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Arbetet med den nya regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, är nu inne 
i samråds perioden (13 juni–28 november 2008). Samrådet är en formell 
remissperiod som ska fördjupa intresset kring de avgörande regionala fram-
tidsfrågorna.

Denna objektkatalog är ett av fl era underlag till samrådshandlingen. Kata-
logen ger sammanfattande information om investeringar i transportinfra-
struktur som ingår i de båda analyserade framtida planbilderna för Stock-
holms län år 2030 – Fördelad och Tät. Varje objektbeskrivning innehåller en 
presentation av åtgärden och en beskrivning av bland annat planeringsläge, 
kostnad och bedömda effekter. 

Objekten syftar till att åtgärda dagens brister i transportsystemet och 
klara en anpassning till befolkningstillväxten. Utbyggnaden av transport-
systemet i regionen har de senaste 20–30 åren inte följt den ökande trans-
portefterfrågan och regionens tillväxt. Tillgängligheten och tillförlitligheten i 
systemen har därmed blivit alltmer begränsad.

I det inledande avsnittet ges en överblick över vilka objekt som fi nns med 
i respektive planbild (Fördelad och Tät). Därefter följer objektbeskrivningar 
uppdelade i separata avsnitt för väg- och kollektivtrafi kobjekt. Slutligen 
fi nns även beskrivningar för ett antal objekt som inte ingår i planbilderna.

Objektkatalogen har tagits fram i samarbete med Trafi kberedningen i 
Stockholms län. Där ingår representanter från Banverket, Vägverket, Läns-
styrelsen, SL, Stockholms stad och RTK.

Stockholm i december 2008

Ann-Charlotte Alvehag
Handläggare

Regionplane- och trafi kkontoret

Förord
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Beskrivning av transportinvesteringar

Inledning
I arbetet med att ta fram ett samrådsförslag till regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 
2010), har Regionplane- och trafi kkontoret analyserat framtida trafi knät för år 2030. Under arbetet har 
ett stort antal trafi kobjekt prövats i scenarierna. Scenarierna omfattar antaganden om framtida markan-
vändning, befolkningsmängd, sysselsättning, ekonomisk utveckling samt trafi knät. 

Två alternativa strukturer för Stockholms län, Fördelad och Tät, har analyserats. Alternativet Fördelad 
syftar till att säkerställa en sammanhållen utveckling av den regionala strukturen inom Stockholms län 
och goda utvecklingsförutsättningar i alla regiondelar. Strukturen i Tät motiveras med att efterfrågan på 
både bostäder och lokaler i den centrala delen av regionen är hög och väntas förbli stark. I tabellerna på 
sid 8–9 framgår vilka objekt som har analyserats samt i vilka scenarier objekten ingår. 

I följande promemoria beskrivs de trafi kobjekt som ingår i trafi knät Fördelad och Tät. För varje 
objekt anges om de ingår i de statliga infrastrukturplanerna, om de ingår i Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse 2007 och om något annat beslut fi nns angående projektet. De statliga 
infrastrukturplanerna är nationell väghållningsplan, nationell banhållningsplan och länsplan för regional 
transportinfrastruktur. De nationella infrastrukturplanerna upprättas av Vägverket respektive Banverket 
och antas av regeringen medan Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar om Länsplanen. För närvarande 
gäller planerna för år 2004–2015.  

I objektbeskrivningen anges planeringsläge och kostnadsuppskattning inklusive fi nansiering 
(prisnivå framgår i respektive objektbeskrivning). För de objekt som ingår i Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse är den angivna kostnaden här i de fl esta fall densamma som i överenskommelsen. 
En kortfattad sammanfattning av objektens huvudsakliga effekter inklusive nettonuvärdeskvot (NNK) 
redovisas för fl ertalet av objekten. NNK är ett mått på samhällsekonomisk lönsamhet. Om NNK är större 
än noll är åtgärden lönsam. De genomförda samhällsekonomiska kalkylerna fångar dock inte alla nyttor 
som uppkommer vid investeringar i en tät storstad. Kalkylerna har exempelvis svårt att beskriva effekten 
av minskad trängsel och bättre fungerande arbetsmarknad.

Uppgifterna om trafi kvolym anges för år 2030 och är hämtade från de scenarier (Fördelad och Tät) 
som objektet fi nns med i. Trafi kvolymerna gäller för morgonens maxtimme i båda riktningarna samt 
i maxriktning. För kollektivtrafi kobjekten avser volymangivelserna kollektivtrafi kresenärer och för 
vägobjekten avses bilister.

En grov uppskattning av kostnaderna för transportinvesteringarna har gjorts genom att 
summera de uppskattade investeringskostnaderna för trafi kobjekten. Det bör dock framhållas 
att kostnadsuppskattningarna inbegriper många osäkerheter. Objekten befi nner sig i olika 
planeringsskeden. I tidiga planeringsskeden är kostnadsuppskattningen ofta mycket översiktlig. 
Kostnaden för investeringarna i scenario Fördelad uppgår till ca 155 miljarder kronor, varav ungefär 
hälften utgörs av kollektivtrafi kinvesteringar och hälften väginvesteringar. Kostnaden för investeringarna 
i scenario Tät uppgår till ca 150 miljarder kronor. I scenario Tät står kollektivtrafi kinvesteringarna för en 
något större andel av kostnaderna jämfört med scenario Fördelad. 
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Studerade trafi kobjekt i scenarierna FÖRDELAD och TÄT

Vägobjekt RUFS 2010 
scenario FÖRDELAD

RUFS 2010 
scenario TÄT

Europavägar

E4 Norrtull–Kista X X

E4 Förbifart Stockholm X X

E4 Trafi kplats Rosersberg X X

E4 Trafi kplats Måby X X

E4-länken i Solna X

E4 Upplands Väsby–Arlanda X X

E4/E20 Tomteboda–Norra station–Haga X X

E4/E20 Södertälje–Hallunda X X

E18 Jakobsberg–Hjulsta inkl. tpl Barkarby X X

E18 Hjulsta–Kista X X

E18 Danderyds kyrka–Arninge X X

E18 Trafi kplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm X X

E18.20 Frescati–Bergshamra X X

E20 Norra länken X X

Riksvägar 

Riksväg 57 Förbifart Järna X X

Riksväg 73 Älgviken–Fors X X

Riksväg 76 Förbifart Norrtälje X X

Riksväg 77 Länsgränsen–Rösa inkl. förbifart Rimbo X X

Länsvägar 

Länsväg 222 Lugnets trafi kplats/Tunnel genom Henriksdals-
berget

X X

Länsväg 222 Värmdöleden: Mölnvik–Ålstäket X X

Länsväg 222 Värmdöleden: Skurubron X X

Länsväg 260 Värmdöleden: Danviksbron X X

Länsväg 225 Lövstalund–Ösmo X X

Länsväg 226 Förbifart Tullinge X X

Länsväg 226 Planskilda trafi kplatser Huddingevägen/Ågesta-
vägen resp. Lännavägen

X X

Länsväg 226 Planskild trafi kplats Huddingevägen/ Rågsveds-
vägen

X X

Länsväg 259 Södertörnsleden X X

Länsväg 261 Nockeby–Tappström X X

Länsväg 267 Rotebro–Stäket X X

Länsväg 268 Vallentuna centrum X X

Länsväg 268 Hammarby–Grana X X

Länsväg 276 Röllingbyleden, förbifart Åkersberga X X

Övriga större objekt 

Östlig förbindelse X

Huvudstaleden X

Analyserade objekt som ej ingår i planen fram 
till 2030

E18 Rosenkälla–Söderhall

Länsväg 263 Arlandaförbindelsen, Sigtuna–Draget

Klarastrandsleden

Sagoleden
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Kollektivtrafi kobjekt RUFS 2030 
scenario FÖRDELAD

RUFS 2030 
scenario TÄT

Järnvägsobjekt
Järnväg Citybanan X X

Järnväg Ombyggnad Stockholm C X X

Järnväg Västerhaninge–Nynäshamn, ökad kapacitet X X

Järnväg Dubbelspår Nynäsbanan X X

Järnväg Södertälje hamn–Södertälje C X X

Järnväg Stockholm C–Sörentorp X X

Järnväg Vega station X X

Järnväg Roslagspilen, delen Solna station–Arninge X

Järnväg Ostlänken, Järna–Länsgränsen X X

Järnväg Svealandsbanan, dubbelspår Södertälje–Ryssjöbrink X X

Järnväg Mälarbanan (Tomteboda–Kallhäll)

Delen Barkarby–Kallhäll X X

Alternativ Tomteboda–Barkarby via Sundbyberg X

Alternativ Tomteboda–Barkarby via Kista X

Järnväg Märsta station X X

Järnväg Godsspår Berga–Norvik X X

Järnväg Kombiterminal Rosersberg X X

Järnväg Stockholm Nord;

Alternativ station i Häggvik X

Alternativ station i Sollentuna X

Järnväg Stockholm Väst; station i Barkarby X X

Spårvägsobjekt
Tvärbana Norr;

Solnagrenen Alvik–Ulvsunda–Solna station X X

Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Akalla–Häggvik X

Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Sollentuna C–Häggvik X

Förlängning av Solnagrenen Solna station–Universitetet X X

Förlängning av Solnagrenen Universitetet–Ropsten X

Tvärspårväg Häggvik–Roslags Näsby X X

Tvärspårväg Akalla–Barkarby X

Lidingöbanan X X

Tvärspårväg Syd X X

Tvärbana Ost/Saltsjöbanan X X

Spårväg Djurgården–Centralen X X

Lokalbana Dubbelspår på Roslagsbanan inkl. omdragning 
via Arninge

X X

Tunnelbaneobjekt
Tunnelbana Akalla–Barkarby X

Tunnelbana Karolinska X X

Tunnelbana till Nacka/Orminge, delen Kungsträdgården-
Nacka Forum

X X

Tunnelbana Hagsätra–Älvsjö X

Tunnelbana Mörby C-Täby C X

Tunnelbana Liljeholmen–Albano/Universitetet X

Övriga större objekt
Åtgärdsplan Mälardalen X X

Bussterminal Slussen X X

Analyserade objekt som ej ingår i planen fram 
till 2030
Järnväg Roslagspilen, delen Arninge–Åkersberga Beredskap

Järnväg Kallhäll–Kungsängen Beredskap Beredskap

Tunnelbana till Nacka/Orminge, delen Nacka Forum-
Orminge

Beredskap Beredskap

Tunnelbana Täby C–Arninge Beredskap
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Kartförteckning för vägobjekt
I översiktskartan på nästa sida visas de studerade vägobjekten enligt följande numrering. I samband med 
objektbeskrivningen fi nns även en karta som visar respektive objekt.

Europavägar

1 E4 Norrtull–Kista

2 E4 Förbifart Stockholm

3 E4 Trafi kplats Rosersberg

4 E4 Trafi kplats Måby

5 E4-länken i Solna

6 E4 Upplands Väsby–Arlanda

7 E4/E20 Tomteboda–Norra station–Haga

8 E4/E20 Södertälje–Hallunda

12 E18 Jakobsberg–Hjulsta inkl. tpl Barkarby

9 E18 Hjulsta–Kista

10 E18 Danderyds kyrka–Arninge

11 E18 Trafi kplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm

13 E18 Frescati–Bergshamra

14 E20 Norra länken

Riksvägar 

15 Riksväg 57 Förbifart Järna

16 Riksväg 73 Älgviken–Fors

17 Riksväg 76 Förbifart Norrtälje

18 Riksväg 77 Länsgränsen–Rösa inkl. förbifart Rimbo

Länsvägar 

19 Länsväg 222 Lugnets trafi kplats/Tunnel genom Henriksdalsberget

20 Länsväg 222 Värmdöleden: Mölnvik–Ålstäket

21 Länsväg 222 Värmdöleden: Skurubron

22 Länsväg 260 Värmdöleden: Danviksbron

23 Länsväg 225 Lövstalund–Ösmo

24 Länsväg 226 Förbifart Tullinge

25 Länsväg 226 Planskilda trafi kplatser Huddingevägen/Ågestavägen resp. Lännavägen

26 Länsväg 226 Planskild trafi kplats Huddingevägen/ Rågsvedsvägen

27 Länsväg 259 Södertörnsleden

28 Länsväg 261 Nockeby–Tappström

29 Länsväg 267 Rotebro–Stäket

30 Länsväg 268 Vallentuna centrum

31 Länsväg 268 Hammarby–Grana

32 Länsväg 276 Röllingbyleden, förbifart Åkersberga

Övriga större objekt 

33 Östlig förbindelse

34 Huvudstaleden

Analyserade objekt som ej ingår i planen fram till 2030

35 E18 Rosenkälla–Söderhall

36 Länsväg 263 Arlandaförbindelsen, Sigtuna–Draget

37 Klarastrandsleden

38 Sagoleden
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Vägobjekt
Anm. Streckade linjer är objekt som inte ingår i planen
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Järnvägsobjekt

39 Järnväg Citybanan

40 Järnväg Ombyggnad Stockholm C

41 Järnväg Västerhaninge–Nynäshamn, ökad kapacitet

42 Järnväg Dubbelspår Nynäsbanan

43 Järnväg Södertälje hamn–Södertälje C

44 Järnväg Stockholm C–Sörentorp

45 Järnväg Vega station

46 Järnväg Roslagspilen, delen Solna station–Arninge

47 Järnväg Ostlänken, Järna–Länsgränsen

48 Järnväg Svealandsbanan, dubbelspår Södertälje–Ryssjöbrink

Järnväg Mälarbanan (Tomteboda–Kallhäll)

49 Delen Barkarby–Kallhäll

50 Alternativ Tomteboda–Barkarby via Sundbyberg

51 Alternativ Tomteboda–Barkarby via Kista 

52 Järnväg Märsta station

53 Järnväg Godsspår Berga–Norvik

54 Järnväg Kombiterminal Rosersberg

Järnväg Stockholm Nord;

55 Alternativ station i Häggvik

56 Alternativ station i Sollentuna

57 Järnväg Stockholm Väst; station i Barkarby

Spårvägsobjekt

Tvärbana Norr;

61 Solnagrenen Alvik–Ulvsunda–Solna station

62 Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Akalla–Häggvik

63 Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Sollentuna C–Häggvik

64 Förlängning av Solnagrenen Solna station–Universitetet

65 Förlängning av Solnagrenen Universitetet–Ropsten

59 Tvärspårväg Häggvik–Roslags Näsby

58 Tvärspårväg Akalla–Barkarby

60 Tvärbana Ost/Saltsjöbanan

68 Lidingöbanan

66 Tvärspårväg Syd

67 Spårväg Djurgården–Centralen

69 Lokalbana Dubbelspår på Roslagsbanan inkl. omdragning via Arninge

Tunnelbaneobjekt

70 Tunnelbana Akalla–Barkarby

71 Tunnelbana Karolinska

72 Tunnelbana till Nacka/Orminge, delen Kungsträdgården–Nacka Forum

73 Tunnelbana Hagsätra–Älvsjö

74 Tunnelbana Mörby C-Täby C

75 Tunnelbana Liljeholmen–Albano/Universitetet

Övriga större objekt

76 Åtgärdsplan Mälardalen (visas ej på karta)

77 Bussterminal Slussen (visas ej på karta)

Analyserade objekt som ej ingår i planen fram till 2030

78 Järnväg Roslagspilen, delen Arninge–Åkersberga

79 Järnväg Kallhäll–Kungsängen

80 Tunnelbana till Nacka/Orminge, delen Nacka Forum–Orminge

81 Tunnelbana Täby C–Arninge

Kartförteckning för kollektivtrafi kobjekt
I översiktskartan på nästa sida visas de studerade kollektivtrafi kobjekten enligt följande numrering. 
I samband med objektbeskrivningen fi nns även en karta som visar respektive objekt
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Järnvägsobjekt
Anm. Streckade linjer är objekt som inte ingår i planen.
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Tunnelbaneobjekt
Anm. Streckade linjer är objekt som inte ingår i planen.
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Vägobjekt

E4 Norrtull–Kista
Efter ombyggnad av E18 Hjulsta–Kista ska den ökade trafi ken samsas på tre körfält i vardera riktningen 
söder om trafi kplats Kista. Redan idag råder där köer under morgonrusningen. Kapacitetsproblem 
befaras vid och söder om Järva krog . Sträckan kommer också att indirekt påverkas av Norrortsleden och 
Norra länken. Objektet innebär en breddning från tre till fyra körfält i vardera riktning på sträckan Norr-
tull–Kista. Trafi kplats Järva krog behöver troligen byggas om.  
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Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 200 Kymlingelänken, söder om tpl vid 
infarten till Kista

åt nordost, mot Kista

TÄT 3 400 Kymlingelänken, söder om tpl vid 
infarten till Kista

åt nordost, mot Kista

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 400 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse redovisas objektet under investeringsperioden 2013–2019 

Planeringsläge: 
En förstudie, förslagshandling, är framtagen 2008. Samråd sker under mars–april 2008. 

Effektbedömning: 
Framkomligheten förväntas öka och risk för stopp i tunnlar minskar. Kösituationer minskar och risken 
för upphinnandeolyckor. Bättre framkomlighet innebär färre stillastående fordon, men kan också inne-
bära mer trafi k.  Mer trafi k innebär ökade utsläpp, buller och risk för överskridanden av miljökvalitets-
normer. Om barriärer vid Igelbäcken åtgärdas är det ett positivt bidrag för natur- och kulturmiljön. 
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E4 Förbifart Stockholm
Kapaciteten på de nord-sydliga förbindelserna över Saltsjö-Mälarsnittet behöver öka. Bristen på  passager 
förbi stadskärnan och över Saltsjö-Mälarsnittet gör transportsystemet underdimensionerat och sårbart 
vid störningar, eftersom det saknas alternativa färdvägar. Trängseln är idag mycket stor under högtrafi k-
timmarna. Objektet innebär en ny västlig förbifart med motorvägsstandard och tre körfält i vardera rikt-
ning. Vägverket Region Stockholm har genomfört en vägutredning och kommit fram till att det alternativ 
som uppfyller projektmålen bäst är Förbifart Stockholm. Objektet omfattar två etapper: Etapp 1 Hjulsta–

Häggvik och etapp 2 Skärholmen–Hjulsta.

Trafi kvolym etapp Hjulsta–Häggvik:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 5 800 mellan Norrviksvägen och Akalla söderut, mot Norrviksvägen

TÄT 5 600 mellan Norrviksvägen och Akalla norrut mot Akalla

Trafi kvolym etapp Skärholmen–Hjulsta:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 6 100 mellan tpl Hjulsta och tpl Lunda norrut, mot tpl Hjulsta

TÄT 5 700 mellan tpl Hjulsta och tpl Lunda norrut, mot tpl Hjulsta

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till ca 5 800 miljoner kronor för etapp 1, prisnivå 2007 (Stockholmsför-
handlingen) och 20 500 miljoner kronor för etapp 2 (Stockholmsförhandlingen). Objektet är upptaget 
med en symbolisk summa i slutet av planperioden både i gällande nationell plan och i förslaget till revide-
rad nationell plan. 

