemensam dialog och samverkan om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Mälardalsrådet och ”En bättre 

sits”. I det sistnämnda samverkar sju regioner omen gemensam storregional systemanalys. 

Utöver detta sker den traditionella dialogen med övriga planeringsorgan som region och 

kommuner.  

De behov och brister som framkommer vid dialog och samverkan resulterar i utredningar 

där åtgärder inom järnväg som differentierad tidtabell (alla tåg stannar inte vid alla 

stationer), optimering av signalsystem och kortare uppehåll på vändstationer kan bli 

aktuella. Exempel på åtgärder på väg är kollektivtrafikkörfält, signalprioritering, ändrad 

utformning, tydligare skyltning och bulleråtgärder. 

8.5.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 31 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.86 

Tabell 31 Namngivna reinvesteringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E4, Östergötland, Linköping–Norrköping, motorväg (åtgärd i en körriktning) 

B Dalabanan, Uppsala–Avesta Krylbo, kontaktledning 

C Dalabanan, Uppsala–Sala–Avesta Krylbo, spår- och växelbyte 

D Godsstråket genom Bergslagen, Hallsberg–Frövi, kontaktledning 

E Godsstråket genom Bergslagen, Örebro–Frövi, spår- och växelbyte 

F Mälarbanan, Västerås–Kungsängen, utbyte signalställverk 

G Mälarbanan, Frövi–Köping, Hovsta–Jädersbruk, utbyte signalställverk 

H Mälarbanan, Tillberga–Jädersbruk, Eskilstuna–Kolbäck, spår- och växelbyte 

I Västra stambanan, Järna–Sköldinge, kontaktledning 

J Västra stambanan, Hallsberg–Sköldinge, kontaktledning 

K Södra stambanan, Katrineholm–Åby–Mjölby, kontaktledning 

L 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, utbyte 
radioblockeringssystem 

86 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.5.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 32 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 32 Trimnings- och miljöåtgärder i östra Mellansverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

M Anpassning av stationer till nya tåg, t.ex. Ostkustbanan Uppsala–Gävle 

N Ostkustbanan, Fullerö, vänd- och uppställningsspår norr om Uppsala 

O Väg 70, Kumla kyrkby–Sala, gång- och cykelväg 

P Väg 56, Kvicksund–Västjädra, korsningsåtgärder 

Q E18, genom Västerås, kapacitetshöjande åtgärder 

R E20, Örebro, trafikplats Marieberg norra 

S 
Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, säkra bangårdar, 
stängsling 

T E18, Enköping, vattenskyddsåtgärder 

U E18, Bålsta, vattenskyddsåtgärder 

V E20, Laxå, faunapassage 
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8.5.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 33 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer bygget av nya stambanor för höghastighetståg att inledas på sträckan Järna–

Linköping, och återstående dubbelspårsetapper på godsstråket genom Bergslagen mellan 

Hallsberg och Mjölby kommer att färdigställas. Dessutom föreslås att en utbyggnad av 

järnvägen till fyra spår ska inledas mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala–Stockholm. På 

väg föreslås förbättringar på E18, E22 och väg 50 och 56. Nya slussar kommer att 

färdigställas i Södertälje och farleden i Mälaren kommer att få bättre kapacitet.  

Tabell 33 Namngivna investeringar i östra Mellansverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Uppsala, plankorsningar 

2 Ostlänken, nytt dubbelspår, Järna–Linköping 

3 Väg 56, Kvicksund–Västjädra 

4 E22, Förbi Söderköping 

5 Väg 56, Bie–St Sundby (Alberga), Räta linjen 

6 Godsstråket Hallsberg–Åsbro, dubbelspår 

7 Väg 50, Medevi–Brattebro (inkl. Nykyrka) 

8 Godsstråket Jakobshyttan–Degerön, dubbelspår 

9 Godsstråket Dunsjö–Jakobshyttan, dubbelspår 

10 E18, Köping–Västjädra, kapacitetsbrister 

11 Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala–länsgränsen Stockholm) 

12 Laxå, bangårdsombyggnad 

13 Heby, mötesspår 

14 Högsjö västra, förbigångsspår 

15 Katrineholm, förbigångsspår 

16 Väg 56, Sala–Heby 

17 Väg 56, Katrineholm–Bie 

18 Frövi, bangårdsombyggnad 

19 Södertälje sluss, Mälaren 

20 Farleder i Mälaren 

21 ERTMS, Trafikledningscentral Hallsberg Norrköping 

22 ERTMS, Trafikledningscentral Stockholm Gävle 
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8.5.5. Förslag på ytterligare namngivna investeringar motsvarande en ökning av 

medlen för namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 34 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent. 

Tabell 34 Ytterligare namngivna objekt i östra Mellansverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av 
medlen för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E20, trafikplats Gröndal–Eskilstuna, 2+2 

Hjulsta, ny- eller ombyggnad av bro87 

87 Trafikverket har för avsikt att utreda förutsättningarna för alternativ finansiering av Hjulsta ny- 
eller ombyggnad av bro. 
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8.6. Stockholmsområdet och Gotland 

Regionen består av Stockholms och Gotlands län. I figur 37 nedan visas en karta över 

Stockholmsområdet och Gotland där siffror och bokstäver motsvarar åtgärder i tabellerna 

35–38 nedan. 

Figur 37 Åtgärder i Stockholmsområdet och Gotland. 
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8.6.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I det växande storstadsområdet är det inte möjligt att till fullo tillgodose efterfrågan på 

framkomlighet i vägnätet. Följden är trängsel och en högre störningskänslighet med stor 

samhällspåverkan. Ökande restider och restidsosäkerhet påverkar punktlighet och flera 

andra leveranskvaliteter negativt. Konflikter uppstår i ambitionen att uppnå såväl mål om 

god tillgänglighet som hänsyn till miljö och trafiksäkerhet.  

Ett bättre nyttjande av befintlig infrastruktur i kombination med andra effektiviseringar i 

samverkan med andra aktörer kan bidra till förbättrad framkomlighet och tillförlitlighet för 

person- och godstransporter samt ökad robusthet i transportsystemet. Det handlar bland 

annat om utvecklad trafikledning och prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik. 

Trafikledning har en särskilt viktig roll i att hantera störningar. En fungerande 

operatörssamverkan om trafikledning inom ramen för Trafik Stockholm är en förutsättning 

för att minimera påverkan på viktiga samhällsfunktioner. Trafikstyrning har betydelse för 

framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa på de högst belastade storstadsvägarna. 

Utveckling av effektiva styrningsfunktioner som nyttjar vägsides-ITS (intelligenta 

transportsystem) och nya digitaliseringslösningar (uppkoppling, automatisering och 

elektrifiering) skapar förutsättningar för en mer effektiv användning av den befintliga och 

framtida väginfrastrukturen. 

I samverkan med regionala aktörer och transportsektorn, koordineras planerade 

trafikpåverkande åtgärder. Detta är ett effektivt verktyg för en minimerad samhällspåverkan 

vid genomförande av investeringsåtgärder och för att säkerställa och utveckla redundans i 

systemet. Vid genomförande av infrastruktursatsningar sker även samverkan för att 

underlätta hållbara resval. 

Den av Trafikverket upphandlade färjetrafiken till och från Visby har, tillsammans med 

flygförbindelserna, avgörande betydelse för Gotlands tillgänglighet. Färjan fyller viktiga 

funktioner för både godstrafik och persontrafik och påverkar förutsättningarna för såväl 

näringsliv som civilsamhälle. Det finns ett flertal hänsyn som behöver tas när det gäller 

färjetrafikens funktioner. Färjans ankomst- och avgångstider påverkar möjligheten att resa 

från och till hela ön med bil och kollektivtrafik under dygnets vakna timmar. De ger också 

viktiga förutsättningar för logistikkedjor för öns näringsliv.  
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8.6.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 35 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid i om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.88 

Tabell 35 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel reinvesteringar under planperioden 

A E4, ITS Essingeleden 

B Väg 222, Skurubroarna 

C Väg 841, Stäketbron 

D Väg 263, Erikssundsbron 

E E18, länsgräns–trafikplats Jakobsberg, motorväg 

8.6.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 36 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 36 Trimnings- och miljöåtgärder i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

F E18, Stocksundsbron–trafikplats Danderyds kyrka, ITS och kollektivtrafikkörfält 

G E18, trafikplats Barkarby–trafikplats Jakobsberg, trafikstyrning 

H E4, komplettering av sido- och mitträcken på stamvägnätet, exempelvis vid Kista 

I Nynäsbanan Älvsjö–Nynäshamn, plankorsningar 

J Västra stambanan, Södertälje hamn godsbangård, ombyggnad 

K Västra stambanan, Stockholm, Huddinge, signalåtgärder 

L E4/väg 584, Bornsjön, vattenskyddsåtgärder 

M E20, Nykvarns trafikplats 

N Väg 143 och väg 147, Visby, vattenskyddsåtgärder 

88 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.6.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 37 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer E4 Förbifart Stockholm att färdigställas tillsammans med de 

kapacitetsförstärkningar i infartslederna som behövs. Arbetet med att förbereda byggstarten 

för Tvärförbindelse Södertörn pågår, och de stora satsningarna inom järnväg fortsätter 

mellan Tomteboda och Kallhäll. En anpassning av Stockholms central kommer också att 

göras. Farleden mellan Landsort och Södertälje föreslås också få bättre kapacitet och 

säkerhet.  

Tabell 37 Namngivna reinvesteringar i Stockholmsområdet och Gotland under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Farled Södertälje–Landsort 

2 Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan (statlig medfinansiering) (pågående) 

3 E4 Förbifart Stockholm (pågående) 

4 Kollektivtrafik Stockholm, tunnelbaneutbyggnad (statlig medfinansiering) (pågående) 

5 Barkarby, bytespunkt med anslutning till tunnelbana (pågående) 

6 Hagalund, bangårdsombyggnad 

7 E4/E20, Hallunda–Vårby, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

8 E4/E20, Södertäljebron, kapacitetsförstärkning till följd av E4 Förbifart Stockholm 

9 E4/väg 259, Tvärförbindelse Södertörn 

10 Tomteboda–Kallhäll, ökad kapacitet (pågående) 

11 Stockholms central och Karlberg, funktionsanpassningar efter Citybanan (pågående) 

12 Roslagsbanan, dubbelspår etapp 1+2 (statlig medfinansiering, pågående) 

13 E18, Danderyd–Arninge (pågående) 

14 Västra stambanan, Flemingsberg–Järna, upprustning av tunnlar 

15 Årstaberg–Flemingsberg, signalåtgärder optimering 

16 Essingeleden, riskreducerande åtgärder, upprättande av ledverk 

17 E4/E20, Tomteboda–Bredäng, ITS 

18 E18, Hjulsta–Jakobsberg, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 

19 Alvik–Ulvsunda–Solna station, snabbspårväg (statlig medfinansiering, öppnat för trafik) 

20 Stockholms central och Tomteboda bangård, utredning 

Sverigeförhandlingen 

Älvsjö–Fridhemsplan, tunnelbana och nya stationer 

Roslagsbanan till city, förlängning och nya stationer 

Stockholm, Spårväg syd, kapacitetsutökning för kollektivtrafik 

Hagalund, tunnelbanestation 

Stockholm, cykelobjekt 
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8.6.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 38 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 38 Ytterligare namngivna objekt i Stockholmsområdet och Gotland som övervägts för planförslaget, motsvarande 
en ökning av medlen för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, trafikplats Glädjen–trafikplats Rotebro, ITS 

E4, trafikplats Häggvik–trafikplats Rotebro, kapacitetsförstärkning till följd av Förbifart Stockholm 
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8.7. Västra Sverige 

Regionen består av Hallands, Värmlands och Västra Götalands län. 

I figur 38 nedan visas en karta över västra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 39–42 nedan.  

Figur 38 Åtgärder i västra Sverige 
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8.7.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I västra Sverige förs en dialog med regioner, kommuner och andra offentliga aktörer när det  

gäller utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Samhällsplanering för integrerad trafik- 

och bebyggelseplanering är ett viktigt verktyg, liksom trafikslagsövergripande 

störningshantering och koordinering av projekt under byggskedet, inklusive mobility 

management-åtgärder. Andra exempel är samplanering av cykel och kollektivtrafik, 

signalprioriteringar och tidtabellsplanering för bättre kapacitetsutnyttjande på järnvägen. 

Ytterligare exempel är ITS-åtgärder, där hastighetspåminnare i tätorter ger säkrare 

trafikmiljö och trafikinformationstavlor underlättar trafikledning.  

8.7.2. Förslag på namngivna reinvesteringar  

De åtgärder som redovisas i tabell 39 är de med en kostnad över 300 miljoner kronor som 

planeras bli genomförda under planperioden. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga underhållsplan, som uppdateras årligen, 

finns en mer fullständig reinvesteringsplan.89 

Tabell 39 Namngivna reinvesteringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden 

A E6, Getinge–Falkenberg, motorväg (betongväg med körfält i två körriktningar) 

B Värmlandsbanan, Laxå–Kil, spår- och växelbyte 

C Västra stambanan, Alingsås–Olskroken, kontaktledning 

D Västra stambanan, Falköping–Alingsås, kontaktledning 

E Göteborg, Sävenäs rangerbangård 

F Norge/Vänerbanan, Åmål–Mellerud, spår- och växelbyte 

G Norge/Vänerbanan Åmål–Kil, kontaktledning 

H Bohusbanan, Uddevalla–Strömstad, kontaktledning 

I Älvsborgsbanan, Vänersborg, Trollhätte kanal, brobyte 

89 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.7.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 40 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 40 Trimnings- och miljöåtgärder i västra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

J E45, Erikstad, Melleruds kommun, gång- och cykelväg 

K Värmlandsbanan, Kil–Charlottenberg, signalåtgärder (mellanblocksignaler) 

L E6.20, Älvsborgsbron, trafikledningsåtgärder (ITS) 

M E20, Hasslerör–Kallsjön, faunapassager 

N Viskadalsbanan, avvattningsåtgärder 

O Väg 40, Bollebygd, vattenskyddsåtgärder 

P Västkustbanan, Väröbacka, bangårdsåtgärder 

Q Västra Götaland, Värmland och Halland, stängselåtgärder vid järnväg 

R Västra stambanan, Falköping–Alingsås, stängning av plankorsningar 

S Värmlandsbanan, Edane, ny passage av järnvägen 

T Västra Götaland, Värmland och Halland, tillgänglighetsåtgärder på stationer 

U Väg 26, Skövde kommun, trafikplats Loringa 

V E45, Åmål, standard- och kapacitetshöjande åtgärder 

X Bohusbanan, Uddevalla, höjning av plattformar

Y Bohusbanan, Strömstad–Skee–Överby, hastighetshöjning

Z Norge/Vänerbanan, Bengtsfors kommun, ny terminal Bäckefors

8.7.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 41 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer en av de återstående delsträckorna på Västkustbanan att byggas ut med dubbelspår 

i tunnel under Varberg, tillsammans med ny järnväg under Göteborg (Västlänken). 

Dessutom förstärks kapaciteten i stråket Göteborg–Stockholm på Västra stambanan mellan 

Göteborg och Laxå. Delsträckor på E45 tillsammans med hela E20 genom Västra Götaland 

kommer att bli mötesseparerade, undantaget delsträckan genom Alingsås. Delar av 

Göteborgs hamnbana byggs ut till dubbelspår, för ökad kapacitet, och farleden till Göteborgs 

hamn fördjupas och breddas för ökad kapacitet och sjösäkerhet. 
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Tabell 41 Namngivna investeringar i västra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 Västkustbanan, Varberg, dubbelspår (tunnel) inklusive resecentrum (pågående) 

2 Kattegattleden (pågående) 

3 Vänersjöfarten, Trollhätte kanal/Göta älv 

4 Värmlandsbanan, Kil–Laxå, mötesstationer (pågående) 

5 Värmlandsbanan, Laxå–Arvika, ökad kapacitet (pågående) 

6 E20, Tollered–Alingsås, (pågående) 

7 Västra stambanan, Göteborg–Skövde, kapacitetsförstärkning (pågående) 

8 E20, förbi Skara (pågående) 

9 E20, förbi Mariestad 

10 E20, Vårgårda–Vara (pågående) 

11 E20, Götene–Mariestad 

12 E20, förbi Vårgårda (pågående) 

13 Västkustbanan, Halmstad C/bangård 

14 Västsvenska paketet, järnväg (pågående) 

15 Västsvenska paketet, väg (pågående) 

16 
Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kapacitet och dubbelspår över Göta älv 
(pågående) 

17 E6.21, Göteborgs hamn/Lundbyleden (pågående) 

18 E6.20, Hisingsleden, södra delen (pågående) 

19 Göteborg, Olskroken, planskildhet (pågående) 

20 Norge/Vänerbanan, vändspår i Älvängen 

21 Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår 

22 Västra stambanan, Laxå–Alingsås, högre kapacitet 

23 E45, Tösse–Åmål 

24 E45, Säffle–Valnäs 

25 Farleden i Göteborgs hamn, kapacitetsåtgärd i farled 

26 Nya stambanor Göteborg–Borås 

27 Markarydsbanan, Knäred, mötesspår 

28 E45, Järnvågen, med överdäckning av E45 

29 Västkustbanan, Väröbacka station 

30 Lund–Göteborg–Öxnered, hastighetshöjning 250 km/tim på befintlig bana 

31 ERTMS, Trafikledningscentral Göteborg 

Sverigeförhandlingen 

Göteborg, spårväg Norra Älvstranden, centrala delen 

Göteborg, citybuss Backa-stråket 

Göteborg, citybuss Norra Älvstranden (västra delen) 

Göteborg, cykelobjekt 
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8.7.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 42 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 42 Ytterligare namngivna objekt i västra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent. 

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej 
rangordnade 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Bäckevarv–Årjäng, ombyggnad till 2+1 

E18, Valnäs–riksgränsen, etapp Töcksfors–Bäckevarv, ombyggnad till 2+1 

Väg 26, Halmstad–Oskarström, 2+1-väg 

E45, Vänersborg–Mellerud, etapp Liden–Frändefors, ombyggnad 2+1 
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8.8. Södra Sverige 

Regionen omfattar Blekinge, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs och Skåne län. 

I figur 39 nedan visas en karta över södra Sverige där siffror och bokstäver motsvarar 

åtgärder i tabellerna 43–46 nedan. 

Figur 39 Åtgärder i södra Sverige. 
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8.8.1. Exempel på andra åtgärder än byggnadsåtgärder 

I södra Sverige förs en gemensam och aktiv diskussion om samhällsutveckling för 

infrastruktur och kollektivtrafik, bland annat inom ramen för Regionsamverkan Sydsverige 

där Skåne, Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län ingår. 

Transportsystemet i södra Sverige är integrerat och de många stråken fyller i normalfallet 

flera uppgifter. För ett effektivt utnyttjande krävs därför en god och kontinuerlig dialog med 

regionala utvecklingsansvariga, godstransportråd och regionala kollektivtrafikmyndigheter. 

Den goda dialogen resulterar i avstämda regionala systemanalyser, funktionellt prioriterade 

stråk, trafikförsörjningsprogram och tågstrategier. Dessutom tecknas breda 

överenskommelser om samverkan med de största städerna och flertalet övriga regionala 

aktörer när det gäller samhällsutveckling och infrastruktur, där fortsatt inriktning och 

ramverk läggs fast. Kapacitetsutnyttjandet av transportsystemet är högt i flera stråk, och 

avvägningen mellan internationella, nationella, regionala och lokala anspråk innebär 

utmaningar. Samverkan och diskussioner om nyttofördelning är viktiga verktyg för att 

uppnå god markanvändning, god framkomlighet för näringslivets transporter, effektiv och 

attraktiv kollektivtrafik samt bättre förutsättningar för gång och cykel. 

