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Förord
Stockholms län växer med 30-40 000 människor per år. 
Regionen står för en tredjedel av Sveriges bruttonatio-
nalprodukt och en fjärdedel av arbetsmarknaden.  
Det är angeläget att utvecklingen av bostäder och infra-
struktur motsvarar de behov som finns i området. 

Trafikverket är den myndighet som ansvarar för den 
långsiktiga planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik,  
sjöfart och luftfart. Vi bygger och underhåller de 
statliga vägarna och järnvägarna. Inom regionen tar 
vi hand om frågor som berör både Stockholms och 
Gotlands län. Här finns storstad och glesbygd, och alla 
de utmaningar som är förknippade med den typen av 
skilda förutsättningar.

Den här broschyren ger en övergripande bild av vår 
verksamhet och hur vi samverkar i Stockholms och 
Gotlands län 2014. Här finns de pågående och planera-
de investeringsprojekten och vissa underhållsarbeten.

I en region där allt fler större renoveringar, byggen och 
underhåll sker parallellt blir samarbetet mellan olika 
parter allt viktigare. Vi intensifierar samarbetet med Trafikförvaltningen SL, Stockholms stad och 
övriga kommuner vad gäller samordningen av de trafikstörande arbetena och andra storstadsrela-
terade frågor. 

Det är många organisationer både inom det offentliga och näringslivet som samarbetar för att 
transportsystemet ska fungera. Vi ska se till att använda den kapacitet vi har, tänka smart och göra 
smärre förändringar för att höja kapaciteten och se till att flödena av trafik blir jämnare, men även 
satsa på om- och nybyggnader där behoven finns och det är samhällsekonomiskt motiverat.

Helena Sundberg, regionchef Trafikverket
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Ett samarbete för en växande storstadsregion
Stockholmsregionen är Sveriges tillväxtmotor. Varje år blir vi 30 000  
 – 40 000 fler, och för länet gäller det att förbereda för en befolknings-
ökning på upp till en halv miljon personer fram till 2030. Att kunna 
röra sig inom regionen är av central betydelse och vi behöver alla vara 
medvetna om vårt eget inflytande på framkomligheten. Mer än en 
kvarts miljon nya bostäder behövs. Därför arbetar vi med både kort- 
och långsiktiga aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners 
för att lösa storstadsfrågorna. Här presenterar vi några av de viktigaste.

Vårt framkomlighetsprogram
Efterfrågan på transporter är och kommer även i fortsättningen vara stor på våra större 
vägar i regionen. Trots att vägarna förbättras och kollektivtrafiken utvecklas allt mer 
kommer det att vara fortsatt trångt i trafiken. Den dagliga trängseln med osäkra restider 
är besvärande för trafikanterna och medför stora samhällskostnader. 
Trängselskatten har stor betydelse men många andra insatser måste också samordnas 
om trafiken ska rulla effektivt. En aktiv prioritering behöver göras av hur det begrän-
sade vägutrymmet ska användas. Särskilt viktigt är att regionalt betydelsefull trafik som 
bussar och nyttotrafik har god framkomlighet. Vägarna behöver formas så att flaskhalsar 
undviks. Störningar ska förebyggas och när de ändå uppstår ska effekten begränsas. 
Vi behöver utveckla vårt arbete med de här frågorna. Under året tas beslut om ett fram-
komlighetsprogram som ska ge en samlad bild och en inriktning för vårt fortsatta arbete. 
Programmet kommer även att vara en utgångspunkt för samarbetet med andra aktörer.

Vår storstadsplanering
Infrastrukturplanering handlar till stor del om att bygga ut och utveckla infrastrukturen 
för vägar och spårtrafik på lång sikt. När den långsiktiga planeringen till betydande del 
består av stora projekt som kräver stora resurser och tar lång tid att genomföra, finns 
ett behov av att i det korta perspektivet vårda och utveckla det befintliga trafiksystemet. 
Det här är särskilt märkbart i Stockholm där trängseln är som störst. Därför driver vi 
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en Storstadsplanering som riktar in sig på att i samverkan med andra regionala parter 
använda det befintliga trafiksystemet effektivare, lösa knutar och minska störningskäns-
ligheten – inte minst under den tid då stora stadsutvecklings- och infrastrukturprojekt 
pågår. Flera åtgärder sätts in för att underlätta resor och transporter.  
Det handlar om samordnad trafikinformation vid störningar, koordinering av trafikstö-
rande arbeten, att bygga bort flaskhalsar, trafiksignaler och att inrätta kollektivtrafikkör-
fält. Gemensamt för insatserna är att när behovet finns sätts de in relativt snabbt och de 
är mindre omfattande.  Vårt sätt att arbeta med storstadsplanering och trimningsåtgär-
der har under året utvecklats till ett effektivt och gemensamt arbetssätt mellan oss och 
andra regionala aktörer. 

Stockholmsförhandlingen, nya tunnelbanesträckningar och finansieringen
Tillväxten i Stockholmsregionen innebär att transportinfrastrukturen behöver byggas ut 
och kollektivtrafiktransporterna blir effektivare. Genom 2013 års Stockholmsförhand-
ling slöt staten den 7 januari 2014 avtal om finansiering och medfinansiering av utbygg-
nad av tunnelbanan och ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län med Stockholms läns 
landsting, Stockholms kommun, Nacka kommun, Solna kommun och Järfälla kommun. 
Överenskommelsen innebär fyra nya tunnelbanesträckningar: att tunnelbanan byggs ut 
till Nacka, Arenastaden och Barkarby samt att blå linje byggs ut till Gullmarsplan och 
kopplas samman med grön linje för kraftigt ökad kapacitet genom centrala Stockholm. 
Uppgörelsen innebär ett kraftigt tillskott på bostäder i en region med bostadsbrist. Bo-
städerna kommer också att uppföras i kollektivtrafiknära lägen.
Parterna finansierar gemensamt utbyggnaden, som totalt beräknas kosta 25,7 miljarder 
kronor. Av dessa svarar de nationella statliga anslagen för 4,65 miljarder kronor och en 
utökad och breddad trängselskatt svarar för 9 miljarder kronor, resterande medfinansie-
ring står medverkande kommuner samt Stockholms läns landsting för.
 
Ny trängselskatt 1 januari 2016
Förändring av trängselskatten träder i kraft 1 januari 2016. Den förändrade skatten inne-
bär att den högsta nivån i innerstaden blir 35 kronor mot nuvarande 20 kronor. Under 
lågtrafikperioden mitt på dagen blir skatten 11 kronor. För Essingeleden blir skatten 30 
kronor som högst och 11 kronor som lägst. Taket för maximal trängselskatt per dygn höjs 
från 60 till 105 kronor. 
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Behov att leda om trafik vid störningar
Utvecklingen av regionen gör också att våra befintliga omledningsvägnät både behöver 
kompletteras och utvecklas, i takt med att regionen och trafiksystemet förändras. Så att 
vi snabbt ska kunna leda om trafiken vid planerade och oplanerade störningar. Behovet 
av att leda om trafik vid planerade störningar påverkas särskilt vid tunnlar och överdäck-
ningar av trafikleder, lösningar som oftare prövas i samband med förtätning av regio-
nen. Diskussioner med berörda kommuner om omledningsvägar pågår och kommer att 
fortsätta.

Program för samverkan och Samverkanscentral Park 1
Program för samverkan är ett arbete där offentliga aktörer samarbetar för att utöka 
förmågan att mer effektivt förebygga och minska de effekter som inträffar vid plötsliga 
eller kända olyckor och kriser. Det är idag 37 aktörer som driver Program för samverkan, 
bland andra: Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB),  
Trafikverket, kommuner, brandförsvaret, polisen, SOS-alarm och Trafikförvaltningen. 
För att öka kunskapen och förståelsen för varandras roller och för att effektivisera 
samverkan i det dagliga arbetet har aktörerna i olika konstellationer suttit tillsammans i 
skarp driftmiljö vid tre olika projektförsök under 2013 och 2014. Parallellt med Program 
för samverkan planerar Stockholm Stad att bygga en ny fastighet, en samverkanscentral, 
dit vissa aktörer från programmet kommer att samlokaliseras – däribland Trafik Stock-
holm. Inflyttning i den nya samverkanscentralen ”Park 1” är planerad till våren 2019. 

Trafiksatsning Stockholm, för framkomlighet i regionen
Under namnet Trafiksatsning Stockholm kommunicerar vi alla de gemensamma sats-
ningar som görs för framkomligheten i regionen. Det behövs för att visa helheten och 
skapa förståelse för hur allt hänger ihop, men också för att få acceptans för de störningar 
som människor drabbas av. Även planerade bygg- och underhållsarbeten samt oplanera-
de akuta störningar är viktiga delar i vårt kommunikationsarbete. Ytterst vill vi under-
lätta för de som bor och verkar i regionen att bättre kunna planera sitt resande.

Trafik Stockholm
Trafik Stockholm drivs av Trafikverket och Stockholms stad och är den funktion som 
leder trafiken på vägar i Stockholmsregionen och Mälardalen. Ett avtal har tecknats mel-
lan parterna för fortsatt arbete och en operativ analysfunktion har skapats som stöd till 
trafikledningen. Analytikerna tar fram information och ger trafikledarna förutsättningar 
att hantera större planerade vägarbeten och evenemang. De analyserar större händelser 
för att få till ett konsekvent förbättringsarbete. Underlaget från analytikerna i samband 
med statsbesöket från USA (Obama) 2013 gjorde exempelvis att trafikledningen på 
ett tydligt sätt kunde förutse vilka åtgärder som skulle vidtas och på vilka platser. Det 
gjorde att man kunde informera medborgarna i samband med besöket på ett tydligt och 
kvalitetssäkert sätt och minimerade störningar i trafiken.