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår etapp 1 i genomförandeprogram för 
perioden 2008–2012. Planerad byggstart 2012. Projekteringen fi nansieras med överskottsmedel från 
trängselskatten och utbyggnaden genomförs som OPS-projekt eller fi nansieras genom  statligt lån i 
riksgälden. Etapp 2 ingår i inriktning för perioden 2013–2019. Finansieringen består av Vägverket 
3 750 miljoner kronor, regionalt åtagande (överskott från trängselskatt) samt medfi nansiering Stockholm 
stad 1 250 miljoner kronor. 

Förslag till budget för användning av trängselskattens överskott innebär att Förbifart Stockholm 
fi nansieras med 72 miljoner kronor år 2008, 100 miljoner kronor år 2009 och 100 miljoner kronor år 2010. 

Planeringsläge: 
Vägutredningen är avslutad och tillåtlighetsprövningen har startat med beredningsremiss.

Vägverket har för avsikt att skicka ansökan om tillåtlighet för alternativet Förbifart Stockholm till 
regeringen under 2008. Framtagande av arbetsplan har påbörjats. Avgörande för ett genomförande är 
regeringens beslut om tillåtlighet.
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Effektbedömning: 
Den samhällsekonomiska kalkylen är utförd 2006. Utfallet tyder på ett svagt plus för Förbifart Stock-
holm. 

Tillgängligheten i regionen ökar, kösituationen på infartslederna minskar, Ekerö kommun får en 
bättre tillgänglighet och transportsituationen över Saltsjö-Mälarsnittet förbättras. 

Förväntade konsekvenser för trafi ksäkerheten har i vägutredningen beräknats med hjälp av Vägverkets 
effektsamband (Effektsamband 2000). Resultaten som omfattar förändringar i hela det vägnät som 
berörs av trafi kolmfördelningar, visar på att olyckstalen minskar i vägutbyggnadsalternativen, både vad 
gäller antalet olyckor och antal dödade och skadade.

Förbifarten ger säkrare vägval för farliga transporter mellan regiondelarna. Möjligheter till omledning 
vid trafi kstörningar ökar påtagligt.

Vid regeringens tillåtlighetsprövning kommer projektet att prövas i förhållande till miljöbalkens 
hänsyns- och hushållningsregler. Under arbetet med vägutredningen har projektet successivt 
miljöanpassats, främst genom att tunnel valts för sträckor med starka bevarandeintressen och påtaglig 
risk för störning av bostads- och rekreationsmiljöer. En ny förbifart kring Stockholm är i sig ett 
riksintresse, mot vilka motstående intressen ska vägas.

På Lovön berörs områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalkens tredje kapitel samt 
riksintresset Mälaren med öar och strandområden enligt Miljöbalkens fjärde kapitel. Lovön passeras i 
tunnel men trafi kledens rampanslutningar till Ekerövägen berör dessa riksintressen liksom ett Natura-
2000-område.

Vid Järvafältet fi nns värdefulla fornlämningsområden och rekreationsområden. Vägverket har 
gjort bedömningen att vägutbyggnaden inte medför påtaglig skada på natur- eller kulturintressena 
tack vare att motorvägen i sin huvuddel förläggs i tunnel. Utbyggnaden medför större totalutsläpp av 
luftföroreningar beroende av ett större totalt trafi karbete. Trots detta medför utbyggnaden, tack vare 
tunnelförläggningen, lägre föroreningshalter i marknivå där människor vistas och därmed mindre 
negativa hälsoeffekter än i Nollalternativet. Förbifart Stockholm kan eventuellt medföra samma 
storlek av koldioxidutsläpp som Nollalternativet trots ökat trafi karbete om trafi ken fl yter bättre i 
utbyggnadsalternativet. Tunnlarna bedöms inte medföra någon bestående negativ grundvattenpåverkan.  
Infarterna får mindre trafi kbuller jämfört med Nollalternativet, medan tidigare tysta områden på norra 
Lovön–Grimsta tillförs trafi kbuller.
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E4 Trafi kplats Rosersberg
Kontakten mellan E4 och Rosersberg sker via trafi kplatserna Arlanda och Glädjen på väg 859. Vägen är 
till större del hastighetsreglerad till 70 km/tim och på en sträcka till 50 km/tim. Objektet innebär utbygg-
nad av ny trafi kplats. Huvudsyftet med trafi kplatsen är att ansluta Rosersbergs södra industriområde och 
Rosersberg samhälle till E4. 

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 120 miljoner kronor (+/– 6 Mkr), prisnivå 2007 (Stockholmsförhand-
lingen). 

Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. Objektet utreds av Vägverket 
genom extern fi nansiering. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i 
inriktningen för perioden 2013–2019. Sigtuna kommun har tillsammans med Kilenkrysset uttalat en vilja 
att bidra till fi nansieringen. 

Planeringsläge: 
En arbetsplan från 2001 fi nns (externt fi nansierad, behöver arbetas om). Nytt förslag till utformning 
fi nns.

Effektbedömning: 
Om trafi ken som alstras  av planerade bostads- och industriutbyggnader i Rosersberg beaktas blir 
NNK=3,2. Om endast trafi kmängder som alstras av planerad industriutbyggnad i södra Rosersberg 
beaktas blir NNK=2,9. Om dessa områden inte tas med i trafi kmängdsberäkningarna blir NNK=0,6. 
 Trafi kplatsen medför ett förändrat resmönster där trafi kanterna i större utsträckning färdas på motor-
vägen. Tillgängligheten för E4-trafi kanter till de fl esta målpunkterna längs och i anslutning till väg 859 
kommer att förbättras. Tätbebyggda områden får minskat buller. Luftföroreningarna minskar totalt sett. 
Om inget görs kommer den tunga trafi ken längs väg 859 att öka vilket medför ökad otrygghet, ökade bar-
riäreffekter och försämrad tillgänglighet till målpunkter, särskilt för oskyddade trafi kanter. 
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E4 Trafi kplats Måby
Trafi kplats Måby väster om Arlanda fl ygplats har enbart ramper norrut mot Uppsala. Utvecklingen av 
trafi k, gods och arbetsplatser på Arlanda gör att landtransportsystemet vid Arlanda belastas alltmer. 
 Exempelvis ligger fl era godsanläggningar i närheten av trafi kplatsen. Räddningstjänsten har stort behov 
av att ta sig ut söderut på E4. Objektet innebär att trafi kplats Måby förses med ramper i riktning söderut 
till och från Stockholm. Syftet med utbyggnaden är att i första hand förbättra tillgängligheten till E4 söde-
rut för näringslivets transporter.

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 35 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan.

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i inriktningen för perioden 2013–
2019.  Finansieringen sker med medfi nansiering från Sigtuna kommun då kommunen har uttalat en vilja 
att bidra till fi nansieringen. 

Planeringsläge: 
Förstudie, samrådshandling, är framtagen 2008.

Effektbedömning: 
NNK=2,6. Trafi ken till och från godsterminalen och trafi ken från Märstaområdet kommer att få störst 
nytta av utbyggnaden. Tillgängligheten förbättras vilket ger restidsvinster.  Objektet ger små effekter på 
trafi ksäkerhet och miljö. Dock får räddningstjänsten kortare insatstid på E4 söderut. 
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E4-länken i Solna
Området kring Norra station har stora kapacitetsbrister. Sträckan Frösunda–Norrtull har problem med 
köer och framkomlighet och är att betrakta som länets största fl askhals. Dessutom fi nns trafi ksäkerhets-
problem och negativ påverkan på miljön. Objektet innebär en utbyggnad av ny väg i tunnel under Solna 
mellan trafi kplats Karlberg på Essingeleden och trafi kplats Frösunda. Syftet är att ge avlastning av Norra 
station/Norrtull m.m. samt delar av Solna kommun på sträckan Karlberg–Frösunda.

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 5 700 Hela sträckan Söderut, mot Essingeleden

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 7 000 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse ingår objektet i utblick för perioden efter 2019.

Planeringsläge: 
Utredningsplan från 1985 fi nns för en tunnellösning mellan trafi kplats Karlberg på Essingeleden och 
trafi kplats Frösunda. I en översiktlig systemstudie från 2004 ingår detta objekt. För närvarande görs mer 
detaljerade trafi kanalyser. Vägverket avser göra en förstudie av E4-länken under 2008. 

Effektbedömning: 
NNK=–0,1. Avser alternativet med lägst kostnad (3+3 körfält Karlberg–Frösunda, ej anslutning till Sol-
navägen). Tillgängligheten mellan norra och södra regionen kommer att öka. Restidsvinsterna blir stora. 
Avlastning av trafi k sker på E4 från Norrtull och norrut, samt från Solna och på Stockholms stads vägnät. 
Trafi ksäkerheten ökar med färre köer och upphinnandeolyckor. Färre köer ger även mindre utsläpp.
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E4 Upplands Väsby–Arlanda
Ökande befolkning, utbyggnaden av Arlanda fl ygplats och arbetsområden medför att trafi kfl ödet på 
sträckan fortsätter att öka. Kapaciteten försämras. Problem med begynnande köbildning råder vid tra-
fi kplats Glädjen, vilket påverkar trafi ksäkerheten negativt. Åtgärder för omhändertagande av dagvatten 
saknas på delar av sträckan. Skydd för två vattentäkter saknas. Några områden har för höga bullernivåer. 
Problem med barriäreffekter förekommer. Objektet innebär att E4 byggs ut från fyra till sex körfält mel-
lan trafi kplatserna Glädjen och Arlanda. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 6 400 Mellan tpl Glädjen och ny tpl i norra 
Upplands Väsby som byggs i samband med 
Grana–Hammarby

söderut, mot tpl Glädjen

TÄT 5 900 Mellan tpl Glädjen och ny tpl i norra 
Upplands Väsby som byggs i samband med 
Grana–Hammarby

söderut, mot tpl Glädjen

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 720 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse ingår objektet i utblick för perioden efter 2019.  

Planeringsläge: 
Förstudie klar 2004. Arbetsplan kan upprättas med stöd av förstudien. 

Effektbedömning: 
NNK–-0,5. Framkomligheten på E4 bibehålls samtidigt som framkomligheten på läns- och lokalvägnätet 
förbättras. Trafi ksäkerhetens negativa utveckling hindras. Sidoområdena till E4 blir avkörningsvänliga. 
Bulleråtgärder förbättrar närmiljön. Dagvatten omhändertas och renas och vattentäkter skyddas. 
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E4/E20 Tomteboda–Norra station-Haga Södra
Rådande framkomlighetsproblem vid Eugeniatunneln kommer att förvärras när Norra länken öppnas. 
Antalet körfält behöver utökas på en längre sträcka än vid själva tunneln. Objektet innebär att ett antal 
större och mindre åtgärder genomförs för att förbättra framkomligheten på sträckan Tomteboda–Norra 
Station- Haga södra, såsom förstärkning av ramper och körfält. Projektet är ett antal åtgärder som ska 
avhjälpa kapacitetsbrister som fi nns och kommer att förvärras i området. Åtgärden bör vara genomförd 
innan Norra länken öppnas.

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 7 100 Mellan Klarastrandsledens på-
fart och Eugeniatunneln

åt sydväst, mot Essingeleden

TÄT 4 700 Mellan Klarastrandsledens på-
fart och Eugeniatunneln

åt sydväst, mot Essingeleden

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 300 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan.

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för 
perioden 2008-2012. Planerad byggstart är år 2010. Finansieringen sker med överskottsmedel från 
trängselskatten samt samordning med exploatering vid Norra station. 

Planeringsläge: 
Vägverket Region Stockholm har tagit fram två förstudier för Norra stationsområdet: 
• förstudie för väg E4/E20 i tunnel, Norra stationsområdet 
• förstudie för Norra länkens anslutning till Eugeniatunneln.

Förstudierna har tagits fram i samarbete med Stockholms stad och Solna stad. De är kopplade till kom-
munernas fördjupade översiktsplan för överdäckning av området.

Effektbedömning: 
Tillgängligheten kommer att förbättras med hänsyn till dagens situation och inte försämras när Norra 
Länken öppnas. Åtgärderna påverkar framkomligheten i positiv riktning på både det övergripande och 
lokala vägnätet. Köerna kommer att minska i tunnlarna i Norra Länken. Trafi ken på innerstadsgatorna 
minskar under högtrafi k. Trafi ksäkerheten ökar för oskyddade trafi kanter på innerstadsgatorna. Risken 
för upphinnandeolyckor på E4/E20 minskar. Luftkvaliteten i bostadsområden förbättras av minskad 
trafi k på innerstadsgatorna.
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E4/E20 Södertälje–Hallunda
Vägen har dålig utformning som påverkar framkomlighet och trafi ksäkerhet negativt. 

Broöppningar vid Södertälje kanal bidrar till problem. Miljökvalitetsnormen för partiklar med en 
diameter upp till 10 mikrometer (PM 10) överskrids och många boende är bullerstörda. Objektet innebär 
utbyggnad till sex körfält antingen i befi ntlig sträckning eller i ny sträckning med en bro över Igelstaviken. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 7 400 Mellan tpl Moraberg och tpl Salem åt nordost, mot tpl Salem

TÄT 6 900 Mellan tpl Moraberg och tpl Salem åt nordost, mot tpl Salem

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 3 300 miljoner kronor (+/-300) för dragning i befi ntlig sträckning 
och 6 000–7 000 miljoner kronor för dragning i ny sträckning, prisnivå 2007 (Vägverket 2008). Objektet 
ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan.

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår trimningsåtgärder med 6 körfält i 
genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012. Planerad byggstart är 2009. Finansiering sker med 
överskottsmedel från trängselskatten. I överenskommelsen ingår även ny bro i Södertälje i inriktningen 
för perioden 2013–2019.  Objektet pekas även ut som lämpligt som OPS-projekt. Dessutom ingår ny 
sträckning mellan Södertälje och Hallunda i överenskommelsens utblick efter 2019. Objektet ingår även i 
förslag till budget för användning av trängselskattens överskott med fi nansiering om 80 miljoner kronor 
2009 och 100 miljoner år 2010. 

Planeringsläge: 
Förstudie pågår.

Effektbedömning: 
NNK=–0,9 (breddning). NNK=–0,7 (ny sträckning). Framkomligheten och trafi ksäkerheten ökar. Om 
åtgärden leder till ökade trafi kmängder blir det svårt att klara krav på miljökvalitetsnormer, utsläpp och 
buller. 
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E18 Jakobsberg–Hjulsta, inkl. trafi kplats Barkarby
Trafi kfl ödet på E18 ökar. Vägen kommer i framtiden att bli en anslutande länk till Förbifart Stockholm. 
Barkarby handelplats har expanderat kraftigt. Kommunen planerar en ny stadsdel på Barkarbyfältet. 
Barkarby trafi kplats har idag endast ramper för trafi k i riktning till och från Stockholm, men kommer 
att kompletteras till en fullständig trafi kplats under 2008. Objektet innebär en breddning till tre körfält 
i vardera riktning samt åtgärder vid trafi kplats Barkarby. Kortsiktigt föreslås att nuvarande trafi kplats 
kompletteras med en femte ramp. Långsiktigt (2020–2025) erfordras en ny trafi kplats med större funk-
tionalitet än dagens kompletterade trafi kplats. 

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 5 000 Mellan Barkarby/Veddesta tpl och 
Hjulsta tpl

mot Stockholm

TÄT 4 500 Mellan Barkarby/Veddesta tpl och 
Hjulsta tpl

mot Stockholm

Kostnad och fi nansiering:
Breddningen av E18 på sträckan är kostnadsuppskattad till 415 miljoner kronor (+/– 30 Mkr), prisnivå 
2007 (Stockholmsförhandlingen). En ny trafi kplats är kostnadsuppskattad till 250 miljoner kronor, pris-
nivå 2007 (Stockholmsförhandlingen).

I förslaget till nationell väghållningsplan 2004–2015 fi nns 800 miljoner kronor reserverade för 
”smärre åtgärder” i hela Sverige. Enligt regeringsbeslut februari 2004 ska särskild hänsyn tas till sådana 
åtgärder som kan leda till ökat bostadsbyggande i Stockholms län. Vägverket har föreslagit ett antal 
investeringar i vägnätet för att främja ett ökat bostadsbyggande varav trafi kplats Barkarby är en av dessa 
investeringar. Resterande sträcka ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. 

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår E18 Jakobsberg–Hjulsta i utblick för 
perioden efter 2019.  

Planeringsläge: 
Förstudie framtagen 2005 för trafi kplatsen. Arbetsplan för en femte ramp är framtagen. I övrigt saknas 
utredningar för resten av sträckan. 

Effektbedömning:
NNK=0,3. En breddning ökar tillgängligheten till Barkarby och avlastar omkringliggande vägnät. Tra-
fi ksäkerheten ökar då mindre köer ger färre upphinnandeolyckor. Mindre köer ger även mindre utsläpp, 
men biltrafi ken kan komma att öka vilket motverkar utsläppsminskningen. Den kortsiktiga lösningen 
med en femte ramp vid trafi kplatsen innebär att omgivande vägnät avlastas och en viss förbättring av 
framkomligheten. Trafi ksäkerheten för motorfordonstrafi ken förbättras något eftersom åtgärden avlastar 
Viksjöleden. Dock kan en försämring avseende buller och partikelhalter uppkomma på grund av trafi k-
ökningen.
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E18 Hjulsta–Kista
Vägsträckan är hårt olycksdrabbad och den låga kapaciteten ger köer i rusningstrafi k. Stora miljöstör-
ningar förekommer. Objektet innebär en ny E18 via Kymlingelänken. Enköpingsvägen övergår till 
kommunal väghållning. Syftet är att minska antalet olyckor, förbättra framkomligheten, minska buller-
störningar i bostadsområden och grönområden, förbättra tillgänglighet till grönområden samt att skapa 
förutsättningar för regional utveckling.

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 200 Kymlingelänken, söder om tpl vid 
infarten till Kista

åt nordost, mot Kista

TÄT 3 400 Kymlingelänken, söder om tpl vid 
infarten till Kista

åt nordost, mot Kista

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 3 048 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 

Objektet ingår i nationell väghållningsplan 2004–2015. Projektet är förskjutet enligt förslagen på 
reviderade nationella planer – från planerad byggstart 2008 till perioden 2012–2015 och senare. 

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet 
för perioden 2008–2012. Byggstart kan ske 2008 genom lån från Stockholms stad samt lån från 
trängselskattens överskott. Medfi nansiering är avtalad med Stockholms stad. 

Planeringsläge: 
Bygghandling är framtagen. 

