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Förord 

Trafikverket driver en utredning om ökad kapacitet på Ostkustbanan. För att utveckla tågtrafiken 
behöver flera åtgärder genomföras för att kunna utveckla tågtrafiken. En av begränsningarna för 
utvecklad tågtrafik är plankorsningen i Knivsta mellan väg och järnväg.  

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner. I Knivsta tätort planeras för en bebyggelse-
exploatering som möjliggör att tätortens befolkning kan öka med cirka 50% till år 2020. 
Exploateringsområdet, Nydal, är beläget väster om järnvägen medan tätortens centrum och 
kommunala institutioner är belägna öster om järnvägen. Kommunen har tagit fram en trafikstrategi 
som innebär att gång och cykel prioriteras inom tätorten. 

Ostkustbanan är av både nationell och regional betydelse. Tågtrafiken mellan Uppsala och Arlanda 
samt Stockholm är av största betydelse för den regionala arbetsmarknaden. Den snabba befolknings-
tillväxten i Knivsta tätort kommer att medföra ökad trafik både till och från tätorten samt inom 
tätorten. Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har dessutom nya förutsättningar uppkommit genom 
att företag planerar för arbetsplatser och hotell. Resandet med alla trafikslag kan förväntas öka.  

Denna åtgärdsvalsstudie är fokuserad på tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter baserat på 
trafikstrategin för Knivsta kommun som innebär att gång och cykel prioriteras i tätortens centrala 
delar. Trafikverket och Knivsta kommun har kommit överrens om att den aktuella plankorsningen bör 
stängas för biltrafik. Detta förutsätter att plankorsningen kan ersättas med en gång- och cykelpassage 
förbi järnvägen och med access till perrongens södra ände. Kommunstyrelsen utesluter inte behovet av 
en ny planskild vägförbindelse i framtiden. 

Trafikverket och Knivsta kommun har tidigare samarbetat om frågan om hur tillgänglighetsmål ska 
kunna tillgodoses. Partena har kommit överrens om att genomföra denna åtgärdsvalsstudie på 
grundval av kommunens förväntade befolkningstillväxt och trafikstrategi, och på grundval av 
osäkerheter om åtgärder i Ostkustbanan. 

Plankorsningen kommer med största sannolikhet att behöva stängas för all trafik även med mindre 
kapacitetshöjande åtgärder vid Knivsta station. I åtgärdsvalstudien prövas vilka åtgärder i plattform 
och i järnvägsanläggningen som krävs vid olika alternativa lösningar för en planskild gång- och 
cykelpassage. En planskild passage är starkt sammankopplad med vilka åtgärder som kommer att 
väljas för att förbättra järnvägens funktionalitet i Knivsta. En funktionsutredning för järnvägen 
kommer att utföras av Trafikverket. Ett definitivt val av lösning för en ny planskild passage beslutas i 
samband med ställningstagande om åtgärder i järnvägsanläggningen efter att funktionsutredningen är 
genomförd. 
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Sammanfattning 

Plankorsningen söder om Knivsta station är en av två kvarvarande plankorsningar på Ostkustbanan 
söder om Uppsala. Plankorsningen begränsar Ostkustbanans kapacitet. Med en stängning av 
plankorsningen kan hastigheten höjas vilket ger ytterligare kapacitet. Detta är högt prioriterat av 
Knivsta kommun och landstinget/UL.  Plankorsningen utgör även ett trafiksäkerhetsproblem eftersom 
människor passerar under bommarna för att hinna med tåg. 

Ostkustbanan mellan Solna och Uppsala är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstråk och 
Trafikverket utreder åtgärder för att förbättra järnvägens funktionalitet och, på sikt, 
kapacitetsutbyggnad. Aktuella åtgärder berör såväl nationell plan som länsplan. För Knivsta station 
studeras åtgärder för att möjliggöra så kallad samtidig infart och ökad hastighet. I framtiden kan det 
bli aktuellt med utbyggnad till fyra spår. I gällande åtgärdsplan 2014-2025 finns medel avsatta för 
mindre åtgärder i Ostkustbanan sträckan Solna-Uppsala. Kvarvarande brister efter år 2025 anges vara 
tillgänglighet till plattform i Knivsta och kapacitetsbrist på Ostkustbanan, Skavstaby-Arlanda-
Uppsala.Knivsta kommun är den snabbast växande kommunen i Sverige.  

Den starka tillväxten i stråket Stockholm-Uppsala, och närheten till Arlanda, Uppsala och Stockholm 
medför att en fortsatt kraftig befolkningstillväxt är att vänta. För att möta den förväntade 
befolkningstillväxten planeras för ett nytt bostadsområde, Nydal, som kommer att möjliggöra att 
tätortens befolkning ökar med 50%. I egenskap av pendlarort är tillgängligheten till tågtrafiken av 
mycket stor betydelse. Befolkningsökning och nyexploateringar leder också till att tätorten utvecklas 
på båda sidorna om järnvägen. I kommunens trafikstrategi prioriteras gång- och cykelförbindelser i 
dess centrala delar och den befintliga plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen planeras att stängas 
för biltrafik. 

Under processens gång har företag lämnat intresseanmälningar för mark som är tänkt att bebyggas 
med arbetsplatser, konferensmöjligheter och hotell. För denna typ av anläggningar är det sannolikt 
mycket viktigt med god tillgänglighet till tågtrafiken. Nyexploateringarna torde främst påverka 
resandet med tåg till och från Knivsta, men även resandet inom tätorten. 

Denna åtgärdsvalsstudie är koncentrerad till frågeställningen om hur god tillgänglighet till plattform, 
och mellan tätortens östra och västra delar, ska kunna erbjudas för gång- och cykeltrafikanter. Valet av 
lösning för angöring till plattform påverkar plattformens bredd. När plattformen behöver breddas så 
behöver spår flyttas vilket kan medför betydande åtgärder i järnvägen. Två workshoppar har hållits där 
mål, problembild och åtgärder diskuterats. 