Gods och logistik
En växande storstad innebär allt fler varutransporter och andra godstransporter av olika 
slag. Det är en utmaning att ta hand om alla transporter i en tät och attraktiv stadsmiljö. 
Resultat är att vi ser allt fler kommuner som aktivt har börjat arbeta med citylogistik.  Vi 
har som ambition att i samverkan stötta goda logistiska lösningar som bidrar till hållbar 
utveckling. Vi nätverkar därför dels inom länet och dels med Göteborg och Malmö kring 
frågan. Regionens varuförsörjning och övriga godstransporter diskuterar vi även med 
näringslivet och andra offentliga aktörer i Godstransportrådet Östra Mellansverige. Vi 
driver också projekt för att få fram bättre kunskap om gods.
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Resval Sydost
Trafikverket och Stockholms stad har gemensamt startat projektet Resval Sydost.  
Projektets uppgift är att minimera negativa effekter för resenärerna i sydostsektorn som 
uppstår till följd av de infrastruktur- och stadsutvecklingsprojekt som genomförs i områ-
det. Det uppnås genom samordning av fysiska åtgärder, analyser och trimningsåtgärder 
samt gemensamma budskap i kommunikationen. En viktig förutsättning för projektets 
framgång är att aktörer med ansvar för olika delar av trafiksystemet engageras. Det sker 
dels genom täta kontakter under arbetets gång, dels genom att tjänstemän från berörda 
kommuner och Trafikförvaltningen bjuds in till att delta i projektets olika arbetsgrupper.

Regional cykelplan
Trafikverket har tillsammans med kommuner, Länsstyrelsen, Trafikförvaltningen, TMR 
och intresseorganisationer i Stockholmsregionen tagit fram en regional cykelplan för 
Stockholms län, genom det delvis EU-finansierade projektet SATSA II Regional cykel-
strategi. Cykelplanen ska vara en grund för planering och byggande av regionala cykel-
stråk för arbetspendling, samt kombinationsresande mellan cykel och kollektivtrafik. 
Planen visar vad som behöver göras, var det behöver göras och vad det ungefär kostar 
fram till 2030. Målet är att avsevärt öka cykelandelen i länet. Nästa steg är att kommu-
nerna och Trafikverket tillsammans går vidare för ett genomförande av cykelstråken 
genom en så kallad cykelförklaring.

Andra viktiga frågor att samverka kring
Säkerhet
Utgångspunkten är att arbeta för säkra resor för alla människor oavsett hur de väljer 
att transportera sig. Vi analyserar kontinuerligt olyckor och olycksstatistik. Analyserna 
leder till åtgärdsförslag om hur vi kan utforma ett säkrare väg- och järnvägsnät och vilka 
åtgärder vi ska prioritera. Strategin är att åtgärda de mest utsatta platserna och sträckor-
na först. Att genomföra åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för oskyddade trafikan-
ter i allmänhet, och cyklister i synnerhet, är en av regionens stora utmaningar.
Vi tar nu krafttag och genomför effektiva åtgärder för att antalet omkomna och allvar-
ligt skadade inom järnvägssystemet ska minska. Majoriteten av de som blir påkörda av 
tåg är personer som olagligt vistas i spårområdet. Vår strategi är därför att försvåra för 
obehöriga att ta sig in i spårområdet, främst genom att sätta upp stängsel och grindar, 
dels kameraövervakning för att upptäcka personer som ändå tagit sig ut i spårområdet. 
Förutom att rädda liv bidrar åtgärderna även till minskade trafikstörningar, minskade 
kostnader för skadegörelse och ökad trygghet för resenärerna på plattformarna. 
Samverkan med andra aktörer inom väg och järnväg, exempelvis kommuner, Polisen, 
Trafikförvaltningen och trafikföretag, är avgörande för att vi ska nå målen för minskat 
antal dödade och skadade i transportsystemet.

Hastigheter
Vi fortsätter att arbeta med åtgärder för att uppnå rätt hastigheter på våra vägar. Dels 
handlar det om att anpassa hastighetsgränserna så att de överensstämmer med vägarnas 
säkerhetsstandard, dels om att skapa ökad efterlevnad av hastighetsgränserna. Anpass-
ningen av hastighetsgränserna handlar om både höjda och sänkta hastigheter, där höjda 
hastigheter kan innebära en ombyggnad för att höja vägens säkerhetsstandard. Arbetet 
med en ökad efterlevnad handlar om att säkra att trafikanterna kör i lagliga hastigheter.
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Miljö
Trafikverket har det övergripande ansvaret för att skapa ett hållbart och effektivt trans-
portsystem. Det innebär att transportsystemet också ska bidra till att nå nationella miljö-
kvalitetsmål och en ökad hälsa.  De områden där transportsystemet har störst påverkan 
är inom områdena Klimat, Hälsa och Landskap, och det är här vi har en stor potential till 
förbättringar, så vi fokuserar på de områdena. 

Klimat
Klimatmålet ställer stora krav på oss att minska halterna av partiklar, utsläpp av klimat-
påverkande gaser och att minska energiförbrukningen. Samverkan och ett målinriktat 
arbete i regionen krävs för att minska energiförbrukningen i transportsystemet genom 
hela livscykeln från planering och val av åtgärder till byggande och underhåll och an-
vändning av transportsystemet. 

Hälsa
För att uppnå en förbättrad hälsa hos befolkningen i regionen behövs åtgärder för att 
förbättra luftkvalitén, minska bullernivåerna samt insatser som ökar andelen som går, 
cyklar och reser kollektivt. I Stockholms län finns ett åtgärdsprogram för miljökvalitets-
normer för luft där vi aktivt deltar med att både hitta och genomföra åtgärder. Vi arbetar 
också tillsammans med andra aktörer i regionen för att minska bullerstörningar, skydda 
vattenförekomster mot föroreningar samt att bevara och utveckla natur och kulturvärden.
Bullerdämpande åtgärder genomförs kontinuerlig. Bostäder är prioriterat men under 
2014 får bland annat Kristinebergsskolan åtgärder för att minska bullret.
För att förbättra luftkvalitén i regionen genomför vi kontinuerligt dammbindning vid 
tillfällen med risk för höga partikelhalter och där människor vistas.
Under 2013 kartlade vi också partikelhalterna på några utsatta platser längs statliga vä-
gar i Stockholmsregionen och studerade hur vi genom till exempel dammbindning, lägre 
hastighet, minskad dubbdäcksanvändning och minskad vägtrafik kan få ner partikelhal-
terna på våra statliga vägar. Minskad dubbdäcksandel ger enskilt störst effekt men även 
lägre hastigheter ger god effekt. Det räcker inte med en enskild åtgärd utan det behövs 
en kombination av åtgärder för en god luftmiljö. Alla olika åtgärder styr vi inte över själ-
va utan vi är en av flera ansvariga aktörer som bidrar med olika åtgärder. Kartläggningen 
är en del av vårt arbete med att ta ett helhetsgrepp på partikelhalterna i regionen. Vårt 
mål är också att se över hastigheterna på alla statliga vägar i Stockholm där det är höga 
partikelhalter. Vi siktar på att införa sänkt hastighet under dubbdäckssäsong i slutet av 
2014. På så sätt får vi konsekventa hastigheter i hela vägnätet vilket ökar förståelsen och 
efterlevnaden av sänkningarna.

Landskap
Regionen har ett löpande arbete för att restaurera alléer och milstenar, både i Stock-
holms län och på Gotland, och vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda vandringshinder 
för vattenlevande djur i de båda länen. Vi fortsätter också att utreda större barriärer för 
biologisk mångfald och friluftsliv.
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Planering och finansiering
Nationell transportplan
I juni 2013 lämnade Trafikverket ett förslag på Nationell transportplan till regeringen. 
Nu är planen beslutad av regeringen. Trafikverket styrs av innehållet, i den har regering-
en pekat på vad som ska prioriteras och vad som ska åstadkommas de närmaste tolv åren.
På nationell nivå satsas totalt 522 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Det är en 
ökning med 20 procent från föregående planperiod. I beslutet om nationell transport-
plan har regeringen pekat ut vilka projekt som vi ska prioritera i vår region och hur vi 
ska prioritera medlen för drift och underhåll.
Ostlänken, ett nytt dubbelspår mellan Linköping och Järna via Norrköping och Skavsta 
flygplats, är den enskilt största satsningen i länet under planperioden. Stora satsningar 
görs också för att utöka trafiken och minska förseningarna på Mälarbanan, utbyggnad av 
förbifart Stockholm och tunnelbaneutbyggnader.

Länsplan för regional transportinfrastruktur
I Stockholms län ska Länsstyrelsen upprätta och fastställa en länsplan för regional trans-
portinfrastruktur. I länsplanen hanteras investeringar på statliga vägar i Stockholms län 
som inte är europavägar. Investeringarna kan innebära ny- eller ombyggnad av vägar 
samt särskilda insatser för att öka trafiksäkerheten. För trafiksäkerhetsändamål kan för-
bättringsåtgärder utföras som mitträcken, cykelbanor, förbättrade korsningar med mera. 
Till investeringar räknas också transportinformatik, det vill säga system för trafikinfor-
mation och trafikledning.