Effektbedömning: 
Framkomligheten för den regionala biltrafi ken kommer att förbättras i och med att planskilda korsningar 
ersätter dagens plankorsningar. Busslinjerna kommer att få bättre framkomlighet. Några nya passager 
tillkommer för gång- och cykeltrafi ken och de befi ntliga breddas. Bullersituationen förbättras avsevärt 
både för de boende utmed vägen och på Järvafältet.
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E18 Danderyds kyrka–Arninge
E18 är hårt belastad på sträckan och framkomligheten låg. Barriäreffekterna är stora. Flera områden 
utsätts för höga bullernivåer. Inget vägdagvatten tas omhand. Miljökvalitetsnormerna för partiklar 
med en diameter upp till 10 mikrometer (PM 10) överskrids. Vägutredningen redovisar fyra alternativa 
åtgärder förutom nollaternativ: alt. 1 Utbyggnad till sex körfält, alt. 2 Breddning av nuvarande väggren för 
att skapa ett kollektivkörfält i båda riktningarna, alt. 3 Överdäckning av E18 vid Lahäll och Hägernäs och 
alt 4 Breddning till sex körfält samt kollektivkörfält, dvs. åtta körfält. Bullret är det mest akuta problemet 
längs sträckan varför ett projekt påbörjats med bulleråtgärder. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 7 000 Mellan tpl Danderyds kyrka och 
tpl Lahäll

söderut mot Danderyds kyrka

TÄT 6 100 Mellan tpl Danderyds kyrka och 
tpl Lahäll

söderut mot Danderyds kyrka

Kostnad och fi nansiering:
Alternativ 4, dvs. utbyggnad till 8 körfält är kostnadsuppskattat till 775 miljoner kronor, prisnivå 2007 
(Stockholmsförhandlingen). Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. 

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår utbyggnaden av alt 2, busskörfält, inom 
inriktning för perioden 2013–2019, till en kostnad om 225 miljoner kronor. 

Planeringsläge: 
En vägutredning togs fram 2002. Vägutredningen behöver uppdateras för att den ska kunna utgöra ett 
underlag för ställningstagande. 

Effektbedömning: 
NNK=–0,3 (avser alt 1). Förbättrad framkomlighet för trafi ken med kollektivtrafi ken i fokus. Positiva 
miljöeffekter då vägdagvatten omhändertas, bullerstörningar åtgärdas, miljökvalitetsnorm avseende 
partiklar (PM 10) åtgärdas och barriäreffekter minskas. 
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E18 trafi kplatserna Roslags Näsby och Viggbyholm
Utvecklingen av den regionala kärnan Täby Centrum–Arninge förutsätter förbättrade angöringsmöjlig-
heter från E18. Trafi kplatserna har stora trafi ksäkerhets- och kapacitetsproblem. Miljökvalitetsnormen 
för partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer (PM 10) överskrids på E18. Objektet innebär att 
nuvarande broar över E18 ersätts på grund av framtida breddning av E18, samt åtgärder för gång- och 
cykeltrafi k och hållplatser. 

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 350 miljoner kronor (+/– 22 Mkr), prisnivå 2007 (Stockholmsför-
handlingen). Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsför-
handlingens trafi köverenskommelse ingår objektet inom inriktningen för perioden 2013–2019. 

Täby kommun har uttalat vilja att bidra till fi nansieringen. 

Planeringsläge: 
Mellan utredning och arbetsplan.

Effektbedömning:
Samtliga trafi kanter kommer att få förbättrad tillgänglighet. Trafi ksäkerheten förbättras för oskyddade 
trafi kanter då gång- och cykeltrafi ken separeras. Upphinnandeolyckorna bör minska med bättre kapaci-
tet i trafi kplatserna och bättre utformade ramper. 
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E18/E20 Frescati–Bergshamra
Kapacitetsproblem kommer att råda i samband med öppnandet av Norra Länken. 

Trafi ksäkerheten är låg. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM 10) överskrids längs sträckan. Vägen 
är en kraftig barriär genom Nationalstadsparken. Objektet innebär ett antal olika åtgärder, bland annat 
ett tredje körfält vid Bergshamraavfarten och ett södergående kollektivkörfält mellan Frescati Hagväg och 
Roslagsbanans bro. I genomförandeavtalet för Norra länken nämns att möjligheten att tunnelförlägga 
vägen mellan Frescati och Ålkistan ska undersökas. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 6 600 Norr om universitetet mot Norra länken/innerstaden

FÖRDELAD 5 000 Norr om universitetet mot Norra länken/innerstaden

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 250 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsförhandlingens trafi k-
överenskommelse ingår objektet i inriktning för perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
Vissa av de aktuella åtgärderna fi nns med i en vägutredning från 1999. För de åtgärder som tar mark i 
anspråk behöver en förstudie göras. 

Effektbedömning: 
NNK=2,7. Tillgängligheten ökar då framkomlighet förbättras. Trafi ksäkerheten förbättras. 

Bulleravskärmningar som föreslås i vägutredning ger förbättrad miljö vid Naturhistoriska Riksmuseet.
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E20 Norra länken 
Objektet innebär tunnelförlagd förbindelse mellan Norrtull och Värtan och har en anslutning till Roslags-
vägen vid universitetet. Antalet körfält i förbindelsen blir 1–4 på sträckans olika delar. Norra länken är en 
trafi kled av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen, landets viktigaste hamnar 
för gods- och persontrafi k till Baltikum, Finland och Ryssland. Norra länken är en viktig pusselbit för att 
lösa regionens trafi kproblem. Den nya trafi kleden skapar samtidigt nya möjligheter för Stockholmsregio-
nen, bland annat planerar staden nya bostäder och arbetsplatser i Värtaområdet.

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 7 100 mellan påfart från Österleden/Lidingövägen 
och Roslagstull

västerut

FÖRDELAD 4 700 mellan Norrtull och Roslagstull västerut, mot Norrtull

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 11 200 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Vägverket 2008). 

6 510 miljoner kronor tilldelade i nationell väghållningsplan 2004–2015.  I förslaget till reviderad 
väghållningsplan är E20 Norra Länken fi nansierad helt inom planperioden. Detta innebär en 
tidigareläggning eftersom delar av fi nansieringen ligger efter 2015 i gällande plan. Stockholms 
stad medfi nansierar 1,7 mdkr till Vägverket samt att staden bekostar 500 miljoner kronor för 
hamnanslutningarna (prisnivå 2006–11).

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogram för 
perioden 2008–2012.  Stockholms stad medfi nansierar 2 200 miljoner kronor enligt avtal. TEN-
fi nansiering har beviljats bidrag till bygget med 56 miljoner euro.  

Planeringsläge: 
Byggandet pågår sedan 2007 och länken beräknas öppnas för trafi k år 2015. I maj 2008 var  75 procent av 
entreprenaderna upphandlade och resterande 25 procent sker under resten av året. För byggandet av tun-
nel vid Bellevue har en lagändring föreslagits som gör det möjligt med tillfälliga ingrepp i Nationalstads-
parken. När lagändringen skett kan en ny projektering upphandlas för delsträckan. 

Effektbedömning: 
NNK=–0,31. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett centralt beläget 
och sammanhängande trafi ksystem. Länken behövs för regionens tillväxt och är av riksintresse koppling-
en till Värtahamnen och Frihamnen. Objektet innebär även fördelar för boende och trafi kanter i området. 
Genom att leda personbilar och tung trafi k i tunnel kan fl era miljömål uppnås; t ex sänkta bullernivåer 
och sänkta kvävedioxidhalter. Samtidigt ökar framkomligheten och nya bostäder och arbetsplatser kan 
byggas i nordöstra Stockholm. Norra länken bidrar också till säkrare innerstadsgator för gående och 
cyklister.
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Väg 57 Förbifart Järna
Trafi ken på väg 57 mot Stockholm går rakt igenom Järna tätort och bidrar därmed till trängsel, olycksris-
ker, buller och dålig luft. Objektet innebär en ny förbifart med 1+1 körfält och 9 m bredd, söder om Järna 
mellan väg 57 och E4. Syftet är att uppnå ökad framkomlighet för genomfartstrafi k, förbättrad trafi ksä-
kerhet och bättre miljö i tätorten.

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 900 Söder om Järna – E4 mot sydost, mot E4

TÄT 700 Söder om Järna – E4 mot sydost, mot E4

Kostnad och fi nansiering:
Objektet (alternativ 1+1 körfält, 9 m bredd) är kostnadsuppskattat till 120 miljoner kronor, prisnivå 2007 
(Stockholmsförhandlingen). För alternativet förbifart med 2+1 körfält med mitträcke och 14 meters 
bredd bedöms kostnaden till 215 miljoner kronor. Vägverket tittar nu på möjligheten att hitta en enklare 
lösning till en lägre kostnad. Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. 
Objektet ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 

Planeringsläge: 
Förstudie har tidigare genomförts men måste uppdateras.

Effektbedömning: 
Tillgängligheten ökar då framkomligheten förbättras för genomfartstrafi ken. Trafi ksäkerhet och miljö 
förbättras i tätorten. 
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Väg 73 Älgviken–Fors
Väg 73, delen mellan Älgviken och Fors har länge varit en av de mest olycksdrabbade vägarna i landet. 
 Objektet innebär en ny väg som till stor del följer nuvarande väg 73, förutom väster om Landfjärden, där 
den får ny sträckning. Nya trafi kplatser byggs och vägen får fyra körfält på större delen av sträckan. Den 
förses med mitträcken och viltstängsel samt trafi ksäkra sidoområden med fl acka slänter och grunda 
diken eller räcken. Parallellt byggs en lokalväg för långsamtgående fordon, lokaltrafi k, bussar, gående 
och cyklister. Ett regionalt cykelstråk möjliggörs. Objektet syftar framförallt till att åstadkomma bättre 
trafi ksäkerhet på vägen som bland annat belastas av tung trafi k till och från Gotland. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 600 Mellan Gryt och Berga norrut

TÄT 1 200 Mellan Gryt och Berga norrut

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 750 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i länstransportplanen. Vid revideringen av planen 2006, ökade ramen för objektet med 
100 miljoner kronor. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomföran-
deprogrammet för perioden 2008–2012. 

Planeringsläge: 
Produktion påbörjad, öppnar 2009.

Effektbedömning: 
Förbättrad trafi ksäkerhet och framkomlighet för gående, cyklister och bilister.
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Väg 76 Förbifart Norrtälje 
Väg 76 genom centrala Norrtälje har en hög trafi kbelastning och utgör en barriär i tätorten. Många 
korsningar har låg framkomlighet och dålig trafi ksäkerhet. Problem föreligger med buller och avgaser. 
Objektet innebär utbyggnad av en ny väg genom den västra delen av tätorten och delvis nya gång- och 
cykelvägar. Syftet är att fl ytta ut trafi ken från Norrtälje tätort. 

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 400 Vid sjön Lommaren söderut

TÄT 400 Vid sjön Lommaren söderut

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 270 miljoner kronor (+/–20 Mkr), prisnivå 2007 (Stockholmsför-
handlingen). Objektet ingår i länstransportplanen år 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi kö-
verenskommelse ingår objektet i inriktningen för perioden 2013–2019. Norrtälje kommun har uttalat 
vilja att bidra till fi nansieringen. 

Planeringsläge: 
En arbetsplan upprättades 2007. Utställning december 2007–januari 2008. 

Effektbedömning: 
NNK=3,9. I beräkningen har de trafi kmängder lagts till som alstras av de områden som blir möjliga att 
exploatera med den nya förbifarten. Om dessa områden inte tas med i trafi kmängdsberäkningarna blir 
NNK=0. Tillgängligheten ökar och barriäreffekten minskar. Trafi ksäkerheten förbättras på grund av 
den omfördelning av trafi k som sker från befi ntligt gatunät med många korsningar i plan. Dock kommer 
olyckorna att öka i antal på grund av trafi ktillväxten, om än inte i samma takt som idag. Luftkvaliteten i 
Norrtälje kommer att fortsätta vara förhållandevis god och miljökvalitetsmålen bedöms redan vara upp-
fyllda. Bullerskyddsåtgärder förväntas minska bullerstörningarna. 
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Väg 77 Länsgränsen–Rösa inkl. förbifart Rimbo
Väg 77 har höga andelar tung trafi k. Inom Stockholms län är vägen smal och krokig och har trafi ksäker-
hetsbrister. Rimbo har mycket genomfartstrafi k och mot länsgränsen håller vägen låg standard. Mellan 
Rimbo och Rösa går vägen genom några mindre samhällen. Ett antal boendemiljöer påverkas negativt 
av buller och luftföroreningar. Separering av gång- och cykeltrafi k saknas. Vägen berör en vattentäkt där 
tillfredställande skydd saknas. Objektet innebär en förbifart för Rimbo och uträtning, breddning och för-
bättrade sidoområden av väg 77 i befi ntlig sträckning mellan Rimbo och länsgränsen.  I den vägutredning 
som upprättats för delen Rimbo–Rösa har två olika vägkorridorer föreslagits. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 700 Vid länsgränsen västerut, mot länsgränsen

TÄT 600 Vid länsgränsen västerut, mot länsgränsen

Kostnad och fi nansiering:
Delen länsgränsen–Rimbo är kostnadsuppskattad till 160 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholms-
förhandlingen).

Delen Rimbo–Rösa  är kostnadsuppskattad till 520 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholms-
förhandlingen). Vägverket tittar nu översiktligt på möjligheten att hitta en enklare lösning till en lägre 
kostnad. Objekten ingår inte i nationell plan eller länstransportplan.  I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse ingår objektet länsgränsen–Rösa i utblick för perioden efter 2019. 

Planeringsläge: 
Två vägutredningar fi nns framtagna för Förbifart Rimbo respektive Rimbo–Rösa. 

Effektbedömning: 
Tillgängligheten ökar och restiden mellan Rimbo/Norrtälje och E4 minskar. Trafi ksäkerheten förbättras 
både för biltrafi ken och för de oskyddade trafi kanterna. För delen Rimbo–Rösa förbättras situationen 
avseende buller och luftkvalitet samt grundvatten. Natur- och kulturmiljölandskap och friluftsliv kan 
påverkas negativt .
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Väg 222 Lugnets trafi kplats/Henriksdal ombyggnad inkl. tunnel
De lokala miljöproblem som väg 222 orsakar utgör ett hinder för att slutföra den planerade utbyggnaden 
av Hammarby Sjöstad. Objektet innebär att Värmdöleden förläggs i tunnel genom Henriksdalsberget 
och att en ny Lugnets trafi kplats byggs strax nordost om den nuvarande. Tunneln planeras för 50 km/tim 
och med tre körfält i vardera riktningen, varav ett busskörfält. Vid Danvikstull byggs en ny trafi kplats, 
Henriksdals trafi kplats. Syftet med objektet är att ge förutsättningar för ny bebyggelse. Objektet är en del 
av Danvikslösenprojektet som innebär att Värmdöleden dras genom Henriksdalsberget och att tvärbanan 
länkas samman med Saltsjöbanan vid Lugnet. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 000 I tunneln genom Henriks-
dalsberget

mot Söder

TÄT 3 100 I tunneln genom Henriks-
dalsberget

mot Söder

Kostnad och fi nansiering:
Lugnets trafi kplats är kostnadsuppskattad till 380 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhand-
lingen). Trafi kplats Henriksdal och tunneln genom Hemriksdalsberget är kostnadsuppskattad till 550 
miljoner kronor (Stockholms stad, kalkyl 2006). Enbart delen Lugnets trafi kplats ingår i länstransport-
plan.

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår Lugnets trafi kplats i genomförande-
programmet för perioden 2008–2012, som ett bostadsrelaterat projekt.  Överenskommelse har träffats 
om fi nansiering mellan Nacka kommun (20 procent) och Stockholms stad (80 procent) för objektet 
exklusive statlig del i länstransportplan om 50 miljoner för trafi kplats Lugnet. 

Planeringsläge: 
Förslag till arbetsplan har utarbetats för trafi kplats Lugnet. Utställning sker hösten 2008. Utställning av 
detaljplaner för trafi kplats Henriksdal samt tunnel genom Henriksdalsberget sker under hösten 2008. 

Effektbedömning: 
Eftersom behovet av ombyggnaden är en följd av exploateringsintressen bör det vara hela Danvikslösen-
projektets samhällsnytta såväl som tillgänglighetseffekter som är intressanta att belysa. Projektet som 
helhet ger en minskad bullerpåverkan på befi ntliga bostäder. Ombyggnaden av trafi kplats Lugnet är en 
följd av de exploateringsplaner som kommunerna har och är inte motiverad av andra skäl. 

Lugnets trafikplats

Årsta

Södermalm
Henriksdal

Björkhagen

0 0.5 1 km



   Objektkatalog – Vägobjekt  37

Brunn

Mölnvik

Ålstäket

Gustavsberg

222

274

222

222

0 0.5 1 km

Väg 222 Mölnvik–Ålstäket
Sträckan Mölnvik–Ålstäket har låg framkomlighet och trafi ksäkerhet. Omgivande miljöer påverkas 
negativt av buller och problem fi nns med orenat vägdagvatten. Barriäreffekterna är stora. På sommar-
halvåret ökar trafi kmängderna betydligt. Vägen har bärighetsproblem och är dispens- och omlednings-
väg för tunga fordon samt farligt godstrafi k. För att lösa ett framkomlighetsproblem som tenderade att 
bli oacceptabelt genomförs nu försök med en reverserande trefältslösning med en gc-bana under tre år, 
vilket har förbättrat framkomligheten på sträckan. Vägverkets inriktning är att förbättra trefältslösningen 
inkl. åtgärder för cirkulationsplatserna Mölnvik och Ålstäket samt på sikt utreda en ny förbifart Mölnvik- 
Hemmesta. En förbättrad trefältslösning bedöms vara hållbar fram till minst år 2025.

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700 (I trafi kanalyserna en länk mellan 
Mölnvik och Ålstäket)

mot Gustavsberg/ Stockholm

TÄT 1 600 (I trafi kanalyserna en länk mellan 
Mölnvik och Ålstäket)

mot Gustavsberg/ Stockholm

Kostnad och fi nansiering:
Alternativet med förbättrad trefältslösning med gc-bana på norra sidan och gångbana på södra sidan är 
kostnadsuppskattat till 64 miljoner kronor (Stockholmsförhandlingen). Kostnaden för olika nivåer av tra-
fi kplatslösningar i början och slutet på sträckan beräknas till mellan 25 och 130 miljoner kronor (Vägver-
ket). Objektet ingår i länstransportplan 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse 
ingår objektet i inriktningen för perioden 2013–2019.  

Planeringsläge: 
Byggstart hösten 2008 för förbättrad trefältslösning. En arbetsplan för fyra körfält har tagits fram men ej 
ställts ut.

Effektbedömning: 
NNK=5,2 (avser 2+2 körfält). Sedan den nuvarande trefältslösningen togs i bruk 2006 har framkomlig-
heten på sträckan ökat avsevärt, köproblemen har försvunnit och situationen för gångtrafi kanterna har 
förbättrats. En förbättrad trefältslösning förväntas ge ännu bättre framkomlighet. Sedan trefältslösning-
en togs i bruk 2006 har inga olyckor inrapporterats. Förbättrad trefältslösning förväntas ge ökad trafi k-
säkerhet och innehåller miljöåtgärder som förväntas ge minskat buller samt minskat utsläpp av förorenat 
dagvatten.
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Väg 222 Skurubron 
På väg 222, Värmdöleden, saknas accelerationskörfält i påfarterna på ömse sidor om bron. Långa köer 
uppstår därför på lokalnätet och på Värmdöleden. Framkomlighetsproblemen på Värmdöleden påverkar 
även kollektivtrafi ken. Objektet innebär ny bro över Skurusundet samt ombyggnad av trafi kplats Skuru 
och trafi kplats Björknäs. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 5 500 ny bro 200 befi ntlig I trafi kanalyserna ny bro bredvid den befi ntliga, 
som fi nns kvar för lokaltrafi ken

mot Sicklaön

TÄT 4 200 ny bro 500 befi ntlig I trafi kanalyserna ny bro bredvid den befi ntliga, 
som fi nns kvar för lokaltrafi ken

mot Sicklaön

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 550 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell plan eller länstransportplan. 