I annat sammanhang utreds järnvägens funktion och åtgärder för att förbättra funktionalitet och 
kapacitet. I närtid diskuteras främst byggande av en skyddsväxel och samtidig infart som bland annat 
medför att tåg kan passera med högre hastighet. Detta kan i sin tur innebära att plattformen behöver 
breddas på grund av tågens högre hastighet. Även ökande mängder resenärer kan medföra att 
plattformen måste breddas för att uppfylla standardkrav. En funktionsutredning för järnvägen 
kommer att genomföras. Först därefter blir det möjligt att göra en samlad bedömning av nyttor och 
kostnader. Eventuella åtgärder i vägnätet hanteras i annat sammanhang. 
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I arbetet med åtgärdsvalsstudien har följande mål tagits fram för att till grund för valet av åtgärder: 

• God tillgänglighet till och förbättrad attraktivitet för tågtrafiken 

• Minskad barriäreffekt för gång- och cykeltrafik inom Knivsta tätort  

• Ökad trafiksäkerhet kopplat till gång- och cykeltrafik och järnvägstrafik  

• Ökad andel resor med kollektivtrafik samt med gång och cykel 

Nollalternativet utgörs av nuvarande situation. Därutöver har nedanstående alternativ studerats: 

1. Stängd plankorsning: skyddsväxel har byggts och samtidig infart möjliggörs 

2. Enkel lösning för gång- och cykelpassage: en gång- och cykelbro byggs, plattformen 
angörs enbart med trappa 

3. Godtagbar standard: en gång- och cykelbro byggs, plattformen angörs med trappa och 
hiss 

4. Hög standard: en gång- och cykelbro byggs, plattformen angörs med trappa, hiss och 
rulltrappa. 

5. Godtagbar standard och förlängd plattform med 90 meter: en gång- och cykelbro byggs, 
plattformen angörs med trappa och hiss, plattformen förlängs med 90 meter. 

Nollalternativet kommer enbart att finnas fram till dess att åtgärder enligt alternativ 1 genomförs. Det 
är sannolikt att dessa åtgärder kan genomföras inom aktuell planperiod som sträcker sig fram till år 
2025. Alternativ 1 motverkar de mål som formulerats för åtgärdsvalsstudien. Alternativ 2 uppfyller 
inte standardkrav för tillgänglighet och utrymme på plattform med mera. 

Alternativ 3 och 4 uppfyller standardkrav och medför att plattformen behöver förlängas med 30 meter 
och breddas med 10 respektive 12 meter. Breddning av plattform kan behöva göras beroende av 
antalet personer som befinner sig på plattformen och hastigheten för passerande tåg. Plattforms-
breddning är således inte enbart beroende av standarden för angöring. Alternativ 5 skiljer sig från 
alternativ 3 genom att den längre plattformen ger större handlingsfrihet avseende placeringen av 
gång- och cykelbron. Den ger också större handlingsfrihet avseende framtida tågtrafik på lite längre 
sikt. 

Öster om järnvägen finns tre alternativa lösningar för ramper: en nordlig, en sydlig och en östlig 
riktning på ramperna. Den nordliga lösningen inkräktar på skyddsavstånd mot järnvägen och 
förutsätter att ett skydd byggs mellan rampen och järnvägen. Den sydliga lösningen påverkar 
möjligheterna att exploatera mark. Alla tre lösningar påverkar lokalisering av nya busshållplatser. 

Åtgärdsvalsstudien förespråkar att planeringsprocessen fortsätter med utgångspunkt i genomförande 
av alternativen 3, 4 eller 5. En funktionsutredning för järnvägen behöver genomföras för val av 
alternativ 3-5. Samtidigt genomför kommunen en detaljplaneprocess. Kostnadsberäkningar i denna 
åtgärdsvalsstudie behöver utvecklas med kostnadsuppskattningar baserade på funktionsutredningen. 
Hantering av ökande vägtransportflöden behöver ske i en separat utredning. 
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  
Det pågår en utredning om ökad kapacitet på Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm, som 
Trafikverket driver. I utredningen konstateras att dagens plankorsning i Knivsta mellan järnvägen och 
väg (Knivstavägen/Särstavägen) begränsar utvecklingen av tågtrafiken, se figur 1.1. Knivsta kommun 
och Trafikverket har kommit överens om att stänga korsningen för biltrafik om tillgängligheten för 
gång- och cykeltrafik kan tillgodoses. Då Knivsta tätort växer har Trafikverket valt att göra en 
åtgärdsvalsstudie för att fånga hela samhällets behov av lösningar.  

Figur 1.1. Knivsta tätort med passager och korsningar förbi järnvägen. 

 

Planskild korsning för 
biltrafik, gång och cykel 

Planskild korsning 
för gång och cykel 

Centrum 

Plankorsning 
Knivstav./Särstav. 

Nydal – 
Ny bebyggelse 
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Med anledning av den ökande tågtrafiken på Ostkustbanan har dåvarande Banverket, 
Regionförbundet i Uppsala län och Knivsta kommun studerat möjligheterna till planskild korsning för 
vägtrafik gång och cykel i Knivsta. I samband med kommunens antagande av trafikstrategi för åren 
2014-2025 gjorde Trafikverket och Knivsta kommun en muntlig överenskommelse om återupptagande 
av utredning om planskildhet. Kommunstyrelsen i Knivsta beslutade år 2014 (KS 2014/974) att 
inriktningen för en planskildhet bör vara att stänga plankorsningen för biltrafik förutsatt att den kan 
ersättas med en gång- och cykelpassage förbi järnvägen och med access till perrongens södra ände. 
Kommunstyrelsen utesluter inte behovet av en ny planskild vägförbindelse i framtiden. Under arbetets 
gång har nya förutsättningar uppkommit genom att företag vill genomföra nyexploateringar för 
arbetsplatser och hotell. Dessa exploateringar kan påverka hela tätorten och inte minst 
markanvändningen vid perrongens södra ände. 

Denna åtgärdsvalsstudie utgår ifrån att befintlig plankorsning stängs och att området Nydal byggs ut 
till en ny stadsdel med horisontåret 2020. Ytterligare förutsättningar är att åtgärder i järnvägen 
kommer att genomföras för att förbättra järnvägens funktionalitet och att det i framtiden kan komma 
att ske en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår. 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Metodiken och fyrstegsprincipen 

Åtgärdsvalsstudier är ett förberedande steg för val av åtgärder. Åtgärdsvalsstudier ger underlag för en 
prioritering av effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och bidrar till vidareutveckling 
av hela transportsystemets funktion som en del i en hållbar samhällsutveckling. 

Metodiken för åtgärdsvalsstudier är processartad. Det är en tankeprocess samt en dialog och 
kunskapsbaserad arbetsprocess som innebär att man öppnar upp för attkunna vidga perspektivet. 
Perspektivet ska vara brett under stor del av åtgärdsvalsstudien. 

Figur 1.2. Arbetsprocessen i åtgärdsvalsstudier. 

 

Arbetsmetodiken inleds med en Initiera-fas där flera aktörer kan komma överens om att gemensamt 
genomföra och bekosta en åtgärdsvalsstudie. Därefter sker en fördjupad analys och diskussion för att 
klargöra situationen och dess orsaker samt den tänkbara utveckling som behöver hanteras inom 
ramen för avgränsningen. Fakta samlas. Dialoger förs. Avstämning sker mellan aktörer om problem 
och syfte samt om mål för lösningarna. Först därefter är det dags för alternativgenerering med dialog 
och utgallring av alternativa lösningar och bedömning av deras effekter, konsekvenser, måluppfyllelse 
och kostnader jämfört med nytta. Slutligen formas en inriktning och rekommendation om möjliga och 
lämpliga åtgärder samt redovisningen i sin helhet. 
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Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt för planering inom vägtransportsystemet som innebär att 
möjliga förbättringar i transportsystemet ska prövas stegvis. Principen lanserades för att bättre 
hushålla med investeringsmedlen men idag lyfts principen upp som en metod för att bland annat 
minska trafikens negativa effekter på exempelvis trängsel, trafiksäkerhet och miljö. 