Statlig medfinansiering
I länsplanen ska projekt med en kostnad över 25 miljoner kronor namnges och beskrivas 
medan mindre åtgärder, under 25 miljoner kronor, finansieras via så kallade åtgärdsom-
råden med olika teman. Det är statens uppgift att bygga och underhålla statliga infra-
strukturanläggningar. Men det går inte alltid att dra en skarp gräns mellan statens och 
kommunernas ansvar. Inom ramen för åtgärdsområdena kan länets kommuner ansöka 
om statlig medfinansiering för trafiksäkerhet, miljö och cykel i enlighet med Förordning 
(2009:237) om statlig medfinansiering. Statlig Medfinansiering kan också medges till 
den regionala Kollektivtrafikmyndigheten för kollektivtrafikanläggningar. 
Totalt är det fem åtgärdsområden, fyra är kvar i ungefär samma form som tidigare: cykel, 
kollektivtrafik, trafiksäkerhet och miljö medan en är ny: åtgärder för effektivare stor-
stadstrafik. För respektive åtgärdsområde prioriteras årligen de åtgärder som bedöms 
vara mest angelägna.

Trafikverket hanterar ansökningar för statlig medfinansiering

Medel att söka finns i Länsplanens åtgärdsområden (potter) enligt de prioriteringar som 
Länsplanen anger. Trafikverket har uppdraget att hantera ansökningar och betala ut 
medlen. Statlig medfinansiering för projekt med en kostnad av maximalt och bidrag upp 
till maximalt 50 % av kostnaderna kan beviljas. 
I augusti/september år 2014 har kommuner och regional kollektivtrafikmyndighet 
möjlighet att lämna in ansökningar för statlig medfinansiering för år 2015. Trafikverkets 
sakkunniga prioriterar mellan ansökningarna och beslut lämnas senast i februari 2015. 
Projekten ska slutredovisas i november 2015.
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Åtgärdsområden Länsplan

Väg 2014

Åtgärdsområde Kollektivtrafik
De åtgärder som vi prioriterar 2014 är:
• tillgänglighetsanpassning av busshållplatser och anslutande gångvägar  

längs det prioriterade nätet
• bytespunkter
• infartsparkeringar för bil och cykel
• framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafik på väg
Observera att det bara är regionala kollektivtrafikmyndigheter som kan söka medel inom 
denna pott.
Länsstyrelsen avsätter inom planperioden 575 miljoner kronor till åtgärdsområde  
Kollektivtrafik.

Medel fördelas enligt följande:
• 40 procent av anslagna medel i åtgärdsområde Kollektivtrafik avsätts för statliga  

investeringar.
• 60 procent av anslagna medel åtgärdsområde Kollektivtrafik avsätts för statlig  

medfinansiering.

Åtgärdsområde Trafiksäkerhet
Medel kommer att fördelas enligt följande prioritetsordning:
• Barns säkra skolvägar, oavsett väghållare
• Separering av oskyddade trafikanter och biltrafik på det primära länsvägnätet och/ 

eller på övrigt vägnät där flöden motiverar detta.
• Smärre åtgärder på det (i första hand) primära vägnätet exempelvis sidoområdes-

åtgärder eller i samband med en hastighetsöversyn.
• Korsningsåtgärder på det primära länsvägnätet och/eller på övrigt vägnät där flöden 

motiverar detta.
Länsstyrelsen avsätter inom planperioden 320 miljoner kronor till åtgärdsområde  
Trafiksäkerhet

Medel fördelas enligt följande:
• 60 procent av anslagna medel i åtgärdsområde Trafiksäkerhet avsätts för statliga  

investeringar.
• 40 procent av anslagna medel åtgärdsområde Trafiksäkerhet avsätts för statlig  

medfinansiering.

Åtgärdsområde Miljö
Medlen i miljöpotten är endast ämnade för statlig medfinansiering och kommuner kan 
söka dessa medel för att åtgärda de negativa effekter som trafik har på livsmiljöer.  
Inom potten prioriteras följande områden:
• Bullerdämpande åtgärder (som är utöver det som kommunen är ålagda enligt miljö-

balken att åtgärda)
• Skydd av vattentäkter samt dagvattenhantering
• Åtgärder för att underlätta uppfyllandet av miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Länsstyrelsen avsätter inom planperioden 75 miljoner kronor till åtgärdsområde Miljö.

Medel fördelas på följande sätt:
• 100 procent av anslagna medel i åtgärdsområde Miljö avsätts för statlig medfinansie-

ring.
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Åtgärdsområde Cykel
Investeringar i regionala cykelstråk prioriteras enligt följande ordning:
• Felande länkar som identifierats i den regionala cykelplanen.
• Gällande mellankommunala länkar uppmuntras samordnade ansökningar för statlig 

medfinansiering.
• Förbättringsåtgärder i och längs befintliga regionala stråk, exempelvis punktåtgärder 

för att förbättra framkomligheten i form av borttagande av hinder, breddning av cykel-
väg, separering från fotgängare, korsningsåtgärder med mera.

• Utbyggnad av regionala cykelstråk där cykelinfrastruktur helt saknas.
• Cykelparkeringar och vägvisning.

Prioritering för övrigt cykelvägnät:
• Felande länkar för att möjliggöra lokalt och mellankommunalt resande.
• Cykelparkeringar och vägvisning.
• Underhållsåtgärder finansieras av respektive väghållare.
Länsstyrelsen avsätter inom planperioden 600 miljoner kronor till åtgärdsområde cykel.

Medel fördelas på följande sätt:
• 40 procent av anslagna medel i åtgärdsområde cykel avsätts för statliga investeringar.
• 60 procent av anslagna medel i åtgärdsområde cykel avsätts för statlig medfinansie-

ring till landsting eller kommun.

Åtgärdsområde Effektivare storstadstrafik 
Åtgärder för effektivare storstadstrafik är komplement för de stora namngivna åtgärder-
na. Åtgärder för effektivare storstadstrafik syftar exempelvis till att senarelägga behovet 
av namngivna åtgärder och öka nyttan i befintlig infrastruktur med permanenta och till-
fälliga lösningar. Exempel på åtgärder kan vara trimningsåtgärder, det vill säga enklare 
arbeten inom befintligt vägområde som körfältsjusteringar, signalprioritering, mindre 
korsningsåtgärder, samt Åtgärdsvalsstudier och samarbeten med andra aktörer.
Länsstyrelsen avsätter inom planperioden 310 miljoner kronor till åtgärdsområdet  
Effektivare storstadstrafik

Medel fördelas på följande sätt:
• 75 procent av anslagna medel i åtgärdsområde Effektivare storstadstrafik avsätts för 

statliga investeringar
• 25 procent av anslagna medel i åtgärdsområde cykel avsätts för statlig medfinansie-

ring till landsting eller kommun.

Många ansökningar för 2014
23 kommuner (plus Trafikförvaltningen och Gotlandskommun inom sin länsplan) har 
lämnat in cirka 200 ansökningar om statlig medfinansiering till en sammanlagd kostnad 
av cirka 400 miljoner kronor. 21 kommuner har beviljats statlig medfinansiering i totalt 
110 beviljade ansökningar och medel har fördelats till åtgärder som får statlig medfi-
nansiering med 6-50 % av godkänd kostnad. Av de beviljade ansökningarna är 7 stycken 
tvåårsprojekt.  

Spårtrafik 2014
De regionala kollektivtrafikmyndigheterna kan ansöka om statlig medfinansiering för 
regionala kollektivtrafikanläggningar för väg-, spår- och sjötrafik. Det kan vara åtgärder 
i infrastruktur för regiontåg, tunnelbana, spårväg med annan infrastrukturhållare än 
Trafikverket. Det kan även vara investeringar i kollektivtrafikanläggningar med regionalt 



14

och lokalt resande, som bytespunkter med buss eller båt. Investeringar där den bidrags-
grundande kostnaden är 25 miljoner kronor eller mer redovisas som namngivna objekt 
i planerna. Den långsiktiga planeringen av statlig medfinansiering sker i samband med 
upprättandet av planer, den nationella investeringsplanen och länsplan för regional 
transportinfrastruktur.

Namngivna spårobjekt i länsplan respektive nationell plan för transportsystemet  
2014-2025 som är pågående eller med planerad byggstart senast 2015.

• Roslagsbanan
• Roslagsbanan kommunala följdinvesteringar
• Tvärspårväg Ost
• Tunnelbaneutbyggnaden
• Lidingöbanan
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Underhåll
Underhållsarbete 
Allt går inte att planera. Ibland är olyckan framme och vi måste utföra akuta underhålls-
åtgärder till följd av en trafikolycka eller skada på till exempel väg, järnväg eller bro. I 
vissa fall kan en skada vara så omfattande att trafiken behöver stängas av eller ledas om. 
Men, för att livslängden på väg- och järnväg ska bli så lång som möjligt, genomför vi re-
gelbundet förebyggande underhåll. Det utförs huvudsakligen på tider då det är lite trafik, 
till exempel under kvällar och nätter samt under sommarhalvåret. Trafikverket samord-
nar i den mån det går de större underhållsarbetena tillsammans med andra parter, så 
att det inte krockar med andra stora arbeten och för att trafiken ska flyta så smidigt som 
möjligt. 