8.8.2. Förslag på namngivna reinvesteringar 

De åtgärder som redovisas i tabell 43 planeras bli genomförda under planperioden. De kan 

komma att förskjutas i tid om prioriteringarna ändras. I Trafikverkets fyraåriga 

underhållsplan, som uppdateras årligen, finns en mer fullständig reinvesteringsplan.90 

Tabell 43 Namngivna reinvesteringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna reinvesteringar under planperioden de med en kostnad överstigande 300 
miljoner kronor 

A E22, Yttre ringvägen Malmö, motorväg (betongväg) 

B E4, Ölmstad–Huskvarna, motorväg (södergående körriktning) 

C Jönköpingsbanan, Falköping–Nässjö, kontaktledning 

D Kust till kust-banan, Hillared–Hestra, spår- och växelbyte 

E Södra stambanan, Älmhult–Hässleholm, kontaktledning 

F 
Stångådalsbanan och Tjustbanan, Linköping–Västervik, Bjärka-Säby–Rimforsa, 
radioblockeringssystem 

90 Trafikverket (2021), Underhållsplan 2021–2024, Publikation 2021:081. 
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8.8.3. Exempel på trimnings- och miljöåtgärder 

De åtgärder som redovisas i tabell 44 kostar mindre än 100 miljoner kronor och planeras bli 

genomförda under planperiodens första halva. De kan komma att förskjutas i tid om 

prioriteringarna ändras. 

Tabell 44 Trimnings- och miljöåtgärder i södra Sverige under planperioden. 

Exempel trimnings- och miljöåtgärder under planperioden 

G Västkustbanan, Helsingborg C, tillgänglighetsanpassning och uppgradering av stationsmiljö 

H E22, Ronneby Väst, ombyggnad trafikplats 

I Södra stambanan, Gamlarp, anslutning för längre tåg 

J Väg 25, Växjö–Tomeshult, faunaåtgärder 

K Nässjö–Vaggeryd, plankorsningsåtgärder 

L E22, Nygård–Bälö–Gladhammar, mötesseparering 

M E22/väg 34, Ålem, korsningsåtgärd 

8.8.4. Förslag på namngivna investeringar 

Namngivna investeringar har en kostnad över 100 miljoner kronor. Sammanfattningsvis 

innebär förslagen i tabell 45 ett antal större förbättringar i vägar och järnvägar. Till exempel 

kommer nya dubbelspår att färdigställas mellan Arlöv och Lund, liksom upprustning och 

elektrifiering av järnvägen mellan Jönköping/Nässjö och Värnamo. En etapp av nya 

stambanor för höghastighetståg kommer också att påbörjas mellan Lund och Hässleholm, 

tillsammans med en av de sista återstående dubbelspårsetapperna på Västkustbanan, den 

mellan Maria och Helsingborg. Dessutom sker ett stort antal förbättringar för att säkerställa 

god framkomlighet och trafiksäkerhet i de övergripande stråken. 
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Tabell 45 Namngivna investeringar i södra Sverige under planperioden. 

Namngivna investeringar under planperioden 

1 E65, Svedala–Börringe 

2 Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnad (inkl. Romaresväg, pågående) 

3 Flackarp–Arlöv, utbyggnad till flerspår (pågående) 

4 Lund (Högevall)–Flackarp, fyrspår (pågående) 

5 E4, Ljungby–Toftanäs (pågående) 

6 Kapacitetsåtgärder i Skåne (pågående) 

7 Superbussar i Skåne, åtgärder i statlig infrastruktur (pågående) 

8 E22, trafikplats Ideon 

9 E22, trafikplats Lund S 

10 E22, Fjälkinge–Gualöv 

11 E22, Lösen–Jämjö (pågående) 

12 E22, Gladhammar–Verkebäck 

13 Väg 25, Österleden i Växjö 

14 Väg 40, Nässjö–Eksjö 

15 Väg 40, förbi Eksjö 

16 Värnamo–Jönköping/Nässjö, elektrifiering och höjd hastighet 

17 Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1) 

18 Ny stambana Hässleholm–Lund 

19 Hässleholm–Helsingborg, förlängt mötesspår och höjd hastighet 

20 Malmö godsbangård, utbyggnad av spår 58 

21 Maria–Helsingborg C, dubbelspår 

22 Alvesta, triangelspår 

23 Väg 25 Sjöatorp–Alvesta V (inklusive trafikplats, pågående) 

24 E22, Ronneby Ö–Nättraby 

25 E4, trafikplats Ljungarum, genomgående körfält 

26 Väg 26, Hedenstorp–Månseryd 

27 E22, förbi Bergkvara 

28 Väg 26, Mullsjö–Slättäng 

29 Sydostlänken (Älmhult–Olofström–Karlshamn), elektrifiering och ny bana 

30 Räppe, ny station 

31 Malmö bangård, planskild spårkorsning 

32 Malmö C, fler plattformsspår 

33 Malmö C–Östervärn, dubbelspår 

34 ERTMS, Trafikledningscentral Malmö 

Sverigeförhandlingen 

Helsingborg, kollektivtrafik 

Helsingborg, cykelobjekt 

Spårväg Lund C–European Spallation Source (ESS) 91 

Lund, cykelobjekt (cykelbanor och cykelgarage) 

Malmö, stadsbusslinje (EL-MEX och EL-bussar) 

Malmöpendeln, Lommabanan, etapp 2 

Malmö, cykelobjekt 

91 European Spallation Source, en sameuropeisk forskningsanläggning som är under uppförande i 
Lund. ESS kommer att användas för materialforskning. 
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8.8.5. Förslag på ytterligare investeringar motsvarande en ökning av medlen för 

namngivna investeringar med 10 procent 

I tabell 46 redovisas enligt regeringens direktiv ytterligare namngivna investeringar som 

övervägts för planförslaget motsvarande en ökning av medlen för namngivna investeringar 

med 10 procent.  

Tabell 46 Ytterligare namngivna objekt i södra Sverige som övervägts för planförslaget, motsvarande en ökning av medlen 
för namngivna objekt med 10 procent.  

Ytterligare förslag på namngivna investeringar vid en utökad ram 10 procent, ej rangordnade 

E4, Trafikplats Ekhagen 

Väg 26, Smålandsstenar–Gislaved 

Väg 40, Skogslid–Haga 

E22, genom Mönsterås 

Väg 25, Nybro, trafikplats Glasporten 

Väg 40, Toverum–Hyttan 

Väg 25,förbi Lessebo 

Väg 25, Norrleden i Växjö inkl. trafikplats 

E6, Trafikplats Alnarp–Trafikplats Lomma, additionskörfält 
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9 Planförslagets effekter 

I direktivet anges att Trafikverket ska redovisa analyser som visar i vilken utsträckning 

åtgärderna bidrar till att de transportpolitiska målen, inklusive klimatmålen, nås och vilka 

målkonflikter som uppstår. Detta kapitel svarar på detta genom att effekterna av 

planförslaget beskrivs.  

Vissa delar av planförslaget består av specificerade åtgärder, och för dessa delar kan 

effekterna beskrivas relativt detaljerat. Andra delar av planförslaget består av generella 

anslag och potter, och för dessa delar måste beskrivningen bli mer övergripande. Vissa delar 

av planförslaget ingår inte alls i effektbeskrivningen: redan pågående investeringar (totalt 

66 miljarder kronor under planperioden), räntor, bidrag och myndighetsutövning 

(50 miljarder kronor), länsplanerna (42 miljarder kronor) och medel till forskning och 

innovation (8,5 miljarder kronor). 

Avsnitt 9.1 beskriver planförslagets bidrag till det övergripande transportpolitiska målet, och 

avsnitt 9.2–9.4 bidragen till funktions- och hänsynsmålen (tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

miljö och hälsa). I avsnitt 9.5 redovisas effekter på EU:s transportpolitiska mål. 

Känslighetsanalyser och analyser av målkonflikter och målsynergier redovisas i avsnitt 9.6. 

För varje avsnitt redovisas effekterna av planens olika delar på följande sätt:  

 Vidmakthållande omfattar underhåll och reinvesteringar av väg och järnväg

(197 respektive 165 miljarder kronor). Fördelning och användning av dessa medel

samt de förväntade effekterna beskrivs i kapitel 6, samt mer detaljerat i

underlagsrapporten om vidmakthållande. Nedan sammanfattas effekterna på en

övergripande nivå.

 Trimnings- och miljöåtgärder (42 miljarder kronor) respektive stadsmiljöavtal

(9 miljarder kronor) avser mindre investeringar och åtgärder som inte specificeras i

detalj i planförslaget. Hur medlen fördelas beskrivs i avsnitt 7.1 och 7.2. I detta

avsnitt beskrivs effekterna översiktligt. Mer detaljerade beskrivningar finns i

underlagsrapporten om trimnings- och miljöåtgärder.

 Namngivna investeringar är infrastrukturinvesteringar med en kostnad över

100 miljoner kronor. Effektbeskrivningen omfattar samtliga investeringar som

påbörjas under planperioden, även om de inte hinner färdigställas. Det betyder att

effektbeskrivningen omfattar 114 objekt med en total kostnad på 418 miljarder

kronor, varav 224 miljarder kronor under planperioden92. Regeringens direktiv

anger att effekterna av de tre etapperna av nya stambanor för höghastighetståg ska

redovisas separat. Effektbeskrivningen redogör därför dels för de tre

stambaneetappernas effekter (164 miljarder kronor, varav 104 miljarder kronor

under planperioden), dels för de övriga namngivna investeringar som påbörjas

under planperioden och vars effekter kunnat kvantifieras (70 objekt med en total

kostnad på 119 miljarder kronor, varav 67 miljarder kronor under planperioden).

För 41 namngivna investeringar kan inte effekterna kvantifieras utan bara beskrivas

översiktligt. Största delen av detta är ERTMS och relaterade järnvägstekniska

system som beskrivs närmare i avsnitt 7.9 (totalt drygt 61 miljarder kronor) samt

statlig medfinansiering av objekt i storstadsöverenskommelser (6 miljarder kronor

under planperioden).

92 Samlade effektbedömningar av varje enskild namngiven investering finns tillgängliga på 
www.trafikverket.se/samhallsekonomiskt beslutsunderlag  
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Figur 40 sammanfattar vad som ingår och inte ingår i effektbeskrivningen samt på vilket 

sätt. 

Figur 40 Typ av effektbeskrivning av planförslagets olika delar – översiktlig beskrivning, kvantifierad beskrivning, ingen 
effektbeskrivning. Tårtbitarna motsvarar respektive plandels totala kostnad; för namngivna investeringar ingår även 
kostnader efter planperioden. 

. 

De kvantifierade effektbeskrivningarna omfattar alltså enbart den svarta delen av 

diagrammet93, och det ska understrykas att detta bara motsvarar omkring en fjärdedel av 

planförslagets totala omfattning (medräknat investeringskostnader efter planperioden).  

De kvantifierade effekterna fördelar sig enligt figur 41, uttryckt som samhällsekonomiska 

nuvärden så att deras storleksordning kan jämföras, och uppdelat på effekter från järnvägs-, 

sjöfarts- och väginvesteringar (inklusive gång- och cykelvägar). I följande avsnitt beskrivs 

effekterna mer i detalj.  

93 I praktiken är inte alla effekter möjliga att kvantifiera varför det även för den mörkgrå delen av 
diagrammet kan finnas effekter eller delar av effekter som ej kvantifierats; huvuddelen av 
effekterna bedöms dock vara kvantifierade.  
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Figur 41 Kvantifierade nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, uppdelade på typ av nytta och trafikslag, 
nuvärden i miljoner kronor. Total nettokostnad omfattar samhällsekonomisk nuvärdeskostnad för investering samt drift 
och underhåll.  

De klart största effekterna är förbättrad tillgänglighet för person- och godstrafik94, följt av 

trafiksäkerhetseffekter. För järnvägsinvesteringar är också nyttorna för transportföretag en 

betydande post. De totala nettokostnaderna i diagrammet avser den totala offentliga 

nettokostnaden, alltså nuvärdet av drift- och underhållskostnader, investeringskostnader 

och offentliga intäkter (skatter, subventioner, avgifter med mera).  

9.1. Övergripande transportpolitiska mål 

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Planens 

bidrag till en samhällsekonomiskt effektiv respektive långsiktigt hållbar 

transportförsörjning redovisas nedan. Hur planens effekter fördelas geografiskt och över 

olika befolkningsgrupper redovisas i den kommande systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022.  

9.1.1. Samhällsekonomisk effektivitet 

En samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning betyder dels att användningen av 

transportsystemet ska vara samhällsekonomiskt effektiv, dels att de offentliga medlen till 

infrastrukturens utveckling och underhåll ska användas så att samhällsnyttorna som skapas 

blir så stora som möjligt i förhållande till åtgärdskostnaderna. Det är den andra delen som 

står i fokus för den nationella infrastrukturplanen. Den första delen, transportsystemets 

användning, styrs bland annat av skatter, regleringar och offentliga transporttjänster, vilka 

inte är en del av den nationella infrastrukturplanen och därför inte behandlas här.  

Anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar ökades i infrastrukturpropositionen 

med 13 procent respektive 25 procent. Trafikverkets analyser visar att denna ökning är 

samhällsekonomiskt lönsam. Nyttorna består dels av att de totala långsiktiga underhålls- 

och reinvesteringskostnaderna minskar, eftersom det är långsiktigt billigare att underhålla i 

tid, dels av att anläggningens status blir bättre, vilket skapar nyttor för användarna i form av 

94 Tillgänglighet inkluderar bland annat restids- och reskostnadseffekter. 
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minskade störningar och hastighetsnedsättningar. Trafikverkets analyser visar att det hade 

varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna för vidmakthållande ytterligare. De 

samhällsekonomiska beräkningarna av vidmakthållande ger en nettonuvärdeskvot (NNK) 

på 0,7 för underhåll av järnväg och 2,8 för underhåll av belagd väg. Analyserna av 

byggnadsverk visar att det vore samhällsekonomiskt effektivt att investera i underhåll av 

byggnadsverk tidigt i planperioden för att på så sätt undvika merkostnaderna som följer av 

att förskjuta underhåll av till exempel broar och tunnlar på framtiden. Analyserna av 

bärighetssatsningar visar vidare att det är samhällsekonomiskt lönsamt att möjliggöra 

transporter med längre och tyngre fordon på väg. Totalt har satsningen för att möjliggöra 

tyngre fordon på väg en NNK på 2,5. Ett möjliggörande av längre fordon på väg skulle ha en 

NNK över 10.  

Nuvarande anslagsnivåer kommer inte att räcka för att upprätthålla anläggningens 

nuvarande funktionalitet, och det leder också till långsiktigt ökande underhållskostnader. 

Enligt analyserna som presenterades i Trafikverkets inriktningsunderlag95 skulle det 

behövas ytterligare 13 procent (26 miljarder kronor) högre anslag för järnväg respektive 

20 procent (50 miljarder kronor) högre anslag för väg för att upprätthålla dagens 

funktionalitet.  

Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet baserat på 

de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram. Åtgärdskostnaderna är 

relativt låga och ger stora effekter. Exempelvis åtgärder som innebär hastighetshöjning och 

kapacitetsökning inom järnvägsnätet ger generellt stora nyttor. Bulleråtgärder är 

samhällsekonomiskt lönsamma redan vid låga trafikflöden. Trafiksäkerhetsåtgärder inom 

vägsystemet är generellt mycket samhällsekonomiskt lönsamma. Trafikverket bedömer att 

det skulle vara samhällsekonomiskt effektivt om dessa anslag kunde ökas ytterligare. 

Stambaneetappernas samhällsekonomiska lönsamhet är negativ. Nettonuvärdeskvoten 

(NNK) är -0,6 (nettonuvärde -85 miljarder kronor) för Ostlänken, -0,8 (nettonuvärde 

- 38 miljarder kronor) för Hässleholm–Lund och -0,8 (nettonuvärde -55 miljarder kronor)

för Göteborg–Borås. Att lönsamheten är så låg beror delvis på att etapperna inte används

fullt ut förrän systemet är färdigt. Givet att de första etapperna är byggda har de

sammanbindande etapperna (från Jönköping till Linköping, Borås respektive Hässleholm)

en NNK på -0,4, det vill säga fortfarande negativt men högre än de tidigare etapperna. Totalt

sett har hela systemet en NNK -0,5 (nettonuvärde -280 miljarder kronor). För närvarande

pågår ett arbete med kostnadsreducerande åtgärder, där flera åtgärder som avsevärt

minskar investeringskostnaderna även ger viss påverkan på systemets funktion och därmed

samhällsnyttorna. Effekterna av dessa förändringar är ännu inte medtagna i de beräknade

nyttorna. Bedömningen är att förändringarna kommer göra att vissa delnyttor förändras

medan de samlade nyttorna för systemet som helhet förväntas bli ungefär samma som i

aktuella bedömningar.

Övriga namngivna investeringar (vars effekter kan kvantifieras96) exklusive etapperna av 

de nya stambanorna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot på 0,2 och ett nettonuvärde på 

32 miljarder kronor. Inklusive stambaneetapperna blir genomsnittlig NNK -0,4 

(nettonuvärde -145 miljarder kronor). För järnvägsobjekten exklusive nya stambanor är 

genomsnittlig NNK -0,2 (nettonuvärde -26 miljarder kronor), för vägobjekten 0,9 

(nettonuvärde 47 miljarder kronor) och för sjöfartsobjekten 0,7 (nettonuvärde 11 miljarder 

kronor). Spridningen i lönsamhet är stor för både väg- och järnvägsobjekt. Majoriteten av 

95 Justerade för förändrat investeringsindex 2017–2021. 
96 Totalt 70 investeringar som har beräknade effekter. 
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vägobjekten (28 av 30)  är lönsamma men med varierande NNK, medan strax över hälften 

av järnvägsobjekten är olönsamma, även i det fallet med stor spridning. Det finns många 

mycket lönsamma objekt som inte kunnat inrymmas i planen, både väg- och järnvägsobjekt. 

Den genomsnittliga NNK för de nya objekt som föreslås för en 10 procent ökad ram är 0,9 

med ett nettonuvärde på 18 miljarder kronor.  

Figur 42 illustrerar nytto/kostnads-effektiviteten för investeringar i respektive kandidater 

utanför planförslaget.  

Figur 42 Nyttor och kostnader för namngivna investeringar i planförslaget respektive utanför planförslaget. Den streckade 
linjen visar samhällsekonomisk lönsamhet, det vill säga nytta/kostnad>1 vilket motsvarar NNK>0 (nyttan är större än 
kostnaden). 

Varje stapel är en investering, och dess totala yta är hur mycket nytta den skapar. Man bör 

alltså sträva efter så stor sammanlagd yta (nytta) som möjligt. Stapelns bredd är 

investeringens kostnad, det vill säga hur mycket plats den tar av det totala planutrymmet. 

Den sammanlagda bredden på alla staplarna är alltså den sammanlagda kostnaden, som 

inte får överstiga den tillgängliga budgeten. Höjden på varje stapel är nytto/kostnads-

kvoten, och som framgår av figuren så maximeras den totala nyttan givet en viss budget om 

man väljer investeringar som har så hög nytto/kostnads-kvot som möjligt. Därmed får man 

ett stort bidrag till den samlade nyttan (staplarnas totala yta) samtidigt som man inte tar så 

mycket av den totala budgeten (den sammanlagda stapelbredden) i anspråk. Objekt som 

inte når upp till den streckade linjen har lägre total nytta än kostnad, dvs NNK < 0, och är 

därmed samhällsekonomiskt olönsamma enligt kalkylen. 

Som synes finns många kandidater utanför planförslaget som har betydligt högre lönsamhet 

än objekten i planförslaget. Det är därför svårt att hävda att medlen till namngivna 

investeringar används samhällsekonomiskt effektivt, alltså så att de totala samhällsnyttorna 

blir så stora som möjligt. Se också figur 43 i kapitlet om känslighetsanalyser.  

Det förtjänar dock att understrykas att det även finns andra överväganden än 

samhällsekonomisk effektivitet att ta hänsyn till, samt att de samhällsekonomiska 

kalkylerna inte fångar alla effekter. I de samlade effektbedömningar som upprättas för varje 

investering bedöms de effekter som inte fångas i kalkylen kvalitativt, och en bedömning görs 

av objektens totala lönsamhet där de beräknade och de ej beräknade effekterna vägs 

samman. Inga objekt i planförslaget med positiv nettonuvärdeskvot har bedömts som 
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olönsamma, och inga objekt med negativ nettonuvärdeskvot har bedömts som lönsamma. 

För objekt där den samhällsekonomiska kalkylens resultat ligger nära noll har lönsamheten 

bedömts som osäker. Av nära 350 analyserade objekt är det färre än ett tiotal som har klart 

positiv eller negativ NNK, vars lönsamhet ändå bedöms som ”osäker”. Detta indikerar att de 

effekter som inte fångas i de beräknade effekterna endast undantagsvis är stora nog att 

ändra slutsatserna i kalkylresultatet.  