Steg 1: Tänk om. Det första steget omfattar åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor 
samt valet av transportsätt. 

Steg 2: Optimera. Det andra steget omfattar åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 
befintliga infrastrukturen. 

Steg 3: Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer. 

Steg 4: Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. 
Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

De olika stegen interagerar mellan varandra på ett sätt som kan illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 1.3. Illustration över fyrstegsprincipens tillämpning. 

 

Genomförande 

Åtgärdsvalsstudien har organiserats och projektletts av Trafikverket och en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från Trafikverket, Knivsta kommun, Regionala 
kollektivtrafikmyndigheten, Regionförbundet Uppsala län samt konsultföretaget Ramböll. 
Arbetsgruppen har hållit återkommande möten under hela processen där de huvudsakliga 
arbetsinsatserna varit att ta fram underlagsmaterial, bearbeta och analysera resultaten av 
workshoparna, åtgärdspaketera, effekt bedöma samt bearbeta rapporten.  

Två workshoppar har genomförts i åtgärdsvalsstudien; den 14 april 2015 och den 3 juni. Utöver dessa 
har ett flertal möten genomförts i åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp (både på plats i Knivsta och som 
distansmöten) samt ett möte om samlad effektbedömning (SEB). 
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Syftet med Workshop 1 var att identifiera och skapa en gemensam bild av dagens problem, brister och 
trafikproblem samt vilka mål en planskildhet ska bidra till att uppfylla. Fokus på workshop 2 var att 
föreslå lämpliga åtgärder för att lösa de problem och brister som kom fram under workshop 1, för att 
nå eftersträvade mål. På de två workshopparna deltog Trafikverket, intresseföreningar, 
kollektivtrafikutövare, Knivsta kommun, lokala företag, länsstyrelsen, regionförbundet och 
räddningstjänsten. I bilaga 3 redovisas en lista över tänkbara åtgärder. 

Under arbetsprocessens gång har företag visat intresse för större exploateringar för verksamheter i 
närheten av den aktuella korsningen. Om dessa planer genomförs kan de betydelse för hur en framtida 
plankorsning bör utformas. Samtidigt har det blivit allt tydligare hur åtgärder för en planskild gång- 
och cykelpassage hänger samman med framtida åtgärder i järnvägsanläggningen. Vilka åtgärder som 
kan bli aktuella kommer att tydliggöras i en funktionsutredning. 

1.3. Tidigare planeringsarbete 

Idéstudie – Planskild korsning i Knivsta (2007) 

En planskild korsning studerades år 2007 i samarbete mellan Knivsta kommun och dåvarande 
Banverket och Vägverket. Bakgrunden till utredningen var att den ökade tågtrafiken har påverkat 
punktligheten på tågen längs sträckan. Plankorsningen i Knivsta påverkar punktligheten negativt. I 
utredningen analyserades flera alternativ för planskild korsning för biltrafik, gång och cykel. År 2014 
antog Knivsta kommunfullmäktige en Trafikstrategi som innebär att gång- och cykeltrafik prioriteras i 
tätortens centrala delar. Därmed förändrades förutsättningarna så att en planskildhet vid 
Knivstavägen/Särstavägen enbart erbjuds gång- och cykeltrafikanter. 

Strategisk spårstudie Järnvägen Solna-Uppsala (2011) 

Studien gjordes i samband med den riksintresseprecisering gällande fyra spår Myrbacken-Uppsala 
som genomfördes åren 2010-2011 och beskriver lämplig utformning vid en framtida utbyggnad till fyra 
spår genom Knivsta. I denna presenteras ett förslag till utformning av Knivsta station. Utformningen 
innefattar förutom befintlig mellanplattform även två sidoplattformar för regionaltåg vid de två nya 
yttre spåren som ligger på varsin sida om befintliga huvudspår. Plattformarna är förskjutna söderut för 
att möjliggöra en framtida gång- och cykelförbindelse. 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län (2012) 

Syftet med programmet är att beskriva vad som krävs för att kollektivtrafiken på bästa sätt ska kunna 
bidra till regionens väl med avseende på långsiktighet och hållbarhet. Programmet nämner Knivsta 
som ett exempel på ort där ett resecentrum kommer att byggas inom de närmsta åren. 

Ostkustbanans stationsnära lägen, UL (2014) 

Rapporten innehåller en kartläggning av de elva stationsorterna som sträcker sig från Knivsta till 
Skutskär, med undantag Uppsala C, längs med Ostkustbanan. Kartläggningen är till för att ge en 
överblick kring hur strukturen och den fysiska miljön inom en kilometer från respektive station ser ut 
vad gäller bebyggelse, vägar, obebyggd mark med mera. Syftet med kartläggningen är att skapa 
vägledande underlag för att ha möjlighet att gå vidare och formulera en gemensam målbild för 
kommunernas praktiska utveckling av stationsnära lägen, men även anpassat för varje kommun och 
tätort. 
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”Vision 2025” Knivsta kommun (2013) 

Visionen innebär bland annat att Knivsta ska växa till 25 000 invånare  
år 2025. 

Passagestudie Knivsta (2014) 

Målet med studien var ursprungligen att ta reda på vilka passager förbi järnvägen mellan befintlig 
plankorsning och Södervägen som är nödvändiga för en fungerande, långsiktigt hållbar och attraktiv 
utveckling av Knivsta tätort. Anledningen till att göra denna studie var att få ett underlag för vidare 
planering av Knivsta tätort i vid bemärkelse men också specifikt att ta fram ett underlag som hjälper 
kommunen att undvika åtgärder som i framtiden förhindrar nödvändiga passager förbi järnvägen. 
Under arbetets gång har det visat sig att studien utgör en pusselbit i arbetet med utvecklingen av 
västra delen av Knivsta tätort. En av slutsatserna från studien är att en stängning av plankorsningen 
trafikarbetet inom tätorten med 2%. Utredningen drar slutsatser att förändringen inte nämvärt 
påverkar kapacitet, trafiksäkerhet eller miljöstörningar på alternativa vägar. Utvecklingen av Nydal 
har avgörande betydelse för utvecklingen av vägtrafikflöden och kapacitetsutnyttjande. Vägtrafikens 
utveckling och eventuella åtgärder i vägtrafikssytemet bör hanteras i en särskild utredning. 