Därför underhåller vi järnvägen
Att åka tåg är det säkraste transportsättet vid sidan av flyget. Det har skett ett par upp-
märksammade urspårningar i Stockholm vilket satt fokus på säkerhet och underhåll på 
järnvägen. Hundratusentals människor åker tåg i Stockholmsområdet varje dag vilket 
gör det till landets mest trafikerade område. För att hålla en hög trafiksäkerhet och 
bättre komfort för resenärerna underhåller därför Trafikverket kontinuerligt järnvägs-
anläggningen i Stockholm och övriga landet. Det innebär bland annat att vi byter ut räls, 
sliprar och komponenter i anläggningen samtidigt renas ofta makadamen och underlag i 
banvallen för att undvika att fukt eller vatten samlas där. Vi har en historisk underhålls-
skuld och sliten anläggning. Bandelarna i centrala Stockholm är extra hårt belastade av 
trafik varför vi också ofta är ute i anläggningen och underhåller. Trafikverket sätter alltid 
säkerheten främst i allt vi gör – både för resenärerna men även för de som jobbar i spåret. 

Trafikverket arbetar intensivt med att förbättra standarden på Sveriges järnvägar
Redan 2011 konstaterade Trafikverket i Kapacitetsutredningen att underhållet på järnvä-
gen släpade efter sedan flera år och att det kommer att ta lång tid innan upprustningen 
är i fas igen. Genom extra tillskott i budgeten och via interna besparingar på Trafikverket 
har förstärkningar gjorts och en plan finns för hur vi successivt ska återställa järnvägen.
Svensk järnväg är en av de säkraste i Europa. Efter de tillbud som har varit i järnvägen 
har generaldirektör Gunnar Malm beslutat om ytterligare fem åtgärder för att förbättra 
underhållet och stärka säkerheten.

1. Trafikverkets internrevision ska undersöka hur besiktningen av järnvägen sköts 
 i storstadsområdena. Fokus ligger på vad som görs när fel rapporteras in och hur 
 de tas om hand. Granskningen som görs med stöd av oberoende tekniska konsulter 
 ska vara klar under första kvartalet 2014.

2. Ett åtgärdsprogram har startat för att undersöka om det går att tidigarelägga 
 avhjälpandet av de icke akuta fel som rapporteras in. De akuta felen avhjälps i dag 
 omedelbart.

3. Trafikverket ser över om det finns brister i organisation eller rutiner.

4. Tredjepartskontrollen av underhållet stärks. Efter ett pilotförsök upphandlas nu 
 kontroller från tredje part som ska granska att Trafikverket får det som är beställt 
 i underhållskontrakten.

5. Vi ska utvärdera om Trafikverket kan ta tillbaka besiktningsverksamheten, 
 som i dag utförs av entreprenörer, i egen regi. Den utvärderingen ska vara klar
 under första kvartalet 2014.



16

Planerad verksamhet i nordvästra länet
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under  
produktion i nordvästra länet under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i 
tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.  

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser
Regeringens mål är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig 
för alla, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. 
Nuläge: Nu pågår den andra etappen av det prioriterade 
nätet av tillgänglig kollektivtrafik, 2011-2015.
Beräknat öppnande: Etapp 2, 31/12 2015. 

Ostkustbanan Stockholm-Uppsala 
För att ökad kapacitet på sträckan och förbättrad 
tillgänglighet till Arlanda. Nuläge: Järnvägsplaneprocess 
fram till beslut om lokalisering för stäckan Skavsta By-
Arlanda, åtgärdsvalsstudie för sträckan Arlanda-Uppsala.

E4/E18 Kapacitetsförstärkning infartsleder  
Trimningsåtgärder och intelligenta transportsystem (ITS 
lösningar) för förbättrad kapacitet och trafikstyrning till 
följd av Förbifarten. Åtgärderna syftar till att säkra vägsys-
temets funktion och kapacitet. 
Nuläge: Åtgärdsvalsstudie Byggstart 2020-2025. 

Framkomlighet i stomlinjenätet för bussar 
Trafikförvaltningen och Trafikverket gör en åtgärdsvals-
studie tillsammans med samtliga intresserade kommuner i 
länet. Syftet är att analysera behov av och föreslå åtgärder 
för förbättrad framkomlighet för stomlinjenätet utanför 
innerstaden samt på vissa viktiga arbetspendlingstråk för 
direktbusslinjer, främst på det nationella vägnätet. 
Studien pågår: 2014 och 2015.

Väg 261, Tappström–Nockeby
Väg 261 Tappström-Nockeby Vi planerar för en ombygg-
nad av vägen till två smala körfält i varje riktning. Två 
körfält ska användas till kollektivtrafik under högtrafik. 
Målet är att förbättra framkomligheten och säkerheten, 
med största möjliga hänsyn till miljö och kultur.
Nuläge: Planläggningsprocess Byggstart: 2015.

Väg 267, Rotebro–Stäket
Vi planerar att skapa planskilda korsningar, bygga en sepa-
rat gång- och cykelväg samt bredda vägen till 2+2 körfält. 
Vi bygger om för att förbättra framkomlighet, trafiksäker-
het och miljö för alla trafikanter.
Nuläge: Planläggningsprocess. Byggstart:  2015.
Beräknat öppnande för trafik 2017.
 
E18, Hjulsta–Kista
9 km motorväg med 6 planskilda trafikplatser, 30 broar,  
2 tunnlar à 300 meter och ny lokalgata mellan Hjulsta och 
Rinkeby. Vägen mellan Hjulsta och Kista är ombyggd för 
att minska bilköerna, bullret och antalet olyckor. Nu kan 
fler företag och människor flytta till områdena runt E18. 
Det blir enklare att ta sig till Järvafältet. 
Nuläge: Hela nya E18 mellan Hjulsta och Kista är öppen för 
trafik. Byggnation av ny lokalgata mellan Hjulsta och Rin-
keby samt återställningsarbeten pågår och beräknas vara 
klara i december 2014.

E18, Trafikplats Kallhäll
En ny av- och påfartsramp mot Enköping på E18 vid trafik-
plats Kallhäll. För ökad framkomlighet och trafiksäkerhet.
Nuläge: Byggskede.
Beräknat öppnande för trafik: 2014
 
E18, Trafikplats Kockbacka
En ny trafikplats mellan Kungsängen och Bro. För att 
förbättra trafiksituationen för parallellvägnätet till E18, 
avlasta befintlig lokalväg samt bidra till den regionala 
utvecklingen. Vi vill förbättra framkomligheten och trafik-
säkerheten för samtliga trafikanter.
Nuläge: Vägplan. Planerad byggstart: 2015.
 
E4 Trafikplats Rotebro 
Planering för att bygga om E4 trafikplats Rotebro.  
För att öka kapaciteten i trafikplatsen.
Nuläge: Vägplan. Preliminär byggstart 2015.  
Preliminär öppning för trafik 2017.

E18 Trafikplats Stäket 
Planering för att bygga om E18 Trafikplats Stäket. 
För att öka kapaciteten i trafikplatsen.
Nuläge: Vägplan. Preliminär byggstart 2015. Preliminär 
öppning för trafik 2017.
 
Rosersberg, Överlämningsbangård 
 Bygga 3,5 km bangård. Överlämningsbangården är en 
förutsättning för att Postens anläggning och kombitermi-
nalen ska fungera, vilket i sin tur leder till att vi kan trans-
portera varor och gods på långa sträckor via järnväg.
Nuläge: Byggskede.
Banagården beräknas vara klar 2014.
 
Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll
Två spår byggs ut till fyra, cirka 20 km. Pendeltågen 
separeras från övrig tågtrafik. Det ger tätare turer, bättre 
punktlighet och kortare restid. 
Nuläge: Vi bygger på sträckan Barkarby-Kallhäll. Utred-
ning och planering för sträckan Tomteboda-Barkarby pågår. 
Utbyggnaden för hela sträckan är klar 2025.

262, Danderyd–Rösjön 
Nuvarande vägutformning inbjuder till höga hastigheter 
och längs vägen har ett flertal allvarliga olyckor inträffat. 
Möjligheten för cyklister att röra sig längs och över vägen 
trafiksäkert är begränsad då sträckan saknar cykelinfra-
struktur och säkra passager. Sträckan är en del i det regio-
nala cykelvägnätet. Åtgärder planeras för ökad trafiksäker-
het, tillgänglighet för gång och cykel. Åtgärden innebär 
en gång- och cykelväg längs med väg 262, på 3,6 kilometer 
och korsningsåtgärder. 
Nuläge: Planläggningsprocess. Byggstart: 2016.
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Väg 859, Märstastråket 
Bygga gång- och cykelväg och en lösning på trafiksäkerhe-
ten i korsningen. Märstastråket är ett cirka 39 kilometer 
långt cykelstråk mellan Stockholm och Märsta. Mellan 
Upplands Väsby och Rosersberg saknas dock två länkar, 
en sträcka på totalt cirka 5 km. Avsikten med projektet är 
att bygga bort de saknade delarna och skapa ett samman-
hängande cykelstråk. Nuläge: under 2014 slutförs arbetet 
med vägplan. Byggstart: första kvartalet 2015.