I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i inriktningen för perioden 2013–
2019. Nacka och Värmdö kommuner har uttalat en vilja att bidra till fi nansieringen. 

Planeringsläge: 
Förstudie, där nästa steg föreslås bli arbetsplan. 

Effektbedömning: 
NNK=–0,6. Tillgängligheten ökar för såväl biltrafi k som kollektivtrafi k med minskade restider. Trafi k-
säkerheten ökar med minskning av antalet olyckor. Ökad trafi k ger risk att miljökvalitetsnormen för par-
tiklar (PM 10) överskrids och att bullernivåerna blir höga. Objektet medför att exploatering av bostäder 
och arbetsplatser kan fortsätta öster om Skurubron. 
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Väg 222 Värmdöleden, Danviksbron 
Vid Danviksbron delar busstrafi ken körfält med spårtrafi ken. Spårbron är uttjänt och kommer att bytas 
mot en högbro. Busstrafi ken får då dela på bilarnas körfält, vilket kräver en breddning av vägbron. Objek-
tet innebär att Danviksbron breddas genom en lyftbro för väg och järnväg. Vägen breddas från två körfält 
till tre körfält i vardera riktning. Dagens hastighetsbegränsning på 50 km/tim antas behållas. 

Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 300 (bron) mot Söder

TÄT 3 100 (bron) mot Söder

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 250 miljoner kronor, prisnivå 2008 (Stockholms stad mars 2008). 
Kostnaden avser lyftbro (både för väg och järnväg). Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller 
länstransportplan. 125 miljoner kronor fi nns avsatta i Danvikslösenpaketet. Objektet ingår inte i Stock-
holmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 

Planeringsläge: 
Vägbron ingår i detaljplan för Danvikslösen, som kommer att ställas ut under hösten 2008. Bygghandling 
avses upprättas för Danvikslösenpaketet. 

Effektbedömning: 
Kapaciteten ökar på vägbron, vilket underlättar framtida ombyggnader. 
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Väg 225 Lövstalund–Ösmo
Väg 225 utgör förbindelsen mellan Nynäshamn och E4/E20 i Södertälje. Vid en utbyggnad av Norviks 
hamn kommer trafi ken utmed väg 225 att öka. Vägen har överlag otillräcklig siktstandard med många 
kurvor och backkrön vilket försvårar omkörning av långsamtgående fordon. Separerat utrymme för 
oskyddade trafi kanter saknas liksom hållplatsfi ckor på många håll. Objektet innebär åtgärder för att för-
bättra trafi ksäkerheten och kapaciteten. Val av åtgärder för olycksdrabbade och kapacitetssvaga sträckor 
och platser behöver studeras. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700 Mellan Vårsta (väg 226) och Karlslund (väg 569) västerut, mot Vårsta

TÄT 1 300 Mellan Vårsta (väg 226) och Karlslund (väg 569) västerut, mot Vårsta

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 620 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
 Eftersom projektet är i ett mycket tidigt skede är kostnadsuppskattningarna mycket osäkra. Objektet 
ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsförhandlingens trafi köver-
enskommelse ingår objektet i utblick för perioden efter 2019. 

Planeringsläge: 
Vägrevision. Förstudier för Porthus och Frölunda behöver uppdateras.

Effektbedömning: 
Tillgängligheten ökar då framkomlighet förbättras. Trafi ksäkerheten förbättras.
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Väg 226 Förbifart Tullinge
Vägen har låg standard och är olycksdrabbad. Sträckan är smal, krokig, saknar bitvis separering av gång- 
och cykeltrafi k, har låg kapacitet i många korsningar, har dåligt utformade sidoområden och utgör en 
barriär. Köbildning orsakar luftkvalitetsproblem. Vissa bullerproblem förekommer. Planerad utbyggnad i 
Riksten bedöms öka trafi kmängderna på sikt. Objektet innebär att vägen föreslås byggas som en förbifart 
sydost om Tullinge från Hälsovägen till Tumba centrum, med två körfält i vardera riktning. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700 Mellan Pålamalmsvägen och nuvarande väg 226 
mot Huddinge

mot Huddinge

TÄT 1 100 Mellan Pålamalmsvägen och nuvarande väg 226 
mot Huddinge

mot Huddinge

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 770 miljoner kronor (2007 års prisnivå). Objektet ingår i länstran-
sportplanen 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet till en viss 
del i genomförandeprogram för perioden 2008–2012 som ett bostadsrelaterat projekt. 

Planeringsläge: 
Upphandling av arbetsplan har påbörjats.

Effektbedömning: 
NNK=–1,8. Problemen längs den nuvarande vägen försvinner eller reduceras avseende tillgänglighet, 
trafi ksäkerhet och miljö. Utbyggnad av förbifarten har beräknats minska olyckorna med ca 20 procent. 
Enligt MKB i vägutredningen innebär en ny väg stora negativa konsekvenser för landskapsbild, naturmil-
jö samt rekreation och friluftsliv. Vägen kommer att utgöra en barriär. Utbyggnaden kräver omfattande 
skyddsåtgärder för Tullinge vattentäkt. En förbifart ger positiva miljöeffekter i befi ntlig vägsträckning 
genom Tullinge.
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Väg 226 Huddingevägen, planskilda trafi kplatser Huddingev/
Ågestav. resp. Lännav.
Trafi ksäkerheten och framkomligheten är otillfredsställande för alla trafi kanter. Vägen har fl era reglerade 
och oreglerade korsningar och obevakade övergångsställen. Köbildning sker på anslutande vägnät. Bul-
ler- och avgasnivåerna är höga och vägen utgör en barriär. Objektet innebär ombyggnad av två plankors-
ningar till planskildheter, stänga av och bygga om mindre anslutningsvägar, vidta bullerskyddsåtgärder, 
förbättra dagvattenhanteringen samt förbättra gång- och cykelvägnätet. Vägen byggs i motorvägsstan-
dard. 

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 500 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen).
Objektet fi nns i länstransportplan 2004–2015. I revidering av länstransportplan har fi nansieringen 
fl yttas framåt och delvis utanför planen. Länsstyrelsen, Huddinge kommun och Vägverket har kommit 
överens om att planeringen för Södertörnsleden bör prioriteras före ombyggnaden av Huddingevägen 
och planarbetet ligger för närvarande nere tills vidare. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskom-
melse ingår objektet i utblicken efter 2019. 

Planeringsläge: 
En ny arbetsplan med Huddingevägen i markplan eller nedgrävd vid Ågestavägen måste tas fram. Hud-
dinge kommun och Vägverket har kommit överens om att vissa smärre förbättringsåtgärder för kors-
ningen med Ågestavägen genomförs under 2008. Vägverket och kommunen ser över trafi ksäkerheten för 
gående vid korsningen med Lännavägen. 

Effektbedömning: 
NNK=1,2 för sträckan Huddinge kyrka–Stockholsmgränsen. Tillgängligheten och trafi ksäkerheten ökar. 
Objektet medför positiva miljöeffekter. 
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Väg 226 Huddingevägen, planskild trafi kplats Huddingev/ 
Rågsvedsv. 
Objektet innebär att dagens plankorsning byggs om till en planskild trafi kplats. 

Kostnad och fi nansiering:
Kostnadsuppskattning saknas. Objektet ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 
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Väg 259 Södertörnsleden 
Trafi kbelastningen på väg 259 är hög i förhållande till vägens standard. Delen mellan Sundby och E4/E20 
har låg geometrisk standard och låg framkomlighet. Trafi ken väntas öka i framtiden med följd att vägens 
nuvarande kapacitet inte räcker till. Ett stort antal anslutande vägar och ett stort antal enskilda utfarter 
ökar risken för olyckor. Vid fl era korsningar är sikten begränsad. På ett antal sträckor saknas tillfredstäl-
lande separering av oskyddade trafi kanter. Vägen går genom ett antal bostadsområden och orsakar där 
lokala miljöproblem. Bron över sjön Orlången har inte full bärighet (BK2). 

Objektet innebär att ny väg byggs i två etapper. Etapp 1, Haningeleden/Botkyrkaleden (Sundby–E4/
E20) innebär att en väg byggs från Sundby till E4/E20. Vägen föreslås få två körfält mellan Sundby och 
Huddingevägen (väg 226,Haningeleden 1), och fyra körfält mellan Huddingevägen och E4/E20 genom 
Glömstadalen (Botkyrkaleden). 13 nya planskildheter för gång- och cykeltrafi k inklusive två ekodukter 
föreslås längs sträckan. Befi ntliga vandringsleder och strövstigar som berörs byggs om och kompletteras.

Etapp 2, Masmolänken, delen mellan Masmo och E4/E20, innebär en tunnel genom Masmoberget 
med en ny trafi kplats vid E4/E20. Den fysiska planeringen för denna etapp är dock inte påbörjad. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 200 mellan Gustav Adolfsvägen och 
Masmolänken

åt sydväst, mot väg 226, 
Huddingevägen

TÄT 3 100 mellan Gustav Adolfsvägen och 
Masmolänken

åt sydväst, mot väg 226, 
Huddingevägen

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 400 miljoner kronor för etapp 1 och 1 200 miljoner kronor för 
etapp 2, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). Objektet ingår i länstransportplan 2005–2014. I 
Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår etapp 1 i genomförandeprogram för perioden 
2008–2012 som OPS-projekt eller fi nansiering med statligt lån. Etapp 2 ingår i inriktning för perioden 
2013–2019 och genomförs enligt överenskommelsen med medel från trängselskattens överskott, länspla-
nen samt medfi nansiering från Huddinge kommun. 

Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse förordar OPS-upphandling. Förslag till budget för 
användning av trängselskattens överskott innebär lån om 30 miljoner kronor år 2008, 50 miljoner kronor 
år 2009 och 50 miljoner kronor 2009. 

Planeringsläge: 
Arbetsplanerna för Botkyrkaleden och Haningeleden 1 är på Vägverket för fastställelse. Om de blir fast-
ställda kan byggstart ske tidigast 2009. En förstudie har tagits fram för Masmolänken. 

Effektbedömning: 
Rådande problem med kapacitet, trafi ksäkerhet och lokala miljöproblem reduceras eller försvinner. 
Södertörnsleden har beräknats ge ökade problem med buller och överskridanden av miljökvalitetsnor-
merna för luftkvalitet. Leden innebär intrång i riksintresse för friluftslivet. Minskar bullret för boende 
längs befi ntlig sträckning.

Vårby

Tumba

Fittja

Älvsjö

Glömsta

Hagsätra

Tullinge

Hallunda

Huddinge

Tullinge

Tullinge

Skärholmen

Gladö kvarn



44  Objektkatalog – Vägobjekt

Väg 261 Nockeby–Tappström
På väg 261 råder stora problem med framkomligheten, särskilt under högtrafi ktimmarna. Objektet inne-
bär åtgärder för att lösa bristen av transportkapacitet. Val av åtgärd bör utredas i en förstudie. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 500 Mellan vägen mot Färingsö och trafi k-
platsen på Västerleden

mot trafi kplatsen på Västerleden

TÄT 3 100 Mellan vägen mot Färingsö och trafi k-
platsen på Västerleden

mot trafi kplatsen på Västerleden

Kostnad och fi nansiering:
Kostnader beror på val av lösning. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse är objektet kost-
nadsuppskattat till 330 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). Kostnadsuppskatt-
ningen bygger på en lösning med fyra körfält. Vägverket utreder nu lägre standardlösningar som alterna-
tiv. Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse ingår objektet i inriktning för perioden 2013–2019. Objektet bör samordnas i tid 
med genomförandet av Förbifart Stockholm.  

Effektbedömning: 
En översiktlig kalkyl har upprättats för breddning till fyra körfält (inkl. nytt tunnelrör och ombyggnad 
av två broar, eventuellt med parallell gång- och cykelbro). Lösning av Brommaplansproblematiken är 
ej medtagen i kalkylen. Tillgängligheten ökar och ger stora restidsvinster. Miljöeffekter är att det blir 
intrång i riksintresset Lovön och världsarvet Drottningholm samt eventuellt intrång i Mälaren. Objektet 
berör Natura 2000-område

Sätra

Lunda

Ekerö

Mörby
Nockeby

Barkarby

Tappström

Skärholmen

Drottningholm

E20

261

261

261

0 1 2 km



   Objektkatalog – Vägobjekt  45

Väg 267 Rotebro–Stäket
Rotebro–Stäketleden är en viktig tvärförbindelse mellan E4 och E18. Vägens kapacitet är låg och risken 
för köbildning är stor. Trafi ksäkerheten är otillräcklig för både skyddade och oskyddade trafi kanter. Två 
alternativa utbyggnader har studerats: alt. 1: 2+1-väg och alt. 2 smal 4-fältsväg. Förbättrade gång- och 
cykelvägar, nya planskildheter för oskyddade trafi kanter, ombyggda korsningar och säkrare busshållplat-
ser förutsätts i bägge alternativen. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 900 västra delen, mellan Mälarvägen mot 
Upplands Väsby och tpl Stäket

österut, mot E4

TÄT 2 900 västra delen, mellan Mälarvägen mot 
Upplands Väsby och tpl Stäket

österut, mot E4

Kostnad och fi nansiering:
Alternativet med 2+1 körfält, är kostnadsuppskattat till 265 miljoner kronor (+/– 16 Mkr), prisnivå 2007 
(Stockholmsförhandlingen). Objektet ingår i länstransportplan 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012. Planerad 
byggstart enligt överenskommelsen är år 2010. 

Planeringsläge: 
Förstudie

Effektbedömning: 
Trafi ksäkerheten ökar då en utbyggnad skulle separera de oskyddade trafi kanterna från biltrafi ken och 
säkerheten skulle öka även för de skyddade trafi kanterna i korsningspunkterna. Barriäreffekterna mins-
kar för rekreation och friluftsliv då utbyggnaden innebär ett antal planskilda korsningar för gående och 
cyklister.  
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Trafi kvolym:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 900 vid järnvägen, mellan Stockholmsvägen och 
Lindholmsvägen

västerut

TÄT 800 vid järnvägen, mellan Stockholmsvägen och 
Lindholmsvägen

västerut

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 200 miljoner kronor (+/– 10 Mkr), prisnivå 2007 (Stockholmsför-
handlingen). Objektet ingår i länstransportplan 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köverens-
kommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012, som ett bostadsrelaterat 
projekt. Vallentuna kommun har uttalat vilja att bidra till fi nansieringen.

Planeringsläge: 
Arbetsplan, järnvägsplan och detaljplan ställdes ut under januari– februari 2008. 

Effektbedömning: 
NNK=2,0. Tillgängligheten ökar för samtliga trafi kantgrupper. Trafi ksäkerheten bedöms bli bättre i och 
med ombyggnad till cirkulationsplats. Oskyddade trafi kanter får en säkrare miljö. Miljöeffekterna inne-
bär att yt- och grundvatten kommer att beröras samt risk för förorenade massor. Bullerskyddsåtgärder 
kommer att behövas och störningar under byggtiden kommer att uppstå.
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Väg 268 Vallentuna centrum
Dagens plankorsning mellan väg 268 och Roslagsbanan och dess närhet till andra större korsningar i 
Vallentuna centrum orsakar framkomlighets-, trafi ksäkerhets- och miljöproblem. Objektet innebär att 
bygga en planskild cirkulationsplats mellan väg 268 Banvägen och Roslagsbanan, bygga om omgivande 
korsningar samt förbättra gång- och cykelvägnätet. 
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Väg 268 Hammarby–Grana
Väg 268 Grana–trafi kplats Glädjen har stora framkomlighets- och trafi ksäkerhetsbrister. Vägen är 
krokig med siktproblem. På huvuddelen av sträckan saknas separering av oskyddade trafi kanter. Vägens 
anslutning till E4 och Sandavägen har otillräcklig kapacitet, med köbildningar under högtrafi k som följd. 
Boende störs av buller och upplever närmiljön som otrygg. Objektet innebär en väg i ny sträckning mellan 
Grana och en ny trafi kplats i Hammarby vid E4. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 100 mellan Stockholmsvägen och ny tpl 
vid E4

västerut

TÄT 1 800 mellan Stockholmsvägen och Skälby-
vägen

västerut mot Stockholms-
vägen

Kostnad och fi nansiering:
Objektet, alternativ ny väg och ny trafi kplats Hammarby, är kostnadsuppskattat till 450 miljoner kronor, 
prisnivå 2007 (Vägverket 2008). Vägverket utreder nu en alternativ lösning från Grana norrut mot 
Arlanda. Objektet ingår i länstransportplan 2005–2014. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskom-
melse ingår objektet i inriktningen för perioden 2013–2019. Vallentuna och Upplands Väsby kommun 
har uttalat vilja att bidra till fi nansieringen. 

Planeringsläge: 
Förstudie framtagen hösten 2007. 

Effektbedömning: 
NNK=–1,6 (Hammarby–Grana låg trafi k) NNK=–0,8 (Hammarby-Grana hög trafi k).

NNK=2,2 (Nytorp–Grana låg trafi k) NNK=–1,4 (Nytorp–Grana hög trafi k).
En väg i ny sträckning gör att tillgängligheten till E4 förbättras, med kortare restider. Trafi ksäkerheten 

ökar. Befi ntlig väg blir lokalgata och ingen separat gc-väg behöver byggas. Trafi ksäkerheten höjs vid 
tpl Glädjen, som även avlastas med den nya tpl Hammarby. En ny väg ger stora intrång i mark av högt 
naturvärde. 
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Väg 276 Röllingbyleden, förbifart Åkersberga 
Väg 276 genomkorsar Åkersbergas centrala delar med stora framkomlighetsproblem för fordonstrafi ken. 
Vägen har varierande standard och fl era korsningar har bristande utformning från kapacitets- och trafi k-
säkerhetssynpunkt. Kapacitetsbristen tilltar under sommarmånaderna. Det fi nns även vissa bullerpro-
blem längs sträckan. Vägverket fokuserar i första hand på åtgärder i befi ntligt vägnät såsom korsningar 
Rosenkälla–Åkersberga, därefter kapacitetsåtgärder i tätorten och sista hand en förbifart, den så kallade 
Röllingbyleden.

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 300 Mellan Roslagsvägen och Centralvägen åt sydväst, mot Stockholm

TÄT 1 200 Mellan Roslagsvägen och Centralvägen åt sydväst, mot Stockholm

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 300 miljoner kronor (avser förbifarten), prisnivå 2007 (Stockholms-
förhandlingen) och inkluderar båda etapperna. Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller 
länstransportplan. Objektet ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse.  