Trafikstrategi för Knivsta kommun 2014-2025 (2014) 

Strategins huvuddrag redogör för hur utformningen av gaturummet har en avgörande roll för hur 
attraktiv Knivsta framtida stad kommer att upplevas och hur attraktiva de hållbara trafikslagen 
kommer att bli. Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska utgöra grunden i Knivsta kommuns 
transportsystem. Målet med trafikstrategin är att främja en väl fungerande balans mellan gång-, cykel-
, kollektiv- och biltrafik så att invånarna får tillgång till ett attraktivt och hållbart transportsystem, men 
även tillgång till attraktiva boendemiljöer och en levande stadskärna. En del av trafikstrategins vision 
är att ”Knivsta kommuns invånare reser mindre men upplever mer, och har en god tillgänglighet till 
arbete, service och nöje”. 

Stadsbyggnadsprogram för Nydal (2015) 

Stadsbyggnadsprogrammet visar på den önskvärda utvecklingen av den nya stadsdelen Nydal och ska 
ligga till grund för den efterföljande detaljplaneprocessen. Bland annat framgår att Nydal ska kopplas 
på ett naturligt sätt till platsen med naturen, järnvägen och till de andra delarna av Knivsta och 
Knivsta centrum, se figur 1.4.  Dessutom ska målpunkter och flöden av människor samlas för att skapa 
möjlighet till möten och aktivitet. 
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Figur 1.4. Tänkbart utbyggnadsområde för Nydal. Källa: Stadsbyggnadsprogram Nydal, Knivsta kommun  

 

1.4. Anknytande planering 

PM Riksintresseplanering Järnvägen Solna-Uppsala 

Syftet med denna PM är att precisera och beskriva riksintresset järnvägen Solna-Uppsala. I 
preciseringen ingår en redovisning av framtida utbyggnads- och markanvändningsbehov. Trafikverket 
vill säkerställa möjligheten att utöka med två spår längs sträckan. Denna PM utgör ett underlag för 
kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning. Vid Knivsta station föreslås ett nytt spår 
tillkomma på både östra respektive västra sidan om befintliga två spår, se figur 1.5. 
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Figur 1.5 Utdrag över Knivsta ur ritning för riksintressepreciseringen 

 
Utredning Trimmningsåtgärder – steg 3-4, Ostkustbanan Cst-U 

Utredningen ska bl.a. resultera i en kartläggning av vilka steg 2-3 åtgärder som är lämpliga att 
genomföra på Ostkustbanan sträckan Stockholm C-Uppsala samt vilket behov av drift och underhåll 
som finns. På hela sträckan pekas ett behov av signaltrimningar ut och i Knivsta omnämns specifikt 
behovet av en planskildhet, ny entré till plattformar, samtidig infart samt trimningsåtgärder. 

Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket 

Studien syftar till att skapa effektivare resor och transporter på väg och järnväg på sträckan Uppsala - 
Arlanda/Skavsta By. Koppling till andra planeringssammanhang. Koppling och eventuellt beroende av 
studier och lösningar för andra delar av transportsystemet. 

Nyexploatering vid södra angöringen till plattform 

Under utredningsarbetet har framkommit intresse för större nyexploateringar vid södra 
perrongangöringen. Väster om järnvägen finns planer på en större bebyggelsemassa innehållande 
kontor, konferenscenter och hotell.  Det har också föreslagits ett nytt resecentrum i anslutning till 
denna exploatering.  Öster om järnvägen finns intresse för uppförande av hotell. Knivsta kommun har 
påbörjat planprocessen för att möjliggöra de tänkta exploateringarna. För närvarande bedöms 
planläggningsprocessen kunna börja i mars 2016 med samråd efter sommaren samma år. 

1.5. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 

Åtgärdsvalsstudien ska öka kunskapen om vilka åtgärder som behövs vid slopande av plankorsningen 
och som bäst bidrar till att uppfylla nationella, regionala och lokala mål i transportsystemet. 
Målsättningen är att i samförstånd med berörda aktörer föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen för 
att uppfylla tillgänglighet för gång- och cykeltrafik inom Knivsta och möjlighet till anslutning till södra 
delen av plattformen. Det ska utifrån åtgärdsvalsstudien vara möjligt för Trafikverket att ta ställning 
till inriktningen för den fortsatta fysiska och ekonomiska planeringsprocessen. Det ska också vara 
möjligt att ge en tidsordning för fortsatt utredning och eventuell utbyggnad. 
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1.6. Kostnadsramar för genomförande av lösning/åtgärder 

Regeringen har tillsatt 300 miljoner kronor, fristående från den nationella planen, till åtgärder i det så 
kallade ABC-stråket. Pengarna är avsatta för trimningsåtgärder på Ostkustbanan, Stockholms C – 
Uppsala för år 1-6, fram till 2020. Dessa är budgetmässigt fördelade mellan region Öst och Stockholm 
samt mellan åren 2015-2018 med tyngdpunkten på 2015. Regionerna ska gemensamt komma överens 
om den slutgiltiga fördelningen efter att ett gemensamt paket av åtgärder har tagits fram. De åtgärder 
som väljs ut och rekommenderas i denna åtgärdsvalsstudie kan komma att helt eller delvis finansieras 
genom dessa medel. I övrigt finns inga medel avsatta i varken nationell eller regional plan. 

2. Intressenter 
Huvudintressenter i åtgärdsvalsstudien är Trafikverket, Regionförbundet i Uppsala län, Knivsta 
kommun och Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Uppsala län. Trafikverkets intresse avser 
åtgärdsbehov i järnvägen för att kunna möta ökat resande i stråket Stockholm-Uppsala (och vidare).  
För Knivsta kommun baseras intresset både på tillgängligheten inom Knivsta tätort med anledning av 
utbyggnaden av Nydal och trafikstrategins mål om attraktivare kollektivtrafik. För Knivsta är även 
åtgärder i järnvägen samt gång- och cykelpassager av intresse som förutsättningar för att kunna 
attrahera etableringar av verksamheter. Kommunens intresse är fördelat på flera förvaltningar som 
har att bevaka olika intresseområden. 

Region Uppsala län och Kollektivtrafikförvaltningen UL har intressen med avseende på hur aktuella 
åtgärder kan påverka kollektivtrafiken. Med detta avses både kollektivtrafikens attraktivitet och 
lokalisering av hållplatser. För Region Uppsala län finns också intressen genom ansvaret för den 
regionala infrastrukturplanen. 

Andra myndigheter av betydelse för studien är Räddningstjänst, polis med flera som har intresse av att 
effektivt kunna förflytta sig inom tätorten i samband med utryckningar. Därutöver har boende och 
verksamma i kommunen starka intressen av en god tillgänglighet inom tätorten och till den regionala 
tågtrafiken. 