Landskaps- och barriäreffekter är den grupp av effekter som genomgående är bedömd 

kvalitativt i den samhällsekonomiska analysen. Dessa effekter kan vara både positiva och 

negativa och storleken beror bland annat på om åtgärderna innebär att tidigare orörd mark 

tas i anspråk, åtgärden anläggs i tunnel eller om åtgärden sker i befintlig sträckning. Detta 

gäller även barriärer som påverkar människors möjlighet att röra sig. I övrigt beror de ej 

beräknade effekterna på vilka effekter som är relevanta för respektive objekt samt till vilken 

grad de fångas i de beräknade effekterna. Restidsosäkerhet, vissa tillgänglighetseffekter för 

gång- och cykeltrafikanter, tillgänglighet för funktionsnedsatta och vattenkvalitet är 

exempel på effekter som inte fångas i kalkylerna. 

Den samhällsekonomiska effektiviteten hos namngivna investeringar vars effekter inte kan 

kvantifieras alls är svårbedömd. Större delen utgörs av moderniseringar och uppgraderingar 

av järnvägstekniska system (ERTMS med mera) som på sikt är nödvändiga för att 

upprätthålla järnvägens funktion. Trafikverkets bedömning är därför att dessa investeringar 

är samhällsekonomiskt effektiva.  

För några objekt som är delar av ett system, har effektberäkning gjorts för systemet, medan 

de enskilda objekten endast har verbala bedömningar. Det gäller exempelvis åtgärder för 

längre och tyngre godståg och godsstråket Hallsberg–Degerön. Ett antal åtgärder saknar 

kvantifierade effekter på grund av att effekterna är svåra att kvantifiera, till exempel 

bangårdsåtgärder och resecentrum. 

Trafikverket ska enligt direktivet redovisa hur planen påverkar sysselsättningen i hela 

landet. Trafikverket beräknar att planförslaget innebär att cirka 25 000 personer per år 

kommer att vara sysselsatta under planperioden. 

9.1.2. Långsiktig hållbarhet 

Agenda 2030 är FN:s globala utvecklingsmål för långsiktig hållbarhet. Regeringen har 

bedömt att Sverige ska vara ledande i arbetet med att genomföra denna agenda, såväl 

nationellt som internationellt97. 

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling 

omfattar tre olika dimensioner: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det går inte att 

definiera en sektor som hållbar utan att ta hänsyn till helheten. Transportsystemet är en del 

av samhället. Därför kan inte ett hållbart transportsystem definieras, men det går att försöka 

definiera transportsystemet i ett hållbart samhälle.  

Planförslaget kan bidra till social hållbarhet genom att bidra till god tillgänglighet för alla 

medborgare och utjämna orättvisa skillnader i tillgänglighet mellan olika grupper och 

geografiska områden. I den kommande systemanalysen av planförslaget (publiceras den 31 

januari 2022) redovisas planförslagets fördelningseffekter.  

97 Proposition 2017/18:179, En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som 
håller ihop, s. 19. 
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Planförslaget kan bidra till ekologisk hållbarhet, bland annat genom att minska trafikens 

utsläpp, buller och intrång i naturmiljöer, samt genom att minska infrastrukturens påverkan 

på landskap, vatten och natur- och kulturmiljöer. Dessa aspekter redovisas och diskuteras i 

avsnitt 9.3. 

Planförslaget kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom en god förvaltning av 

infrastrukturanläggningen, genom ett kostnadseffektivt genomförande av underhåll och 

investeringsåtgärder och genom att det innehåller åtgärder som är samhällsekonomiskt 

effektiva. Förvaltningen av infrastrukturanläggningen diskuteras i kapitel 6, och 

kostnadseffektivt genomförande i kapitel 10. Genom att utvecklad infrastruktur förbättrar 

transportsystemets funktion kan också tillgängligheten öka (avsnitt 9.2), vilket i 

förlängningen förbättrar arbets- och bostadsmarknader och stärker Sveriges 

konkurrenskraft. 

9.2. Tillgänglighet för person- och godstransporter 

Transportpolitikens funktionsmål innebär att transportsystemets utformning, funktion och 

användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet 

och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. God tillgänglighet betyder 

att det är lätt att nå ett rikt utbud av till exempel arbetsplatser, service, fritidsaktiviteter och 

leverantörer. Tillgänglighet är själva syftet med transportsystemet, och bibehållen eller ökad 

tillgänglighet är den överlägset största positiva effekten av infrastrukturplanen och är en 

förutsättning för sammanhållningen i landet.  

Planen bidrar till funktionsmålet på flera sätt. Inom järnvägssystemet bidrar planen till att 

minska problem med kapacitetsbrister och punktlighetsproblem, och satsningar på de 

tekniska systemen säkerställer funktionen på lång sikt. Inom vägsystemet fokuserar planen 

framför allt på underhåll av befintligt vägnät, men planen innehåller också 

bärighetssatsningar som har stor betydelse för näringslivets transporter samt investeringar 

för att minska vissa kapacitetsbrister i vägnätet. God tillgänglighet möjliggör också vidgade 

arbetsmarknadsregioner. Sammantaget bidrar dessa åtgärder till att stärka Sveriges 

konkurrenskraft.  

Med ett rätt utfört vidmakthållande av vägar och järnvägar minimeras störningar och 

hastighetsnedsättningar, vilket bidrar till god tillgänglighet för person- och godstransporter. 

De ökade anslagen till vidmakthållande jämfört med gällande plan betyder alltså ökad 

tillgänglighet. Anslagen är dock inte tillräckliga för att upprätthålla dagens funktionalitet, så 

på sikt kommer ökade störningar och hastighetsnedsättningar jämfört med idag att minska 

tillgängligheten, särskilt på vägnätet. 

Genom bärighetssatsningen på 10,5 miljarder kronor kommer 70–80 procent av de vägar 

som är viktigast för näringslivet att kunna öppnas för BK4 till år 2029, och uppemot 

90 procent under planperioden. Vidare satsas 6,5 miljarder kronor på att vägarna i så stor 

utsträckning som möjligt ska vara framkomliga för tung trafik året runt, det vill säga att 

minska så kallade tillfälliga bärighetsrestriktioner. Många av dessa vägar finns i de 

glesbefolkade delarna av landet. Bärighetsåtgärder är funktionshöjande åtgärder i 

vägsystemet som görs för att vägen ska klara en högre belastning genom förstärkning av 

broar eller vägar. Det kan också handla om att klimatanpassa vägnätet och bibehålla en god 

framkomlighet året runt för tung trafik genom att göra vägnätet mer robust mot högre 

vattenflöden och hantera ökade ras- och skredrisker. Ytterligare 1,5 miljarder kronor satsas 

på riskreducerande åtgärder i vägsystemet för att minska riskerna för större störningar i 

transportsystemet, och därmed öka tillförlitlighet och robusthet i vägsystemet. 
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Sammantaget bidrar dessa satsningar till att minska näringslivets transportkostnader och 

därmed till ökad svensk konkurrenskraft och bättre möjligheter till regional utveckling.  

Klimatanpassningsåtgärder i befintlig infrastruktur vidtas framför allt inom ramen för 

anslagen för vidmakthållande och trimning. I investeringsobjekt som är under planering 

eller som redan pågår ingår klimatanpassning som en förutsättning vid utformningen och 

genomförandet. Ökad kunskap om åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat ingår 

också i området forskning och innovation.  

Åtgärderna har störst effekt och betydelse för det transportpolitiska funktionsmålet, men de 

har i många fall effekter även på hänsynsmålen. Åtgärdsområdet delas in i fem områden, av 

vilka klimatanpassning av järnväg är ett.  

Trimningsåtgärder omfattar cirka 17 miljarder kronor till åtgärder för ökad tillgänglighet 

med alla trafikslag och för både person- och godstransporter. Åtgärderna är oftast mycket 

kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av tillgängligheten i förhållande 

till kostnaderna. Den särskilda cykelpotten möjliggör satsningar på cykelinfrastruktur. Inom 

trimningspotten föreslås den indikativa ramen för klimatanpassning vara 1,1 miljard kronor. 

Det saknas i dag en fullständig bild av behoven, men det är ett relativt eftersatt område som 

Trafikverket behöver prioritera under planperioden 2022–2033. Med den föreslagna nivån 

kan Trafikverket fortsätta arbetet i ungefär samma takt som idag. Förslaget innebär att 

åtgärder kan genomföras som ökar robustheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. 

Etapperna av de nya stambanorna innebär en stor tillgänglighetsökning, huvudsakligen för 

persontransporter mellan områden i och kring stationsorterna. Nuvärdet av 

tillgänglighetsökningen för samtliga tre etapper beräknas till 59 miljarder kronor.  

Övriga namngivna investeringar innebär också stora tillgänglighetsökningar. Huvuddelen 

av investeringarna berör järnvägen. Planen innehåller mycket stora kapacitetsökningar både 

genom helt nya banor som  Norrbotniabanan och genom kapacitetsförstärkningar av 

befintliga stråk. Uppgraderingar och moderniseringar av järnvägens tekniska system, genom 

bland annat ERTMS och förstärkt kraftförsörjning, säkerställer funktionen på sikt och kan i 

vissa fall öka kapaciteten. Även inom vägsystemet minskas vissa kapacitetsbrister. 

Nuvärdena av tillgänglighetsökningarna beräknas till  

 57 miljarder kronor för järnvägsobjekten (varav 40 miljarder kronor för

persontransporter och 18 miljarder kronor för godstransporter)

 75 miljarder kronor för vägobjekten inklusive gång- och cykelåtgärder (varav

58 miljarder kronor för persontransporter och 17 miljarder kronor för

godstransporter)

 19 miljarder kronor för sjöfartsobjekten (enbart godstransporter).

Till detta kommer tillgänglighetsökningar från de investeringar vars effekter inte har 

kvantifierats, bland annat åtgärder för längre och tyngre tåg, signaloptimeringar, 

bangårdsombyggnader och moderniserade signal- och kommunikationssystem för 

järnvägen. Flera av dessa åtgärder är särskilt viktiga för att stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Huvuddelen av satsningarna som görs på TEN-T-näten bidrar till tillgänglighetsmålen som 

finns formulerade i TEN-T-förordningen. 

Direktivet anger även att effekter på bland annat bostadsbyggande ska redovisas; dessa 

kommer att redovisas mer i detalj i samband med systemanalysen, som publiceras den 31 

januari 2022. 
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9.3. Klimat- och miljömål 

9.3.1. Klimatpåverkande utsläpp 

Planförslaget bidrar till en liten minskning av transporternas koldioxidutsläpp. De 

namngivna investeringarna påverkar vägtrafikarbetet i mycket liten grad. 

Järnvägsinvesteringarna beräknas minska vägtrafikarbetet (antal fordonskilometer) med 

omkring en kvarts procent, medan väginvesteringarna beräknas öka vägtrafikarbetet med 

ungefär lika mycket. Totaleffekten på trafikarbetet är alltså nära noll.  

Det största bidraget från investeringarna till minskade koldioxidutsläpp är elektrifiering av 

banor med dieseldrift. Det finns dock en osäkerhet i antagandet kring huruvida fossila 

bränslen kommer att användas eller inte, eftersom bränslen som används inom 

järnvägssektorn inte omfattas av reduktionsplikten. 

Effekten av trafikminskningen på koldioxidutsläppen, räknat i ton, är olika stor för olika år, 

eftersom vägtrafikens koldioxidutsläpp per fordonskilometer minskar över tiden genom 

elektrifierade och effektivare fordon samt en högre andel biodrivmedel, och eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. 

Ett sätt att sammanfatta effekten på ackumulerade utsläpp över hela investeringarnas 

livslängder är att uttrycka effekten som ett samhällsekonomiskt nuvärde, där 

koldioxidutsläpp värderas till 7 kr/kg koldioxid. Värdet av den totala utsläppsminskningen 

över hela kalkylperioden blir då 8,7 miljarder kronor. Av denna ackumulerade effekt härrör 

1,7 miljarder kronor från stambaneetapperna, 5,2 miljarder kronor från övriga 

järnvägsinvesteringar och 2,2 miljarder kronor från sjöfartsinvesteringar. 

Väginvesteringarna ger ett negativt bidrag på 0,6 miljarder kronor. Huvuddelen av 

klimateffekten från järnvägsinvesteringarna kommer från elektrifiering av ett antal 

järnvägssträckor där trafiken ännu drivs med diesel. Klimateffekterna från vidmakthållande 

och trimningsåtgärder (inklusive cykelpott) är försumbara. 

Resultaten bekräftar den vanliga slutsatsen att infrastrukturinvesteringar har mycket små 

effekter på utsläppen av växthusgaser. I avsnitt 9.6 (Känslighetsanalyser) beläggs slutsatsen 

ytterligare genom en studie av hur klimateffekten förändras i hypotetiska urval av 

investeringar där ännu större vikt läggs vid investeringarnas klimateffekter. I extremfallet 

där man enbart bryr sig om investeringarnas klimateffekter, och inte överhuvudtaget 

värderar till exempel trafiksäkerhets- eller tillgänglighetseffekter, skulle planförslagets 

totala klimateffekt som mest kunna knappt fördubblas, till omkring en procent av 

transportsektorns totala utsläpp (varav en stor del av effekten kommer från elektrifiering av 

järnvägar – se ovan om osäkerheten i denna beräkning).  

9.3.2. Andra miljöeffekter 

Planförslaget bidrar positivt till landskapsanpassning av befintlig infrastruktur, samtidigt 

som namngivna investeringar medför att ny mark tas i anspråk och att landskapet påverkas. 

Namngivna investeringar i befintlig sträckning kan ofta förbättra en bristande situation, 

medan investeringar i ny sträckning har negativ påverkan, till exempel genom att de skapar 

barriärer och gör intrång.  

Det finns en genom åren uppbyggd miljöskuld avseende landskapsanpassning som är 

mycket stor. Anslaget i planen för trimnings- och miljöåtgärder bromsar något en negativ 

påverkan på biologisk mångfald. Den gröna infrastrukturen stärks och barriäreffekter 

minskar genom att vandringshinder undanröjs för både land- och vattenlevande djur. 

Antalen viltolyckor förväntas förbli ungefär vid dagens nivå. Planförslaget bedöms motverka 

en ökning av viltolyckor som annars skulle bli följden av ökat trafikarbete. 
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Den stegvisa utarmningen av kulturlandskapet och kulturvärden i eller i anslutning till 

infrastrukturen kommer att minska som en effekt av planförslaget. Genomförande av drift- 

och underhållsverksamhet inom vidmakthållande har potential att förbättra måluppfyllelse 

inom flera områden, men det är osäkert i vilken utsträckning den potentialen kommer att 

realiseras. På det lågtrafikerade vägnätet riskerar natur- och kulturvärden som exempelvis 

artrika vägkanter, alléer, faunapassager och kulturbroar att få en försämrad standard i slutet 

av planperioden till följd av ett minskat underhåll.  

Det positiva bidrag som planförslaget ger, till stor del från ofta kostnadseffektiva 

miljöåtgärder i befintlig infrastruktur, är litet i förhållande till identifierade behov, till 

exempel för biologisk mångfald, kulturmiljövärden, skydd av dricksvattenförsörjning och 

hantering av förorenade områden.  

Planförslaget bedöms minska vägtrafikens hälsopåverkan marginellt avseende luftkvalitet 

på nationell nivå. Däremot bedöms planförslaget kunna bidra till försämrad luftkvalitet  

regionalt och lokalt, främst i storstadsregionerna och i tätorter. Exponeringen av utsläpp till 

följd av bostadsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor. Utvecklingen mot en renare 

fordonsflotta bedöms innebära att inga eller ett fåtal statliga vägar överskrider 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid år 2030. Däremot kan takdirektivet för kväveoxider 

bli svårt att uppnå. Emissioner, halter och exponering av slitagepartiklar (PM10) ökar till 

följd av trafikutvecklingen, och riskerar att miljökvalitetsnormer överskrids. Vägtrafikens 

emissioner bedöms fortsatt ha en omfattande negativ påverkan på människors hälsa. 

Planförslaget bedöms ha potential att bidra till att färre personer utsätts för de högsta 

buller- och vibrationsnivåerna. Vidmakthållande av befintlig infrastruktur, inklusive av 

befintliga bullerskydd, är avgörande för i vilken mån potentialen kommer att realiseras. 

Investeringar i cykelbanor och ökade krav på att tillgodose cykeltrafikens behov vid 

nybyggnation bedöms - tillsammans med en ökning av cykelåtgärder inom trimning och 

vidmakthållande samt åtgärder inom ramen för stadsmiljöavtal - ha en positiv påverkan på 

aktivt resande.  

Effekter på miljö och bidrag till måluppfyllelse redovisas mer ingående i rapporten 

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 

2022–2033.98  

9.4. Trafiksäkerhet 

De namngivna investeringarna förbättrar trafiksäkerheten. Enligt de beräknade effekterna 

ger de namngivna investeringarna en minskning med 1,999 dödsfall, 3,8 mycket allvarligt 

skadade och 15 allvarligt skadade i trafiken för år 2040. De exakta effekterna varierar över 

tid, dels eftersom fordonens trafiksäkerhetsegenskaper förbättras över tid, dels eftersom 

investeringarna färdigställs vid olika tidpunkter. Effekterna kan jämföras med att 

genomsnittet för åren 2017–2020 var 250 dödsfall och 4 000 allvarligt skadade, och att 

etappmålet för 2030 är en halvering av antalet döda och en minskning av antalet allvarligt 

skadade med en fjärdedel.  

Ett sätt att sammanfatta och jämföra de ackumulerade trafiksäkerhetseffekterna över hela 

investeringarnas livslängd är att uttrycka effekten som samhällsekonomiskt nuvärde. Hela 

effekten från de namngivna investeringarna motsvarar ett nuvärde på 33 miljarder kronor. 

98 Trafikverket (2021), Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:227. 
99 Här ingår effekter från väginvesteringar och plankorsningsåtgärder. 
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Huvuddelen av detta (27 miljarder kronor) kommer från väginvesteringar, men bidrag 

kommer också från etapperna av de nya stambanorna (2 miljarder kronor), övriga 

järnvägsinvesteringar (2,7 miljarder kronor) och sjöfartsinvesteringar (1,1 miljarder kronor). 

De nya objekt som föreslås vid 10 procents ökad ram har en sammanlagd kostnad på 

omkring 14 miljarder kronor, och skulle ge en ytterligare trafiksäkerhetseffekt motsvarande 

ett nuvärde på 20 miljarder kronor, alltså i samma storleksordning som effekten av samtliga 

namngivna investeringar i planförslaget. Objekten ger en minskning med 1100 dödsfall, 2,3 

mycket allvarligt skadade och 9,6 allvarligt skadade i trafiken, beräknat för år 2040. 

Vidmakthållande av vägarna är viktigt för trafiksäkerheten eftersom det bland annat 

upprätthåller funktionen hos vägmarkeringar, räcken och vägbanor. Det blir allt viktigare att 

infrastrukturen stöder fordonens trafiksäkerhetssystem, till exempel filhållningssystem. 

Högre standard för underhåll av vägmarkeringar kan ha en betydande trafiksäkerhetseffekt, 

särskilt när filhållningssystem och liknande blir vanligare.  

Trimningsåtgärder omfattar 12 miljarder kronor till åtgärder för ökad trafiksäkerhet. 

Åtgärderna är oftast mycket kostnadseffektiva och kan därför ge en betydande ökning av 

trafiksäkerheten i förhållande till kostnaderna.  

9.5. Effekter på EU:s transportpolitiska mål 

EU:s gemensamma transportpolitiska mål101 ligger väl i linje med de svenska 

transportpolitiska målen. Alla åtgärder i planen som ligger på TEN-T-nätet bidrar också till 

TEN-T-förordningens mål och krav, och huvuddelen av åtgärderna på TEN-T-näten bidrar 

både till de svenska målen och till EU-målen. Som nämnts i avsnitt 1.3.5 sker nu en översyn 

av förordningen och ett förslag till reviderad TEN-T-förordning förväntas finnas framme i 

december 2021 och beräknas träda i kraft 2023. Den kommer att baseras bland annat på 

EU-kommissionens nya vitbok för transporter – Strategi för hållbar och smart mobilitet 

(Sustainable and Smart Mobility Strategy)102. Där formuleras bland annat milstolpar för år 

2030, 2035 och 2050 för att visa transportsystemets väg mot målen om en hållbar, smart 

och motståndskraftig mobilitet och vilken ambitionsnivå som krävs för den framtida 

politiken. Införandet av ERTMS på TEN-T-nätet är ett av målen inom EU för att uppnå 

driftskompatibilitet inom unionen, och det kommer också bidra till bättre robusthet och 

lägre felfrekvens och därmed bidra till målen om effektivitet och kvalitet i 

transportsystemet. 