Väg 261, Väg Skydd av Mälaren genom 
åtgärder på Nockebybron, Ekerö
Åtgärden genomförs för att skydda Mälaren från förore-
ningar från förorenat vägdagvatten och risker vid ev. 
olycka med farligt gods genom skyddsåtgärder på 
bron och tillrinnande vägområde samt avled-
ning och rening i reningsanläggning innan 
utsläpp till Mälaren. 
Nuläge: pågår, etapp 1 klar. Byggstart 
etapp 2: 2014

Märsta station, kapacitets- och tillgänglighetsbris-
ter Åtgärdsvalsstudie Märsta station
Märsta station har kapacitets- och tillgänglighetsbrister 
och stationen behöver ses över för att kunna skapa en 
mer funktionell bytespunkt. Åtgärdsvalsstudien syftar till 
att identifiera bristerna och föreslå åtgärder baserat på 
tidigare framtagna underlag.  Åtgärderna ska om möjligt 
samordnas med kommande underhållsåtgärder. Arbetet 
med åtgärdsvalsstudien startar under 2014.
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Planerad verksamhet i nordöstra länet
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under  
produktion i nordöstra länet under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i 
tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser
Regeringens mål är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig 
för alla, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. 
Nuläge: Nu pågår den andra etappen av det prioriterade 
nätet av tillgänglig kollektivtrafik, 2011-2015.
Beräknat öppnande: Etapp 2, 31/12 2015. 

E4/E18 Kapacitetsförstärkning infartsleder  
Trimningsåtgärder och intelligenta transportsystem (ITS 
lösningar) för förbättrad kapacitet och trafikstyrning till 
följd av Förbifarten. Åtgärderna syftar till att säkra vägsys-
temets funktion och kapacitet. 
Nuläge: Åtgärdsvalsstudie Byggstart 2020-2025. 

Framkomlighet i stomlinjenätet för bussar 
Trafikförvaltningen och Trafikverket gör en åtgärdsvals-
studie tillsammans med samtliga intresserade kommuner i 
länet. Syftet är att analysera behov av och föreslå åtgärder 
för förbättrad framkomlighet för stomlinjenätet utanför 
innerstaden samt på vissa viktiga arbetspendlingstråk för 
direktbusslinjer, främst på det nationella vägnätet. 
Studien pågår: 2014 och 2015.

Väg 76/283 Norrtälje-Grisslehamn
Åtgärdsvalsstudie för sträckan Norrtälje & Grisslehamn, 
längs väg 76 & 283 har gjorts i samråd med Trafikverket, 
Norrtälje kommun, Trafikförvaltningen samt flera intres-
seföreningar i området. Vägens funktioner ska behållas 
med förbättrad trafiksäkerhet för alla trafikantslag och 
förbättrade möjligheter för oskyddade trafikanter att röra 
sig längs vägen. Flera generella och nio särskilda pro-
blempunkter har definierats med förslag till åtgärder, tex i 
Grisslehamns tätort.
Nuläge: Rapporten är klar. Arbetet med avsiktsförklaringen 
och handlingplanen om hur förslagen ska hanteras fortsät-
ter under 2014.

Regional kapacitetsstark kollektivtrafik 
till Nordostsektorn 
Åtgärdsvals- & idéstudie för regional kapacitetsstark 
kollektivtrafik till Nordostsektorn, som bidrar till ökad 
regional tillgänglighet och utvecklingen av en tät och fler-
kärnig region. I första hand omfattar studien tillgänglighet 
mellan Nordostsektorn och övriga Stockholmsregionen.
Nuläge: Remiss av åtgärdsvals- och idéstudien är nyligen 
avslutad och en slutversion ska godkännas av lands-
tingets trafiknämnd. I samband med detta kommer ev 
utredningsbeslut från trafiknämnden om att genomföra 
förstudie enligt landstingets planeringsprocess hösten 
2014-2015.

Väg 76, Förbi Norrtälje, Västra vägen 
En ny väg förbi Norrtälje. För ökad trafiksäkerhet och 
framkomlighet på väg 76 samt minskad trafikmängd i  
centrala Norrtälje. 
Invigd och öppnad för trafik juni 2014. 
 

Väg 77, Länsgränsen–Rösa
Förbättra standarden på väg 77 mellan Uppsala länsgräns 
och trafikplats Rösa. För ökad tillgänglighet och trafiksä-
kerhet samt minskad miljöpåverkan.
Nuläge: Planläggningsprocess Planerad byggstart: 2018.
 
Väg 77, Midsjö–Rimbo, gång- och cykelväg 
En gång- och cykelväg mellan Midsjö och Rimbo. För 
förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet främst för de 
oskyddade trafikanterna. Nuläge: Produktion
Beräknat öppnande för trafik: sommaren 2015.

Väg 268, E4–Grana
Utredning av ny sträckning för väg 268 mellan E4 och 
Grana samt ny gång- och cykelväg mellan Grana och Val-
lentuna. Förbättra tvärförbindelsen mellan Vallentuna och 
Upplands Väsby/E4-stråket, för ökad framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 
Nuläge: Planläggningsprocess Byggstart: 2017
 
Väg 276, Åkersberga-Söralidsvägen
Trafiksäkerheten på väg 276 ska förbättras liksom ka-
paciteten vid befintlig trevägskkorsning mellan väg 276 
och Sockenvägen. Tillgängligheten och trafiksäkerheten 
ska förbättras för oskyddade trafikanter. En ny lokalväg 
med gång- och cykelväg anläggs mellan Sjöbergsvägen 
och Sockenvägen, cirkulationsplats i korsningen väg 
276/Sockenvägen, nya hållplatser på väg 276 i höjd med 
Ruddammsvägen, gång- och cykelbro över väg 276 samt 
fastighetsnära bullerskyddsåtgärder samt bullervall mel-
lan lokalväg och Talludden. Nuläge: Planläggningsprocess. 
Byggstart: 2016

E18, Trafikplats Viggbyholm och Roslags Näsby
Ombyggnad av trafikplatserna. För ökad framkomlighet 
och trafiksäkerhet. Nuläge: Byggskede för Viggbyholm, 
vägplan för Roslags Näsby.
Beräknat öppnande för trafik: Viggbyholm 2015, Roslags 
Näsby 2018.

E18, Danderyd nya busshållsplatser vid motorväg
Nya busshållplatser på E18 vid Danderyds gymnasium. För 
att pendlande bussresenärer ska få en smidigare och kor-
tare resväg. Nuläge: Arbetsplan. Planerad byggstart år 2015.
 
E18, Arninge resecentrum
Ny motorvägshållplats, bytespunkt, vid E18 i Arninge. Till 
Arninge station ska Roslagsbanan, motorväg och lokalbus-
sar samordnas till ett resecentrum. För utveckling mot ett 
regionalt handels-och bostadsområde.
Nuläge: Vägplan.
 
E18, Norrtälje–Kapellskär 
Mötesfri väg på E18 mellan trafikplats Norrtälje och Ka-
pellskär. Vi vill öka trafiksäkerheten och anpassa vägens 
kapacitet till ökad trafik.
Nuläge: Vägplan Planerad byggstart 2015.
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262, Danderyd–Rösjön
Nuvarande vägutformning inbjuder till höga hastig-
heter och längs vägen har ett flertal allvarliga olyckor 
inträffat. Möjligheten för cyklister att röra sig längs 
och över vägen trafiksäkert är begränsad då sträckan 
saknar cykelinfrastruktur och säkra passager. Sträckan 
är en del i det regionala cykelvägnätet. Åtgärder plane-
ras för ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet för gång och 
cykel. Åtgärden innebär en gång- och cykelväg längs 
med väg 262, på 3,6 kilometer och korsningsåtgärder. 
Nuläge: Planläggningsprocess. Byggstart: 2016.

Väg 276 Åkersberga, 
Sviningevägen-Söralidsvägen
Trimningsåtgärder av väg för att öka framkomlighe-
ten genom Åkersberga. Projektet är vilande pågrund 
förseningar med tunnelrenoveringen som görs av 
kommunen. Så fort  tunneln är färdigrenoverad fort-
sätter trimningen av vägen. Det kommer att behöva 
byggas en cirkulation vid Rallarvägen som inte ingår 
i planeringen för denna vägtrimning. Nuläge: Produk-
tion Beräknat öppnande: 2015 beroende på förseningen 
av tunnelrenoveringen.

10

Regionalt cykelstråk, Täbystråket
På sträckan Roslagstull - Mörby Centrum, ett högklas-
sigt cykel- och gångstråk där gångbana är separerad från 
cykeltrafiken. För att bidra till ökad cykelpendling mel-
lan kommunerna i nordöstra Stockholm och innerstaden. 
Genomförs i samband med E18 Frescati – Bergshamra – 
Stocksundsbron. Nuläge: Vägplan Byggstart: 2017-2019

E18 Danderyd – Arninge 
Genomgående kollektivtrafikkörfält mellan Danderyds 
kyrkan - Arninge för att öka kollektivtrafikresandet och 
miska trängseln på infartsleder och i cityområdet.  
Nuläge: Planeringsprocess Byggstart: 2017-2019.
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Planerad verksamhet i centrala Stockholm
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under  
produktion i centrala Stockholm under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i 
tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

Citybanan
En 6 km lång pendeltågstunnel under centrala Stock-
holm. Två nya stationer: Stockholm City och Stockholm 
Odenplan. Med Citybanan fördubblas kapaciteten för 
såväl pendeltåg som regional- och fjärrtåg till och från 
Stockholm samtidigt som tillgängligheten ökar med de 
nya stationerna.
Nuläge: Mark- och betongarbeten pågår samt inredning av 
nya stationerna. Järnvägsarbetena i tunneln pågår.
Öppnar för trafik: 2017.
 