Intressenterna har inbjudits till två dialogtillfällen den 14 april 2015 och den 3 juni 2015. I bilaga 1 
redovisas de personer som deltagit vid minst ett av tillfällena. 
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3. Avgränsningar 
3.1. Geografisk avgränsning 

 Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien är längs järnvägen mellan den planskilda 
korsningen med Gredelbyleden i norr till plankorsningen med Knivstavägen och Särstavägen i söder, 
se figur 3.1. 

 
Figur 3.1 Geografisk avgränsning av åtgärdsvalsstudien (röd streckad oval) med passager och korsningar förbi 
järnvägen. 

Planskild korsning för 
biltrafik, gång och cykel 

Planskild passage 
för gång och cykel 

Plankorsning 
Knivstav./Särstav. 
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3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  

Åtgärdsvalsstudien innefattar gång- och cykeltrafik till och från plattform samt mellan stadsdelarna på 
båda sidorna järnvägen. Åtgärdsvalsstudien innefattar inte åtgärder för biltrafik som färdas genom 
plankorsningen idag. Studien innefattar heller inte åtgärder i järnväg som är motiverade av att 
förbättra järnvägens kapacitet och funktionalitet. 

3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande  

För denna åtgärdsvalsstudie har tidshorisonterna för åtgärdernas genomförande relaterats till två 
olika tidshorisonter utan bestämda årtal. I det kortare tidsperspektivet antas att mindre åtgärder görs 
för att förbättra järnvägens funktionalitet.  I det längre tidsperspektivet antas att Nydal är fullt 
exploaterat. I det längre tidsperspektivet antas att utbyggnad till fyra spår kan komma att ske och att 
en planskildhet beaktar denna möjlighet.  

4. Mål 
Det övergripande transportpolitiska målet, som angivits av riksdagen 2009, är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Det övergripande målet är också preciserat i ett funktionsmål för 
tillgänglighet och ett hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa. 

De åtgärder som föreslås prövas i en samlad effektbedömning där en utvärdering av måluppfyllelse 
görs avseende de övergripande transportpolitiska målen. Utöver dessa mål behöver också 
projektspecifika mål preciseras med avseende på de specifika frågeställningarna som 
åtgärdsvalsstudien ska hantera. Denna åtgärdsvalsstudie hanterar specifikt förbättrad tillgänglighet till 
plattform och och mellan tätortens östra och västra delar. 

Transportpolitiska mål 

Funktions-
målet 

• Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet 
och bekvämlighet. 

• Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den 
internationella konkurrenskraften. 

• Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan 
Sverige och andra länder. 

• Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av 
transportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle. 

• Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer 
med funktionsnedsättning. 

• Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda 
transportsystemet, och vistas i trafikmiljöer, ökar. 

• Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel 
förbättras. 
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Transportpolitiska mål 

Hänsyns-
målet 

• Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet 
allvarligt skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

• Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken 
minskar fortlöpande och antalet allvarligt skadade halveras mellan 
2007 och 2020. 

• Antalet omkomna och allvarligt skadade inom 
järnvägstransportområdet och luftfartsområdet minskar 
fortlöpande. 

• Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i 
transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 
2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila 
bränslen. 

• Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till 
minskad ohälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där 
transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna 
att nå uppsatta mål. 

 

I arbetet med åtgärdsvalsstudien har följande mål tagits fram för att till grund för valet av åtgärder: 

• God tillgänglighet till och förbättrad attraktivitet för tågtrafiken 

o Innebär förbättrad tillgänglighet och kapacitet vid angöring till perrong 
(personflöden) inklusive tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
(rörelsehindrade, synskadade). 

• Minskad barriäreffekt för gång- och cykeltrafik inom Knivsta tätort  

o Innebär ökad tillgänglighet för gång och cykel, smidigare och tryggare koppling 
mellan östra och västra sidan av järnvägen. 

• Ökad trafiksäkerhet kopplat till gång- och cykeltrafik och järnvägstrafik  

• Ökad andel resor med kollektivtrafik samt med gång och cykel 

5. Problembeskrivning och förutsättningar 
5.1. Problembeskrivning 

Järnvägen Stockholm-Uppsala är en av Sveriges mest trafikerade järnvägsstråk. Befolkningen i stråket 
ökar i snabb takt, och därmed ökar efterfrågan på tågtrafik i relationen. Utvecklingen av 
kombiterminal och logistikcentrum i Rosersberg i norra Stockholms län ökar ytterligare efterfrågan på 
järnvägskapacitet. 

I gällande åtgärdsplan finns medel för trimmningsåtgärder på Ostkustbanan som ska möjliggöra 
utökad och effektivare persontågtrafik. På längre sikt kan det bli aktuellt med utbyggnad till fyra spår.  
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Med planerade trimmningsåtgärder i Knivsta är det sannolikt att planskildheten vid 
Knivstavägen/Särstavägen måste stängas.  

Knivsta kommun växer snabbt och ett stort bebyggelsetillskott planeras i Nydal sydväst om järnvägen. 
Därmed blir det alltmer angeläget att kunna erbjuda god tillgänglighet mellan stadsdelarna öster och 
väster om järnvägen samt till plattformens södra ände. 

5.2. Befintliga förhållanden 

Knivstas utveckling 

Den 1 januari 2015 bodde 16 105 personer i Knivsta kommun1. Jämfört med året innan var det en 
ökning med drygt 500 invånare. Prognosen för befolkningen pekar på att invånarantalet år 2030 
kommer att uppgå till cirka 25 000, se figur 5.1. 

Figur 5.1. Befolkningsutveckling och prognos 1980-2030 för Knivsta kommun. Källa: Knivsta kommun. 
 
Målpunkter 

Viktiga målpunkter i Knivsta finns på både västra och östra sidan av järnvägen (se figur 5.2) och utgörs 
av alltifrån handel, arbetsplatser och service till bostäder och idrotts- och fritidsverksamheter. I 
Knivsta centrum (på östra sidan av järnvägen) är en större andel målpunkter koncentrerade, med 
bussterminal, handel, torg, bostäder, arbetsplatser samt med koppling till järnvägsstationen och 
perrongerna. Flera bostadsområden finns väster och norr om Gredelbyleden. I Nydal, sydväst om 
befintlig bebyggelse, planeras för en ny stadsdel med bland annat handel och skola. 

                                                           
1 Källa: Knivsta kommun, www.knivsta.se 
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Figur 5.2. Viktiga målpunkter i Knivsta tätort samt viktiga gång- och cykelstråk till 
järnvägsstationen och bussterminalen. Källa: Åtgärdsvalsstudiens Workshop 1 den 15 april 
2015. 
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Järnvägsanläggning med perrong 

Befintlig plattformsbredd är mellan 6,5 meter (i södra änden) och 10,5 meter (på mitten). 
Plattformslängden är 360 meter varav den norra delen är en smal träplattform. 