Planeringsläge: 
Förstudie är klar. Nästa skede för etapp 1 är arbetsplan medan det för etapp 2 Röllingbyleden behövs en 
vägutredning.

Effektbedömning: 
Tillängligheten ökar då framkomligheten förbättras. Trafi ksäkerheten förbättras och bullerstörningarna 
minskar. 
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Övriga större vägobjekt

Östlig förbindelse
Utvecklingen av befolkning och sysselsättning är särskilt snabb i regionens östra delar. Kapaciteten för 
resor över Saltsjö–Mälarsnittet är bristfällig. Objektet innebär en östlig förbindelse som sammanbinder 
Södra och Norra Länken. Den byggs huvudsakligen i tunnel. En förstudie har upprättats där tre korrido-
rer föreslås för fortsatt utredning. Alternativ D, är den tidigare Österleden under Saltsjön och Djurgården, 
Alternativ C, dras längre västerut, under innerstaden, Alternativ F, ligger längre österut under Lidingö. 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 5 900 mellan Nacka och Frihamnen norrut

Kostnad och fi nansiering:
Objektet (alternativ D) är kostnadsuppskattat till 9 000–12 000  miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stock-
holmsförhandlingen). Kostnaden för alternativ C och F uppskattas till 13 000–15 000 respektive 
9 000–15 000 miljoner kronor. Objektet ingår i inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. 
Objektet ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 

Planeringsläge: 
En förstudie har upprättats och är för närvarande på remiss hos berörda kommuner. 

Tillåtlighetsprövning kommer sannolikt att behövas för projektet.

Effektbedömning: 
NNK=0,3, givet att Norra länken är byggd samt förutsatt alternativ D, vars effekter beskrivs här. Tillgäng-
ligheten förbättras. Trafi ksäkerheten ökar där trafi ken kan minskas på gator med oskyddade trafi kanter. 
Innerstadens ytgatunät avlastas vilket gör att boendemiljön förbättras. Tunnelns sträckning passerar i 
sin helhet under Nationalstadsparken varför det är osäkert om det kommer att uppstå någon påverkan. 
Alternativet kommer inte att påverka något naturreservat men passerar under flera ekologiskt känsliga 
områden. Viss påverkan av naturmiljön i strandområdena i direkt anslutning till sänktunneln. Lokala 
bullerstörningar vid av- och påfarter vid Svindersviken, Frihamnen alternativt Valhallavägen. Försämrad 
luftkvalitet vid mynningar och eventuella avluftningstorn. 

Mörby

Solna

Årsta

Nacka

Alvik

Bromma

Älvsjö

Ropsten

Lidingö

Gåshaga

Orminge

Fruängen

Norrmalm

Frösunda

Huvudsta

Södermalm

Traneberg

Vasastaden

Henriksdal

Björkhagen

Bergshamra

E4

E4

E4

E4

E20

E20

E18

E18

E18

E20

E20

73

73

73

277

222

271

279

260

260

226

222

226

279

229

275

0 0.5 1 km



50  Objektkatalog – Övriga större objekt

Huvudstaleden
Solna har idag en stor andel genomfartstrafi k utan start- och målpunkt i kommunen vilket ger upphov till 
stora köer och utsläpp. Även Ulvsundavägen i Stockholm och Tranebergsbron har hög  trafi kbelastning. 
Objektet innebär en ny förbindelse mellan Norra Länken och Ulvsundavägen. Objektet innebär en 
tunnel dragning under Huvudsta med koppling från trafi kplats Karlberg på E4 till korsningen Storgatan/
Frösunda leden. För påföljande sträcka mot Ulvsunda utreds olika alternativ för sträckningen 

Trafi kvolym: 

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 000 i tunneln – mellan Essingeleden och 
Huvudstabron

åt nordväst, mot Huvudstabron

Kostnad och fi nansiering:
Objektet (alternativ Huvudstabron) är kostnadsuppskattat till 3 810 miljoner kronor, prisnivå 2007 
(Stockholmsförhandlingen). Alternativen Tritontunnel och Tritonbro är kostnadsuppskattade till 8 100 
respektive 5 670 miljoner kronor. Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportpla-
nen. Objektet ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 

Planeringsläge: 
Under 2007 gjordes samhällsekonomiska bedömningar av Huvudstaleden, Norra länken och E4-länken.  
Under 2005 togs en sträckningsstudie fram av Solna tillsammans med Vägverket, RTK, Sundbyberg och 
Stockholm. Vägverket ska göra en förstudie av E4-länken under 2008. I samband med förstudien kom-
mer Vägverket att utreda Huvustaleden. Det är dock inte bestämt om Huvudstaleden ska ingå i förstudien 
för E4-länken eller om Huvudstaleden ska hanteras separat i en egen förstudie. En känslighetsanalys av 
olika varianter måste göras innan detta kan avgöras. 

Effektbedömning: 
NNK=0,35. Huvudstaleden har en viss avlastande effekt på E4, men framförallt en stor effekt för det lo-
kala vägnätet i Solna samt för Tranebergsbron och Ulvsundavägen. Trafi ksäkerheten påverkas med både 
positiva och negativa effekter. Om trafi kmängderna ökar kommer även utsläppen att öka. Lokalt kan dock 
luftföroreningshalterna och bullernivåerna minska om köerna minskar i Solna.
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Järnvägsobjekt

Järnväg Citybanan  
Den södra infarten till centrala Stockholm består av två spår. I högtrafi ktid är dessa maximalt utnytt-
jade. Efterfrågan på tågtrafi k är större än vad kapaciteten medger. Kapacitetsbristen är ett hinder för att 
utveckla och utöka pendeltågstrafi ken i Stockholmsregionen, den regionala tågtrafi ken i Mälardalen och 
fjärrtågstrafi k mellan Stockholm och andra stora städer. I dagens system fi nns det inte heller marginaler 
för att hantera störningar. Störningar sprider sig i järnvägssystemet och påverkar tågtrafi ken i stora delar 
av landet. Den bristande kapaciteten konkurrerar dessutom bort godstrafi ken under högtrafi k. 

Objektet innebär att en ny järnväg för pendeltåg byggs från Tomteboda till Stockholms södra. 
Citybanan byggs till största delen i tunnel under Stockholms centrala delar. Banan får underjordiska 
stationer vid Odenplan och City. Ombyggnadsåtgärder krävs på sträckan Årstabroarna till Älvsjö. 

Pendeltågsstationen under Odenplan ersätter den nuvarande stationen vid Karlberg. Station City 
ligger i anslutning till T-centralen med omstigning mellan pendeltåg, tunnelbana samt regional- och 
fjärrtåg. 
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Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 15 500 Odenplan–Tomteboda mot Odenplan

TÄT 11 600 Odenplan–Tomteboda mot Odenplan

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 16 300 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–2015. Stockholms stad och Stockholms läns 
landsting har avtalat om en medfi nansiering på sammanlagt 4 300 miljoner kronor. Mälardalslänen och 
Öster götland har avtalat om en medfi nansiering på 2 000 miljoner kronor. I Citybaneöverenskommelsen 
ingår objektet i genomförandeprogrammet 2008–2012. 

Planeringsläge:
Järnvägsplanen har fastställts av Banverket och väntar på att efter prövning av eventuella överklaganden 
vinna laga kraft. 
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Effektbedömning: 
Dagens spåranläggning genom Stockholms central frigörs för regional-, fjärr- och godståg eftersom 
samtliga pendeltåg använder Citybanan. När Citybanan färdigställts kommer kapaciteten i Stockholm 
väsentligt ha ökat.

I samband med järnvägsutredningen gjordes en samhällsekonomisk kalkyl för projektet. Kalkylen 
har uppdaterats under järnvägsplaneskedet. När de kvantifi erbara effekterna vägs mot kostnaden blir 
nettonuvärdeskvoten –0,3 i den uppdaterade kalkylen. 

Investeringen ger dock många effekter som är svåra att kvantifi era och värdera i en samhällsekonomisk 
kalkyl och som därför inte ingår i nettonuvärdeskvoten. Flera av dessa har istället uppskattats i en 
samhällsekonomisk bedömning. Av de effekter som studerats bedöms de positiva vara större än de 
negativa. Några exempel på effekter som är särskilt påtagliga i en storstadsmiljö och som studerats är:
• Möjligheten att utöka regional- och pendeltågstrafi ken ger positiv effekt på regionförstoringen 

vilket har betydelse för regionens ekonomiska utveckling – effekter på bebyggelselokalisering, 
befolkningstillväxt, sysselsättning, arbetsmarknad.

• Kapacitetsförbättringen innebär minskad trängsel på pendeltågen. 
• Minskade förseningar i kollektivtrafi ken.
• Minskad ökning av biltrafi ken som ger minskad trängsel på vägarna.
• Tunnelläget medför stora kostnader som påverkar kalkylen, men det positiva värdet av minskat 

intrång beaktas inte.

Citybanan medför en ökad tillgänglighet till järnvägssystemet genom att nya och mer centralt belägna 
stationer byggs.

I regeringens tillåtlighetsbeslut ställdes bland annat villkoren att Citybanans tunnlar inte ska användas 
för godstrafi k och att tunnlar och stationer ska utformas så att självutrymning möjliggörs vid händelse av 
olycka. Ett program för säkerhetsarbetet har tagits fram inom projektet.

Miljön påverkas positivt genom att Citybanan förbättrar möjligheten att ta sig fram med kollektivtrafi k 
och därmed begränsas ökningen av biltrafi ken i länet något. Även ökningen av infartstrafi ken på 
vägarna E4, E18 och E20 begränsas under högtrafi ktimmen enligt studier som gjorts i samband med 
järnvägsplanens MKB.
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Järnväg Ombyggnad Stockholm C
Stockholms Central är den viktigaste kommunikationsknutpunkten i Sverige. Allt eftersom järnvägstrafi -
ken har utvecklats har stationen förändrats – byggts ut och byggts om. Resultatet har blivit en anläggning 
som visserligen fungerar i allt väsentligt, men som kommit att bli behäftad med ett antal brister som suc-
cessivt byggts in i anläggningen. Plattformarna är smala och spåren går i kurvor. 

Ombyggnaden av centralstationens bangård syftar till att förbättra säkerheten, komforten, 
orienterbarheten etc. för resenärerna samt anpassa bangården till den framtida tågtrafi k som kommer 
att utvecklas på lång sikt efter det att Citybanan tagits i bruk. Det fi nns även en överenskommelse mellan 
Banverket, Stockholms stad och Jernhusen om att verka för en överdäckning av Stockholms Central. 
Eftersom en överdäckning bidrar till ytterligare låsningar av bangården så är det viktigt att Banverket 
hittar en bangårdslösning som är långsiktigt hållbar. Idéstudier fi nns.
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Kostnad och fi nansiering: 
Utredning pågår och kostnadsuppskattning saknas i nuläget. Objektet fi nns inte med i nationell banhåll-
ningsplan eller länstransportplan. Objektet ingår inte heller i Stockholmsförhandlingens trafi köverens-
kommelse.

Planeringsläge: 
Idéstudier fi nns.
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Järnväg Västerhaninge–Nynäshamn, ökad kapacitet
Antalet resenärer på Nynäsbanan, mellan Älvsjö och Nynäshamn, har ökat kraftigt under senare år. 
I Västerhaninge tar dubbelspåret från Älvsjö slut och det blir enkelspår till Nynäshamn. Söder om 
Väster haninge är plattformarna för korta för att kunna ta emot tåg med full längd. Därför har man fram 
till sommaren 2007 kopplat från och till vagnar i Västerhaninge. Omkopplingen tar tid och är ett stör-
ningsmoment som påverkar punktligheten negativt. 2007 beslutade SL därför, med stöd av Banverket, 
att införa den s.k. Lillpendeln, vilket innebär att man måste byta tåg i Västerhaninge. Objektet innebär att 
dubbelspåret byggs ut från Västerhaninge till Tungelsta och plattformarna förlängs. Banverket planerar 
också för sidospår där tåg kan mötas eller köra om varandra vid Segersäng och Hemfosa.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700              700 Krigslida–Västerhaninge    
Tungelsta–västerhaninge

mot Västerhaninge

TÄT 1 500              600 Krigslida–Västerhaninge    
Tungelsta–västerhaninge

mot Västerhaninge

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 750 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–2015 och fi nns med i förslaget till reviderad 
banhållningsplan under 2007–2015. Stockholms läns landsting har lånat ut 250 miljoner kronor till Ban-
verket för att tidigarelägga objektet. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i 
genomförandeprogrammet 2008–2012.

Planeringsläge: 
Utbyggnaden pågår. Arbetet med förlängning av plattformar och sidospår sker mellan 2006–2011. Om-
byggnadsarbetet är indelat i etapper: 

Etapp 1 påbörjades med detaljprojektering våren 2006. I augusti 2008 beräknas förlängningen av 
plattformarna vara klara så att sträckan kan trafi keras med fullånga tåg. Etappen omfattar även två nya 
sidospår vid Segersäng och i Hemfosa. Arbetet beräknas vara klart under hösten 2008. 

Etapp 2 innebär att dubbelspåret från Västerhaninge förlängs söderut. Hur långt söderut är inte 
beslutat, men planerna är nu minst till Tungelsta. Detta arbete beräknas vara klart tidigast hösten 2011.

Effektbedömning: 
Ombyggnaderna betyder att det blir möjligt för SL att köra 30-minuterstrafi k hela dagen, kompletterat 
med 1–2 snabbpendeltåg i rusningstrafi k. Restiden kortas 5–10 minuter och risken för störningar och 
förseningar (som fortplantar sig i hela pendeltågssystemet) minskar.
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Järnväg dubbelspår Nynäsbanan, etapputbyggnad
För att kunna utöka turtätheten och successivt möta ett ökat persontrafi kresande kan ytterligare förstärk-
ningar behövas på Nynäsbanan. En utbyggnad av hamnen i Norvik kan bidra till att öka kapacitetsbeho-
vet för godstrafi k på Nynäsbanan och anslutningarna till stambanan vid Älvsjö. Sammantaget kan detta 
medföra ett behov av dubbelspår på hela sträckan.

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 300–2 000 miljoner kronor (Stockholmsförhandlingen). I Stock-
holmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 
2013–2019.

Planeringsläge:
Idéstudie fi nns.
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Järnväg Södertälje hamn–Södertälje C
Sträckan mellan Södertälje C och Södertälje hamn är enkelspårig och trafi keras av ett stort antal pen-
deltåg. Kapacitetsutnyttjandet är 100 procent och stora störningar uppkommer regelbundet. Dessutom 
måste tåg från Stockholm korsa Västra stambanan i Södertälje hamn för att komma in på enkelspåret ner 
mot Södertälje C, vilket skapar förseningar, låsningar i systemet och begränsar möjligheterna att utöka 
trafi ken. Dagens lösning påverkar även godstrafi ken mot hamnen eftersom bangårdens spår är för korta 
och därför måste även trafi kspåren användas.

Objektet innebär att dagens korsande tågväg i Södertälje hamn byggs bort genom en ny planskild 
spårförbindelse samt att dubbelspår byggs mellan Södertälje hamn och Södertälje C.

Trafi kvolym:  

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 100 Södertälje hamn–Södertälje C mot Södertälje hamn

TÄT 3 800 Södertälje hamn–Södertälje C mot Södertälje hamn

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 810 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–2015. I förslag till reviderad plan senareläggs 
byggstarten från 2007–2009 i gällande plan till 2012–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köverens-
kommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012.

Planeringsläge: 
En förstudie har avslutats. 

Effektbedömning: 
Nettonuvärdeskvoten är beräknad till –0,9. Modellen beaktar inte de sekundära förseningarna som för-
väntas minska. Tillgängligheten i transportsystemet ökar genom att turtätheten ökar. Ökat resande med 
pendeltågen kan ge minskad vägtrafi k och därmed bättre miljö.
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Järnväg Stockholm C–Sörentorp
Kapacitetsbrister mellan Stockholms C och Sörentorp gör sträckan störningskänslig och störningarna 
fortplantar sig i hela järnvägssystemet. Bristerna i kapacitet leder också till begränsade möjligheter till 
återställning, svårigheter att anpassa tidtabellen till resenärernas önskemål och lång körtid till och från 
depån i Hagalund.

Objektet innebär att två driftspår uppgraderas till trafi kspår mellan Stockholms C och Hagalund för 
att höja hastigheten från 40 till 100 km/tim. Nya växlar åstadkommer fl era parallella utfartskanaler från 
Stockholms C och norrut. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 9 500 reg+regpend 
15 500 pendel

Tomteboda–Stockholm C mot Sthlm C

TÄT 99 800 reg+regpend 
11 600 pendel

Sörentorp–Solna stn, Tomteboda 
mot Odenplan

mot Solna stn

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 390 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köver-
enskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
En idéstudie är gjord 2004. Nästa steg är att upprätta en systemhandling.

Effektbedömning: 
Den nytta som (översiktligt) gått att beräkna är det samhällsekonomiska värdet av de minskade tågkost-
nader som följer av att transporttiden till/från Hagalund blir cirka fem minuter kortare. Denna minsk-
ning av tågkostnaden ser ut att ensamt motivera hela projektets anläggningskostnad. Läggs punktlighets-
vinsterna till bör bedömningen bli att projektet är samhällsekonomiskt mycket lönsamt.

Projektet kommer att öka punktligheten för regionaltågstrafi ken. En regionaltågstrafi k med hög 
kvalitet gynnar regionförstoringen och attraktiviteten att arbetspendla eller göra tjänsteresor till/från 
Stockholm. 
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Järnväg Vega station
Haninge kommun planerar för en utbyggnad av 30 00 bostäder och 3 600 arbetsplatser i Vega/Norrby. 
Utbyggnaden förutsätter att en ny pendeltågsstation etableras i Vega samt att en ny trafi kplats på väg 73 
byggs. Objektet innebär att en ny pendeltågsstation byggs i den norra delen av den planerade Vegastaden. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Påstigande Avstigande

FÖRDELAD 5 000 400 1 100

TÄT 4 700 400 300

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 180 miljoner kronor, prisnivå 2007 (SL 2008). I Stockholmsförhand-
lingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
En idéstudie färdigställdes i januari 2007. Kommunen har inlett detaljplanearbetet med etapp 1 och 2 av 
Vegastaden omfattande 1 150 lägenheter och en skola. Flytt av spår och grundläggning av stationen bör 
samordnas med utbyggnad av Vegastadens etapp 2.

Effektbedömning: 
En samhällsekonomisk kalkyl redovisas i idéstudien, januari 2007, och visar att projektet är mycket 
lönsamt. De samhällsekonomiska nettoeffekterna uppgår till ca 19 miljoner kronor/år och nettonuvär-
deskvoten till + 0,5. 