Åtgärderna för längre och tyngre godståg kommer att bidra till att uppfylla EU-kraven om 

att det ska vara möjligt att framföra 750 meter långa godståg på TEN-T:s stomnät för gods. 

Det finns också krav på utveckling av rastplatser på motorvägar på stomnätet, bland annat 

för parkering för yrkestrafikanter. EU har inte preciserat dessa krav, så enligt det som är 

känt idag anses Sverige uppfylla kraven. Trafikverket överväger dock kontinuerligt åtgärder 

för att skapa förutsättningar för mer trygga och säkra rastplatser i samverkan med 

branschen, andra myndigheter och övriga aktörer. Trimnings- och miljöåtgärder innefattar 

bland annat medel för åtgärder på rastplatser. 

När det gäller ny infrastruktur finns såväl Norrbotniabanan som nya stambanor Stockholm–

Göteborg/Malmö angivna i TEN-T-förordningen som planerad infrastruktur som ska vara 

100 Här ingår effekt från väginvesteringar. 
101 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 1315/2013 om unionens riktlinjer för 
utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). 
102 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789  
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färdigställd 2030 respektive 2050. Planförslaget innebär att genomförandet påbörjas. Enligt 

principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock beroende av bland annat 

tillgängliga ekonomiska resurser på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen 

som styr tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har 

åtagit sig att sträva efter att slutföra arbetet till målåren. 

9.6. Känslighetsanalyser 

Enligt direktivet ska Trafikverket redovisa om urvalet av infrastrukturåtgärder är robust i 

förhållande till hur olika omvärldsfaktorer och styrmedel utvecklas, samt andra relevanta 

faktorer. Dessutom ska eventuella målkonflikter och synergier analyseras. 

Hur urvalet av infrastrukturåtgärder skulle påverkas av alternativa antaganden om 

omvärldsfaktorer och styrmedel är svårt att svara på av två skäl. För det första är det inte 

möjligt att kvantifiera alla överväganden som styr urvalet av åtgärder och investeringar, och 

därmed är det svårt att exakt ange hur detta urval skulle påverkas av andra antaganden. 

Prognoser, effektberäkningar och kalkyler omfattar många effekter men inte alla, och 

baseras också i viss utsträckning på schabloner och förenklingar. För det andra är det inte 

trivialt att ange vad ”urvalet” i föreliggande planförslag omfattar. Som redovisats i avsnitt 1.2 

så räcker inte den angivna utvecklingsramen till allt som anges i direktivet. Planförslaget 

innehåller därför ett mycket begränsat antal nya investeringar. Frihetsgraderna i 

planförslaget är med andra ord begränsade av att regeringens direktiv anger att gällande 

plan ska fullföljas, så det är inte självklart vad som egentligen ska avses med Trafikverkets 

”urval av infrastrukturåtgärder” i detta planförslag.  

Icke desto mindre är frågorna om robusthet och målkonflikter principiellt viktiga. I detta 

avsnitt belyses därför dessa frågor genom att studera hur ett hypotetiskt ”planförslag” skulle 

se ut med två förenklande antaganden: för det första att de samhällsekonomiska kalkylerna 

fångar investeringarnas samtliga effekter rättvisande, och för det andra att det går att välja 

fritt mellan de (ej pågående) investeringar som ligger i gällande plan samt de investeringar 

som Trafikverket identifierat som kandidater till att läggas in i plan.  

I verkligheten avgörs valet av investeringar av många andra överväganden och effekter än de 

som fångas i de samhällsekonomiska kalkylerna. Men genom att studera hur 

investeringarnas rangordning enligt kalkylerna beror på olika antaganden och viktningar av 

effekter, kan man belysa i vilken utsträckning som urvalet av investeringar är robust. Även 

målkonflikter och synergier kan belysas och hur stora bidrag till olika delar av funktions- 

och hänsynsmålen som är teoretiskt möjliga att uppnå genom investeringar.  

9.6.1. Investeringsurvalets känslighet för osäkerheter i effekterna 

Analyserna i detta avsnitt utgår från de 179 investeringsobjekt som har beräknade effekter i 

form av samhällsekonomiska kalkyler. Det är 98 järnvägsobjekt (totalt 220 miljarder 

kronor), 75 vägobjekt (totalt 61 miljarder kronor) och 6 sjöfartsobjekt (totalt 17 miljarder 

kronor). Av investeringarna ingår 62 i gällande plan, med en total kostnad på 99 miljarder 

kronor. I analysen ingår därmed inte de investeringar som saknar kvantifierade effekter, till 

exempel ERTMS. Etapperna på de nya stambanorna för höghastighetståg lämnas också 

utanför analysen, eftersom de är så stora att de annars dominerar alla resultat.  

Frågan är hur ett urval efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet ser ut givet samma totala 

budgetram, och framför allt hur detta urval förändras om vikterna på olika effekter ändras.  

Om urvalet av objekt hade gjorts efter strikt samhällsekonomisk lönsamhet, givet samma 

budgetram, hade 42 av de ursprungliga 62 objekten funnits kvar i planförslaget, medan 20 

hade utgått och 65 andra hade lagts till. Den beräknade totalnyttan hade ökat med drygt 
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40 procent, från 202 miljarder kronor till 286 miljarder kronor, se figur 43 nedan. Samtliga 

typer av nyttor ökar. Störst är ökningen för trafiksäkerhetsnyttorna, som fördubblas. 

Andelen av budgetramen som går till väginvesteringar ökar från en tredjedel till hälften.  

Figur 43 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget respektive urval strikt efter beräknad samhällsekonomisk 
lönsamhet (nuvärden, miljoner kronor). 

Det strikt samhällsekonomiska urvalet av investeringar används som referens för de 

fortsatta analyserna av urvalets robusthet. Frågan är hur detta urval förändras om 

viktningen av olika typer av effekter ändras, jämfört med de vikter som finns i 

grundkalkylen. För att undersöka detta femdubblas vikterna i tur och ordning för tre olika 

effekter: godstransportnyttor, trafiksäkerhet och koldioxidutsläpp. För varje sådant 

extremscenario rangordnas investeringarna återigen efter samhällsekonomisk lönsamhet, 

men med en femdubblad vikt för respektive effekt, och de högst rankade objekten väljs ut 

upp till samma budgetram som förut.  

Att ge vissa av effekterna i grundkalkylen en större vikt kan tolkas på flera sätt, och är därför 

en användbar metod för att representera flera olika osäkerheter i samma analys. Till 

exempel beror de beräknade klimateffekterna på antaganden om fordonens framtida 

egenskaper, vilka är osäkra. Om fordonens utsläpp av koldioxid per kilometer i verkligheten 

blir dubbelt så höga jämfört med vad som antagits i kalkylerna, motsvarar det att 

klimateffekternas vikt borde vara dubbelt så hög. På samma sätt kan en analys med andra 

vikter på effekterna representera andra osäkerheter i prognoser och effektberäkningar som 

systematiska under- eller överskattningar av olika effekter, till exempel fordonens framtida 

trafiksäkerhetsegenskaper eller framtida godstransportkostnader. Analysen kan också 

representera ändrade urvalskriterier i form av politiska prioriteringar – om man till exempel 

vill vikta godstransporter eller trafiksäkerhet högre än vad standardkalkylen gör. 

Tabell 47Tabell 46 visar hur urvalet av investeringar inom budgetramen förändras när vissa 

nyttoposter får en femdubblad vikt jämfört med ett urval utifrån strikt samhällsekonomisk 

lönsamhet.  
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Tabell 47 Förändring av urvalet investeringar (enligt strikt samhällsekonomisk lönsamhet) om vikten för en viss effekt 
femdubblas. 

Femdubblad vikt för… 
Av 107 objekt i 
referensurvalet 

ut ur urvalet 

Av 107 objekt i 
referensurvalet 

in i urvalet 

Av referensurvalets 
ram på 99 mdkr kr 

ut ur/in i urvalet (mdkr) 

Godstransporter 14 9 8,2 

Trafiksäkerhet 6 9 6,1 

Utsläpp av koldioxid 1 4 5,7 

En femdubbling av vikten för en viss nytta är ett extremt antagande när det gäller 

storleksordningen på osäkerheten i beräkningar och värderingar av effekterna i de 

samhällsekonomiska kalkylerna. Trots det förändras urvalet av objekt endast måttligt. Ett 

fåtal objekt byts ut i urvalet, motsvarande 6–8 procent av budgetramen. Motsvarande analys 

har även gjorts där vikten för respektive effekt istället fördubblats, vilket också är en stor 

förändring, men det påverkar urvalet ytterst marginellt.  

Analysen kan även visa hur urvalets totala nyttor förändras när en viss effekt får en högre 

vikt. Ett urval av investeringar där till exempel trafiksäkerhetseffektens vikt femdubblats 

kommer förstås att innehålla fler objekt med (relativt sett) höga trafiksäkerhetsnyttor. 

Därmed blir ett sådant urvals totala trafiksäkerhetseffekt större i referensurvalets, medan 

övriga nyttor blir lägre. Resultaten visas i figur 44.  

Figur 44 Nyttor av namngivna investeringar i planförslaget, i ett urval strikt efter samhällsekonomisk lönsamhet, samt i 
urval utifrån femdubblade vikter för godsnyttor, klimatnyttor respektive trafiksäkerhetsnyttor. 

Om urvalet görs utifrån en femdubblad vikt för godseffekterna blir de totala godsnyttorna 

11 procent högre i urvalet av investeringar jämfört med referensurvalet. I urvalet utifrån 

femdubblad vikt för klimat är klimatnyttorna 9 procent högre, och i urval utifrån 

femdubblad trafiksäkerhetsvikt är trafiksäkerhetsnyttorna 7 procent högre än i 

referensurvalet. Skillnaderna i totala nyttor mellan de fyra urvalen är förvånansvärt små, 
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med tanke på den tämligen extrema analysen med femdubblade vikter för gods, klimat 

respektive trafiksäkerhet.  

Slutsatsen av denna analys är att rangordningen av investeringar, och därmed urvalet givet 

en viss budget, är robust även för mycket stora variationer i hur effekter viktas. Än mer 

robusta är de uppnådda totala nyttorna, som ändras mycket måttligt trots den tämligen 

extrema omviktningen.  

Det intuitiva skälet till detta är att det är så stor skillnad på investeringarnas lönsamhet – de 

mest lönsamma objekten är oerhört mycket mer lönsamma än de minst lönsamma (se 

stapeldiagrammet i figur 44). Det gör att även stora omviktningar av en enskild nytta inte 

har så stor effekt på rangordningen. 

Urvalsprincipen i analyserna ovan är givetvis en förenkling av verkligheten, eftersom den 

enbart tar hänsyn till beräknad samhällsekonomisk lönsamhet och antar att man fritt kan 

välja bland objekten i gällande plan och de nya kandidaterna. Men detta ger ändå en god 

bild av hur olika objekts relativa kostnadseffektivitet förändras när olika typer av nyttor 

viktas om.  

9.6.2. Osäkerheter i investeringskostnad, trafiktillväxt, godsprognos och 

tidsvärderingar 

I avsnittet ovan analyserades hur urvalet av investeringar ändrades om olika typer av 

effekter fick högre vikt. Det finns även andra typer av osäkerheter i prognoser och kalkyler. I 

detta avsnitt beskrivs och effekterna på investeringsurval och genomsnittlig lönsamhet av 

några av dessa osäkerheter: investeringskostnad, trafiktillväxt, godstransporttillväxt samt 

relativ värdering av restid i bil respektive tåg. 

Investeringskostnaden har en stor påverkan på lönsamheten och därför görs en 

känslighetsanalys med en högre investeringskostnad för samtliga analyserade objekt. I 

känslighetsanalysen används 85 procents konfidensintervall i de successiva 

kostnadskalkylerna, eller en schablonökning av kostnaden med 30 procent för de objekt där 

ingen successiv kalkyl finns. Med en generellt högre investeringskostnad minskar 

genomsnittlig NNK för namngivna investeringar (exklusive nya stambanor) i planförslaget 

från 0,2 till 0,0 (nettonuvärde 2,8 miljarder kronor). Fyra objekt går från svagt lönsamma 

till svagt olönsamma vid högre investeringskostnad. Eftersom investeringskostnaden i 

känslighetsanalysen ökar i stort sett lika mycket för alla objekt ändras inte urvalet av 

investeringar. 

För de flesta103 objekten i planförslaget görs också känslighetsanalyser med annan 

trafiktillväxt, dels 50 procent högre trafiktillväxt än i basprognosen och dels utan någon 

trafiktillväxt alls jämfört med basåret 2017. Antagandena i dessa känslighetsanalyser är 

ganska extrema. Som jämförelse beräknade Trafikverket i inriktningsunderlaget 2020 att 

osäkerhetsintervallet för vägtrafiktillväxten med avseende på osäkra 

omvärldsförutsättningar (bränslepris, befolkning osv) var 21–38 procent, jämfört med 

basprognosens beräknade vägtrafiktillväxt på 27 procent till år 2040.  

För sjöfartsobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 0,8104, sjunker NNK till 

0,6  i känslighetsanalysen med högre investeringskostnad, nettonuvärde sjunker från cirka 

11 till 9 miljarder kronor). Samtliga objekt är fortsatt lönsamma. Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker genomsnittlig NNK till 0,1 (nettonuvärde 1 miljard kronor) 

103 Känslighetsanalys med 0 procent trafiktillväxt finns för 69 av 70 och känslighetsanalys med +50 
procent trafiktillväxt för 67 av 70 analyserade objekt. 
104 Baserat på samtliga 4 objekt, för alla objekt finns alla känslighetsanalyser. 
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och 3 av 4 sjöfartsobjekt blir olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre trafiktillväxt 

ökar istället NNK till 1,6 (nettonuvärde 24 miljarder kronor). 

Den genomsnittliga NNK för järnvägsobjekten (exklusive nya stambanor) vid antagande om 

0 procents trafiktillväxt är -0,4105 (nettonuvärde -44 miljarder kronor) jämfört med 

huvudanalysens NNK på -0,3106. Ett av 36 objekt går från lönsamt till olönsamt vid detta 

antagande. Genomsnittlig NNK ökar till - 0,1107 och nettonuvärdet till -7,8 miljarder kronor 

vid 50 procents högre trafiktillväxt, fem objekt går från olönsamma till lönsamma. 

Känslighetsanalysen med högre investeringskostnad ger en NNK på -0,4 och har gjorts för 

alla järnvägsobjekt. Endast ett järnvägsobjekt byter tecken med känslighetsanalysen av 

högre investeringskostnad. 

För vägobjekten, vars genomsnittliga NNK i huvudanalysen är 1,1108, sjunker den 

genomsnittliga NNK till 0,7 (nettonuvärde 39 miljarder kronor) med högre 

investeringskostnad (3 objekt går från lönsamma till olönsamma). Vid antagande om 0 

procents trafiktillväxt sjunker NNK till 0,1 (nettonuvärde 5,7 miljarder kronor) och till följd 

av det går 7 objekt från lönsamma till olönsamma. Vid antagande om 50 procents högre 

trafiktillväxt blir NNK 1,0.109 Med ett nettonuvärde på 55 miljarder kronor. De objekt som 

var olönsamma i huvudanalysen är fortsatt olönsamma även med högre trafiktillväxt, dock 

nära 0. 

Som noterades i avsnitt 2.2.2 innebär godstransportprognoserna en väsentlig ökning av 

godstransporternas tillväxttakt jämfört med den historiska trenden. Det är därför motiverat 

att undersöka hur mycket de beräknade nyttorna ändras om godstransporterna växer som 

den historiska trenden i stället för som i prognosen. Effekten visar sig vara mycket liten. 

Genomsnittlig NNK ändras knappast alls (motsvarande avrundningsfel). Urvalet av 

investeringar ändras obetydligt: 1 objekt lämnar urvalet och ersätts av 7 andra mindre 

investeringar. Andelen av ramen som går till vägobjekt ökar från 50 till 52 procent.  

I kalkylerna värderas inbesparad restid ombord på tåg något lägre än inbesparad restid i bil. 

Värderingarna kommer från studier av resenärers val mellan olika alternativ, och kan tolkas 

som att restid ombord på tåg är bekvämare eller mer produktiv än motsvarande restid som 

bilförare, och tågrestid innebär därmed ett mindre resmotstånd per minut än vad bilrestid 

gör. En minskning av tiden som man behöver vänta på tåg värderas däremot betydligt högre 

än såväl bil- som tågrestid ombord. Att differentiera restidsmotståndet med avseende på 

färdmedel uppfattas dock ibland som kontroversiellt, och det är därför av intresse att 

undersöka hur urvalet av investeringar påverkas om tidsbesparingar ombord på tåg och bil 

värderas lika högt. Ett överslag erhålls om hela tågtidsbesparingarna räknas upp med en 

faktor motsvarande kvoten mellan tåg- och bilrestid. Detta ger dock en överskattning av 

effekten, eftersom en stor del av tågtidsbesparingarna utgörs av kortare väntetider, som ju 

redan är högt värderade. Att separera tidsvinsterna i ombordtid och väntetid är dock ett 

betydande arbete, så det har inte gjorts. Beräkningarna visar ändå att effekten på urvalet av 

investeringar är liten. Två objekt lämnar urvalet (som omfattar 107 objekt) och ersätts av 

fyra andra. Andelen av ramen som går till väginvesteringar minskar från 49,9 procent till 

49,4 procent (som jämförelse är andelen 33 procent i det faktiska planförslagets urval).   

105 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
106 Baserat på 36 objekt. 
107 Baserat på 35 objekt (finns ej för Luleå C flytt av personvagnsuppställning (etapp 1). 
108 Baserat på 30 objekt.  
109 Baserat på 28 objekt (finns ej för E22 Trafikplats Lund S och E4 Trafikplats Ljungarum, 
genomgående körfält). 
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9.6.3. Målkonflikter och -synergier 

I stort sett alla investeringar innebär en grundläggande målkonflikt mellan nyttor och 

investerings- och driftkostnader. Eftersom samhällets medel är begränsade har en 

infrastrukturinvestering alltid en alternativkostnad: pengarna som används till en 

investering hade kunnat användas till något annat. Det är denna målkonflikt som avspeglas i 

nettonuvärdeskvoten – ju högre kvoten är, desto mer nyttor skapas per krona, och desto 

lägre är risken att alternativkostnaden överstiger investeringens nettonytta.  

Investeringar kan också innebära målkonflikter mellan olika typer av nyttor. En järnväg 

eller väg i ny sträckning kan till exempel skapa ökad tillgänglighet men innebära intrång i 

natur- eller boendemiljöer. En annan typ av målkonflikt som kan uppstå är mellan 

tillgänglighetseffekter och externa effekter, huvudsakligen utsläpp och trafiksäkerhet – men 

i många fall finns också synergier mellan dessa mål, det vill säga att en investering kan bidra 

positivt till alla dessa mål. Figur 45 illustrerar målkonflikter och målsynergier. Varje prick är 

en investering, gröna för objekt i plan och röda för kandidater till ny plan. På x-axeln finns 

total tillgänglighetseffekt per krona (person, gods och transportföretag), och på y-axeln finns 

totala externa effekter per krona. Längst upp till höger finns investeringar med starka 

målsynergier, som ger positiva bidrag till både tillgänglighet och externa effekter. Längst 

ned till höger och längst upp till vänster finns investeringar med målkonflikter, som 

antingen förbättrar tillgängligheten men ger negativa externa effekter (nere till höger) eller 

minskar de externa effekterna men också försämrar tillgängligheten (uppe till vänster). Om 

summan av tillgänglighetseffekterna och de externa effekterna per krona är större än 1 är 

objektet lönsamt, vilket visas med den streckade linjen. Ju längre avstånd från linjen (uppåt 

höger) desto mer lönsamt är projektet.  