Enligt Stationshandboken (Trafikverket, 2013) ska plattformens längd anpassas efter de vanligaste 
tågsätten och trafikuppläggen och varierar mellan 200 och 340 meter.  Befintlig plattformslängd (360 
meter) är därmed tillräcklig enligt Stationshandboken, men det är ur säkerhetssynpunkt mindre 
lämpligt att träplattformen i norra delen av perrongen används för av- och påstigning. I Knivsta 
används hela perronglängden, inklusive träplattformen för regionaltågen. Vissa tåg är längre än 
plattformen. 

Gällande hastighetsbegränsning på järnvägen genom Knivsta är normalt 160 km/h, men på grund av 
järnvägstekniska orsaker (hinderdetektorn i vägskyddet är ur funktion) är den idag nedsatt till högst 
140 km/h. Ett effektivare kapacitetsutnyttjande kan ske genom att möjliggöra så kallad samtidig infart. 
För detta krävs skyddsväxlar i båda ändarna av spår 3, samt eventuellt breddning av befintlig 
plattform.  

Enligt Trafikverkets riktlinjer (BVH 701) krävs åtgärder (ljud- och ljussignaler samt gångfälla) för 
plankorsning för gång och cykel när tågens hastigheter överstiger 140 km/timme. Om passagen kan 
förväntas användas av så kallad farlig gång- och cykeltrafik ska plankorsningen stängas helt.  Med 
detta avses att trafikanterna kan komma i klungor eller att de i stor utsträckning är speciellt oerfarna. 
Det gäller alltså plankorsningar i närheten av större arbetsplatser, idrottsanläggningar, badplatser, 
vårdanläggningar, skolor och liknande. I Knivsta kan gång- och cykeltrafikanter antas tillhöra denna 
grupp. 

Passager och korsningar 

Planskild passage Kapellvägen/Centralvägen 

Kapellvägen/Centralvägen är en planskild passage för gång- och cykeltrafik under järnvägen mellan 
gatorna Kapellvägen på västra sidan av järnvägen till Centralvägen på östra sidan av järnvägen, se 
figur 5.3. Från, till och genom tunneln separeras gångtrafik från cykeltrafik genom en målad linje på 
marken. På östra sidan ligger Centralvägen högre upp än tunneln, så tunneln nås norrifrån via trappor 
samt söderifrån genom en sluttande gång- och cykelbana. Gång- och cykelbanan gör en skarp sväng på 
botten av backen precis innan den svänger in i tunneln. Från mitten av gång- och cykeltunneln går det 
att nå perrongerna via trappor och hiss. 
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Figur 5.3. Planskild passage Kapellvägen/Centralvägen. Källa: Gångtrafiksimulering Knivsta station, Ramböll 

Plankorsning Knivstavägen/Särstavägen 

Korsningen Knivstavägen/Särstavägen är en plankorsning med järnvägen, se figur 5.4. Det finns ingen 
mittlinjemarkering på körbanan för biltrafik. Parallellt med bilvägen finns en gång- och cykelbana skilt 
från bilvägen av gräsremsor och stängsel. Både bilväg och gång- och cykelbana har bom- och 
signalanläggning vid passage av järnvägen. Mellan spåren finns en anslutningsväg för gångtrafik upp 
på perrongen från gång- och cykelbanan. På östra sidan av korsningen finns en cykelparkering. 

Figur 5.4. Befintlig plankorsning Knivstavägen/Särstavägen. Vy mot väster. 
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Resvanor 

Av en attityd- och resvaneundersökning gjord 2012 framgår att av samtliga personer som dagligen 
reser från centrala Knivsta via järnvägsstationen till arbete eller skola väljer 88 procent att gå, medan 
övriga cyklar. Ingen väljer att åka bil eller buss. 

Figur 5.5. Ressätt till stationen, samtliga som dagligen reser till arbete eller skola (viktad för ålder). Källa: Attityd- 
och resvaneundersökning 2012, Regionförbundet Uppsala län 
 

Trafikflöden 

Förbi Knivsta passerar omkring 172 tåg varje vardagsdygn, varav näst intill alla är persontåg (se tabell 
5.1). Plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen trafikeras i snitt av cirka 500 bilar per dygn enligt en 
uppskattning av Knivsta kommun. 

Tabell 5.1. Antal tåg som passerar Knivsta per vardagsdygn fördelat på person- och godståg. 

Antal tåg per 
vardagsdygn 

varav antal 
persontåg 

varav antal 
godståg 

varav antal 
övriga tåg 

172 162 4 6 

 

Gång- och cykeltrafik 

Av figur 5.2 framgår att alla viktiga cykelstråk till järnvägsstationen och bussterminalen passerar 
järnvägen antingen vid gång- och cykelpassagen Kapellvägen/Centralvägen eller plankorsningen 
Knivstavägen/Särstavägen (se figur 5.6). Majoriteten av stråken kan antas utgöra viktiga förbindelser 
för gång- och cykeltrafikanter på väg mellan boende och arbete eller fritidsaktivitet. 
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Figur 5.6. Gång- och cykelpassage vid befintlig plankorsning Knivstavägen/Särstavägen 
 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien gjordes en gångtrafiksimulering för den planskilda passagen vid 
Kapellvägen/Centralvägen (se bilaga 2), vilken även är den norra förbindelsen till järnvägsperrongen. 
Gångtrafiken simulerades för olika scenarier med avseende på antal av- och påstigande tågresenärer 
samt resenärer som passerar passagen.  Simuleringen har prövat både nuläge och framtidsläge 2030 
inkluderande den kollektivtrafikpotential som antagits i trafikstrategin för Knivsta kommun. 

Resultaten av simuleringen visar att kapacitetsproblem inte kommer att uppstå under överskådlig tid. 
När kapaciteten blir otillräcklig kommer denna brist först att uppstå i trappan till perrongen. Däremot 
kan det finnas ett trafiksäkerhetsproblem med fotgängare på gångbanan samtidigt som det är dålig 
sikt för cyklister som kommer in i passagen österifrån. 

Kollektivtrafik 

Antalet på- och avstigande tågresenärer på järnvägsstationen i Knivsta ökade för varje år under 
perioden 2011-2013 (se figur 5.7). År 2013 var antalet på- och avstigande cirka 4 800 personer. 

 

Figur 5.7 Antal på- och avstigande per vardagsdygn (på alla typer av tåg). Källa: ”Resandeundersökning tåg 2013 
i Mälardalen” 
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Trafiksäkerhet 

Under åren 2011-2014 inträffade sex incidenter vid plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen (se 
tabell 5.2). Vid ett av tillfällena blev en person påkörd av ett tåg. Vid övriga olyckstillfällen har 
vägfordon kört på eller fastnat mellan bommarna. 