Station Vega innebär kortare restider och god tillgänglighet till kollektivtrafi ken för boende, 
studerande och arbetande i Vega med omgivningar. Den nya stationen medför att fl er åker kollektivt och 
därmed ökar trafi ksäkerheten. Den innebär även ett minskat trafi karbete med buss och bil och därmed 
minskar miljöbelastningen. Vegastadens utbyggnad innebär även att tre nya planskilda korsningar med 
järnvägen byggs vilket minskar järnvägens barriäreffekt i Vega.
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Järnväg Roslagspilen, delen Solna station–Arninge
Nordostsektorn är den snabbast växande regiondelen i Stockholmsregionen och i enlighet med den an-
tagna regionala utvecklingsplanen RUFS 2001, ska Täby–Arninge utvecklas till en delregional kärna. 
Kollektivreseandelen är lägre i nordostsektorn än i länet som helhet. Nordostsektorns höga befolknings-
tillväxt i kombination med bristande kollektivtrafi k innebär en trend mot utspridning av bebyggelsen och 
ökat bilberoende. Nordostkommunernas gemensamma vision om kollektivtrafi ksystemet är att det ska 
byggas ut med ett dubbelspår från Solna via Arninge–Åkersberga och vidare till Norrtälje. Spårbunden 
trafi k ska enligt visionen även kunna dras västerut mot Arlanda. 

Objektet innebär att en ny pendeltågsgren byggs från Solna station via Roslags Näsby till Arninge. 
Syftet är att förbättra kollektivtrafi ken mot nordost och koppla ihop nordöstra länsdelen med pendel-
tågssystemet.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 5 800 Danderyds sjh–Solna stn mot Solna stn

Kostnad och fi nansiering:  
I Förstudie Roslagspilen, maj 2007 (reviderad februari 2008) är sträckan Solna station–Arninge kost-
nadsberäknad till ca 12 000 miljoner kronor (prisnivå november 2006). Objektet fi nns inte med i någon 
nationell investeringsplan. Objektet ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse men 
fi nns med i överenskommelsens utblick för perioden efter 2019.

Planeringsläge: 
Förstudie pågår.
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Järnväg Ostlänken
Sträckan mellan Järna, Nyköping och Norrköping på Södra stambanan är enkelspårig vilket medför att 
tågtrafi ken är gles med långa restider. Dessutom ger den upphov till kapacitetsbrister och långa resti-
der i andra delar av järnvägssystemet. Objektet innebär att ett nytt dubbelspår byggs mellan Järna till 
Linköping via Nyköping Skavsta och Norrköping. Sträckan är cirka 15 mil lång. Ostlänken är en del av 
den framtida Götalandsbanan – en förbindelse för snabbtåg mellan Göteborg, Jönköping, Linköping och 
Stockholm. I Fördelad och Tät ingår sträckan Järna–Länsgränsen.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 400 vid länsgränsen mot Sthlm

TÄT 400 vid länsgränsen mot Sthlm

Kostnad och fi nansiering: 
Arbete pågår med att kostnadsberäkna objektet. Kostnadsuppskattning för sträcka Järna–Länsgränsen 
saknas. I förslaget till reviderad framtidsplan har projektet skjutits till efter planperioden 2004–2015. 
Kostnadsuppskattning för sträckan Järna-Länsgränsen saknas.

Planeringsläge: 
Järnvägsutredning pågår och regeringens tillåtlighetsprövning planeras kunna påbörjas 2008. Järnvägs-
planer kan fastställas efter att tillåtlighetsprövningen är klar.

Effektbedömning: 
Med Ostlänken förbättras transportmöjligheterna både på Västra och Södra stambanan. Ostlänken 
förväntas ge stora regionalekonomiska effekter genom sitt bidrag till skapandet av en stor arbetsmark-
nad där företag i Norrköping/Linköpingområdet kan rekrytera från Stockholms arbetsmarknad och vice 
versa. 

De samhällsekonomiska effekterna uppstår framförallt genom restidsvinster. Dessa är kopplade till 
förbättringar i det nationella-, interregionala- och regionala resandet. Ostlänken kommer dessutom att 
ge samhällsnyttor genom ökad trafi ksäkerhet, miljö och s.k. regionala effekter. De nyttokalkyler som 
genomfördes hösten 2006 visade att Ostlänken dessutom kommer att få stora tillkommande nyttor 
om Götalandsbanan byggs ut i sin helhet. Även antalet anslutningsresor till Skavsta fl ygplats bidra till 
nytta. Genomförda kalkyler visar att Ostlänken totalt genererar beräkningsbara nyttoeffekter på drygt 
25 miljarder kronor respektive 22 miljarder kronor utan Götalandsbanan. Osäkerheter fi nns beträffande 
kvantifi eringen av de kritiska förutsättningarna som analyserats vidare i järnvägsutredningen.

Förutom tidsvinster skapas förutsättningar för bättre turtäthet och vi kan förvänta oss en förändring 
där det resande som idag sker med snabbtåg i allt större utsträckning sker med snabba storregionala tåg. 
Den senare utvecklingen kan ge resenärerna tillgång till billigare resor än vad snabbtågen erbjuder, vilket 
är nödvändigt för att arbetspendling skall bli ett realistiskt alternativ ur ekonomisk synvinkel. 

Med ökad andel av resor på järnväg istället för med bil förbättras trafi ksäkerheten och miljön.
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Järnväg Svealandsbanan, dubbelspår Södertälje–Ryssjöbrink 
samt tre mötesstationer
Kapacitetsbristen på den enkelspåriga Svealandsbanan leder till försenade tåg, brist på sittplatser och för 
få avgångar. Objektet innebär i en första etapp att dubbelspår byggs mellan Södertälje–Ryssjöbrink samt 
att nya mötesstationer byggs i Strängnäs, Grundbro och Barva. I etapp 2 ingår förstärkt kraftförsörjning 

Södertälje-Eskilstuna. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 500 vid länsgränsen mot Sthlm

TÄT 1 600 vid länsgränsen mot Sthlm

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 920 miljoner kronor varav 545 miljoner kronor ingår i åtgärdspla-
nen Stockholm-Mälardalen, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). Objektet ingår i den nationella 
banhållningsplanen 2004–2015.

Planeringsläge: 
Järnvägsutredning pågår. 

Effektbedömning: 
Åtgärderna ger betydande nyttor för resenärerna. Resande till/från Eskilstuna och Strängnäs får kvarts-
trafi k i rusningsriktningen till de viktigaste destinationerna och alla de som reser mot rusningsriktningen 
får tillgång till halvtimmestrafi k. Även järnvägsföretagen gör vinster då den tillkommande trafi ken kan 
förväntas ha en god företagsekonomisk lönsamhet.

Den höga anläggningskostnaden gör dock att en traditionell samhällsekonomisk kalkyl visar negativt 
resultat med en nettonuvärdeskvot på –0,4. Restiderna blir något kortare under högtrafi kperioderna, 
vilket förbättrar tillgänglighetens ändamål. Med en mer attraktiv tågtrafi k mellan Svealandsbanans orter 
och Stockholm kan kollektivtrafi kandelen öka, vilket förbättrar miljön.
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Järnväg Mälarbanan (Tomteboda–Kallhäll) 
Banan används i dag för omfattande pendeltågstrafi k närmast Stockholm och för regionaltågstrafi k mel-
lan Västerås och Stockholm. Mälarbanan nyttjas även av fjärr- och godstågstrafi k i mindre omfattning. 
Trafi ken är mycket störningskänslig; mellan Kallhäll och Stockholm C uppkommer förseningar som till 
viss del även påverkar trafi ken på Ostkustbanan. Det beror på att trafi ken på Mälar- och Ostkustbanan 
söder om Tomteboda går på samma spår mot Stockholms C. 

Hela objektet innebär utbyggnad från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kallhäll. Banverket 
studerar i en pågående järnvägsutredning två alternativa sträckningar. Den ena är längs befi ntlig 
sträckning via Sundbyberg. Den andra är i en ny sträckning via Kista.

En utbyggnad av hela sträckan Tomteboda–Kallhäll är omfattande och kostnadskrävande och det blir 
därför nödvändigt att genomföra bygget i etapper. Den först etappen blir då Barkarby-Kallhäll och den 
andra Tomteboda-Barkarby.  

Del 1)  Barkarby–Kallhäll
På delen Barkarby–Kallhäll byggs två extra spår utmed de befi ntliga två spåren. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 6 200 pendel Jakobsberg–Barkarby mot Sthlm C

TÄT 5 900 pendel Jakobsberg–Barkarby mot Sthlm C

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 2 660 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen och genomförandet är beräknat under perioden 
2012–2015 för det tredje spåret medan det fjärde spåret färdigställs efter 2015. I Stockholmsförhandling-
ens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012 med 
planerad byggstart år 2011. 

Planeringsläge: 
En järnvägsutredning för hela sträckan Tomteboda–Kallhäll pågår och beräknas vara klar 2008.

Effektbedömning: 
Utbyggnaden förbättrar störningssituationen eftersom den ger möjlighet för snabbare regionaltåg att 
passera långsammare pendeltåg.

Det är dock först med det fullständiga fyrspåret Tomteboda–Kallhäll som de samtliga efterfrågade 
effekterna kan uppnås såsom avsevärt ökad återställningsförmåga, möjligheten att konstruera fl exibla 
tidtabeller med bl.a. direkta tåg till Västerås på 45 minuter, etablerandet av en ny regional knutpunkt, 
Stockholm Väst, samt framför allt möjligheten att förtäta tidtabellen för samtliga tågslag. 

Satsningen ökar kapaciteten avsevärt och möjliggör fl er avgångar för samtliga tågslag, som till exempel 
5-minuterstrafi k i rusningstid för pendeltågen. De nya regional- och fjärrtågspår i kombination med mer 
optimerade tidtabeller förkortar restiden för regionaltågen.
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Del 2A) Tomteboda–Barkarby via Sundbyberg (befi ntlig sträckning)
I alternativet Barkarby–Tomtebeoda via Sundbyberg antas en funktionell etapputbyggnad på sträckan 
med en nedsänkning med en kort tunnel genom Sundbyberg. På resten av sträckan går de nya spåren i 
ytläge. Dagens dubbelspår byggs ut med två nya spår för att kunna separera trafi ken. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 700 reg+regpend 7 200 pendel Barkarby–Sundbyberg     
Spånga–Sundbyberg

mot Sthlm C

Kostnad och fi nansiering:
Etappen ingår i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelses inriktning för perioden 2013–2019 
och har kostnadsberäknats till 5 600 miljoner kronor i prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). Ban-
verket har bedömt att en extern medfi nansiering på ca 1 miljard kronor kan vara möjlig. 

Planeringsläge:
Järnvägsutredning pågår.

Effektbedömning: 
En utbyggnad på sträckan Tomteboda och Barkarby skulle medge 5-minuterstrafi k för SL:s pendeltåg och 
förbättringar för regionaltågstrafi ken. Regionaltågen skulle få förbättrad punktlighet. 

Projektet är sannolikt lönsamt. De värderingsbara nyttorna täcker nästan hela byggkostnaden och det 
fi nns betydande nyttor som inte inkluderats i kalkylen. Den förbättrade punktligheten och de nyttor som 
följer av att järnvägen grävs ner genom Sundbyberg har inte värderats. Åtgärderna i Sundbyberg som 
kommer att medföra stora störningar under byggtiden har dock inte heller värderats.

Projektet ökar tillgängligheten för både boende i Västerås/Enköping och för boende längs 
pendeltågsstråket mellan Jakobsberg och Tumba. Järnvägens säkerhet förbättras genom att en 
plankorsning byggs bort.

Del 2B) Tomteboda–Barkarby via Kista
Alternativet Tomteboda–Barkarby via Kista innebär en förgrening av befi ntlig sträckning vid Barkarby 
mot Kista med en tunnel på sex kilometer. Nya stationslägen längs Mälarbanan blir i Solna och Kista. Ett 
syfte med dragningen via Kista är att ge förutsättningar för ökat tågresande till och från Kista Science City 
som är ett av världens ledande kluster inom sektorn ICT (Information and Communication Technology).

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 2 700 pendel+regpendel 
KistaC–Solna stn

mot Solna stn

Kostnad och fi nansiering: 
Någon aktuell kostnadsuppskattning för alternativet Tomteboda–Barkarby via Kista fi nns inte. I För-
studie Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll från 2006, kostnadsuppskattades sträckan till 7 700–7 800 
miljoner kronor (prisnivå 2005). Banverket bedömer att alternativet via Kista blir betydligt dyrare än 
alternativet via Sundbyberg. 

Planeringsläge: 
Järnvägsutredning pågår.

Effektbedömning: 
Se alternativ del 2A, Barkarby–Tomteboda via Sundbyberg. Effekterna skiljer sig dock åt vad gäller till-
gänglighet för regionaltågsresenärer till Kista respektive Sundbyberg. En dragning via Kista ger även en 
framtida möjlighet att koppla samman Mälarbanan med Ostkustbanan via en nordlig böj och därigenom 
t.ex. skapa snabbare tågförbindelser till Arlanda västerifrån. 
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Järnväg Märsta station
I Märsta vänder SL:s pendeltåg vid en sidoplattform, vilket innebär korsande tågvägar och sänkt kapaci-
tet. Stationens utformning gör det inte möjligt att i framtiden köra pendeltågen i 10-minuterstrafi k. Dess-
utom är inte miljön på och omkring bytespunkten attraktiv och trafi ksäker eftersom resenärerna behöver 
gå över spåren på väg till och från plattformarna.

Objektet innebär att Märsta station byggs om. Det fi nns två förslag till utformning av bytespunkten. 
Utredningsalternativ Nord är bytespunkten lokaliserad till ungefär samma plats som dagens station, men 
får en planskild passage i tunnel eller under järnvägen. I utredningsalternativ syd placeras bytespunkten 
söder om Mårbyleden i höjd med Märsta centrum. En gång- och cykelbro byggs över järnvägen.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Påstigande Avstigande

FÖRDELAD 2 200 2 100 900

TÄT 2 300 2 500 1 000

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 800–900 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen).  
Objektet återfi nns inte i regional eller nationell banhållningsplan och ingår ej i Stockholmsförhandling-
ens trafi köverenskommelse.

Planeringsläge: 
Arbete med förstudie pågår. Förstudien ska vara klar under 2008.

Effektbedömning: 
Ombyggnaden ska leda till att tågen ska kunna avgå och komma fram i rätt tid samt att tillgängligheten 
förbättras för resenärerna. Planskild plattformspassage förbättrar trafi ksäkerheten.
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Järnväg Godsspår Berga–Norvik
Sedan 1970-talet har Notviksudden planerats och förberetts för hamn- och industriverksamhet. För att 
kunna transportera gods som är lastat på järnvägsvagnar från och till hamnen, erfordras en järnvägs-
anslutning mellan hamnen och den befi ntliga Nynäsbanan. 

Ett antal alternativa sträckningar har studerats. Den samlade bedömningen är att alternativet 
(alternativ 5 A/D i järnvägsutredningen) som illustreras i kartbilden nedan är det långsiktigt mest 
hållbara.

Kostnad och fi nansiering: 
I Järnvägsutredningen har objektet (alternativ 5 A/D) kostnadsuppskattats till 550–725 miljoner kronor 
(prisnivå 2008). Objektet återfi nns inte i regional eller nationell banhållningsplan och ingår ej i Stock-
holmsförhandlingens trafi köverenskommelse.

Planeringsläge:  
Järnvägsutredning framtagen 2008. 

Effektbedömning: 
De studerade alternativen innebär positiva arbetsmarknadseffekter lokalt under byggtiden, men även 
positiva effekter på hamnens näringsliv genom bättre förutsättningar för transport på järnväg.
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Järnväg Kombiterminal Rosersberg
Behov fi nns av en ny kombiterminal norr om Stockholm. Flera alternativa lägen utreds, däribland Rosers-
berg och Arlanda. I förstudien pekas Rosersberg ut som ett bra och möjligt läge i ett område med redan 
etablerade logistikverksamheter.

Kostnad och fi nansiering: 
Kostnaderna för en lokalisering i Rosersberg bedöms i förstudien ligga inom spannet 550–850 miljoner 
kronor (prisnivå 2007). Objektet ingår i nationell banhållningsplan 2004-2015. I Stockholmsförhand-
lingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012 som 
OPS-projekt. 

Planeringsläge:  
Förstudie pågår. Byggstart ej beslutad.

Effektbedömning:
Effekter utanför Stockholmsregionen: Med kalkylperioden 30 år skulle det krävas en överfl yttning från 
väg till järnväg motsvarande sju godståg per dygn för att nyttorna skall väga upp kostnaderna. Idag an-
länder ca tio kombitåg per vardag till Årstaterminalen. Kombinerat med det mest positiva utfallet för de 
lokala effekterna inom regionen krävs en överfl yttning motsvarande fyra godståg/dygn.
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Stockholm Nord, Sollentuna
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Järnväg Stockholm Nord
Objektet syftar till att ge förutsättningar för ett ökat interregionalt och inomregionalt resande genom 
ökad samordning av pendeltågs- och regionaltågstrafi ken. 

Alternativ Häggvik
Alternativet innebär att Häggviks station blir en ny knutpunkt mellan i första hand pendeltåg, regionaltåg 
och övrig lokal kollektivtrafi k.

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 385 miljoner kronor i prisnivå 2007 (Källa RTK Rapport 2005:2). 
Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan eller i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskom-
melse.

Alternativ Sollentuna
Alternativet innebär att Sollentuna station istället för Häggviks station, blir en ny knutpunkt mellan pen-
deltåg, regionaltåg och övrig lokal kollektivtrafi k.

Kostnad och fi nansiering: 
Kostnadsuppskattning för Sollentunaalternativet saknas. Objektet ingår inte i någon statlig investerings-
plan eller i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse.
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Stockholm Väst, Barkarby
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Järnväg Stockholm Väst; Station i Barkarby
Objektet syftar till att ge förutsättningar för ett ökat interregionalt och inomregionalt resande genom 
ökad samordning av pendeltågs- och regionaltågstrafi ken och innebär att Barkarby station blir en ny 
knutpunkt mellan i första hand regionaltåg, pendeltåg och övrig lokal kollektivtrafi k. Stationen fl yttas till 
nytt läge 400 meter mot nordväst och en ny bussterminal byggs. 

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 385 miljoner kronor, prisnivå 2007 (källa RTK Rapport 2005:2). 
 Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan för planperioden 2004–2015 och är inte heller priori-
terat i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse.
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Spårvägsobjekt 

Tvärbana Norr 
Stockholmsregionen har framförallt effektiv kollektivtrafi k i de radiella stråken och det fi nns stora behov 
av att förbättra tvärförbindelserna och förbättra tillgängligheten mellan bebyggelseområden i de yttre 
regionala kärnorna. Det fi nns även behov av att ge ökad tillgänglighet till befolkningstäta områden i 
det halvcentrala bandet där befolkning och antalet arbetsplatser redan är omfattande och där det fi nns 
mycket stora expansionsplaner.

SL har sammanfattat målen med utbyggnaden av Tvärbana Norr i följande punkter:
• Binda samman de radiella stråken.
• Utgöra en högkvalitativ och effektiv kollektivtrafi k till områden med hög täthet av befolkning och 

arbetsplatser som idag inte är spårförsörjda.
• Minska trängseln i befi ntlig spårtrafi k.
• Binda samman bebyggelseområden.