Figur 45 Investeringars målkonflikter och -synergier 



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

193 (224) 

Som framgår av diagrammet är det betydligt vanligare att investeringar har synergier, det 

vill säga har positiva effekter på flera mål. Det är framför allt väginvesteringarna som har 

väsentliga synergieffekter, eftersom det är vanligt att de ger betydande bidrag både till 

tillgänglighet och till minskade externa effekter, framför allt ökad trafiksäkerhet. 

Järnvägsinvesteringarna skapar huvudsakligen nyttor i form av ökad tillgänglighet. Men det 

finns också exempel på investeringar med inneboende målkonflikter mellan externa effekter 

och tillgänglighet. Längst upp till vänster i diagrammet, strax till vänster om y-axeln, finns 

ett grönt kryss som visar en väginvestering som minskar tillgängligheten men ökar 

trafiksäkerheten.  

I andra sammanhang än investeringar är det vanligare med målkonflikter mellan 

tillgänglighet (funktionsmål) och externa effekter (hänsynsmål). Sänkt hastighetsgräns ger 

till exempel oftast ökad trafiksäkerhet men minskad tillgänglighet, och ökad bränsleskatt ger 

minskade utsläpp men också oftast minskad tillgänglighet.  

För investeringar är det däremot vanligt med synergier mellan funktions- och hänsynsmål. 

De flesta väginvesteringar ger både ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet. Däremot 

kan väginvesteringar göra att trafiken och därmed utsläppen ökar, men som framgår av 

diagrammet ovan är denna negativa effekt oftast mycket mindre än den positiva 

trafiksäkerhetseffekten, så nettoeffekten blir positiv. För järnvägsinvesteringar är visserligen 

bidragen till minskade utsläpp och olyckor vanligen små, men å andra sidan är bägge 

vanligen positiva. Däremot är det relativt vanligt med målkonflikter mellan infrastruktur 

och intrång i natur-, kultur- och boendemiljöer. Särskilt infrastrukturinvesteringar i ny 

sträckning kan innebära betydande intrång. 
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10 Kostnadsstyrning och produktivitet 

Regeringen har i direktivet gett Trafikverket i uppdrag att redovisa ett förslag till upplägg 

och tidplan för hur arbetet med en ökad effektivisering och kostnadskontroll ska 

genomföras. Trafikverket har under lång tid arbetat för att utveckla och stärka 

kostnadskontrollen och effektiviteten i verksamheten. Trafikverket ska verka för en intern 

effektivitet i genomförandet av uppdraget. I uppdraget ligger även att verka för en ökad yttre 

effektivitet genom rollen som stor beställare på anläggningsmarknaden. Trafikverket har ett 

flertal verktyg för att åstadkomma detta. Ett sådant verktyg är förmågan att hantera 

avvägningen mellan tid, kostnad och innehåll i investerings- och underhållsåtgärder.  

I detta kapitel redovisas först en analys av de kostnadsförändringar som skett sedan den 

gällande planen fastställdes. Sedan följer en beskrivning av åtgärder som Trafikverket 

genomför eller redan har slutfört gällande styrning av kostnadsstyrning, effektivitet och 

produktivitet. Slutligen redovisas, under rubriken ”Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, 

effektivitet och produktivitet” hur Trafikverket avser fortsätta arbetet med ökad 

effektivisering och kostnadskontroll.  

10.1. Trafikverkets erfarenheter av kostnadsutveckling 

Trafikverket följer utvecklingen och utfallet av kostnader i pågående och slutförda åtgärder. 

Detta redovisas i årsredovisningen, men också vid andra tillfällen som i 

byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger 

bakom förändring av kostnader. Det kan till exempel vara att omfattningen av projektet har 

förändrats. I avsnitt 1.2 framgår hur mycket av den nationella planen 2018–2029 som 

genomförts samt hur många av de namngivna objekten som följt med till förslaget till 

nationell plan 2022–2033, det vill säga de objekt som är pågående samt de beslutade objekt 

som ännu inte har startat. Av avsnitt 1.2 framgår också att kostnaden för pågående samt ej 

startade objekt har ökat. Ur ett kostnadsstyrningsperspektiv är det viktigt att närmare 

analysera utvecklingen av kostnaderna bland dessa åtgärder.  

Generellt sett har bygg- och anläggningskostnaderna i Sverige ökat realt sedan lång tid 

tillbaka. Trafikverkets kostnader för väg- och banhållning har också ökat trendmässigt, 

vilket sammanfattas i indexen (se figur 46). Kostnadsindex är uppdelat i drift- respektive 

investeringsindex för väg respektive bana, och avser hur den genomsnittliga kostnaden för 

en representativ korg av åtgärder har utvecklats över tid. 
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Figur 46 Kostnadsindex för investering respektive drift av bana respektive väg. Index 100 = 1990 års nivå.  

Kostnaderna i gällande plan uttrycks i 2017 års priser, medan föreliggande planförslag 

uttrycks i 2021 års priser. Under denna period har investeringsindex ökat med 10 procent 

för bana och 15 procent för väg, medan driftindex har ökat med 12 procent för bana och 

11 procent för väg. Konsumentprisindex (KPI) har under samma period ökat med 6 procent. 

Uttryckt i fasta priser (rensat för KPI) har alltså drift- och investeringsindex i genomsnitt 

ökat med omkring 6 procent sedan föregående plan. De följande kostnadsjämförelserna är 

uttryckta i fasta priser, det vill säga enbart justerade för KPI, inte för investerings- eller 

driftindex. 

10.1.1. Utveckling 

Vad gäller den verksamhet som finansieras via utvecklingsanslaget framgår av tabell 48 

kostnadsökningen för namngivna objekt110 som finns såväl i gällande plan 2018–2029111 som 

i underlaget för planförslaget 2022–2033.  

110 Etapperna av nya stambanor för höghastighetståg är exkluderade från analysen eftersom de 
annars helt skulle dominera resultaten. Den sammanlagda kostnaden för etapperna som finns med i 
gällande plan har ökat med 48 procent, från 110 till 163 miljarder kronor (prisnivå 2021), sedan 
gällande plans fastställelse. Kostnadsutveckling, kostnadsreducerande åtgärder och 
kostnadsstyrning avseende nya stambanor behandlas i avsnitt 7.5.  
111 Justerat till prisnivå 2021 med KPI. Observera dock att investeringsindex ökat snabbare än KPI 
under perioden.  
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Tabell 48 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Procent. 

Status i plan 2018–2029 
Kostnadsökning 

från plan 2018–2029 till plan 2022–2033 

Pågående 16 

Bundna 45 

Ej bundna 51 

Alla 33 

Notering: Pågående avser objekt där avtal har tecknats med entreprenör. Bundna avser objekt som har ett byggstartsbeslut 
eller som ingår i trafikverkets senaste byggstartsrapportering. Ej bundna avser övriga objekt som ingår i gällande plan. 

Av kostnaderna under planperioden för objekten i planförslaget utgörs omkring 40 procent 

av pågående investeringar, 20 procent av bundna investeringar och 40 procent av ej bundna 

investeringar. Kostnaderna för dessa objekt har i genomsnitt ökat nära 40 procent – minst 

för de pågående objekten, mest för de ej bundna.  

Om objekten delas upp efter status i den gällande planen för 2018–2029 syns mönstret 

ännu tydligare (se tabell 49) – objekt som inte är pågående i någon av planerna har den 

genomsnittligt högsta kostnadsökningen (52 procent). De objekt som introducerats i planen 

för 2018–2029 och som startats direkt har något högre kostnadsökning (33 procent) än de 

som legat i plan sedan tidigare innan de påbörjats (20 procent).  

Tabell 49 Kostnadsökning uppdelat efter status i planen 2018–2029. Procent. 

Status i plan 2018–2029
Status i plan 

2022–2033

Kostnadsökning 
från plan 2018–2029 till 

plan 2022–2033 

Pågående Pågående 15 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Pågående 20 

I plan sedan tidigare (men ej pågående) Ej pågående 52 

Ny i planen Pågående 33 

Ny i planen Ej pågående 47 

Som framgår av tabellerna är det alltså inte främst de redan pågående projekten som har 

stora kostnadsökningar, utan de som ännu inte påbörjats. Pågående investeringar som avser 

vägar och järnvägar (inklusive bangårdar) har i genomsnitt 7 procent respektive 12 procent 

ökade kostnader sedan föregående plan, vilket är något lägre än ökningen av 

investeringsindex. Kostnaderna för pågående investeringar i järnvägssystem (varav 

majoriteten är ERTMS-objekt) har i genomsnitt ökat med 38 procent sedan föregående 

plan.  

De stora kostnadsökningarna ligger alltså framför allt i de projekt som ännu inte påbörjats. 

De beräknade kostnaderna för dessa har i genomsnitt ökat med 50 procent, och det är inga 

större skillnader mellan vägar och järnvägar. De beräknade kostnaderna för 

järnvägstekniksystemen har ökat mer, med nära 80 procent (se tabell 50).  
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Tabell 50 Kostnadsökning mellan plan 2018–2029 och plan 2022–2033. Typ av objekt. Procent. 

Status i plan 2018–2029 Alla Järnväg (bana) 
Järnväg 
(system) 

Väg 

Pågående 23 12 38 7 

Ej pågående 
(bundna + ej bundna) 

53 49 78 52 

Alla 38 29 77 29 

Notering: Kostnaderna för gällande plan (2018 – 2029) är omräknade till prisnivå 2021 med KPI. 

Infrastrukturplanen revideras normalt varje mandatperiod. Investeringsobjekt läggs ofta in 

med lång framförhållning, och då är investeringskostnad, omfattning och effekter relativt 

osäkra. I perioderna mellan planrevideringarna utreds objekten vidare. En del av 

kostnadsökningarna i investeringsprojekten förklaras av dyrare insatsvaror och en generell 

ökning av bygg- och anläggningskostnader. Ytterligare en del förklaras av förändringar av 

investeringarnas omfattning eller utformning. Slutligen förklaras en del av omständigheter 

som inte varit kända i tidigare utredningsskeden. Vartefter infrastrukturplanen revideras så 

är det meningen att objektens utformning, och om de ska vara kvar i planen, ska omprövas 

vartefter man får mer information om nyttor och kostnader.   

I princip är det alltså inte oväntat att vissa investeringar visar sig vara avsevärt dyrare än 

vad Trafikverket trott, efter att de utretts noggrannare. Eftersom planprocessen bygger på 

att objekt läggs in i plan i relativt tidiga skeden så är det närmast oundvikligt att vissa objekt 

visar sig vara sämre, eller ge lägre nyttor, än Trafikverket bedömt i tidigt skede. Men det 

uppstår problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent skede i planeringsprocessen 

att det är förenat med stora kostnader att ompröva objektet – det kan till exempel vara en 

förutsättning för andra objekt, eller för bebyggelseplaneringen. Det är också ett problem att 

de beräknade kostnaderna inte bara ökat för några få av de ej påbörjade objekten, utan för 

de flesta. För två tredjedelar av objekten (räknat i kronor) har den beräknade 

investeringskostnaden ökat mer än 30 procent, och för en tredjedel mer än 60 procent. 

Samtidigt är det en mindre andel av objekten som står för den största delen av den totala 

kostnadsökningen. Det är mindre än en fjärdedel av objekten (räknat i kronor) som ökat 

mer än 80 procent i kostnad, men dessa står tillsammans för mer än hälften av den totala 

kostnadsökningen. 

En slutsats av detta är att det inte räcker med att ha god kostnadskontroll i pågående 

projekt, eller att göra goda kostnadsbedömningar innan objekt läggs in i plan, även om 

bägge delarna också är nödvändigt. Det måste också vara möjligt att ompröva objekt, och 

detta måste ske så pass tidigt i planeringsprocessen att det fortfarande är möjligt att ändra 

utformning eller låta objektet utgå ur planen.  

Figur 47 visar fördelningen av kostnadsökningen i samma grupp objekt som i tabellen ovan. 

Objekt som ligger på eller nära den röda linjen har i stort sett samma kostnad mellan 

planerna. För objekt som ligger ovanför linjen har det inträffat en kostnadsökning mellan 

planerna. 
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Figur 47 Fördelning av kostnadsökning mellan plan 2018-2029 och plan 2022-2033. Miljoner kronor. 

Av figuren framgår att ganska många punkter ligger nära linjen, det vill säga att de har 

ungefär samma kostnad som förut. I stort sett inga ligger under linjen, det vill säga att 

nästan inga objekt har fått minskad kostnad. En skara punkter ligger tydligt över linjen – 

det är de som orsakar den stora genomsnittliga kostnadsökningen. Det är alltså tydligt att 

vad som händer inte är en stor generell kostnadsökning som drabbar alla objekt, utan det är 

en delmängd (dock ganska stor) av objekten som drabbas av betydande kostnadsökningar. 

Däremot, om hänsyn också tas till objektens storlek, framgår att det framför allt är stora 

objekt som har stora kostnadsökningar. 

Ovanstående analys kan också kompletteras med vanliga orsaker till avvikelser, till exempel 

innehållsförändringar eller andra osäkerhetsfaktorer som påverkar kostnadsutvecklingen112. 

I detta sammanhang syftar analysen till att peka ut vilken del av planering och 

genomförande som uppvisar särskilt stora kostnadsavvikelser. Detta ger en vägledning till 

vilka delar i Trafikverkets processer som behöver stärkas ytterligare. Hur Trafikverket avser 

att hantera de iakttagelser som framgår behandlas närmare i avsnitt 10.3. 

10.1.2. Vidmakthållande 

Den verksamhet som finansieras via anslagen inom vidmakthållande har över tid uppvisat 

ökande kostnader. Tabell 51 visar kostnadsökningarna mellan den gällande nationella 

planen 2018–2029 och förslaget till plan 2022–2033. 

Tabell 51 Vidmakthållande - ekonomiska behov och ramar. Miljoner kronor. 

Behov 
2018–2029 

Ramar i plan 
2018–2029 

Behov 
2022–2033 

Ramar i plan 
2022–2033 

Eftersatt 
underhåll 

Väg 209 000 174 000 238 000 197 000 24 000 

Järnväg 141 000 133 000 180 000 165 000 46 000 

112 Detta beskrivs närmare i Trafikverket (2021) Namngivna investeringar – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:224. 
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Kostnaderna för vidmakthållande inom väg har ökat mer än den generella prisökningen. 

Utöver kostnadsökningar har såväl anläggningsmassan som transportarbetet ökat. 

Väganläggningen utökas och blir mer komplex och det beräknas öka behovet av 

vidmakthållande med 5 miljarder kronor för den kommande 12-årsperioden. Det förändrade 

vägtransportarbetet enligt Basprognos 2040, uttryckt i fordonskilometer, ger upphov till 

ökade drift- och underhållskostnader på nästan 8 miljarder kronor för 12-årsperioden. Det 

handlar då om merkostnader i tidsfönstret 2022–2033 jämfört med 2018–2029. 

Även för vidmakthållande av järnväg ökar kostnaderna mer än den generella prisökningen. 

Utöver detta påverkas ökningen av flertalet faktorer. Den större volymen av 

anläggningsmassa som uppnår sin livslängd genererar den största ökningen. Förutom den 

ökade volymen anläggningsmassa har även entreprenörsmarknaden och råvarupriser ökat. 

Exempelvis ökade stålpriset med mer än 10 procent på fyra månader under 2021. Att en 

större volym av anläggningen generellt är ålderstigen ökar också behovet av basunderhåll 

men även tillgången till tider i spår för att utföra arbetet påverkar kostnadsutvecklingen. 

Den prognosticerade trafikökningen bidrar också till de ökade kostnaderna men inte i lika 

stor omfattning. Även nya krav påverkar. Det handlar bland annat om digitalisering av 

produktionshjälpmedel, lagkrav på kvalitetsavgifter och regress för ekonomisk skada samt 

ökade miljökrav för hantering av förorenade massor och bekämpning av invasiva arter. 

Lägger man till detta ökade krav också inom områden som trafikledning och it-förvaltning, 

där inte minst digitaliseringen innebär initiala investeringar, så finns det sammantaget 

flertalet faktorer som tillsammans genererar ökade kostnader. 

En potential för att motverka denna utveckling ligger i ökad produktivitet och innovation 

samt effektivare tillgångsförvaltning (se även kapitel 5). Rätt använd kan den potentialen 

påverka såväl kostnaderna som resultatet av insatserna, och därmed effekterna i 

transportsystemet. Vilka åtgärder Trafikverket vidtar och planerar med anledning av denna 

utveckling behandlas i nedanstående avsnitt. 

10.2. Pågående arbete för att utveckla kostnadsstyrning och 
effektivitet 

Utveckling av system, processer och rutiner pågår kontinuerligt i Trafikverkets verksamhet. 

Däribland också sådant som är förknippat med styrning av kostnader och förutsättningar för 

en god effektivitet och produktivitet. Detta arbete sker bland annat mot bakgrund av att 

inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är också nödvändig eftersom 

investeringsindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns 

flera områden, där Trafikverket löpande inför resultat av utvecklingen i verksamheten. Till 

exempel gäller detta affärsstrategier för entreprenader och projektering, kontraktshantering 

och effektiva upphandlingsunderlag, uppföljning av avtal samt rutiner för tids- och 

kostnadskontroll. 

Vad gäller vidmakthållande av anläggningen, fortsätter arbetet med att införa en strategi för 

tillgångsförvaltning. Strategin omfattar bland annat effektiva prioriteringar som ska göras 

utifrån hur kritiska tillgångarna är. Tillgångarna ska också hanteras på ett långsiktigt 

hållbart sätt. Ett exempel på tillämpning av strategin är att säkerställa en grundläggande 

framkomlighet och robusthet, särskilt på det lågtrafikerade vägnätet. Åtgärder som syftar till 

att utveckla tillståndsmätning, underhållsstandarder och åtgärdsstrategier för 

teknikområdet vägkropp är särskilt motiverade. Vägkroppen är det område som är mest 

resurskrävande att vidmakthålla. På järnvägsområdet är ett annat exempel utveckling av 

tillgångsstrategier för respektive delsystem inom järnväg. Detta ger förutsättningar för 

prioritering av åtgärder samt en effektiv förvaltning ur ett livscykelperspektiv. 
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10.3. Fortsatt utveckling behövs 

Trafikverket ansvarar för att åstadkomma en god hushållning med statens medel och en 

effektiv verksamhet. Styrning och kontroll ska bygga på en ansvarsfördelning med tydligt 

beslutsfattande och transparenta prioriteringar. Detta ska understödjas av välgrundade 

kalkyler och en strukturerad uppföljning. Trafikverket bedömer dock att det finns ett fortsatt 

behov av att utveckla och se över kostnadsstyrning, produktivitet och effektivitet i 

verksamheten. Centrala punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad 

gäller att följa upp orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa 

åtgärder under arbetet med planförslaget, men har också beslutat om ett antal åtgärder som 

särskilt ska prioriteras på kort sikt. 

10.3.1. Vidtagna åtgärder under planarbetet 

Under arbetet med att ta fram planförslaget har Trafikverket uppdaterat många av de 

kalkyler som ligger till grund för de kostnadsbedömningar som redovisas i förslaget. Denna 

uppdatering resulterade i slutsatsen att en översyn av kostnader var nödvändig. Som en tidig 

åtgärd med avseende på kostnadsstyrning genomfördes därför en aktivitet som syftade till 

att säkerställa ambitionsnivå för och avgränsningar av åtgärder. De parametrar som ingick i 

översynen avsåg omfattning av åtgärden, optimering av tekniska lösningar och utformning, 

effektivt genomförande i termer av till exempel utbyggnadsordning samt effektiv 

tidsplanering i syfte att uppnå kostnadsoptimering. Målet är således både att hitta möjliga 

alternativ för att nå samma funktion och att hitta effektiva genomförandeformer. Resultatet 

av översynen visade på flera besparingsmöjligheter som Trafikverket har genomfört i 

planförslaget. Översynen har också gett viktiga erfarenheter i det fortsatta arbetet med att 

utveckla kostnadsstyrningen.  

Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande 

åtgärder i investeringsskedet gällande de nya stambanorna. Detta arbete har tidigare 

beskrivits under avsnitt 7.6.2. 