E4/E20, Norra länken Tomteboda-Värtan
Blir totalt 5 kilometer lång och går huvudsakligen i tunn-
lar. En del ska däckas över för att ge plats åt Hagastaden. 
Norra länken förbättrar framkomligheten och skapar nya 
möjligheter för regionen. Nuläge: Byggnation pågår.
Beräknat öppnande: Norrtull/Frescati – Värtan 30 novem-
ber 2014, Tomteboda-Norrtull 2017.
 
E4/E20, Tomteboda–Haga södra
Kapacitetsförbättrande åtgärder mellan Tomteboda och 
Haga södra. Åtgärden är central för framkomligheten i 
hela länet. Nuläge: Pågående.
Beräknat öppnande för trafik: 2018.

Järnvägen genom centrala Stockholm 
Broarna och tunnlarna på sträckan Stockholm central 
Stockholm södra över den så kallade Getingmidjan har 
nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut. Arbetet 
är ett led i att säkerställa en robust trafik på Sveriges mest 
trafikerade järnvägssträcka.
Nuläge: Planering/projektering.  Byggstart: 2017-2019

E4/E20, Trafikplats Kristineberg
Ombyggnad av trafikplats Kristineberg på Nordvästra 
Kungsholmen samt för att frigöra mark för framtida be-
byggelse i området och få en säkrare påfartsramp söderut.
Nuläge: Byggnation pågår
Beräknat öppnande för trafik: 2015.

Stockholm C – Sörentorp
Ett par av driftspåren på sträckan Stockholm C - Sören-
torp rustas så att hastigheterna kan höjas från 40 km per 
timme till 80-100 km/timme. Automatic train control 
införs för höjd säkerhet samt fler växelförbindelser för 
ökad flexibilitet. Åtgärden leder till ökad driftsäkerhet 
samt att tågen får kortare restid till serviceanläggningen i 
Hagalund. Byggstart: 2014-2016

Hagalund, bangårdsombyggnad
Bangården byggs om för att höja kapaciteten genom an-
passning av anläggningens utformning för dagens fordon 
och användningssättet av bangården. För att öka kapaci-
teten för uppställning, fordonsunderhåll och tågtvättning.  
Nuläge: Planering Byggstart: 2020-2025

E18 Frescati – Bergshamra – Stocksundsbron
Utökning av körfält på sträckan Frescati - Bergshamra 
fram till Stocksundsbron och utökning av norrgående 
körfält på Stocksundsbron. Nuläge: Vägplan. Byggstart 
2017-2019

Östlig förbindelse, förberedelse 
Utreda en utformning av en östlig vägförbindelse  
(Österleden) under Saltsjön mellan Värtan och Nacka.
Nuläge: Vägplan

Väg E4/E20, Skydd av Mälaren 
Åtgärden genomförs på Essingebron/Gröndalsbron för 
att skydda vattentäkten Mälaren från föroreningar från 
förorenat vägdagvatten och risker vid ev. olycka med 
farligt gods genom skyddsåtgärder inom vägområdet samt 
avledning och rening i reningsanläggning innan utsläpp 
till vattentäkten. 
Etapp 1 klar. Byggstart etapp 2: 2015

Underhåll av Årstabron
Gamla Årstabron, etapp 3
Underhållsåtgärd. Byte av tätskikt och spårbana i stålbro. 
Gamla Årstabron kommer att vara avstängd under perio-
den. Tågtrafiken går över Nya Årstabron.
Nuläge: projektering
Byggstart: april 2015. Öppnas för trafik: aug 2015.

E4/E20 Essingeleden – Södra Länken
Ny ramp från E4:an söderifrån mot trafikplats Åbyvägen. 
Plus en ny ramp från cirkulationsplatsen vid trafikplats 
Åbyvägen som ansluter till mittremsan på Årstalänken. 
För att förbättra framkomligheten och minska risken för 
störningar. Nuläge: Planläggningsprocess.
Byggstart: 2017-2019

E4 Norrtull (Haga södra) – Kista
Upprustning av vägen med nytt kövarningssystem och 
utökning med fler körfält: För att förstärka kapaciteten på 
sträckan.
Nuläge: Byggnation
Planeras vara klart: 2016
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Tillgänglighetsanpassning 
busshållplatser
Regeringens mål är att kollektiv-
trafiken ska vara tillgänglig för alla, 
oavsett om man har funktionsnedsättning 
eller ej.  Nuläge: Nu pågår den andra etappen 
av det prioriterade nätet av tillgänglig 
kollektivtrafik, 2011-2015. 
Beräknat öppnande: Etapp 2, 31/12 2015.

Ostkustbanan Stockholm-Uppsala 
För att ökad kapacitet på sträckan och förbättrad 
tillgänglighet till Arlanda. Nuläge: Järnvägsplaneprocess 
fram till beslut om lokalisering för stäckan Skavsta 
By-Arlanda, åtgärdsvalsstudie för sträckan Arlanda-Uppsala
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Åtgärdsval Ökad tillgänglighet Solna – Sundbyberg – Bromma
Processen görs av Stockholms-, Solnas-, Sundbybergs stad och Trafikverket i samarbete med Trafikförvaltningen 
och Länsstyrelsen. 40 000 bostäder planeras i området, trafiksystemets negativa konsekvenser begränsar vilka 
områden som kan bebyggas. Syftet är att hitta åtgärder för en tät, tillgänglig och attraktiv stadsbebyggelse. 
Nuläge: Trafikanalyser av olika utredningsalternativ börjar bli klara. För bl a kollektivtrafik- och parkeringsåtgär-
der, mindre infrastrukturåtgärder och en ny motorvägstunnel: ”Huvudstaleden”. Rapporten blir klar till somma-
ren. I höst görs samhällsekonomiska bedömningar av åtgärdsalternativen. Nuläge: Studen klar 2014
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Tillgänglighetsanpassning busshållplatser
Regeringens mål är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig 
för alla, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. 
Nuläge: Nu pågår den andra etappen av det prioriterade 
nätet av tillgänglig kollektivtrafik, 2011-2015.
Beräknat öppnande: Etapp 2, 31/12 2015. 

E4/E18 Kapacitetsförstärkning infartsleder  
Trimningsåtgärder och intelligenta transportsystem (ITS 
lösningar) för förbättrad kapacitet och trafikstyrning till 
följd av Förbifarten. Åtgärderna syftar till att säkra vägsys-
temets funktion och kapacitet. Nuläge: Åtgärdsvalsstudie 
Byggstart 2020-2025 

Framkomlighet i stomlinjenätet för bussar 
Trafikförvaltningen och Trafikverket gör en åtgärdsvals-
studie tillsammans med samtliga intresserade kommuner i 
länet. Syftet är att analysera behov av och föreslå åtgärder 
för förbättrad framkomlighet för stomlinjenätet utanför 
innerstaden samt på vissa viktiga arbetspendlingstråk för 
direktbusslinjer, främst på det nationella vägnätet. Studien 
pågår: 2014 och 2015

Väg 226 Huddingevägen
Åtgärdsvalsstudie Vårsta-Södra länken.  Väg 226 är idag 
en viktig led i södra Stockholm och är tillsammans med 
väg 73 och E4 primärleder i vägsystemet för koppling 
mellan södra länsdelen och Stockholms inre motorväg-
system. Kommunerna och Trafikverket saknar en enhetlig 
standard och målsättning för väg 226, det är tydligt i 
planering av kommande och pågående projekt vid vägen.  
Åtgärdsvalsstudiearbetet syftar till att fastställa ett möjligt 
framtida kapacitetsutnyttjande och utformning för väg 
226. Åtgärdsvalsstudien pågår 2014-2015

Väg 57, Gnesta–E4
Vägen utgör en viktig förbindelse för arbetspendling till 
Södertälje och Stockholm. För attt förbättra förutsättning-
arna för arbetspendling  genomförs ombyggnad i syfte att 
öka trafiksäkerheten och öka  framkomligheten längs med 
sträckan. Nuläge: Planläggningsprocess. Byggstart: 2015. 

Väg 226, Gång- & cykelväg  
Skyttbrink–Tullinge station
En ny gång- och cykelväg. För ökad trafiksäkerhet för 
oskyddade trafikanter. Nuläge: Planläggningsprocess.
Byggstart: 2015 Beräknat öppnande: 2016.

Väg 226, Dalvägen, Björkvägen & norrut,  
gång-& cykelväg
Längs Dalvägen (226) mellan Tumba och Vårsta finns 
en separat gång- och cykelväg. På en delsträcka mellan  
korsningen med Björkvägen och cirka 750 meter norrut 
saknas gång- och cykelväg. Många arbetspendlare använ-
der vägen och det finns behov av gång- & cykelväg för hela 
sträckan.  Nuläge: Framtagning av uppdragsbeskrivning 
pågår. Beräknat öppnande: 2016.

Banaväg Flemingsberg Flemingsberg, ytterligare 
plattformsspår, spår 0
Ett nytt järnvägsspår vid Flemingsbergs station. För att 
öka kapaciteten i spårtrafiken och bidra till den regionala 
utveckling och vara ett av flera alternativ för att hantera 
tågtrafiken vid en kommande renovering av järnvägsbro-
arna över Norr- och Söderström i centrala Stockholm, den 
så kallade Getingmidjan. 
Nuläge: Planering Byggstart: 2014-2016

Väg 226, Tumba–Tullinge
Förbättringsåtgärder mellan Tumba och Tullinge. För 
ökad framkomlighet och trafiksäkerhet, speciellt för gång- 
och cykeltrafikanter. I projektet ingår även att busstermi-
nalen på Tullinge station görs om.
Nuläge: Byggnation. 
Beräknat öppnande: 2014 (investering 2015). 