De olika delar av Tvärbana Norr som beskrivs i det följande är:
Del 1: Solnagrenen Alvik–Ulvsunda–Solna Station. 
Del 2a: Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Akalla–Häggvik. 

Del 2b: Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Sollentuna C–Häggvik.
Del 3: Förlängning av Solnagrenen Solna Station–Bergshamra–Universitetet.
Del 4: Förlängning av Solnagrenen Universitetet–Ropsten ihopkopplad med Lidingöbanan. 

Del 1: Solnagrenen (Alvik–Ulvsunda–Solna station)
Objektet innebär att Tvärbana Norr byggs ut på sträckan Alvik–Ulvsunda–Solna station.

Trafi kvolym:  

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 6 200 Norrbyvägen–Ulvsundavägen (i scenario med 
båda grenarna)

mot Ulvsundavägen

TÄT 5 600 Norrbyvägen–Ulvsundavägen (i scenario med 
båda grenarna)

mot Ulvsundavägen

Kostnad och fi nansiering: 
Investeringskostnaden är beräknad med successiv kalkylmetod 2008. Kostnaden, exklusive fordon och 
depå är 2,6 miljarder för den s.k. 50-procentsnivån, dvs. sannolikheten att hålla sig inom beräknad kost-
nad är 50 procent (Kostnaden för 85-procentsnivån är 2,8 miljarder). Uppgifterna är i prisnivå 2008-01.
Objektet fi nns upptaget i den gällande nationella banhållningsplanen 2004–2015, men är borttaget i 
Banverkets förslag till reviderad plan. Planerad byggstart enligt Stockholmsförhandlingens trafi köverens-
kommelse är år 2010. 
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Planeringsläge: 
Järnvägsplan pågår.

Effektbedömning: 
År 2001 beräknades nyttokostnadskvoten till 0,35. Spårvägen planeras för full tillgänglighet för funk-
tionshindrade. Satsningen förbättrar tvärförbindelserna i det halvcentrala bandet och innebär en hög 
kollektivtrafi kstandard för berörda områden med en betydande ökning av antalet bytesmöjligheter. Sats-
ningen avlastar den radiella stråken (tunnelbana och pendeltåg) vilka har eller beräknas få kapacitetsbrist 
och förbättrar trafi kstrukturen i regioncentrum.

Del 2a: Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Akalla–Häggvik 
Objektet startar vid förgreningspunkten med Solnagrenen i Ulvsunda. Sträckningen är sedan förbi 
Bromma Flygplats och Solvalla och vidare genom Rissne upp till Kista. Från Kista fortsätter spåret vidare 
via Akalla och Kronåsen till Häggvik. Vid Häggvik skapas en bytespunkt till pendeltåg och regionaltåg. 

Trafi kvolym:  

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 200 Akalla byteshpl–Häggvik mot Akalla

Kostnad och fi nansiering: 
Kostnaden är beräknad till 4 900 miljoner kronor, prisnivå 2008-05 exklusive depå och fordon. Kostna-
den är översiktligt beräknad utifrån schabloner baserade på de genomförda successiva kalkylerna (50-
procentsnivån) för Tvärbana ost/Saltsjöbanan och Tvärbana Norr Solnagrenen. I SL:s pågående förstudie 
för Tvärbana Norr Kistagrenen studeras även utredningsalternativen Ulvsunda–Helenelund, 
3 500 miljoner kronor, och Ulvsunda–Sollentuna C, 4 400 miljoner kronor.

Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan för perioden 2004–2015. Sträckan Ulvsunda–Kista 
ingår i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelses genomförandeprogram, perioden 2008–
2019. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse anges byggstart år 2012. 

Planeringsläge: 
Förstudie är påbörjad och beräknas bli klar vid årsskiftet 2008/2009. I förstudien studeras bl.a. effek-
terna av de tre alternativa stationslägena Helenelund, Sollentuna C eller Häggvik. 

Effektbedömning:
Tvärbana Norr Kistagrenen knyter samman de radiella tunnelbanestråken (grön linje mot Hässelby och 
blå linje mot Akalla och Hjulsta) och skapar en koppling till pendeltåg och regionaltåg vid Sollentuna C 
eller Häggvik. Den ger ökad tillgänglighet mellan befi ntliga och nya bostads- och arbetsområden som 
Ulvsunda, Rissne, Stora Ursvik, Kista och Sollentuna. Utbyggnaden kopplar ytterligare samman region-
centrum och den yttre kärnan Kista–Sollentuna–Häggvik. En dragning via Akalla ger god kollektivtrafi k-
försörjning till ny bebyggelse i Kronåsen och Häggvik.

Del 2b: Kistagrenen Ulvsunda–Kista–Sollentuna C–Häggvik
Sträckningen är densamma som för 2a från Ulvsunda till Kista. Från Kista fortsätter spåret vidare via Sol-
lentuna C till Häggvik. Vid Häggvik skapas en bytespunkt till pendeltåg och regionaltåg.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 3 600 Turebergsleden–Sollentuna Stn mot Kista

Kostnad och fi nansiering: 
Kostnaden är beräknad till 4 900 miljoner kronor, prisnivå 2008-05 exklusive depå och fordon. Kostna-
den är översiktligt beräknad utifrån schabloner baserade på de genomförda successiva kalkylerna (50-
procentsnivån) för Tvärbana ost/Saltsjöbanan och Tvärbana Norr Solnagrenen. I SL:s pågående förstudie 
för Tvärbana Norr Kistagrenen studeras även utredningsalternativen Ulvsunda–Helenelund, 
3 500 miljoner kronor, och Ulvsunda-Sollentuna C, 4 400 miljoner kronor.

Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan för perioden 2004–2015. Sträckan Ulvsunda–Kista 
ingår i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelses genomförandeprogram, perioden 2008–
2019. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse anges byggstart år 2012.  
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Planeringsläge: 
Se texten för del 2a.

Effektbedömning:
Se i huvudsak texten för del 2a. En dragning via Sollentuna C innebär dock att tillgängligheten längs den 
norra delen av Kistagrenen i högre grad förbättras i de redan tätbebyggda områdena kring Sollentuna C. 

Del 3: Förlängning av Solnagrenen Solna Station–Bergshamra–Universitetet 
Objektet innebär att Tvärbana Norr byggs ut på sträckan Solna station–Bergshamra–Universitet. 

Trafi kvolym:  

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 100 Solna stn–Ritorp mot Solna stn

TÄT 1 600 Solna stn–Ritorp mot Solna stn

Kostnad och fi nansiering: 
Sträckningen är översiktligt studerad men ingen fullständig kostnadsuppskattning är gjord. I Stock-
holmsförhandlingens trafi köverenskommelse är objektet kostnadsuppskattat till 2 000 miljoner kronor 
exklusive fordon. Objektet ingår inte i den nationella banhållningsplanen. I Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
Olika sträckningsstudier fi nns genomförda, den senaste från 2005. Ytterligare studier krävs för att klar-
göra spårvägens sträckning.

Effektbedömning: 
Se text för del 1. 

Del 4: Förlängning av Solnagrenen Universitetet–Ropsten ihopkopplad 
med Lidingöbanan
Åtgärden innebär att Solnagrenen förlängs från Universitet mot Ropsten, där den kopplas ihop med 
Lidingöbanan. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 400 Universitetet–Ropsten mot Universitetet

Kostnad och fi nansiering: 
Sträckan Universitetet–Ropsten är kostnadsberäknad till ca 580 miljoner kronor exklusive fordon 
(gamla katalogen RUFS 2001) i 2007 års prisnivå. Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan 
för perioden 2004–2015 och inte heller i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse.
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Tvärspårväg, Häggvik–Roslags Näsby
Objektet innebär att Tvärbanan förlängs från Häggvik till Roslags Näsby. Utbyggnaden förutsätter att 
tvärbana Norr är utbyggd mellan Kista och Häggvik.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 000 Häggvik–Edsberg mot Häggvik

TÄT 3 100 Häggvik–Edsberg mot Häggvik

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 2 miljarder kronor exklusive fordon (SL 2008). Kostnaden är mycket 
översiktligt beräknad genom att kostnaderna schablonmässigt har antagits vara 250 miljoner kr/km. 
Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan för perioden 2004–2015 och inte heller i Stockholms-
förhandlingens trafi köverenskommelse.
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Tvärspårväg Akalla–Barkarby
Barkarby–Jakobsberg och Kista–Sollentuna–Häggvik pekas ut som regionala kärnor i RUFS 2001. I 
RUFS bedöms dessa kärnor vara i behov av en förbättrad tillgänglighet när det gäller kollektiva resor i 
tvärled.

Objektet innebär att spårväg byggs mellan Akalla och Barkarby och förbinds med den planerade 
Kistagrenen av Tvärbana Norr. I scenario Tät föreslås denna sträcka byggas som tunnelbana.
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Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 400 Barkarbyfältet Östra–
 Akalla

mot Barkarbyfältet

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet spårväg Akalla–Barkarby är kostnadsuppskattat till 820–1 150 miljoner kronor exklusive for-
don, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). Objektet återfi nns inte i nationell banhållningsplan och 
ingår inte i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 

Planeringsläge:
Två alternativa spårlösningar har studerats. Dels en förlängning av tunnelbanans Akallagren till Barkarby 
och dels en spårvägslösning som förutsätts vara förbunden med den planerade Kistagrenen av Tvärbana 
Norr.

En trafi kantanalys genomfördes av RTK, SL och berörda kommuner 2004. Denna följdes av en 
sträckningsstudie. Trafi kantanalyserna påvisade vissa, om än små, fördelar med en spårvägslösning, 
vilken i sträckningsstudien också bedöms vara mindre kostnadskrävande att anlägga. Fortsatta 
utredningar av spårlösningar i relationen Barkarby–Akalla är vilande i avvaktan på ställningstagande 
när det gäller lösning för spårutbyggnad på Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda. Väljs en 
spårutbyggnad via Kista förändras förutsättningarna för ytterligare spår över Barkarbyfältet väsentligt.

En spårvägslösning förutsätter att Tvärbana Norr Kistagrenen är utbyggd och därmed även att 
depåkapacitet fi nns. Kommunens bebyggelseplanering av Barkarbystaden har i första hand utgått från en 
spårvägslösning.

Effektbedömning:
Genomförda trafi kantanalyser visar på små skillnader mellan spårvägs- respektive tunnelbanelösning när 
det gäller restidsvinster.
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Lidingöbanan
Inom 5–10 år kommer Lidingöbanan att kräva stora investeringar. Bland annat behöver stationerna 
handikappanpassas. Även Gamla Lidingöbron kräver omfattande underhållsåtgärder. Objektet innebär 
att Lidingöbanan rustas upp i befi ntligt läge och att gamla Lidingöbron rustas upp. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 900 Torsvik–Ropsten mot Ropsten

TÄT 2 800 Torsvik–Ropsten mot Ropsten

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 548 miljoner kronor exklusive fordon, prisnivå 2007 (SL 2008). 
I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för 
perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
En långsiktig kollektivtrafi kplan för Lidingö färdigställdes 2007.  I dagsläget bedöms banan kunna vid-
makthållas utan upprustning till 2011.

Effektbedömning: 
Samhällsekonomisk bedömning genomfördes 2007. Objektet är mer lönsamt än att dra om banan via 
centrum och mer lönsamt än att förlänga t-banan till centrum/Dalénum. Däremot är det mer samhälls-
ekonomiskt att trafi kförsörja hela Lidingö med buss. 

Åtgärden skapar bättre komfort och tillgänglighet för resenärerna samt bättre arbetsmiljö 
för personalen. Handikappanpassningen av stationerna bidrar till resenärernas säkerhet och 
leder till attraktivare kollektivtrafi k på södra delen av Lidingö och därmed förmodligen ett ökat 
kollektivtrafi kresande.
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Tvärspårväg Syd
Flemingsberg och Kungens kurva–Skärholmen är två av de utpekade regionala kärnorna i samråds-
underlaget för RUFS 2010. I RUFS bedöms dessa kärnor vara i behov av en förbättrad tillgänglighet när 
det gäller kollektiva resor, särskilt i tvärled.

Objektet innebär att spårväg byggs från Huddinge sjukhus/Flemingsbergs station via Masmo till 
Skärholmen/Kungens Kurvaområdet och sedan vidare till Älvsjö via Fruängen.

Trafi kvolym: 
Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700 IKEA–Kungens kurva syd mot IKEA

TÄT 2 200 Katrinebergsvägen–Huddinge sjukhus mot Huddinge Sjukhus

Kostnad och fi nansiering: 
Sammanlagd kostnad blir ca 3 000 miljoner kronor exklusive fordon, prisnivå 2007 enligt objektbeskriv-
ningen till SL 2008. Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–2015. I Stockholmsför-
handlingens trafi k-överenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–
2012.

Planeringsläge: 
Under 2001–2002 gjordes en sträckningsstudie för att klarlägga de tekniska möjligheterna för spårvägen 
och göra en översiktlig kostnadsbedömning samt för att ge ett underlag för det kommunala planarbetet. 
En trafi kantanalys och en förenklad samhällsekonomisk bedömning gjordes 2003. En fördjupad sträck-
ningsstudie och en översiktlig trafi kantanalys av lösningar för delsträckan Smista–Skärholmen samt 
inom Kungens Kurvaområdet genomfördes 2006. 

Effektbedömning: 
En förenklad samhällsekonomisk bedömning, som inte inkluderar externa effekter gjordes 2003. Enligt 
denna överstiger kostnaderna den samhälleliga nyttan. Spårväg Syd skulle öka tillgängligheten till kollek-
tivtrafi ken genom kortare restider i vissa relationer där spårvägen får en avsevärt genare sträckning än 
vad busstrafi ken har idag. Det gäller framförallt relationen Kungens Kurva–Masmo–Flemingsberg.
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Tvärbana Ost/Saltsjöbanan
Saltsjöbanan har stort behov av upprustning, modernisering och handikappanpassning. Upprustningen 
av Saltsjöbanan är bl.a. nödvändig för att upprätthålla kvaliteten i trafi ken. Stockholms stad och Nacka 
kommun planerar samtidigt för en mycket omfattande bostads- och företagsexploatering längs banans 
mer centrala delar. Inom området planeras för 50 000 boende och 20 000 arbetsplatser, vilket motiverar 
en god kollektivtrafi k i området. 

Objektet innebär att Saltsjöbanan länkas samman med dagens Tvärbana och förlängs vidare in till 
Slussen. Från Lugnet, där Saltsjöbanan och Tvärbanan länkas samman, blir sträckningen delvis ny. 
Saltsjöbanan får en ny dragning runt Henriksdalsberget. Samtidigt fl yttas Värmdöleden, som idag går 
runt Henriksdalsberget, in i Saltsjöbanans nuvarande tunnelläge. Tillsammans med den nya dragningen 
av motorvägen möjliggör Tvärbana Ost en utökad bebyggelse i området.

Banan går därefter norrut med ett nytt stationsläge vid Danviks Center som blir en viktig bytespunkt 
mellan spårväg och buss samt en eventuell framtida tunnelbana. Från Danviks Center går banan på 
fast bro över Danvikskanalen för att ansluta till samma nivå som dagens Saltsjöbana vid Fåfängan. Vid 
Åsöberget planeras för ytterligare en ny station. Banan går sedan vidare i en ny tunnel till Slussen, där en 
ny station byggs med anslutning till tunnelbanan.

I projektet ingår även anpassning av plattformar och stationer, nya mötesspår, signalsäkerhetssystem 
och en ny depå.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 3 500 Sickla–Henriksdal mot Henriksdal

TÄT 4 000 Sickla–Henriksdal mot Henriksdal

Kostnad och fi nansiering: 
Investeringskostnaden är beräknad med successiv kalkylmetod 2008. Kostnaden inklusive depå och 
exklusive fordon, är ca 3,4 miljarder för den s.k. 50-procentsnivån, dvs. sannolikheten att hålla sig inom 
beräknad kostnad är 50 procent (Kostnaden för 85-procentsnivån är 3,9 miljarder). Uppgifterna är i 
prisnivå 2008–01. 

Objektet fi nns upptaget i den gällande nationella banhållningsplanen 2004–2015, men är borttaget 
i Banverkets förslag till reviderad plan från 2007. Planerad byggstart enligt Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse är år 2010.

Planeringsläge: 
Järnvägsplan pågår.

Effektbedömning: 
Hela projektet handikappanpassas genom att bl.a. anpassade plattformar ger förbättrad tillgänglighet. 
Signalsystemet ökar trafi ksäkerheten. En positiv effekt är att spårvägens nya sträckning kollektivtrafi k-
försörjer nya utbyggnadsområden och därmed blir det inte nödvändigt att inrätta vissa nya busslinjer.
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Spårväg Djurgården–Centralen
Museispårvägen från Djurgården till Norrmalmstorg är i behov av upprustning. Under sommaren är 
resandet mot Djurgården stort och det fi nns tankar om att skapa bättre förbindelser från Centralen ut mot 
Djurgården. Objektet innebär att Djurgårdslinjen rustas upp och förlängs till Centralen. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 300 Nybroplan–Styrmansgatan mot Styrmansgatan

TÄT 500 Nybroplan–Styrmansgatan mot Styrmansgatan

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 650–950 miljoner kronor exklusive fordon, prisnivå 2007 (SL 2008). 
Åtgärden är inte fi nansierad.

Planeringsläge: 
SL och Stockholms stad har år 2000 genomfört en övergripande studie, inklusive sträckningsstudie, för 
spårväg mellan Centralen och Djurgården.

Effektbedömning: 
En samhällsekonomisk kalkyl är genomförd år 2006 med en nyttokostnadskvot på 0,39. Spårvägen pla-
neras för full tillgänglighet för funktionshindrade.
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Lokalbana Dubbelspår på Roslagsbanan inklusive omdragning 
via Arninge
Nordostsektorn utvecklas kontinuerligt med fl er bostäder och arbetsplatser. Trafi ken på Roslagsbanan 
begränsas idag av att vissa sträckor bara har enkelspår och att trafi ken därför inte går att utöka.  Objektet 
innebär att Roslagsbanan byggs ut med dubbelspår mellan Viggbyholm–Åkersberga och Roslags  Näsby–
Vallentuna och att plattformarna förlängs. Objektet inbegriper även omdragning av Roslagsbanan via 
Arninge samt ny station vid Arninge.  

Trafi kvolym Vallentunagrenen:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700 Tibble–Roslags Näsby mot Roslags Näsby

TÄT 1 500 Tibble–Roslags Näsby mot Roslags Näsby

Trafi kvolym Åkersbergagrenen:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 1 700 Galoppfältet–Täby C mot Täby C

TÄT 2 100 Galoppfältet–Täby C mot Täby C

Trafi kvolym Arninge station:

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Påstigande Avstigande

FÖRDELAD 800 200 600

TÄT 1 300 100 100

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 800 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Kostnad för etapp 1 ca 500 miljoner kronor. Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–
2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för 
perioden 2008–2012.