10.3.2. Upplägg för att stärka kostnadsstyrning, effektivitet och produktivitet 

Trafikverket har beslutat att prioritera ett antal åtgärder avseende kostnadsstyrning och 

effektivitet. Prioriteringen har skett utifrån principen att en effekt av vidtagna åtgärder ska 

kunna erhållas förhållandevis snabbt. Effekten ska också vara bestående. Valet av åtgärder 

baseras på Trafikverkets analyser och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare 

regeringsuppdrag samt rekommendationer från Riksrevisionen. Slutsatsen är att det finns 

ett antal områden där ytterligare utveckling behövs. Trafikverket bedömer att förbättringar 

inom dessa områden sammantaget kommer att innebära positiva effekter för styrningen av 

kostnader och effektivitet. Utöver detta bedömer Trafikverket att det också finns potential 

att öka produktiviteten inom såväl projektering som byggande och underhåll.  

10.3.2.1. Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar 

De kalkylmetoder som Trafikverket tillämpar under planering och genomförande av objekt 

kan utvecklas. De effekter som åtgärden syftar till handlar om att åstadkomma säkrare och 

effektivare kostnadsbedömningar i ett tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under 

genomförandefasen. De delåtgärder som ingår beaktar kalkylmetodik i olika faser – från 

grova kostnadsindikationer (GKI) till anläggningskostnadskalkyler (AKK). Detta inkluderar 

även vidareutveckling av metoder för att hantera risk och osäkerhet i kalkylerna. Ytterligare 

ett viktigt perspektiv som omfattas är kvalitetssäkring av underlag samt bättre 

ingångsvärden i kalkylerna genom olika metoder för erfarenhetsåterföring. Exempelvis 

kommer ett upplägg för att samla in bättre information om prisutvecklingen på 
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anläggningsmarknaden att tas fram. Arbetet inom området pågår och Trafikverket planerar 

att genomföra återstående delar på förhållandevis kort sikt under 2022. 

10.3.2.2. Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden 

Under planering och genomförande av en åtgärd ökar kunskapen om förutsättningar och 

krav stegvis. Innehåll och utformning preciseras successivt vilket också påverkar kalkylerade 

kostnader och slutprodukt. Trafikverkets egna erfarenheter och analyser, men även 

iakttagelser från Riksrevisionen, pekar på att styrningen av kostnader i tidiga skeden 

behöver ses över. Detta omfattar bland annat att förstärka systematiken för beslut om 

förändringar av innehåll och omfattning. Erfarenheter från framtagandet av planförslaget 

kommer att ingå i detta arbete (se avsnitt 10.3.1). För att förbättra transparensen och 

erfarenhetsåterföringen kommer arbetet också att omfatta metodiken för dokumentation av 

förändringar under hela planeringsflödet. Trafikverket planerar att genomföra dessa 

åtgärder under 2022.  

10.3.2.3. Arbetssätt, styrformer och affärsperspektivet 

Det sker en mängd förändringar under planeringen och genomförandet av objekt. 

Trafikverket utvecklar därför arbetssätt och styrformer för att hantera detta. Av vikt är också 

hur arbetssätten fungerar relativt anläggningsmarknaden. Syftet med åtgärderna inom 

området är att utveckla hur Trafikverket proaktivt kan hantera förändringar innan de 

resulterar i konsekvenser i form av till exempel kostnadsökningar. Där en förändrad kostnad 

är motiverad ska detta vara förankrat i ett tydligt beslut. Till exempel kommer 

arbetsformerna för styrgrupper i stora och komplexa projekt att utvecklas (så kallade project 

review boards). 

Trafikverket har vidare målsättningen att stärka beredningen av förändringshantering för 

tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor. Resultatet ska vara en 

utvecklad process för ändrings- och avstegshantering av krav samt en tydlig styrning för hur 

nya krav förs in i åtgärder. Sammantaget innebär dessa åtgärder att beslut har välgrundade 

underlag, där också konsekvenserna av nya eller ändrade krav framgår.  

Det affärsmässiga perspektivet kommer även fortsättningsvis att vara centralt i 

verksamheten. Detta gäller särskilt rollen som beställare. Arbetet bedrivs utifrån 

målsättningen att olika aktörer på marknaden ska uppfatta Trafikverket som 

värdeskapande, aktiva och tydliga. Viktiga delåtgärder är riskhantering och 

samverkansformer. Åtgärderna inom fokusområdet kommer att genomföras under 2022. 

10.3.2.4. Produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn 

Trafikverket handlar upp all projektering, byggnation och underhåll av vägar och järnvägar 

av konsultbolag och entreprenadföretag. Förväntningen är att företagen tar ett stort ansvar 

för utveckling av metoder, it-system och maskiner samt material för att öka produktiviteten, 

eftersom det skulle öka deras konkurrenskraft. Produktivitetsförbättringen inom branschen 

har dock varit betydligt sämre än inom tillverkningsindustrin. En utmaning inom 

projektering, byggande och underhåll av vägar och järnvägar är att privata bolag har svårt 

att överblicka om och när investeringarna i innovationer ger avkastning. Större 

investeringar som krävs för att verkligen göra skillnad för produktiviteten går sällan att 

räkna hem i enskilda entreprenader. De är dessutom förenade med risker eftersom 

Trafikverket och andra upphandlande organisationer skulle kunna ändra detaljeringsgraden 

i styrningen. Näringslivet i stort och inte minst tillverkningsindustrin har lättare att 

överblicka avkastningen på tänkta investeringar, eftersom de säljer direkt till enskilda 

kunder som enbart intresserar sig för lösningen och inte produktionsmetoderna. 
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Trafikverkets bedömning är att det finns potential att öka produktiviteten inom såväl 

projektering som byggande och underhåll genom implementering av nya tekniker inom 

digitalisering, automatisering och elektrifiering. Det finns några bra exempel på att sådant 

har skett. Inom vinterväghållningen har Trafikverket låtit utveckla digitala system för 

prognoser, planering och uppföljning. Med indata från avancerade vägväderprognoser, 

sensorer längs vägar och uppkopplade bilar kan sedan entreprenörerna vidareutveckla sin 

förmåga. Exempelvis kan detta ske genom optimering av rutter, så att antalet salt- och 

plogtillfällen på vägarna minskar med cirka 30 procent. Uppkopplade bilar kan även 

användas för att kontrollera de funktionskrav som är ställda i kontrakten för 

vinterväghållning. (Trafikverket har för närvarande avtal med Volvo och Volkswagen-

koncernen). 

Andra exempel på försöksstadiet är lastbilar som kommunicerar med grävmaskiner när 

flaket är exakt fullt för att optimera masstransporterna. Moderna maskiner för 

asfaltläggning och vältning rapporterar utförd kvalitet till entreprenörer och beställare. 

Detta förbättrar entreprenörens egenkontroll och kompetens och ger bättre vägar och 

järnvägar. Samtidigt ökar Trafikverkets möjligheter att ställa funktionella krav. 

Takten i denna utveckling behöver dock snabbas på och breddas. Trafikverket menar att 

kontrakt med funktionella krav kan vara en viktig del i att ge konsulter och entreprenörer 

ökade incitament att investera i utveckling och ny teknik. Men för att detta ska bli verklighet 

krävs också utveckling av kontraktsformerna. Trafikverket avser därför att i ett antal 

utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av 

innovationsupphandlingar för att pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare 

och utförare. Entreprenörer och konsulter ges i dessa utpekade entreprenader incitament att 

investera i nya tekniska lösningar. Innovationsupphandlingarna kommer initialt att medföra 

en viss merkostnad eftersom tekniken delvis kan vara oprövad. Dokumentation och 

utvärdering av både affärsformerna, de tekniska framstegen och effekter på produktiviteten 

görs i form av följeforskning.  

Trafikverket identifierar också löpande vilka hinder som finns i Trafikverkets regelverk och i 

lagstiftningen för att leverantörerna ska ges utrymme att introducera nya lösningar. 
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11 Ekonomisk ram och finansiering 

I detta kapitel sammanfattas Trafikverkets förslag till nationell plan i ekonomiska termer. 

Tabell 52 visar hur planeringsramen har fördelats på olika poster. Kapitlet beskriver också 

tillkommande medel utöver den anslagsfinansierade planeringsramen och vad de används 

till. 

11.1. Ekonomisk ram 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår till 

799 miljarder kronor för perioden 2022–2033. Ramarna är uttryckta i 2021 års prisnivå. 

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga järnvägar, 197 miljarder 

kronor till vidmakthållande av statliga vägar, inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig 

medfinansiering till enskilda vägar, och 437 miljarder kronor ska gå till utveckling av 

transportsystemet.  

Regeringen anger också att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsobjekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgifter, ska uppgå till 52 miljarder kronor för perioden 

2010–2033 i 2021 års priser.  



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

204 (224) 

Tabell 52 Planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

Statlig ram för planperioden (prisnivå 202102) Belopp 

Vidmakthållande av transportsystemet 

Vidmakthållande väg, 
varav: 

197 000 

Drift och underhåll vägar 162 500 

Bärighet vägar 18 200 

Bidrag till enskilda vägar 14 000 

Forskning och innovation inom vidmakthållande väg 2 300 

Vidmakthållande järnväg, 
varav: 

165 000 

Vidmakthållande järnväg 163 700 

Forskning och innovation inom vidmakthållande järnväg 1 300 

Summa Vidmakthållande av transportsystemet 362 000 

Utveckling av transportsystemet 

Större investeringar i nationell plan (> 100 miljoner kronor), 
varav: 

289 000 

Nya stambanor 104 000 

Övriga större investeringar järnväg 128 500 

Större investeringar väg 46 000 

Större investeringar sjöfart 10 500 

Trimnings- och miljöåtgärder (< 100 miljoner kronor) 42 000 

Stadsmiljöavtal 9 000 

Regional plan 42 000 

Övrig verksamhet, 
varav: 

28 200 

Planering, stöd och myndighetsutövning 17 000 

Forskning och innovation inom utveckling 4 900 

Bidrag till Öresund och Inlandsbanan AB 6 300 

Räntor och amorteringar 25 700 

Summa Utveckling av transportsystemet 435 900 

Driftbidrag till icke statliga flygplatser 1 100 

Summa utveckling av transportsystemet inklusive icke statliga 
flygplatser 

437 000 

Total 799 000 
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För vidmakthållande avsätts i enlighet med direktivet 197 miljarder kronor till väg och 

165 miljarder kronor till järnväg under planperioden. Regeringen har i budgetpropositionen 

föreslagit en extra satsning på totalt 1,75 miljarder kronor för vidmakthållande – 

750 miljoner kronor för vägunderhåll och 1 miljard kronor för järnvägsunderhåll år 2022.113 

I Trafikverkets förslag till fördelning av medel för vidmakthållande ingår inte dessa medel.  

Forskning och innovation är en egen anslagspost under vidmakthållande som egentligen 

inte är fördelad mellan väg och järnväg. I förslaget har ramen för forskning och innovation 

om vidmakthållande fördelats med utgångspunkt i de tilldelade ramarna för 

vidmakthållande väg respektive järnväg i infrastrukturpropositionen. De avsatta medlen för 

vidmakthållande är större i planförslaget än i den gällande planen. Användningen av medlen 

för vidmakthållande beskrivs närmare i kapitel 6.  

För utveckling avsätts 437 miljarder kronor under planperioden, i enlighet med direktivet. I 

Trafikverkets förslag till fördelning av medel för utvecklingsanslag ingår inte extra medel för 

utveckling om 500 miljoner kronor för trimnings- och miljöåtgärder och 200 miljoner 

kronor för stadsmiljöavtal under 2022 som regeringen föreslog i budgetpropositionen.114  

Innehållet i de olika posterna för utveckling av transportsystemet beskrivs närmare i 

kapitel 7. Fördelningen av medel har i hög utsträckning styrts av prioriteringen att fullfölja 

gällande plan, se avsnitt 1.6. Utökningen av medel till namngivna investeringar används i 

hög utsträckning för moderniseringar av järnvägen samt kostnadseffektiva 

trafiksäkerhetsinvesteringar. Förslaget innehåller också utökade medel till trimnings-och 

miljöåtgärder.  

Enligt direktivet ska Trafikverkets förslag till nationell plan koordineras med och beakta den 

redovisning av prioriterade åtgärder för att utveckla krisberedskap och uppgifter vid höjd 

krisberedskap som Trafikverket enligt regeringens uppdrag ska lämna senast den 30 

november 2021.  

Trafikverket förutsätter att anslagsposten civilt försvar inte ingår i den utvecklingsram som 

myndigheten har tilldelats inför arbetet med nationell plan. Skälet är att anslagsposten civilt 

försvar har bestämts i en annan beslutsprocess. Den föreslogs i den försvarspolitiska 

propositionen som antogs av riksdagen, och därefter följde ett regeringsbeslut. I det skedet 

beslutades hur mycket medel som samlat skulle gå till transportmyndigheterna under åren 

2022–2025. Den slutliga fördelningen, det vill säga hur mycket respektive myndighet får, är 

ännu inte beslutad men i regeringens budgetproposition finns förslag till fördelning för åren 

2022–2024. Medlen gäller således inte hela planperioden. Sammantaget tolkar Trafikverket 

detta som att anslagsposten civilt försvar ska tas från försvarsbudgeten och inte från 

utvecklingsanslaget i nationell plan. En utökad verksamhet inom området civil beredskap 

bör finansieras med en utökning av anslagsposten civilt försvar.  

Trafikverket bedömer att det finns ett betydligt större behov av åtgärder för civil beredskap 

än vad som kan finansieras via föreslagen omfattning av anslagsposten civilt försvar. Idag 

finansierar Trafikverket åtgärder som bedöms bidra till området civil beredskap för i 

storleksordningen 250 miljoner kronor per år med medel från vidmakthållandeanslaget i 

nationell plan, vilket motsvarar 3 miljarder kronor under planperioden. Trafikverket 

föreslår fortsatt finansiering från den nationella planen i motsvarande omfattning under 

2022–2033. 

113 Proposition 2021/22:1, Budgetpropositionen. 
114 Ibid 
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Försvarsmaktens behov av utvecklad infrastruktur är en viktig del när den militära 

förmågan ska höjas och totalförsvaret förstärkas. För den infrastruktur som Trafikverket 

förvaltar sker en dialog kring de behov av åtgärder som Försvarsmakten inkommer med. 

Trafikverket bistår med utredningar för att bland annat ta fram underlag i form av lösningar 

och kostnadsberäkningar för åtgärderna. Behovet av åtgärder i transportsystemet är stort 

och de åtgärder som i stort sett enbart Försvarsmakten har nytta av har Trafikverket inte 

möjlighet att finansiera.  

Räntor och amorteringar omfattar de finansiella kostnaderna för Trafikverkets lån hos 

Riksgälden. Lånen avser finansiering av ett antal olika infrastrukturinvesteringar och 

återbetalas med anslag. Trafikverket har utgått ifrån de nya nivåerna åren 2022–2028 och 

för åren 2029–2033 enligt den långsiktiga jämviktsräntan.  

Driftbidrag till icke statliga flygplatser beskrivs närmare i avsnitt 7.11.4. 

11.2. Tillkommande medel utöver planeringsram 

Planeringsramen om 799 miljarder kronor finansieras med anslag. Utöver detta tillkommer 

vissa medel. Med tillkommande medel avses huvudsakligen trängselskatter, lån, 

infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. Det bör dock 

påpekas att intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgifter helt och hållet är 

kopplade till några investeringar som har särskild finansieringslösning (exempelvis 

E4 Förbifart Stockholm och övriga investeringar inom Stockholmsöverenskommelsen, 

Västsvenska paketet och Skurubron) och därför inte kan intecknas för andra behov och 

brister i den nationella planen. På motsvarande sätt kan de banavgifter som anges i tabell 53 

endast användas för att finansiera järnvägsunderhåll. Ytterligare information om 

banavgifter finns i avsnitt 6.2.8. 

Tabell 53 Tillkommande finansiering utöver planeringsram åren 2022–2033. Miljoner kronor. 

11.2.1. Trängselskatt och infrastrukturavgift 

Trängselskatt, som har införts i Stockholm och Göteborg, ska bidra till att minska trängseln 

och förbättra miljön i de båda storstäderna. Efter avdrag för drift och administration av 

systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. Avtalen omfattar 

åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av genomförandet, som inte direkt 

kan finansieras med trängselskatt. Därefter betalas amorteringar och räntor med intäkterna 

från trängselskattesystemet. Intäkterna i Stockholm finansierar på detta sätt E4 Förbifart 

Stockholm tillsammans med medel som avsatts i den nationella planen, och ytterligare ett 

Tillkommande finansiering utöver planeringsram Belopp i miljoner kronor 

Banavgifter 26 900 

Trängselskatteobjekt avgiftsintäkt (för produktion) 22 200 

Trängselskatteobjekten lånedel (för produktion) 17 400 

Infrastrukturavgift som återbetalar lån (Skurubron) 290 

Medfinansiering 15 200 

Summa tillkommande medel 81 990 
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tjugotal väginvesteringar i länet samt bidrag till tunnelbana enligt 2013 års 

Stockholmsförhandling och Sverigeförhandlingens storstadsavtal. 

Västsvenska paketet är en likartad konstruktion, där tillskott från regionala och kommunala 

parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet finansierar överenskomna 

åtgärder upp till femtio procent. Paketet omfattar åtgärder i väg- och järnvägssystemet samt 

gatu- och kollektivtrafikanläggningar, bland annat Marieholmsbron, Västlänken och en del 

av Götaälvbron.  

Investeringsbeloppet för statliga investeringar som finansieras med trängselskatt, lån och 

infrastrukturavgift beräknas uppgå till 40 miljarder kronor. Finansieringen av dessa 

investeringar, fördelat på finansieringskällor, framgår av tabell 54. I tabellen ingår inte 

drifts- och administrationskostnader för betalsystemen eller kapitalkostnader. 

Tabell 54 Finansieringskällor för investeringar som till del ska finansieras av trängselskatt och infrastrukturavgifter åren 
2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt 

Finansiering 
med 

trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart Stockholm 1 682 14 253 0 15 935 

Övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatt (inklusive tunnelbana)  

16 189 1 427 0 17 616 

Västsvenska paketet 4 296 1 716 0 6 012 

Skurubron 0 0 286 286 

Summa 22 167 17 396 286 39 849 

Notering: Gällande övriga objekt i Stockholm: Fördyringen av tunnelbaneutbyggnaden är inkluderad. 

11.2.1.1. Lånebehov 2022–2033 

Regeringen har i propositionen (2020/21:151) Framtidens infrastruktur – hållbara 

investeringar i hela Sverige föreslagit att planeringsramen för investeringar i vissa väg- och 

järnvägsprojekt, för de delar där kapitalkostnaden finansieras med inkomster från 

trängselskatt eller infrastrukturavgift, ska uppgå till 52 miljarder kronor i 2021 års priser för 

perioden 2010–2033.  

För åren 2022–2033 bedöms Trafikverkets lånebehov för vissa väg- och 

järnvägsinvesteringar som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå 

till 18 miljarder kronor. Lånen tas upp via Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av 

lån fördelas enligt tabell 55. Lånen används för att täcka produktionskostnader och 

kapitalkostnader. Lånen kommer att amorteras med framtida trängselskatter respektive 

infrastrukturavgifter. 
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Tabell 55 Lånebehov under planperioden 2022–2033. Prisnivå 2021. Miljoner kronor. 

Objekt Belopp 

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i Stockholm som finansieras 
med trängselskatter 

15 680 

Västsvenska paketet 1 716 

Skurubron 286 

Summa 17 682 

11.2.2. Medfinansiering 

Medfinansiering innebär att en annan part, till exempel kommun eller företag, finansierar 

eller delfinansierar statlig infrastruktur. Totalt beräknas 15 miljarder kronor medfinansiera 

genomförande av åtgärder under åren 2022–2033. I det här sammanhanget räknas inte 

finansiering från regionala planer som medfinansiering. Medfinansiering genom bidrag från 

andra aktörer kan resultera i effektiva lösningar i transportsystemet och innebär ett 

gemensamt ansvarstagande för finansiering och genomförande av infrastrukturobjekt. De 

transportpolitiska målen ska vara utgångspunkt för prioritering av objekt oberoende av om 

det förekommer medfinansiering eller inte. Medfinansiärens och samhällets nytta av 

åtgärden är en viktig utgångspunkt för att medfinansieringen kommer till stånd och bör 

också återspegla den andel medfinansiering som blir aktuell i det enskilda fallet. Möjlighet 

till medfinansiering och samverkan (inklusive annan parts finansiering av egen 

infrastruktur) kan förekomma i de fall då staten å ena sidan och kommuner och 

kommersiella intressen å andra sidan möts, vad gäller utveckling av noderna i 

transportsystemet och i tätbebyggda områden. Det handlar om att hitta effektiva lösningar 

som tillgodoser såväl behovet av trafik som önskemål om stadsutveckling och bebyggelse. 