Tvärförbindelse Södertörn
Tvärförbindelse Södertörn är en 20 kilometers vägförbin-
delse för kollektivtrafik, bil, cykel- och gångtrafikanter 
mellan E4/E20 i väster och väg 73 i öster. Regionala stads-
kärnor i södra Stockholm binds samman och får anslut-
ning till huvudleder. Ger ökad tillgänglighet, trafiksäker-
het och tillväxt för området. Nuläge: Planläggningsarbetet 
inleds under 2014. Byggstart: 2017-2019.
 
Väg 509, Nykvarn
Åtgärder för gång- och cykeltrafikanter samt korsningsåt-
gärder. För ökad trafiksäkerhet och tydligare trafikmiljö.
Nuläge: Planläggningsprocess
Beräknat öppnande för trafik: 2016.

Väg 584, Fiskarhagen
Åtgärder för att bland annat separera gående och cyklister 
från fordonstrafik. För ökad trafiksäkerhet och tillgänglig-
het för oskyddade trafikanter.
Nuläge: Planläggningsprocess. Beräknat öppnande: 2016.

E4, Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm är en ny sträckning för E4 väster om 
Stockholm som kommer att  förenkla vardagen och skapa 
möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande 
region. Leden binder samman de norra och södra länsde-
larna, avlastar Essingeleden och innerstaden och minskar 
känsligheten i Stockholms trafiksystem. Restiden för hela 
sträckan beräknas till 15 minuter. För att skona miljön går 
drygt 18 km av vägens 21 km i tunnel. Projektet pågår med 
förberedande arbeten, projektering och tillståndsproces-
ser. Ett första spadtag planeras år 2014 och byggtiden är 
cirka tio år.

Väg 258 Hågelbyleden 
Trafikverket planerar för ett antal punktinsatser som ska 
förbättra kapaciteten längs vägen
Byggstart: 2014. Klart: 2014.
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Planerad verksamhet i sydvästra länet
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under 
 prodution i sydvästra länet under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i 
tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.
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E20, Trafikplats Almnäs
Anslutning av Almnäs till E20 mellan Södertälje och Ny-
kvarn. För att området Almnäs ska kunna byggas ut med 
bostäder och företagsverksamheter. 
Trafikplatsen ska stå klar i oktober 2014.

Farled Södertälje-Landsort
Farleden är i stort behov av säkerhetshöjande åtgärder. 
Södertälje Hamn har behov av ökad kapacitet av farleden 
mellan Landsort och Södertälje hamn på grund av för-
väntad ökning av bredare containerfartyg och fartyg med 
större djupgång samt utvidgning av oljehamnen för att 
kunna ta emot större volymer. Åtgärdsvalsstudien utreder 
åtgärder på: Farledssträckan Landsort – Södertälje Hamn, 
Järnvägsanläggningen i Södertälje Hamn, godsbangården 
Södertälje hamn och vidare anslutningen mot stambanan 
samt vägsystemet mellan Södertälje hamn och E4an.
Nuläge: Åtgärdsvalsstudie pågår: Klar hösten 2014
 
E4/E20 Södertäljevägen mellan Trafikplats 
Moraberg & motorvägsbron i Södertälje
Vägen får ett extra körfält i vardera riktning och utrustas 
med kövarningssytem, trafikövervakningskameror 
och radar. Syfte är att öka framkomlighet och 
trafiksäkerhet.
Nuläge: Byggskede. Arbetet beräk-
nas vara klart sista kvartalet 
2014.

226 Högskolan, Tra-
fikplats anslutning 
Alfreds Nobels allé 
Trafikplatsen blir 
en infartsväg till 
Flemingsbergs 
centrala delar samt 
till Södertörns 
högskola och uni-
versitetssjukhuset. 
Avlastar korsning-
en vid Hälsovägen 
som kan byggas 
om för att priori-
tera kollektivtrafik o 
okyddade trafikanter. 
Utformas som en över-
liggande cirkulation med 
ramper i norr och söder mot 
väg 226.  
Nuläge: planläggningsprocess. 
Byggstart: 2016.

226 Pålamalmsvägen- 
Högskolan 
Vägen breddas till fyra körfält 
från Hälsovägen söderut till i 
höjd med Lilla och Stora Pål-
dalen och ansluts till ramper 
från 226 österut till ny väg 
med 1+1 körfält till Pålamalm-
svägen. Nuläge: Planläggning 
Byggstart: 2014 

Väg 522 och 576 Malmsjöåsen
Åtgärden ska genomföras för att skydda vattenförekom-
sten Malmsjöåsen från föroreningar från förorenat väg-
dagvatten och risker vid ev. olycka med farligt gods, och en 
beredskapsplan ska upprättas i samråd med TelgeNät och 
Räddningstjänsten. Möjligheter till ytterligare riskreduce-
rande åtgärder ska även studeras. 
Byggstart hösten 2014

Väg 576, Kämsta-Sundsvik 
Längs väg 576 är cykel möjligheterna begränsade och på 
sträckan mellan den enskilda vägen mot Kämsta (Turinge 
kyrka) och väg 509 saknas en separerad gång- & cykelväg. 
Sträckan är inte ett regionalt cykelstråk. Nykvarns kom-
mun planerar en exploatering av bostäder norr om väg 576 
vid Vidbynäs golfklubb.
Nuläge: Planläggning.
Byggstart: 2015. Beräknat öppnande: 2017.
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Planerad verksamhet för sydöstra länet
Här presenteras en lista med de större åtgärderna som planeras eller redan är under  
produktion i sydöstra länet under 2014. Vissa objekt kan komma att skjutas framåt i tiden 
om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.

Tillgänglighetsanpassning busshållplatser
Regeringens mål är att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig 
för alla, oavsett om man har funktionsnedsättning eller ej. 
Nuläge: Nu pågår den andra etappen av det prioriterade 
nätet av tillgänglig kollektivtrafik, 2011-2015.
Beräknat öppnande: Etapp 2, 31/12 2015. 

E4/E18 Kapacitetsförstärkning infartsleder  
Trimningsåtgärder och intelligenta transportsystem (ITS 
lösningar) för förbättrad kapacitet och trafikstyrning till 
följd av Förbifarten. Åtgärderna syftar till att säkra vägsys-
temets funktion och kapacitet. Nuläge: Åtgärdsvalsstudie 
Byggstart 2020-2025.

Framkomlighet i stomlinjenätet för bussar 
Trafikförvaltningen och Trafikverket gör en åtgärdsvals-
studie tillsammans med samtliga intresserade kommuner i 
länet. Syftet är att analysera behov av och föreslå åtgärder 
för förbättrad framkomlighet för stomlinjenätet utanför 
innerstaden samt på vissa viktiga arbetspendlingstråk för 
direktbusslinjer, främst på det nationella vägnätet. 
Studien pågår: 2014 och 2015.

Väg 225 mellan väg 73 och Lövstalund
Åtgärdsvalsstudien görs i samarbete mellan Trafikver-
ket, Trafikförvaltningen samt Nynäshamns och Botkyrka 
kommuner. För att samla kunskap och definiera sträckans 
funktioner, nå en gemensam syn på vägens framtid samt ta 
fram förslag till åtgärder. Föreslagna åtgärder rör främst 
trafiksäkerhet samt åtgärder för oskyddade trafikanter. 
Stråket är med i Trafikförvaltningens stomnätsplan. För att 
stombuss ska kunna trafikera sträckan krävs breddning av 
vägen till 7 meter på stora delar. 
Arbetet inleddes i september 2013 och beräknas vara klart i 
september 2014. Sedan tar arbete med avsiktsförklaring och 
överenskommelser om finansiering och genomförandet vid.

Väg 646, Väg Skydd av vattenförekomst Brunn, 
Värmdö   
Under år 2014 genomför vi en åtgärdsvalsstudie för att 
studera möjligheter att skydda Ingarös vattentäkt från 
föroreningar från förorenat trafikdagvatten och att minska 
risker för olyckor.  Byggstart 2015.

Vega pendelstation
Vi planerar för en ny pendeltågsstation på Nynäsbanan och 
en ny trafikplats på väg 73. För att säkra framkomligheten 
och säkerheten för alla trafikslag mellan Nynäshamn och 
Stockholm, och för den framtida kollektivtrafikförsörjning-
en av stadsdelen Vega i Haninge kommun.
Nuläge: Planering och förberedelser inför upphandling pågår. 
Byggstart: 2015. Beräknas vara klart: 2019. 

Väg 73, Trafikplats Vega
Nybyggnad av en trafikplats på väg 73 och en ombyggnad 
av trafikplats Handen.  Syftet är att förbättra framkomlig-
heten och trafiksäkerheten för trafikanterna.
Nuläge: Planläggningsprocess. 
Byggstart 2015. Beräknas öppna för trafik 2017.