Planeringsläge: 
En idéstudie har avslutats. Hur svår åtgärden är att genomföra beror på ambitionsnivå gällande kurvrät-
ningar samt om den besvärliga bullersituationen går att lösa på ett bra sätt. Kompletterande dubbelspår i 
befi ntlig sträckning bedöms som relativt lätt att genomföra. Planerad byggstart för etapp 1 år 2010.

Effektbedömning: 
Åtgärden skapar en bättre tillgänglighet till City för bl.a. boende i Vallentuna och Åkersberga. Trafi k-
säkerheten ökar genom att några plankorsningar byggs om till planskildheter. Även ombyggnad av sta-
tionen kan öka trafi ksäkerheten. Åtgärderna leder till en attraktivare kollektivtrafi k i sektorn och därmed 
förmodligen ett ökat kollektivtrafi kresande och därmed bättre miljö. 
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Tunnelbaneobjekt

Tunnelbana Akalla–Barkarby
Barkarby–Jakobsberg och Kista–Sollentuna–Häggvik är två av de utpekade regionala kärnorna i RUFS 
2001. I RUFS bedöms dessa kärnor vara i behov av en förbättrad tillgänglighet när det gäller kollektiva 
resor i tvärled mellan dessa kärnor. Objektet innebär att tunnelbanans Akallagren förlängs till Barkarby. I 
scenario Fördelad föreslås spårväg mellan Akalla och Barkarby istället för tunnelbana.
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Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 2 500 Akalla–Barkarbyfältet mot Akalla

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet tunnelbana Barkarby–Akalla är kostnadsuppskattat till 1 300–1 500 miljoner kronor exklusive 
fordon, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). Objektet återfi nns inte i regional eller nationell ban-
hållningsplan och ingår ej i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 

Planeringsläge: 
Två alternativa spårlösningar har studerats. Dels en förlängning av tunnelbanans Akallagren till Barkarby 
och dels en spårvägslösning som förutsätts vara förbunden med en utbyggd Tvärbana till Kista.

En trafi kantanalys genomfördes av RTK, SL och berörda kommuner 2004. Denna följdes av en 
sträckningsstudie. Trafi kantanalyserna påvisade vissa, om än små, fördelar med en spårvägslösning, 
vilken i sträckningsstudien också bedöms vara mindre kostnadskrävande att anlägga. Fortsatta 
utredningar av spårlösningar i relationen Barkarby–Akalla är vilande i avvaktan på ställningstagande 
när det gäller lösning för spårutbyggnad på Mälarbanan mellan Kallhäll och Tomteboda. Väljs en 
spårutbyggnad via Kista förändras förutsättningarna för ytterligare spår över Barkarbyfältet väsentligt. 
Kommunens bebyggelseplanering av Barkarbystaden har i första hand utgått från en spårvägslösning.

Effektbedömning: 
Genomförda trafi kkantanalyser visar på små skillnader mellan spårvägs- respektive tunnelbanelösning 
när det gäller restidsvinster.
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Tunnelbana Karolinska
Stockholms läns landsting planerar att bygga det nya Karolinska sjukhuset vid Solnavägen. Samtidigt 
planerar Solna stad för en förtätning av området kring sjukhuset. Stockholms stad planerar för en tät 
stadsstruktur på ett överdäckat Norra stationsområde. Antalet arbetsplatser beräknas öka från dagens ca 
17 000 till ca 33 000 år 2030. Antalet bostäder beräknas bli ca 13 000. Området behöver få en förstärkt 
kollektivtrafi k i framtiden för att få en bra tillgänglighet.

Objektet innebär att avgrena den gröna tunnelbanelinjen från Odenplan till det nya Karolinska 
sjukhuset.
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Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 600 Odenplan–Karolinska mot Karolinska

TÄT 6 300 Odenplan–Karolinska mot Karolinska

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 1 400 miljoner kronor exklusive fordon, prisnivå 2007 (Stockholms-
förhandlingen). Kostnadsuppskattningen är mycket osäker. Objektet ingår inte i den nationella banhåll-
ningsplanen 2004–2015. I Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomför-
andeprgrammet för perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
Förstudie pågår. Möjlig byggstart för projektet är kopplat till genomförandet av Citybanan eftersom 
åtgärder vid Odenplan bör samordnas för bägge projekten. 

Effektbedömning: 
En samhällsekonomisk kalkyl är framtagen i idéstudien (2007). Den visar en samhällsekonomisk nyt-
tokostnadskvot på 1,73. Projektet är alltså samhällsekonomiskt klart lönsamt.

Trafi kantnyttan blir positiv för resande till och från det aktuella området. Totalt bedöms 30 000 
resenärer per dygn nyttja tunnelbanan till Karolinska. Dessa får en tidsvinst på 3,5–4 minuter.
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Tunnelbana till Nacka/Orminge
Antalet bostäder och arbetsplatser har växt snabbt i Nacka och Värmdö och denna utveckling beräknas 
fortsätta. För att sektorn ska kunna fortsätta utvecklas på ett bra sätt krävs utökad kapacitet i kollektiv-
trafi ksystemet. Fler bussar hjälper på sikt inte eftersom den kritiska punkten är tunnelbanans kapacitet 
från Slussen och norrut.

Delen Kungsträdgården–Nacka Forum
Objektet innebär att den blå tunnelbanan från Kungsträdgården förlängs till Nacka och eventuellt vidare 
till Orminge.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 8 900 Sofi a–Kungsträdgården mot Kungsträdgården

TÄT 9 300 Sofi a–Kungsträdgården mot Kungsträdgården

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 7 000–7 500  miljoner kronor exklusive fordon för etappen till Nacka, 
prisnivå 2007. Osäkerheten i kalkylerna är mycket stor. (Stockholmsförhandlingen). Objektet ingår inte 
i någon statlig investeringsplan och fi nns inte heller med i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskom-
melse.

Planeringsläge: 
En idéstudie är genomförd där vissa sträckor har studerats tekniskt översiktligt. En översiktlig bedöm-
ning är att projektet går att genomföra men kommer att innebära stora kostnader eftersom det blir långa 
partier med tunnel. Möjlig byggstart är ca år 2012. Innebär passage av vatten vid två eller tre ställen vilket 
kräver särskild miljöprövning.

Effektbedömning: 
Resenärer i Nacka och Värmdö får förbättrad tillgänglighet till City och andra delar av regionen via 
tunnelbanenätet. Även boende längs befi ntlig blå linje får en förbättrad tillgänglighet till sektorn. En tun-
nelbaneutbyggnad kommer att dämpa utvecklingen av biltrafi ken och öka resandet med kollektivtrafi k, 
vilket ökar trafi ksäkerheten och ger en bättre miljö genom minskade utsläpp och bättre fl yt i biltrafi ken.
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Tunnelbana Hagsätra–Älvsjö
Objektet innebär att tunnelbanan förlängs från Hagsätra till Älvsjö. Förutom en tunnelbanestation vid 
Älvsjö pendeltågsstation planeras en tunnelbanestation i Älvsjö industriområde. Syftet med objektet är 
att sammanbinda tunnelbanenätet med pendeltågssystemet.

Trafi kvolym:  

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 1 500 Hagsätra–Älvsjö industriområde mot Älvsjö

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 800 miljoner kronor exklusive fordon, (Källa RTK Rapport 2005:2). 
Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan och fi nns inte heller med i Stockholmsförhandlingens 
trafi köverenskommelse.
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Tunnelbana Mörby C–Täby C
Objektet innebär att tunnelbanan förlängs från Mörby till Täby Centrum med nya stationer i Danderyds-
berg och Roslags Näsby. Stationen i Danderydsberg öppnas för trafi k i samband med exploatering av 
bebyggelse i närheten av stationen. Vid Roslags Näsby skapas en omstigningspunkt mellan Roslagsbanan 
och tunnelbanan. Objektet är ett alternativ till Roslagspilen. Utbyggnaden innebär att det krävs högre 
turtäthet på tunnelbanans gren till Mörby än idag för att klara resefterfrågan. Detta är dock inte möjligt 
med den begränsade kapaciteten på spåren vid Östermalmstorg. Därför är en förutsättning för objektets 
utbyggnad att kapacitet frigörs vid Östermalmstorg. Ett sätt att frigöra kapacitet vid Östermalmstorg är 
en utbyggnad av nya tunnelbanespår mellan Liljeholmen och Albano/Universitetet.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 4 800 MörbyC–Roslags Näsby mot Mörby C

Kostnad och fi nansiering: 
I förstudie Roslagspilen har alternativet Tunnelbana Mörby C–Arninge (UA 5) kostnadsuppskattats till 
6 665 miljoner kronor exklusive fordon (prisnivå november 2006). Sträckan Mörby C–Täby utgör drygt 
halva sträckan. Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan och fi nns inte heller med i Stockholms-
förhandlingens trafi köverenskommelse.
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Tunnelbana Liljeholmen–Albano/Universitetet
Föreslagen åtgärd innebär att nya tunnelbanespår dras från Liljeholmen via Fridhemsplan och Odenplan 
till Universitetet/Albano. De nya spåren sammankopplas med Fruängengrenen i söder och Mörby grenen, 
som förlängs mot Täby, i norr. Linjen skapar direktkontakt mellan Universitetsområdet och den nya 
pendeltågsstationen vid Odenplan. Samtidigt avlastas tunnelbanan vid Östermalmstorg och befi ntliga 
linjer över Saltsjö–Mälarsnittet. Den nya linjen medför en bättre kontakt mellan forskningsområdena vid 
Karolinska och Universitetet.

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

TÄT 5 800 Liljeholmen–Fridhemsplan mot Fridhemsplan

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet har kostnadsberäknats med successiv kalkylmetod. Den uppskattade kostnaden för objektet är 
6 930 miljoner kronor exklusive fordon, prisnivå april 2008 (RTK 2008). Objektet ingår inte i någon stat-
lig investeringsplan och fi nns inte heller med i Stockholmsförhandlingens trafi ksöverenskommelse.
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Övriga kollektivtrafi kobjekt

Åtgärdsplan Mälardalen
I syfte att förbättra punktligheten i järnvägstrafi ken i Stockholm/Mälardalen har Banverket, SL och SJ 
kommit överens om gemensamma insatser. Åtgärderna genomförs fram till 2010

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 520 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Medel är reserverade i Banverkets förslag till reviderad plan och i Stockholmsförhandlingens trafi köver-
enskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2008–2012.
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Bussterminal Slussen
Trafi kplats Slussen är i behov av en stor ombyggnad. Hela trafi kplatsen måste rivas och byggas upp på 
nytt. Även SL:s bussterminal som ligger under Slussen är i stort behov av upprustning. Objektet innebär 
att det byggs en helt ny bussterminal för SL:s bussar mot Nacka och Värmdö.

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till mellan 450 och 700 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsför-
handlingen). Objektet ingår i den nationella banhållningsplanen 2004–2015. I Stockholmsförhandling-
ens trafi köverenskommelse ingår objektet i genomförandeprogrammet för perioden 2013–2019.

Planeringsläge: 
Programarbete pågår. Programsamråd påbörjas våren 2007. Byggstart beräknas ske 2012 med arbeten 
som pågår 6–7 år.

Effektbedömning: 
Förhoppningen är att Slussen med den nya utformningen blir en attraktiv bytespunkt som lockar fl er att 
resa med SL.
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Analyserade objekt utanför planen

Vägobjekt

E18 Rosenkälla–Söderhall
Sträckan består av en mötesfri motortrafi kled med 2+1 körfält. 2+1-lösningen sågs till en början som en 
tillfällig åtgärd i väntan på motorväg för att få kontinuerlig standard mellan Stockholm och Norrtälje.  
Vägens kapacitet bedöms i nuläget tillräcklig för den aktuella trafi kvolymen. Norrortsledens öppnande 
kan medföra ytterligare trafi kbelastning, men kapaciteten borde vara tillräcklig. 

Objektet innebär en utbyggnad till motorvägsstandard, så att hela E18 från Bergshamra till Norrtälje 
får motorvägsstandard. Åtgärden bedöms inte vara aktuell under perioden 2010–2019 efter som 
kapaciteten räcker till. Eventuella planer på en stor handelsetablering i Rosenkälla kan förändra 
förutsättningarna. 

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 730 miljoner kronor, prisnivå 2007 (Stockholmsförhandlingen). 
Objektet ingår inte i nationell väghållningsplan eller länstransportplan. Objektet ingår inte i Stock-
holmsförhandlingens trafi köverenskommelse. 
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Väg 263 Arlandaförbindelsen, Sigtuna–Draget
Trafi kanterna mellan Mälardalsregionen och Arlanda fl ygplats kan idag välja på två alternativa vägar. 
Avståndet Enköping–Arlanda fl ygplats är ca 58 kilometer via Sigtuna och ca 68 kilometer via Stäket. 
Trots att längdskillnaden är på ca 10 km tar det längre tid att åka via Sigtuna. Vägen är bitvis både smal 
och krokig. På fl era avsnitt händer fl er olyckor än på genomsnittet för fl era andra vägar med motsvarande 
trafi kfl öde och hastighet. Objektet innebär att befi ntlig väg mellan E18 och Sigtuna breddas. Gång- och 
cykelvägar separeras fysiskt. Befi ntliga broar breddas och korsningar genomgår trafi ksäkerhetsupprust-
ning. 

Kostnad och fi nansiering:
Flemingsberg och Kungens kurva - Skärholmen är två av de utpekade regionala kärnorna i samråds-
underlaget för RUFS 2010. I RUFS bedöms dessa kärnor vara i behov av en förbättrad tillgänglighet när 
det gäller kollektiva resor, särskilt i tvärled.

Objektet innebär att spårväg byggs från Huddinge sjukhus/Flemingsbergs station via Masmo till 
Skärholmen/Kungens Kurvaområdet och sedan vidare till Älvsjö via Fruängen 

Planeringsläge: 
Vägutredning för Arlandaförbindelsen E4/E18 framtagen 1996. 1998 gjordes ett ställningstagande och 
bland annat valdes en vägkorridor söder om Märsta. Vägverket beslutade 2005 att vägkorridoren söder 
om Märsta inte längre hävdas som vägreservat. Istället ska ett markområde längs den befi ntliga väg 263 
hållas fri från nytillkommande bebyggelse och andra fasta anläggningar för att möjliggöra en eventuell 
framtida breddning av vägen. 

Effektbedömning:
NNK=0,2. I den samhällsekonomiska beräkningen antas att 1 200 fordon per dygn fl yttar från E4 till den 
nya sträckningen mellan E18 och Arlanda fl ygplats. Tillgängligheten förbättras vilket ger stora restidsvin-
ster. Trafi ksäkerheten ökar med breddad väg och separerad gång- och cykelväg ger minskad olycksrisk. 
En breddad väg ger påverkan på natur- samt kulturmiljön längsmed sträckan. 
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Klarastrandsleden

Kostnad och fi nansiering:
Kostnad från 2005, 270 miljoner kronor, avser breddning till 2+1 körfält och reparation (breddning mot 
banområdet) samt dagvattenanläggning. Kostnaden hade blivit betydligt lägre (ca 20 miljoner kronor) 
om Citybanan hade varit klar.  
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Sagoleden
Objektet innebär att en förbindelse med ett körfält i vardera riktning och hastigheten 70 km/tim, Sago-
leden, byggs mellan Morabergs trafi kplats vid E4/E20 och Saltsjöbron, som är under byggnad, i Söder-
tälje. Sagoleden har till uppgift att ta hand om den mer lokala och delregionala trafi ken från trafi kplatsen 
och från länsväg 225 till centrala Södertälje.

Kostnad och fi nansiering:
Objektet är kostnadsuppskattat till 110  miljoner kronor, prisnivå 2005 (RTK Rapport 2005:2). Objektet 
ingår inte i länstransportplanen eller i nationell plan. 
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Kollektivtrafi kobjekt

Roslagspilen, delen Arninge–Åkersberga
Objektet innebär en förlängning av Roslagspilen från Arninge till Åkersberga. Vid utbyggnaden är tanken 
att i möjligaste mån utnyttja Roslagsbanans befi ntliga järnvägskorridor. 

Trafi kvolym:   

Trafi knät 2030 Trafi kvolym Maxsnitt Maxriktning

FÖRDELAD 2 900 Täljö–Arninge mot Arninge

Kostnad och fi nansiering:  
I Förstudie Roslagspilen, maj 2007 (reviderad februari 2008) är sträckan Solna station–Arninge–Åkers-
berga kostnadsberäknad till 14 230 miljoner kronor exklusive fordon (prisnivå november 2006). Upp-
skattad kostnad för sträckan Arninge–Åkersberga är ca 2250 miljoner kronor (skillnaden mellan kostnad 
för UA 1 och UA 2) . Objektet fi nns inte med i någon statlig investeringsplan. Objektet ingår inte i Stock-
holmsförhandlingens trafi köverenskommelse men fi nns med i överenskommelsens utblick för perioden 
efter 2019.

Planeringsläge: 

Förstudie pågår.
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Järnväg Kallhäll–Kungsängen
Banan används i dag för omfattande pendeltågstrafi k närmast Stockholm och för regionaltågstrafi k mel-
lan Västerås och Stockholm. Mälarbanan nyttjas även av fjärr- och godstågstrafi k i mindre omfattning. 
Objektet avser en kapacitetsförstärkning mellan Kallhäll och Kungsängen.

Kostnad och fi nansiering: 
Kostnadsuppskattning saknas. Objektet fi nns inte med i nationell banhållningsplan eller länstransport-
plan och ingår ej i Stockholmsförhandlingens trafi köverenskommelse.
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Tunnelbana till Nacka/Orminge
Antalet bostäder och arbetsplatser har växt snabbt i Nacka och Värmdö och denna utveckling beräknas 
fortsätta. För att sektorn ska kunna fortsätta utvecklas på ett bra sätt krävs utökad kapacitet i kollektivtra-
fi ksystemet. Fler bussar hjälper på sikt inte eftersom den kritiska punkten är tunnelbanans kapacitet från 
Slussen och norrut.

Delen Nacka Forum–Orminge
Objektet innebär en vidare förlängning av den blå tunnelbanan från Nacka Forum till Orminge.

Kostnad och fi nansiering: 
Objektet är kostnadsuppskattat till 3 500–4 000 miljoner kronor exklusive fordon (källa Stockholmsför-
handlingen). Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan och fi nns inte heller med i Stockholms-
förhandlingens trafi köverenskommelse.

Effektbedömning: 
Se effektbedömning under delen Kungsträdgården-Nacka Forum.
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Tunnelbana Täby C–Arninge
Objektet är ett alternativ till Roslagspilen och innebär en förlängning av tunnelbanan från Täby centrum 
till Arninge. 

Kostnad och fi nansiering: 
I förstudie Roslagspilen har alternativet Tunnelbana Mörby C–Arninge (UA 5) kostnadsuppskattats till 
6 665 miljoner kronor (prisnivå november 2006). Sträckan Täby Centrum-Arninge utgör lite mindre än 
halva sträckan. Objektet ingår inte i någon statlig investeringsplan och fi nns inte heller med i Stockholms-
förhandlingens trafi köverenskommelse. 
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