Syftet med medfinansiering är att få ut ett högre värde av den samlade åtgärden än om var 

och en av finansiärerna agerade självständigt. 

I Trafikverkets förslag ingår bland annat ett antal nya investeringar som förutsätter 

100 procents medfinansiering (se vidare avsnitt 7.3.4). 

11.2.3. Övriga medel 

11.2.3.1. Förskottering 

Genom förskottering (lån) från kommuner, landsting eller enskilda kan byggandet av statlig 

infrastruktur tidigareläggas, om åtgärderna genomförs enligt den nationella planen för 

transportinfrastruktur och de regionala transportinfrastrukturplanerna. Under 

planperioden förväntas medfinansiering genom räntefria lån, så kallad förskottering, med 

cirka 3 miljarder kronor. 

11.2.3.2. Medel från EU 

Utöver medel i den ekonomiska ramen för perioden 2022–2033 kan Trafikverket få bidrag 

från fonden för ett sammanhållet Europa (CEF), för projekt inom de transeuropeiska 

transportnäten. Detta under förutsättning att EU anordnar bidragsutlysningar, att 

Trafikverket har lämpliga projekt och att utlysningarnas kriterier kan uppfyllas av projekten. 

Det är i nuläget svårt att göra en bedömning av storleken av dessa bidrag, eftersom 

Trafikverket upprättar ansökningar i konkurrens med andra medlemsländers 

infrastrukturförvaltare. 
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Under de senaste åren har bidragen från CEF som Trafikverket kunnat tillgodoräkna sig 

uppgått till mellan cirka 100 och 400 miljoner kronor per år (år 2020: 150 miljoner kronor, 

år 2019: 114 miljoner kronor, år 2018: 104 miljoner kronor, år 2017: 215 miljoner kronor, år 

2016: 383 miljoner kronor). Medlen har exempelvis avsett tunnelprojekten i Hallandsås, 

ERTMS, dubbelspår mellan Hallsberg och Motala (sträckan Stenkumla–Dunsjö) och 

Göteborgs hamnbana. Bidragen betalas ut till Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett 

särskilt anslag. Kommande medel är avsatt för bland annat Norrbotniabanan. 

11.3. Osäkerheter i kostnader för genomförande av planen 

Den nationella planen täcker en lång tidsperiod. Objekten som ingår i planen har kommit 

olika långt i planering och genomförande. Ny kunskap om till exempel geologiska 

förutsättningar tillkommer och omprövningar och avvägningar av innehåll i objekten 

behöver göras under resans gång. Det är en viktig anledning till att innehållet i den 

nationella planen normalt uppdateras vart fjärde år, och också behöver kunna omprövas om 

väsentlig ny kunskap framkommit. 

I beräkningen och prioriteringen av vad ramen i planen för 2022–2033 bör användas till har 

uppdaterade kostnadsuppskattningar använts. Dessa kostnadsuppskattningar bör i 

praktiken ses som en representation av ett intervall för kostnaden för respektive objekt, 

intervall som är bredare ju tidigare i planeringen som ett objekt befinner sig. Trafikverket 

arbetar med uppföljning, kostnadskontroll och kostnadsstyrning för att så väl som möjligt 

kunna spegla den aktuella kunskapen om investeringsobjekten i samband med 

uppdateringar av den nationella planen och inför regeringens byggstartsbeslut. 

Den slutliga kostnaden för objekten kan komma att påverkas av förändrade krav, lagar och 

regler och av marknadsförutsättningar såsom tillgång till olika insatsvaror och kompetens, 

som inte fullt ut är kända i dag. Trafikverket ser framför sig ett ökat behov av resurser och 

kompetens inom infrastrukturbranschen mot bakgrund av ökade insatser för 

vidmakthållande och investeringar och pågående teknikutveckling. Redan nu upplever 

många aktörer svårigheter att rekrytera rätt kompetens, detta gäller inte minst 

järnvägsbranschen. Företrädare för de olika trafikslagen uppger att attraktiviteten för 

branschen är relativt låg. Brist på kompetens innebär risker för utvecklingen mot ett hållbart 

samhälle och för möjligheterna att genomföra beslutade och planerade åtgärder i gällande 

planer. Nya innovativa lösningar behövs för att möta framtidens transportbehov inom 

hållbarhetens ramar. Trafikverket vill i detta sammanhang lyfta de förslag till åtgärder som 

återges i underlagsrapporten om kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen.115  

Behov av och krav på snabbare klimatomställning kan också komma att leda till 

merkostnader. Kostnadsökningen är ökad materialkostnad för att få fossilfria material, 

främst cement/betong, stål, asfalt och drivmedel. Det finns stora osäkerheter i antaganden 

för merkostnader till följd av höjda reduktionskrav för utsläpp av växthusgaser i 

investeringsprojekt, men bedömningen är att merkostnaden för att nå fossilfrihet är högst 

för cement, följt av stål och asfalt. 

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag gjort en översyn av den 

finansiella styrningen av Trafikverket, som redovisades till regeringen i sin helhet den 15 

april 2021. Trafikverket har i åtgärdsplaneringen utgått från befintliga anslag, ändamål och 

struktur och avvaktar eventuella beslut från regering och riksdag om justeringar som 

föranleds av ESV:s uppdrag. Om ESV:s förslag i sin helhet skulle genomföras, kan det 

115 Trafikverket (2021), Kompetensförsörjning i infrastrukturbranschen – Underlagsrapport till 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Publikation 2021:220. 
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innebära förändringar även i den nationella planen och uppföljningen av densamma. Det 

kan bland annat påverka vilka utgifter som ska ligga inom respektive utanför 

planeringsramen samt kompletteringar av uppgifter kopplat till investeringsplanen. 
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Bilaga 1, Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033

2022-2033 Total 2022-2033 Total

Vidmakthållande 362 000 362 000 388 883 388 883

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande väg 149 900 149 900 149 900 149 900

Väg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering väg (>300 mnkr)
12 600 12 600 12 600 12 600

Väg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande bärighet 18 200 18 200 18 200 18 200

Väg  Hela Landet Hela landet
Statlig medfinansiering av 

enskilda vägar
14 000 14 000 14 000 14 000

Järnväg  Hela Landet Hela landet Vidmakthållande järnväg 134 900 134 900 161 783 161 783

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Vidmakthållande större 

reinvestering järnväg (>300 mnkr)
28 800 28 800 28 800 28 800

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation inom 

vidmakthållande
3 600 3 600 3 600 3 600

Övrig verksamhet 54 901 54 901 54 913 54 913

Väg  Hela Landet Hela landet
Räntor och amortering för 

investering, väg
3 409 3 409 3 409 3 409

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Ränta, Avskrivning och Hyra, 

järnväg
22 263 22 263 22 263 22 263

Järnväg  Hela Landet Hela landet
Bidrag till inlandsbanan & 

Öresundskonsortiet
6 248 6 248 6 248 6 248

Alla  Hela Landet Hela landet
Planering och stöd (inkl. 

myndighetsutövning)
17 041 17 041 17 053 17 053

Alla  Hela Landet Hela landet
Forskning och innovation 

utveckling
4 885 4 885 4 885 4 885

Luftfart  Hela Landet Hela landet
Driftbidrag Icke statlig flygplatser 
(1) 1 056 1 056 1 056 1 056

Övriga investeringar 51 000 51 000 54 002 54 002

Alla  Hela Landet Hela landet
Kollektivtrafiksatsning 

(Stadsmiljöavtal) 
(2) 9 000 9 000 9 000 9 000

varav övriga investeringar (<100 mnkr) 42 000 42 000 45 002 45 002

Alla  Hela Landet Hela landet Trimning / tillgänglighetsåtgärder 16 900 16 900 19 902 19 902

Alla  Hela Landet Hela landet Säkerhetsåtgärder 12 000 12 000 12 000 12 000

Alla  Hela Landet Hela landet Miljöåtgärder 13 100 13 100 13 100 13 100

Investeringar i regional plan 42 026 42 026 51 006 51 006

Alla  Hela Landet Hela landet Regionala planer övriga 39 427 39 427 48 407 48 407

Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar), samfinans
264 264 264 264

Järnväg Skåne Malmö närområde
Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2, samfinans
55 55 55 55

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer, samfinans
878 878 878 878

Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik, samfinans

957 957 957 957

Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer, 

samfinans

59 59 59 59

Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Älvstranden, centrala 

delen), samf.

290 290 290 290

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Backa-

stråket, samfinans
34 34 34 34

Väg
Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen), 

samfinans

62 62 62 62

Större investeringar i nationell plan (>100 mnkr) 289 073 620 071 371 344 784 201

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna 

järnvägsobjekt med restarbete 

eller utbetalningar under 

planperiod

-167 47 900 -151 56 136

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg  Hela Landet Hela landet

Statlig medfinansiering till 

regionala spårfordon
278 4 557 278 9 239

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg  Hela Landet Hela landet

Avslutade namngivna vägobjekt 

med restarbete eller utbetalningar 

under planperiod

24 15 666 31 19 247

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS utveckling 1 789 5 552 1 789 5 599 25% 4 199 6 999

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Fjärrstyrning av järnväg 196 1 448 196 1 448

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Kraftförsörjning 3 878 7 598 3 878 7 674

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet
LTS; Hallsberg-Malmö/Göteborg, 

åtgärder för långa godståg
736 758 736 758

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Nationellt tågledningssystem 412 1 764 412 1 764
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet

Ny optoanläggning för ökad 

kapacitet i kommunikationsnät 

inkl. vägklassifisering

3 719 7 590 3 719 7 590

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet Teletransmissionsanläggning 1 635 3 635 1 635 3 882 30% 2 717 5 046

05-Pågående Pågående Väg  Hela Landet Hela landet Elväg, pilotsträcka 544 600 544 600

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem) 

tunnel

451 451 451 451 30% 316 586

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Förtätning av GSM-R 

(Järnvägskommunikationssystem)
759 759 759 759 30% 531 986

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Införande av FRMCS 

(Järnvägskommunikationssystem)
2 163 4 191 2 163 4 191 30% 2 934 5 449

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 1
1 173 1 194 1 173 1 205 30% 843 1 566 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 2
629 629 629 629 30% 440 818 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

LTS; Övrigt stomnät, åtgärder för 

långa godståg, etapp 3
284 284 284 284 30% 198 369 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Lund-Göteborg-Öxnered, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

712 1 198 712 1 198 30% 838 1 557 0,54 1 019

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg  Hela Landet Hela landet

Stockholm-Skellefteå, 

hastighetsh. 250 km/h på befintlig 

bana

151 961 151 961 30% 673 1 250 0,73 1 147

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
Utveckling Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS vidareutveckling 3 000 7 041 3 000 7 041 25% 5 281 8 802 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Blekinge E22 E22 Lösen -Jämjö 779 851 779 851

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Blekinge Blekinge kustbana

Blekinge kustbana, mötesspår 

och hastighetshöjning (Etapp1)
66 68 133 137 30% 96 178 0,70 138

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Blekinge E22 E22 Ronneby Ö - Nättraby 

(5) 509 1 039 509 1 039 15% 887 1 192 2,15 3 031

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Blekinge 

Kronoberg

Älmhult - 

Olofström

Sydostlänken (Älmhult-Olofström-

Karlshamn), elektrifiering och ny 

bana

1 915 5 227 1 970 5 287 30% 3 701 6 874 < 0 -389

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Dalarna Dalabanan

Uppsala-Borlänge, 

hastighetshöjande åtgärder och 

ökad kapacitet etapp 1

190 558 190 582

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E16 E16 Borlänge-Djurås 29 832 29 845

05-Pågående Pågående Väg Dalarna E45/Rv70 E45/Rv70 genom Mora steg 1-3 93 219 156 371

05-Pågående Pågående Väg Dalarna Rv 50
Rv 50 genom Ludvika, 

Bergslagsdiagonalen
23 280 113 385

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Bergslagsbanan

Borlänge-Falun, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
170 175 170 175 30% 123 228 < 0 -33

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Dalarna Dalabanan

Dalabanan, åtgärder för ökad 

turtäthet och kortare restid 
225 272 225 273 30% 191 355 3,30 1 246

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Dalarna E45 E45 Vattnäs-Trunna 378 403 378 403 20% 324 483 0,80 434

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Gävleborg Ostkustbanan Gävle hamn, järnvägsanslutning 301 517 301 588

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Gävleborg Ostkustbanan

Ostkustbanan, etapp Gävle-

Kringlan, kapacitetshöjning 
(5) 684 7 237 684 7 326 13% 6 390 8 263

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Gävleborg E4 E4 Kongberget-Gnarp 

(5) 1 504 2 103 1 504 2 103 15% 1 788 2 419

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Gävleborg 

Dalarna

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket, Kapacitetshöjande 

åtgärder
112 115 112 115 30% 81 150 < 0 -28

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Halland Västkustbanan
Varberg, dubbelspår (tunnel) 

inklusive resecentrum
3 281 6 059 3 390 6 912

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Halmstad C/bangård 

(5) 526 730 713 922 30% 645 1 198

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Halland Västkustbanan Väröbacka_station 153 153 30% 107 199

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Halland Markarydsbanan

Markarydsbanan/Knäred 

mötesspår
58 58 124 124 30% 87 162 9,18 1 218

SEB.pdf



 § 8 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) - SUN-2022/9-2 Remiss: Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033 (TRV 2021/79143) : Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033.pdf

2022-2033 Total 2022-2033 Total

NNK-

idu
NNV

Länkar 

SEB

Osäkerhets-intervall

O
s

ä
k

e
rh

e
t

S
T

D
 A

V
V

 (
+

/-
 %

)

M
in

 (
1

5
%

 

s
a

n
n

o
li

k
h

e
t)

M
a

x
 (

8
5

%
 

s
a

n
n

o
li

k
h

e
t)

Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för trafikVäg Halland Skåne Cykelled Kattegattleden 6 69 6 189

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jämtland E45 E45 Rengsjön-Älvros 208 245 208 245 18% 201 289 4,44 1 314

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Jämtland 

Västernorrland
Mittbanan

Ånge-Östersund, Kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder
183 185 183 185 30% 130 241 < 0 -26

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Nässjö-Eksjö 339 380 339 380 10% 342 418 2,73 1 651

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 förbi Eksjö 280 296 311 327 15% 278 376 1,28 570

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Jönköping

Jönköping gbg - 

Vaggeryd

Värnamo – Jönköping/Nässjö, 

elektrifiering o höjd hast
1 981 2 267 2 528 2 818 30% 1 973 3 663 0,53 2 348

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Mullsjö - Slättäng 216 232 216 232 30% 162 301 3,02 1 566

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping E4

E4 Trafikplats Ljungarum, 

genomgående körfält
673 677 803 807 12% 710 904 3,08 3 227

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Hedenstorp - Månseryd 

(5) 102 322 102 322 12% 283 361 1,59 769

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Förbi Bergkvara 400 411 429 440 30% 308 572 0,74 466

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Kalmar E22 E22 Gladhammar-Verkebäck 342 349 342 349 27% 254 443 1,11 515

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg E4 E4 Ljungby- Toftanäs 244 1 050 244 1 050

05-Pågående Pågående Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Sjöatorp - Alvesta V (inkl 

trafikplats)
139 204 139 224

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Österleden i Växjö 270 303 362 395 6% 371 419 1,57 811

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Kronoberg Södra Stambanan Alvesta, triangelspår 139 295 139 295 30% 207 384 < 0 -60

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Kronoberg Kust till kustbanan Räppe, ny station 37 37 102 102 30% 72 133 < 0 -323

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Norrbotten E10 E10 Kiruna inklusive Lv 870 0 1 0 854

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan, 

bangårdsförlängningar m.m.
435 1 307 435 1 314

05-Pågående Pågående Väg Norrbotten E4 E4 Salmis - Haparanda 72 268 72 268

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Sjöfart Norrbotten 763

Luleå hamn kapacitetsåtgärd 

farled
1 358 1 389 3 628 3 681 12% 3 247 4 116 1,40 5 459

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Avvakko–Lappeasuando 594 652 594 652

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Norrbotten E10 E10, Morjärv - Svartbyn 701 745 701 745 17% 618 871 < 0 -234

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Nattavaara 

bangårdsförlängning
223 233 223 233 16% 196 270 < 0 -148

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Malmbanan Sikträsk 

bangårdsförlängning
174 188 174 188 15% 160 215 < 0 -51

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Norrbotten E10

E10 Kauppinen-Kiruna 

mötesseparering 
(5) 391 396 391 396 30% 277 514

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C flytt av 

personvagnsuppställning (etapp 

1)

88 146 111 170 30% 119 221 < 0 -142

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

Luleå C ombyggnad av 

personbangård (etapp 2)
106 337 106 337 30% 236 438 < 0 -127

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Kiruna-Riksgränsen 

Stax 32.5 ton
243 405 243 405 30% 284 527 0,29 132

SEB.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan
Malmbanan Svappavaara-Kiruna 

Stax 32.5 ton
150 250 150 250 30% 175 325 0,01 4

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Skellefteå - 

Luleå ny järnväg 
(5) 3 000 23 269 3 000 23 269 16% 19 546 26 992

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

2028-2033 Järnväg Norrbotten
Stambanan genom 

övre Norrland

SgöN Sävastklinten-Norra 

Sunderbyn ny mötesstation och 

partiellt dubbelspår

171 286 171 286 30% 200 371 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Norrbotten Malmbanan

Kiruna ny järnvägsstation, alt Väst 

till nya centrum 
1 352 1 371 15% 1 165 1 577 < 0 -1 072

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmö Fosieby-Trelleborg, 

hastighetsanpassning (160 

km/tim), mötesstation mm

86 465 86 694

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Västkustbanan Tunneln genom Hallandsås 10 11 682 10 11 682

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Skåne E22

E22 Hurva-Vä etapp Linderöd - 

Vä;  Sätaröd-Vä och förbi 

Linderöd

0 1 175 0 1 175

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Åstorp-Hässleholm, 160 km/tim 11 54 11 54

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Flackarp-Arlöv, utbyggnad till 

flerspår
349 3 711 510 4 199

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Skånebanan Kapacitetsåtgärder i Skåne 82 484 156 684

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Södra Stambanan
Lund (Högevall) - Flackarp, 

fyrspår
505 1 136 576 1 274

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne Västkustbanan

Ängelholm-Maria, 

dubbelspårsutbyggnad ( inkl. 