Tabell 5.2. Järnvägshändelser för plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen registrerade av Trafikverket  

Typ Datum  
(år-månad) 

Beskrivning 

Olycka 2014-08 Vägskydd sönderkört av lastbil 
Tillbud 2013-06 Bil fastnat mellan bommarna 
Risk 2013-04 Buss kört på bommarna 
Risk 2012-12 Traktor körde på bom 
Olycka 2012-06 Tåg kör på person mellan bommarna 
Tillbud 2011-02 Lastbil fastnat mellan bommarna 

 

På gatorna i närheten av järnvägen i Knivsta har totalt fyra olyckor med personskador inträffat under 
perioden 2004-2013 (se figur 5.8). Alla olyckorna resulterade endast i lindrigare skador. Olyckorna 
fördelade sig geografiskt vid järnvägsstationen, på Centralvägen samt på Knivstavägen. Ingen av 
olyckorna skedde i omedelbar närhet till järnvägsanläggningen eller någon av passagerna förbi 
järnvägen. 

Figur 5.8. Vägolyckor med personskador under perioden 2004-2013. Källa: STRADA 
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5.3. Trafikutveckling genom Knivsta 

Järnvägstrafiken kommer inte att kunna utökas väsentligt så länge inte investeringar i fler spår på 
Ostkustbanan görs. Till följd av detta kommer även antalet bomfällningar vid plankorsningen 
Knivstavägen/Särstavägen endast påverkas marginellt trots att invånarantalet och antalet potentiella 
tågresenärer ökar kommande år.  

Banan mellan Uppsala och Stockholm är en av landets mest trafikerade och trycket på att utöka 
trafiken ytterligare är stort.  I underlag för riksintresseprecisering av Ostkustbanan motiveras 
spårutbyggnader av följande skäl;  

• ”Arbetsresandet är mycket stort i korridoren mellan Stockholm och Uppsala och tillväxten 
vad gäller befolkning och ekonomi är högst i landet i kommunerna längs banan. Detta 
tillsammans med ett utökat arbetskraftutbyte ställer krav på fler tåg och fler tåguppehåll.  

• En miljövänlig tillgänglighet till Arlanda är högt prioriterad och det finns behov av att 
trafikera flygplatsen med tåg för olika typer av delmarknader; flygplatsskyttel, snabbtåg, 
regionaltåg och pendeltåg. Swedavia avser utveckla nya incitament som gynnar kollektiva 
marktransporter vilket kommer att leda till en snabb ökning av tågresandet.  

• Citybanan avlastar spårkapaciteten genom centrala Stockholm så att fler tåg framöver kan 
trafikera från södra Sverige genom Stockholm och mot Arlanda och Uppsala, vilket skapar 
stora restidsvinster och en ny eftertraktad resandemarknad. Även framtida höghastighetståg 
eller liknande bör trafikera på detta sätt.  

• Utbyggnaden av järnvägen i Norrland genom Botniabanan och dubbelspår mellan Gävle och 
Sundsvall leder till ett nytt resande som också kommer att ställa krav på fler snabba 
förbindelser mellan Norrland, Arlanda och Stockholm.  

• Idag utgör Dalabanan ett enkelspår som begränsar antalet tåg. Åtgärder för att utöka 
kapaciteten och minska restiden planeras på sikt varvid resandet och antalet tåg också ökar. 
Dessa tåg har i huvudsak målpunkt på Arlanda och Stockholm.  

• Godstrafiken på Ostkustbanan kommer att öka ytterligare. Ett antal nya 
kraftvärmeanläggningar planeras att byggas i regionen varvid transporterna av biobränsle 
ökar. Bränsletransporter från Gävle och Hargshamn till norra regionhalvan torde öka när 
centralt placerade oljehamnarna Loudden och Berg fasas ut. Genom terminaletableringen i 
Rosersberg kommer ett stort antal posttåg att trafikera Ostkustbanan och sannolikt också tåg 
med containertransporter. De flesta godstransporterna sker dock i lågtrafik.  

För att möta den framtida samhällsutvecklingen krävs därför att järnvägssystemet kan utvecklas. 
Kapacitetsbristen uppstår först mellan Skavsta by och Arlanda, eftersom såväl fjärrtåg som pendeltåg 
vill trafikera via Arlanda. Ytterligare kapacitet krävs om nya tåguppehåll ska tillskapas, t.ex. på en 
station norr om Stockholm central eller söder om Uppsala. För att klara detta behöver ytterligare två 
spår byggas från dessa stationslägen till Stockholm respektive Uppsala.”2 

                                                           
2 PM Riksintresseprecisering järnvägen Solna-Uppsala 
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5.4. Brister och behov idag 

Detta kapitel redovisar en samlad bild av brister och behov idag som till stor del baseras på det som 
framkom på workshop 1. Hänvisningar av namngivna korsningar, vägar och delsträckor görs till figur 
5.2. 

Bristande tillgänglighet 

Från flera målpunkter upplevs det vara för långt till järnvägsstationen, t.ex. från Thumanskolan och 
hälsohuset/sportanläggningen vid Forsbyvägen och från utvecklingsområdet direkt norr om 
Gredelbyleden. Bristande tillgänglighet upplevs även för personer med nedsatt funktion vid gång- och 
cykelpassagen Kapellvägen/Centralvägen och vid plankorsning Knivstavägen/Särstavägen. Det finns 
därtill ett behov av en av ny gång- och cykelförbindelse från plankorsningen 
Knivstavägen/Särstavägen och sydost ut till utbyggnadsområdet Nydal. 

Bristande kapacitet/framkomlighet 

Kapacitetsproblem upplevs finnas för gång- och cykeltrafik både till perrong och passage förbi 
järnvägen vid gång- och cykelpassagen Kapellvägen/Centralvägen med tillhörande trappor och 
angränsande gångfartsområde på Centralvägen (på grund av trångt, smalt, olycksrisk med blandade 
trafikslag, endast en hiss) samt vid plankorsning Knivstavägen/Särstavägen. 

Vid plankorsning Knivstavägen/Särstavägen är det långa bomfällningstider som gör att bilar får vänta. 
Kunder till större företag på västra sidan av järnvägen vid Knivstavägen/Lovisedalsvägen påverkas 
negativt av detta liksom besökare till Engvallens idrottsplats, CIK (Centrum för Idrott och Kultur), 
centrum på östra sidan av järnvägen samt vårdcentralen vid Ängbyvägen. 