Väg 222, Kvarnholmen Trafikplats
 Ny trafikplats planeras vid Kvarnholmen för att skapa 
förbindelse mellan Kvarnholmsförbindelsen och väg 222 
Värmdöleden.
Nuläge: Planläggningsprocess Byggstart: 2015

Väg 222, Skurubron
Byggnation av ny Skurubro och Björknäsrampen för för-
bättrad framkomlighet och säkerhet på väg 222 Värmdö-
leden.  Nuläge: Planläggningsprocess
Byggstart 2016. Beräknas öppnande: 2019.
 
Väg 222, Strömma Kanal
Ny gång- och cykelväg planeras att byggas längs med 
Dalkrokstigen och Strömma kanal, i Värmdö kommun. 
Syfte är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för 
oskyddade trafikanter. Sträckan Dalkrokstigen - Ripvägen 
följer det område där Värmdö kommun utför vatten- och 
avloppsutbyggnad (VA). Trafikverkets utbyggnad av gång- 
och cykelväg och Värmdö kommuns utbyggnad av VA kom-
mer att samordnas i byggskedet.
Nuläge: Planläggningsprocess Byggstart: 2015

Väg 229, Norra Sköndal
Ombyggnad av busshållplatser vid Norra Sköndal för att 
öka trafiksäkerheten och tillgänglighet för bussresenärer, 
skapa en tryggare miljö vid busshållplatser och gångpassa-
ger samt ökad framkomlighet för busstrafiken.
Nuläge: Planläggningsprocess Byggstart: 2015

Väg 560, Västerhaninge - Årsta havsbad
Behovet av en cykelväg längs sträckan är stort och efterfrå-
gas sedan länge. Kommunen är angelägna om en cykelväg 
längs väg 560 till Västerhaninge som gör det möjligt att 
cykla till Årsta Havsbad och vidare ut i skärgården. Stan-
dard på cykelvägen bör utredas, tex sk sommarcykelväg. 
Anslutningar till det lokala cykelvägnätet är viktig.  
Nuläge: Uppdragsbeskrivning under framtagning Beräknat 
öppnande – 2017/2018

Nynäsbanan,godsanpassning kraft/buller
 Åtgärder för att hantera den påverkan på omgivningen 
som eventuell ökad godstrafik skapar. 
Nuläge: planering. Byggstart: 2016.

Nynäsbanan, Tungelsta–Hemfosa dubbelspår
Vi planerar för förlängningen av dubbelspåret till Hem-
fosa. För att förbättra punktligheten och öka säkerheten på 
Nynäsbanan. Nuläge: Planläggningsprocess.
Byggstart: 2015. Beräknas vara klart 2017.
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Väg 227 Odinsvägen 
Bygga ny gång- och cykelväg. 
Syfte är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Nuläge: Planläggningsprocess. Byggstart: 2015.

Ny allmän Färjeled Lagnö-Tynningö 
Säkerställa drift och underhåll av färjeleden mellan Norra 
Lagnö och Tynningö. 
Syfte är att skapa tillgänglighet mellan fastlandet och Tyn-
ningö för biltrafik och kollektivtrafikanter, samt ökad tra-
fiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Nuläge: arbetsplan.

222 Mölnvik-Insjön (kollektivkörfält) 
Vägen breddas till fyra körfält mellan Mölnvik till Farsta-
bron mot dagens tre. Farstabron behåller nuvarande tre 
körfält varav det mittersta är omvändbart. Åtgärderna 
görs inom befintligt vägområde. 
Nuläge: Planering.  Byggstart: 2015.

Väg 646, Gustavsberg-Rosenlund 
Gång- & cykelväg, på sträckan mellan Gustavsbergs 
centrum och Björkviks brygga finns bara cykelväg 
i centrala Gustavsberg och i Brunn, på Ingarö i 
övrigt saknas sammanhängande cykelförbin-
delse mellan de här punkterna. Utbyggnad 
av gång- och cykelväg skulle innebära en 
viktig cykellänk mellan Gustavsberg 
och Ingarö. 
Nuläge: Planläggningsprocess. 
Beräknat öppnande: 2016/2017.

222, Mölnvik-Ålstäket 
Vägen breddas till fyra körfält, varav de två yttersta reser-
veras för kollektivtrafik, en trafikplats byggs i Mölnvik, 
cirkulationsplatsen i Ålstäket utökas med ytterligare ett 
körfält, gång- och cykelbana byggs på vägens norra sida 
samt ett antal  gång- och cykelpassager under vägen. 
På den södra sidan av vägen anläggs en lokalgata för att 
samla ihop tomtutfarter till en anslutningspunkt. I sam-
band med vägåtgärderna utförs åtgärder för omhänder-
tagande av dagvatten samt bullerskyddsåtgärder. 
Nuläge: Vägplan. Byggstart 2017.
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Tungelstavägen/Stavsvägen 
Trafikverket driver ihop med Haninge kommun och Trafikförvaltningen en åtgärdsvalsstudie för väg 257, sträckan Västerhaninge 
och Tungelsta samt väg 556-Stavsvägen. För att identifiera lösningar på aktuella kapacitets- och trafiksäkerhetsbrister som kan 
förstärkas av kommunens planer på exploateringar. Åtgärdsvalsstudien i slutfasen. Trafikanalys ska genomföras och effektbedöm-
ningar ska göras på föreslagna åtgärder. Fler utredningar kan bli aktuellt. Studien blir klar 2014. I länsplan är åtgärder för Tungel-
stavägen och Stavsvägen med som två separata objekt. Medel är periodiserade med start 2019 och framåt.

Väg 222 Tillgänglighet Sydöstra Boo
Nacka kommun driver ett planarbete i Sydöstra Boo och anser att området behöver bättre tillgänglighet till väg 222 för nyttotrafik, 
kollektivtrafik och privatbilister. Åtgärdsvalsstudien ska  visa möjliga förslag på utformning av en trafikplats på väg 222 samt möj-
liga prioriteringar mellan trafikslagen i gaturummet på Boovägen och vilka åtgärder och prioriteringar som behövs. Studien drivs 
av Nacka kommun i samarbete med Trafikverket och Trafikförvaltningen. Rapporten beräknas vara klar till sommaren 2014
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Väg 148, Vägskydd av Skogsholms vattentäkt, 
fortsatt utredning, Gotland   
Den tidigare genomförda förstudien ska kompletteras 
med ytterligare utredning utifrån nya förutsättningar i 
form av nytt förslag till skyddsområde och ökat fokus på 
möjligheter till riskreducerande åtgärder. En beredskaps-
plan ska också tas fram i samråd med Gotlands kommun 
och Räddningstjänsten samt uppdatering av skyltning. 
 
Väg 140-627, Kneippbyn Högklint
En ombyggnad av korsningen väg 140/väg 627 och en 
förlängning av gång- och cykelvägen från Kneippbyn och 
fram mot Nygårds. För ökad framkomlighet och trafiksä-
kerhet, främst för oskyddade trafikanter.
Nuläge: Granskningshandlingen har skickats vidare för 
fastställelse. Planerad byggstart september 2014.
Beräknat öppnande för trafik: oktober 2015

Väg 140 Västergarn–Klintehamn
En 8 kilometer lång gång- och cykelväg mellan Västergarn 
och Klintehamn. För att förbättra trafiksäkerhet och till-
gänglighet för oskyddade trafikanter. Förslaget innebär en 
förlängning av den gång- och cykelväg som går från Visby 
söderut förbi Tofta.
Nuläge: Planläggningsprocessen påbörjas under våren 2014. 
Beräknat öppnande för trafik: Slutet av 2016.

2

1

Planerad verksamhet på Gotland
Medlen som finns avsatta för Gotland i länsplanen är mycket begränsade. De projekt 
som pågår eller planeras under 2014 presenteras här. Vissa objekt kan komma att skjutas 
framåt i tiden om tilldelningen av medel blir mindre än väntat.
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Trafikverket, 172 90 Sundbyberg, Besöksadress: Sundbybergsvägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se/stockholm

Så kontaktar du oss
Nedanstående personer finns till hands för er som arbetar i kommunerna. Tveka inte att 
ta kontakt när ni arbetar med bostads- och exploateringsutveckling där vi gemensamt kan 
skapa förutsättningar för en hållbar utveckling i regionen. Våra kontaktpersoner hjälper 
givetvis även till med att slussa övriga frågor rätt i vår organisation.

Solna, Järfälla, Sundbyberg  
och Stockholm nordväst
Cecilia Häckner
Telefon: 010-124 16 06
cecilia.hackner@trafikverket.se 

Upplands Väsby, Upplands-Bro, 
Sollentuna, Sigtuna
Katharina Staflund
Telefon: 010-124 31 49
katharina.staflund@trafikverket.se

Täby, Danderyd, Vallentuna, Vaxholm, 
Österåker och Norrtälje
David Nykvist
Telefon: 010-123 91 22
david.nykvist@trafikverket.se

Lidingö, Nacka, Värmdö, 
Stockholm nordöst och sydöst
Frida Foley
Telefon: 010-124 15 06
frida.foley@trafikverket.se

Stockholm sydväst 
Johanna Skur
Telefon: 010-123 13 40
johanna.skur@trafikverket.se

Huddinge, Nynäshamn, Gotland,  
Tyresö och Haninge
Martin Bylander
Telefon: 010-123 63 03
martin.bylander@trafikverket.se

Salem, Södertälje, Nykvarn och Botkyrka
Ulrika Abrahamsson
Telefon: 010-123 23 92
ulrika.abrahamsson@trafikverket.se

Ekerö
Bengt Freij
Telefon: 010-124 27 24
bengt.freij@trafikverket.se
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