Romaresväg)

1 523 2 417 1 594 2 906

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Superbussar i Skåne, åtgärder i 

statlig infrastruktur
85 202 85 219

05-Pågående Pågående Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne och 

Marieholmsbanan

Åstorp-Teckomatorp, etapp 2 och 

3 och Marieholmsbanan
25 706 35 1 085

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Ideon 311 338 359 393 11% 350 436 - -

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Trafikplats Lund S 367 393 367 393 11% 350 436 1,81 929

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg Skåne E22 E22 Fjälkinge–Gualöv 504 554 504 554 12% 485 623 4,14 3 472

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Skåne E65 E65 Svedala-Börringe 462 499 462 499 10% 447 551 1,40 1 003

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Skånebanan

Hässleholm-Helsingborg, förlängt 

mötesspår och höjd hastighet
859 862 1 039 1 043 30% 730 1 355 < 0 -440

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Södra Stambanan

Malmö godsbangård, utbyggnad 

av spår 58
393 398 393 398 30% 279 518 < 0 -161

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne Västkustbanan

Maria - Helsingborg C, 

dubbelspår 
(5) 898 4 092 898 4 692 30% 3 284 6 100 < 0 -2 842

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg

Skåne 

Kronoberg

Södra stambanan, 

Kust till kustbanan 

, Skånebanan, 

Blekingekustbana, 

Markarydbanan

Pågatåg Nordost 110 446 110 752

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Stockholm Stockholm övrigt

Alvik-Ulvsunda-Solna station, 

snabbspårväg (statlig 

medfinansiering)

285 689 285 2 716

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E18

E18 Statlig följdinvestering, 

Arninge hållplats
9 251 10 436

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E20 E20 Norra Länken 119 7 834 121 8 856

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Stockholm E4 E4 Tomteboda-Haga södra 9 644 46 3 333
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Barkarby bytespunkt med 

anslutning till tunnelbana
182 218 324 459

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Kollektivtrafik Stockholm, 

tunnelbaneutbyggnad (statlig 

medfinansiering)

2 764 4 924 22 991 33 649

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Roslagsbanan, dubbelspår etapp 

1+2 (statlig medfinsiering)
426 510 426 3 680

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm
Stockholms 

närområde

Stockholm Central och Karlberg, 

funktionsanpassningar efter 

Citybanan

241 1 036 241 1 036

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Mälarbanan
Tomteboda-Kallhäll, ökad 

kapacitet
13 248 23 106 15 269 25 489

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Stockholm övrigt
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan 

(statlig medfinansiering)
210 370 429 749

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E18 E18 Danderyd-Arninge 67 355 67 355

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4 E4 Förbifart Stockholm 883 7 385 16 838 41 668

05-Pågående Pågående Väg Stockholm E4/E20 E4/E20 Tomteboda-Bredäng, ITS 37 103 65 236

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Årstaberg-Flemingsberg, 

signalåtgärder optimering 
234 274 234 275 1,06 353

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/Lv 259

E4/Lv 259 Tvärförbindelse 

Södertörn
13 338 14 613 14 331 15 788 17% 13 104 18 472 0,44 11 399

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Stockholm övrigt Hagalund, bangårdsombyggnad 192 344 192 349 30% 244 454 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm Västra stambanan

Västra stambanan, Flemingsberg-

Järna, upprustning tunnlar
194 199 194 199 30% 139 258 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart Stockholm 511 Farled Södertälje-Landsort 220 238 270 311 18% 255 367 1,03 400

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Hallunda-Vårby, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

2 399 2 547 2 399 2 547 19% 2 063 3 031 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Stockholm E4/E20

E4/E20 Södertäljebron, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

580 609 580 609 19% 493 724 0,82 754

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4/E18

E4/E18 Hjulsta-Jakobsberg, 

Kapacitetsförstärkning till följd av 

Förbifart Stockholm

682 759 682 759 11% 675 842 2,08 3 155

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Stockholm E4

Essingeleden, riskreducerande 

åtgärder upprättande av ledverk
262 265 262 265 30% 186 345 - -

SEB.pdf

08-NTP nya

kandidater 

från 

utpekade 

brist

Utredning Järnväg Stockholm Mälarbanan
Stockholm C och Tomteboda 

bangård, kapacitet mm
280 280 280 280 19% 228 332 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Sjöfart Södermanland 901 Södertälje Sluss, Mälaren 2 848 4 499 2 858 4 990

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56 Rv 56 Katrineholm - Bie 123 165 123 173

05-Pågående Pågående Väg Södermanland Rv 56
Väg 56 Bie- St Sundby (Alberga), 

Räta linjen
452 549 452 549

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Högsjö västra, förbigångsspår 227 248 227 248 13% 216 280 0,54 210

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Södermanland Västra stambanan Katrineholm, förbigångsspår 240 256 240 256 17% 212 300 < 0 -5

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Ostkustbanan Uppsala, Plankorsningar 346 482 474 613 10% 550 675 < 0 -599

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Uppsala Dalabanan Heby Mötesspår 156 165 156 165 30% 116 215 1,80 410

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Uppsala Ostkustbanan

Ostkustbanan, fyrspår (Uppsala – 

länsgränsen Uppsala/Stockholm) 
(5)

2 279 12 891 2 279 13 347 30% 9 343 17 351 - -

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Väg

Uppsala 

Västmanland
Rv 56 Rv 56 Sala - Heby 2+1 189 206 247 264 17% 220 309 1,38 600

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Värmland Värmlandsbanan Laxå – Arvika, ökad kapacitet 404 767 404 783

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Värmland E45 E45 Säffle - Valnäs 

(5) 652 688 652 689 19% 558 819

05-Pågående Pågående Järnväg
Värmland 

Örebro
Värmlandsbanan Kil-Laxå, mötesstationer 152 465 178 494

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västerbotten E4 E4 Djäkneboda-Bygdeå 6 282 6 282
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan
Norrbotniabanan Umeå-Dåva ny 

järnväg
1 018 1 555 1 072 1 689

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4
E4 Sikeå-Gumboda 

mötesseparering
293 350 293 355

05-Pågående Pågående Väg Västerbotten E4/E12 E4/E12 Umeå -105 2 419 145 2 696

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västerbotten Norrbotniabanan

Norrbotniabanan (Umeå) Dåva-

Skellefteå ny järnväg
10 250 15 467 10 283 15 748 14% 13 543 17 953  < 0 -16 627

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg Västerbotten E4

E4 Gumboda-Grimsmark 

mötesseparering
489 521 489 527 17% 437 617 0,45 338

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Broänge-Daglösten 

mötesseparering 
(5) 375 391 375 395 20% 318 473

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Väg Västerbotten E4

E4 Daglösten-Ljusvattnet 

mötesseparering 
(5) 325 329 325 329 30% 231 428

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västerbotten E4 E4 förbifart Skellefteå 471 1 429 471 1 429 30% 1 000 1 857 0,98 1 877

SEB.pdf

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvall, resecentrum, statlig 

medfinansiering
12 71 23 169

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg Västernorrland E14 E14, Sundsvall–Blåberget 5 482 5 607

05-Pågående Pågående Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Sundsvalls hamn, 

Tunadalsspåret, Malandstriangeln 

m.m.

299 1 125 301 1 191

05-Pågående Pågående Väg Västernorrland E4 E4 Sundsvall 105 3 710 172 5 313

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland Ostkustbanan

Sundsvall C–Dingersjö, 

dubbelspårsutbyggnad
2 644 2 744 2 644 2 744 12% 2 406 3 081 < 0 -2 167

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Västernorrland

Sundsvall resecentrum, 

tillgänglighet och plattformar m.m.
908 996 908 996 30% 697 1 294 - -

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Västernorrland Ådalsbanan

Ådalsbanan, Västeraspby 

vändslinga
67 67 122 122 30% 85 159 < 0 -210

SEB.pdf

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg Västernorrland E14 E14 Blåberget-Matfors 364 377 364 381 14% 327 436 1,02 550

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västernorrland 

Jämtland
Mittbanan

Sundsvall-Ånge, kapacitets- och 

hastighetshöjande åtgärder - inkl 

säkerhetshöjande åtg

343 344 343 345 30% 241 448 < 0 -189

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Väg Västmanland Rv 56 Rv 56 Kvicksund-Västjädra 87 288 87 288

05-Pågående Pågående Väg Västmanland E18
E18 Köping-Västjädra, 

kapacitetsbrister
1 211 1 388 1 211 1 388

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Alingsås - Vårgårda 9 977 9 1 157

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde

Göteborgs hamnbana och 

Marieholmsbron, ökad kapacitet 

och dubbelspår över Göta älv

1 158 3 476 1 158 3 823

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Olskroken, Planskildhet 1 288 4 349 1 288 4 349

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland
Västra Stambanan

Västra stambanan, Göteborg-

Skövde, kapacitetsförstärkning.
809 2 376 809 2 380

05-Pågående Pågående Järnväg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet järnväg 5 905 12 918 9 233 26 381

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Skara -3 172 82 467

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Vårgårda 50 94 134 280

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Tollered-Alingsås 25 688 25 688

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E20 E20 Vårgårda - Vara 649 949 649 1 209

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6 E6.20 Hisingsleden, Södra delen 580 972 664 1 176

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
E6

E6.21 Göteborgs 

hamn/Lundbyleden
1 120 1 576 1 936 2 501

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland

Göteborgs 

närområde
Västsvenska paketet väg 2 966 8 746 6 048 16 197

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
E45 E45 Tösse-Åmål 258 266 258 267 14% 230 304 1,41 472

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Förbi Mariestad 1 785 1 866 1 811 1 892 11% 1 684 2 100 0,32 834

SEB.pdf

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg

Västra 

Götaland
E20 E20 Götene - Mariestad 522 587 1 309 1 373 17% 1 140 1 607 0,39 790

SEB.pdf
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Göteborg och Västsverige 

Omloppsnära uppställningsspår 
(5) 1 528 1 610 1 528 1 610 16% 1 354 1 866

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Sjöfart

Västra 

Götaland
161

Farleden i Göteborgs hamn, 

Kapacitetsåtgärd farled
1 077 1 103 2 180 2 207 20% 1 765 2 648 0,62 1 793

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland

Norge/Vänerbana

n med Nordlänken

Norge-Vänerbanan, vändspår i 

Älvängen 
198 200 198 200 30% 140 260 4,74 1 316

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Västra stambanan

Västra stambanan Laxå-Alingsås 

högre kapacitet
490 796 490 796 30% 557 1 035 4,41 4 933

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Sjöfart

Västra 

Götaland
955

Vänersjöfarten, Trollhätte 

kanal/Göta älv 
(5) 5 000 5 395 5 000 5 416 19% 4 387 6 445

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Väg

Västra 

Götaland
E45

Järnvågen med överdäckning av 

E45
261 263 30% 184 342

05-Pågående Pågående Järnväg Örebro
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Dunsjö-

Jakobshyttan, dubbelspår
303 561 303 561

07-Ej bundna

namngivna
2022-2024 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Hallsberg – Åsbro, 

dubbelspår
4 431 4 822 4 431 4 822 10% 4 340 5 304 - -

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg Örebro Västra stambanan Laxå, bangårdsombyggnad 332 341 332 342 30% 239 444 0,60 273

SEB.pdf

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Örebro

Godsstråket 

genom Bergslagen
Frövi bangårdsombyggnad 105 109 136 141 30% 99 183 - -

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg

Örebro 

Gävleborg 

Dalarna 

Västmanland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Storvik-Frövi, 

kapacitetspaket 1+2 samt 

Sandviken-Kungsgården 

mötesstation 

598 953 598 953

05-Pågående Pågående Järnväg
Örebro 

Östergötland

Godsstråket 

genom Bergslagen

Hallsberg-Degerön, dubbelspår, 

etapp 1
124 2 066 124 2 067

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Väg

Örebro 

Östergötland
Rv 50

Rv 50 Medevi-Brattebro (inkl 

Nykyrka)
706 746 706 746 14% 644 847 2,23 2 486

SEB.pdf

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland
Godsstråket 

genom Bergslagen

Godsstråket Jakobshyttan-

Degerön, dubbelspår
612 865 612 865

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Väg Östergötland E22 E22 Förbi Söderköping 1 456 1 525 1 496 1 564 26% 1 158 1 971 2,36 4 931

SEB.pdf

varav

- Nya stambaneetapper 104 000 165 964 104 000 166 006

10-NTP nya

kandidater
Utredning Järnväg  Hela Landet Hela landet

Nya stambanor, utredning för 

kvarstående etapper
3 000 3 000 3 000 3 000

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg Skåne

Hässleholm-Lund, del av nya 

stambanor 
(5) 15 900 28 070 15 900 28 070 22% 21 895 34 245

07-Ej bundna

namngivna
2028-2033 Järnväg

Västra 

Götaland
Kust till kustbanan

Göteborg-Borås, del av nya 

stambanor 
(5) 17 300 43 531 17 300 43 572 17% 36 165 50 979

05-Pågående Pågående Järnväg Östergötland Ostlänken
Ostlänken nytt dubbelspår Järna-

Linköping, del av nya stambanor
67 800 91 363 67 800 91 364 17% 75 832 106 896

- ERTMS införande 25 986 50 915 25 986 50 915

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Hallsberg Norrköping 4 586 8 835 4 586 8 835

05-Pågående Pågående Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Malmö 7 415 10 790 7 415 10 790

07-Ej bundna

namngivna
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Göteborg 

(5) 1 734 8 661 1 734 8 661 15% 7 362 9 960

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg  Hela Landet Hela landet ERTMS, TC Stockholm Gävle 

(5) 4 796 11 655 4 796 11 655 15% 9 907 13 403

05-Pågående Pågående Järnväg Norrbotten Malmbanan ERTMS, Nord, Malmbanan 3 315 5 258 3 315 5 258

10-NTP nya

kandidater
2025-2027 Järnväg Norrbotten Hela landet ERTMS, TC Boden Ånge 

(5) 4 140 5 716 4 140 5 716 15% 4 859 6 573

- Storstadsförhandling 7 850 11 493 32 870 41 062

04-Avslut 

med smärre 

reståtgärder/

kostnader

Öppet för 

trafik
Järnväg Skåne Spårväg Lund C - ESS 79 781

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg cykelobjekt 66 75 141 292

05-Pågående Pågående Väg Skåne Helsingborg, Kollektivtrafik 137 189 311 374

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Lund cykelobjekt (cykelbanor och 

cykelgarage)
43 44 43 167

05-Pågående Pågående Väg Skåne Malmö cykelobjekt 149 155 594 619
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

05-Pågående Pågående Väg Skåne
Malmö, Stadsbusslinje (EL-MEX-

och EL-bussar)
904 1 442 3 014 3 449

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Skåne

Godsstråket 

genom Skåne

Malmöpendeln Lommabanan - 

etapp 2
62 97 192 215

05-Pågående Pågående Järnväg Stockholm Hagalund, tunnelbanestation 127 214 557 1 256

05-Pågående Pågående Väg Stockholm Stockholm, cykelobjekt 115 129 352 507

06-Bundna 

Namngivna
2025-2027 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Älvsjö-Fridhemsplan, tunnelbana 

och nya stationer
3 245 3 990 13 054 13 641

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholms 

närområde

Roslagsbanan till City, 

förlängning och nya stationer
162 1 590 4 690 7 687

06-Bundna 

Namngivna
2028-2033 Järnväg Stockholm

Stockholm, Spårväg syd, 

kapacitetsutökning för 

kollektivtrafik

875 1 001 4 244 4 547

05-Pågående Pågående Väg
Västra 

Götaland
Göteborg cykelobjekt 63 65 196 257

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland
Göteborg, Citybuss Backa-stråket 130 180 399 431

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Väg

Västra 

Götaland

Göteborg, Citybuss Norra 

Älvstranden (västra delen)
256 316 707 757

06-Bundna 

Namngivna
2022-2024 Järnväg

Västra 

Götaland

Göteborg, Spårväg Bunnsbo-

Linné (Norra Älvstranden, 

centrala delen)

1 516 1 928 4 375 6 080

- Öresundsförbindelsen kapacitet 1 194 1 194

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde

Malmö bangård, planskild 

spårkorsning
643 643

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C - Östervärn, dubbelspår 328 328

10-NTP nya

kandidater
2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde Malmö C, fler plattformsspår 148 148

14-NTP nya

kandidater 

trimning>50 

mnkr

2028-2033 Järnväg Skåne Malmö närområde
Svågertorp, förlängning av 

förbigångsspår
 (3) 75 75

799 000 1 129 998 920 149 1 333 006

Större investeringar som övervägts som motsvarar en ökning av medlen för namngivna investeringar med 10 procent

14 608 14 675 15 326 15 400

Väg Dalarna Rv 71 E 16/66 Förbi Yttermalung 446 457 446 457 24% 349 564 0,05 30 SEB.pdf

Väg Dalarna E16
E16 Lönnemossa - Klingvägen, 

mötesseparering
107 107 107 107 30% 75 139 1,09 148

SEB.pdf

Väg Dalarna Rv 50 RV 50 Förbi Grängesberg 189 191 189 196 12% 173 219 0,09 23 SEB.pdf

Väg Gävleborg Rv 56
Väg 56 Hedesunda-Valbo/Gävle, 

Räta linjen
1 106 1 120 1 106 1 120 17% 934 1 307 0,61 949

SEB.pdf

Väg Halland Rv 26
Väg 26 Halmstad - Oskarström, 

2+1-väg
376 376 376 376 30% 263 489 1,82 894

SEB.pdf

Väg Jämtland E14
E14 Lockne - Optand/Förbi 

Brunflo
725 743 725 743 14% 638 847 < 0 -509

SEB.pdf

Väg Jönköping E4 E4 Trafikplats Ekhagen 228 228 228 228 30% 160 296 5,89 1 741 SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 26 Rv 26 Smålandsstenar - Gislaved 274 274 274 274 30% 192 356 1,74 796
SEB.pdf

Väg Jönköping Rv 40 Rv 40 Skogslid - Haga 1 432 1 432 1 432 1 432 30% 1 003 1 862 0,43 840 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 26 E22 Genom Mönsterås 376 376 434 434 30% 304 564 1,64 955 SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 25
Rv 25 Nybro, trafikplats 

Glasporten
80 80 120 120 30% 84 156 3,67 579

SEB.pdf

Väg Kalmar Rv 40 Rv 40 Toverum - Hyttan 486 486 486 486 30% 340 632 0,14 104 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25 Rv 25 Förbi Lessebo 438 438 438 438 30% 307 570 0,36 225 SEB.pdf

Väg Kronoberg Rv 25
Rv 25 Norrleden i Växjö inkl. 

trafikplats
330 330 370 370 30% 259 482 0,33 182

SEB.pdf

Väg Norrbotten E10
E10 Mertainen-Kauppinen 

mötesseparering
600 600 600 600 30% 420 780 < 0 -87

SEB.pdf

Väg Skåne E6
E6 Trafikplats Alnarp - Trafikplats 

Lomma, additionskörfält
349 349 349 349 30% 245 454 1,40 636

SEB.pdf

Väg Stockholm E4
E4 trafikplats Glädjen - trafikplats 

Rotebro, ITS
144 144 144 144 30% 101 187 6,24 2 105

SEB.pdf

Väg Stockholm E4

E4 trafikplats Häggvik- trafikplats 

Rotebro, kapacitetsförstärkning till 

följd av Förbifart Stockholm

206 220 206 220 21% 174 266 6,02 1 429

SEB.pdf

Väg Södermanland E20
E20 Trafikplats Gröndal - 

Eskilstuna 2+2
542 542 542 542 30% 380 705 6,15 4 433

SEB.pdf

Sjöfart Uppsala Mälaren/Rv 55
Hjulsta ny- eller ombyggnad av 

bro 
(4) 787 787 787 787 24% 598 976 0,41 340

SEB.pdf

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Bäckevarv – Årjäng, ombyggnad 

till 2+1

553 553 553 553 30% 387 719 < 0 -14

SEB.pdf

Summa Planeringsram
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Belopp i mnkr - Fastpris 202102 från år 2022

Kostnad Nationell plan

Total objektkostnad 

inklusive 

tillkommande 

finansieringar utöver 

planeringsramObjektKategori
Planerad 

byggstart

Trafik-

slag
Län

Järnvägsstråk / 

Vägnummer / 

Farled

Väg Värmland E18

E18 Valnäs-riksgränsen, deletapp 

Töcksfors – Bäckevarv, 

ombyggnad till 2+1

773 773 773 773 30% 541 1 005 0,54 582

SEB.pdf

Väg Västerbotten E12
E12 Kulla-Norrfors 

mötesseparering
407 407 407 407 30% 285 530 0,60 339

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Grimsmark-Broänge 

mötesseparering
426 426 426 426 30% 298 554 0,03 19

SEB.pdf

Väg Västerbotten E4
E4 Ljusvattnet-Yttervik 

mötesseparering
345 345 345 345 30% 241 448 0,50 243

SEB.pdf

Väg Västernorrland E4 E4 Förbi Örnsköldsvik 2 027 2 034 2 607 2 617 15% 2 234 3 000 0,44 1 500
SEB.pdf

Väg
Västra 

Götaland
E45

E45 Vänersborg - Mellerud, 

deletapp Liden – Frändefors, 

ombyggnad 2+1

855 855 855 855 30% 599 1 112 1,35 1 503

SEB.pdf

(1): I redovisade driftbidrag till icke statliga flygplatser ingår även beredskapsflygplatser och flygtrafiktjänster

(2): Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) avser åren 2022-2030

(3): Åtgärden har totalkostnad under 100 miljoner kronor och går mot trimningsåtgärd

(4): Alternativ finansiering ska utredas.

(5) Översyn av några objektets totalkostnad, NNK och NNV liksom samhällsekonomiska effekter pågår. Uppgifterna kompletteras senare
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Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 
trafikverket.se
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