Kapacitetsbegränsningen på järnvägen är idag normalt 160 km/h, om än tillfälligt nedsatt till 140 
km/h på grund av järnvägstekniska orsaker. Plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen upplevs 
innebära begränsningar för järnvägstrafiken då tåg ibland är tvungna att sänka hastigheten och 
invänta bomfällning, vilket medför förseningar i tågtrafiken. En översiktlig teknisk analys visar dock 
på att plankorsningen i sig inte ger någon kapacitetsbegränsning för järnvägstrafiken. Begränsningen 
orsakas istället av att närvarodetektorn är trasig. Trafikverket inväntar tester av en ny typ av 
närvarodetektor innan någon ny närvarodetektor installeras. 

Bristande trafiksäkerhet 

Bristande trafiksäkerhet upplevs vid gång- och cykelpassagen Kapellvägen/Centralvägen och vid 
plankorsning Knivstavägen/Särstavägen, bland annat i form av risk för incidenter mellan gångtrafik 
och cykeltrafik vid cykelpassagen och spårspring vid plankorsningen. 

Övrigt 

Handikapparkering Stationsvägen/Knivstavägen behöver flyttas vid stängning av plankorsningen på 
grund av avståndet till gång- och cykelpassagen. 

På Forsbyvägen direkt söder om korsningen Särstavägen/Forsbyvägen upplevs det finnas en brist i 
trafikmiljön för gång- och cykeltrafikanter. Det är dock en brist som inte är avhängig av eventuell 
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stängning av plankorsningen och som dessutom ligger utanför åtgärdsvalsstudieområdet, varför den 
får hanteras av Knivsta kommun i andra projekt. 

5.5. Brister och behov i framtiden 

Detta kapitel redovisar en samlad bild av brister och behov som bedöms kunna uppstå i framtiden om 
plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen stängs.  Bedömningarna baseras till stor del på det som 
framkom på workshop 1. Hänvisningar av namngivna korsningar, vägar och delsträckor görs till figur 
5.2. 

Bristande tillgänglighet 

Det kommer att bli försämrad tillgänglighet för gång och cykel till stationen och perrongen, mellan 
östra och västra sidan av järnvägen, till Nydal, Engvallens idrottsplats, CIK (Centrum för Idrott och 
Kultur), vårdcentralen vid Ängbyvägen, södra delarna av Knivsta samt till centrum på östra sidan av 
järnvägen. Planeringsförutsättningarna i Knivsta kommer att förändras; Nydal riskerar att bli en 
oattraktiv stadsdel och utvecklingsmöjligheterna, tillgängligheten till centrala tätorten och viktiga 
samhällsfunktioner kommer att försämras. 

Bristande kapacitet/framkomlighet 

Kapacitetsproblemen för gång och cykel både till perrong och passage förbi järnvägen kommer att 
försämras via den kvarvarande passagen, anslutande trappor och gångfartsområde när all gång- och 
cykeltrafik koncentreras till denna passage. Passagen upplevs vara för trång/smal och med risk för 
olyckor mellan gångtrafik och cykeltrafik vid ett framtida högre gång- och cykelflöde. 

Trafikbelastningen på den redan tungt trafikerade Gredelbyleden kommer att öka. Det finns även risk 
att det blir trafikstockning vid korsningen Gredelbyvägen/Gredelbyleden. Vid en olycka på 
Gredelbyleden (vid passagen över järnvägen) finns det ingen koppling kvar i väst-östlig riktning för 
t.ex. utryckningsfordon. 

Bristande trafiksäkerhet 

Det finns en ökad risk för spårspring vid plankorsningen Knivstavägen/Särstavägen. 

Övrigt 

Det har uttryckts farhågor för att bilresandet ska öka på bekostnad av gång och cykel om 
plankorsningen stängs. Arbetsgruppen bedömer dock att en stängd plankorsning inte har någon större 
påverkan på färdmedelsvalet. 

Placeringen av pendlarparkeringen vid Knivstavägen är dålig och inbjuder/uppmuntrar inte till 
pendling. 
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5.6. Nollalternativ – vad händer om ingenting görs? 

Utan att bygga bort plankorsningen består dagens problem med bomfällning och väntetider för bil-, 
gång- och cykeltrafik samt nedsatt hastighet för tåg förbi plankorsning Knivstavägen/Särstavägen på 
grund av en defekt närvarodetektor.  Trafiken kan inte utökas väsentligt så länge inte investeringar i 
fler spår på Ostkustbanan görs. Järnvägens funktion kan dock förbättras genom att höja hastigheten 
och införa så kallad samtidig infart. 

I Kapitel 5.1 redovisas åtgärder, utöver ny gång- och cykelpassage, som kan vara lämpliga att överväga 
i nollalternativet. Dessa är relevanta i alla åtgärdspaket som analyserats. Ett åtgärdsförslag som enbart 
är relevant i nollalternativet är att bredda och anpassa plankorsningen för att förbättra tillgänglighet 
för handikappade. 
6. Alternativa lösningar  
6.1. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Inom utredningen har åtgärder studerats som styr mot den formulerade målbilden utifrån 
förutsättningen att plankorsningen kommer att behöva stängas.  Möjliga åtgärder har prövats både 
med stängd gång- och cykelpassage samt med olika varianter på planskild passage över spår. 
Åtgärderna har prövats i alternativa åtgärdspaket.  

Arbetsgruppen har bedömt att stänga plankorsningen utan att erbjuda en alternativ passage över 
järnvägen inte är rimligt med hänvisning till försämrad tillgänglighet mellan kommunens västra delar, 
som inkluderar nyexploateringsområdet Nydal, och dess östra delar. Med de planerade 
exploateringarna vid södra perrongangöringen förstärks också behovet av att passera spåren för att 
komma till perrong samt mellan östra och västra delarna av tätorten. 

Åtgärder utöver de tekniska lösningarna har formulerats utifrån genomförda workshops. Flera av 
dessa åtgärder är relevanta i alla huvudalternativ. 

Alternativa lösningar för passage av järnväg 

I åtgärdsvalsstudien har fyra huvudalternativ för gång- och cykelpassage studerats: 

• Åtgärder i järnväg och stängd passage 

• Planskild passage med nuvarande stationsutformning och befintliga spår, perrongen nås via 
trappa. 

• Planskild passage med två alternativ för standarden för att angöra plattform: 

o Alt A. Plattformen nås med trappa och hiss 

o Alt B: Plattformen nås med trappa, hiss och rulltrappa 

• Planskild passage där plattformen ska kunna nås med trappa och hiss samt förlängning av 
perrong 90 meter.  
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Huvudalternativen med planskild passage skiljer sig åt främst genom att de erbjuder olika standarder 
för angöring till perrong och får olika konsekvenser avseende plattformens bredd och därmed också 
för åtgärder i spår. För huvudalternativen finns tre möjliga utformningar av ramper öster om 
järnvägen. Rampen kan riktas norrut utmed Centralvägen, österut utmed Särstavägen eller söderut.  
De steg 1 och 2 åtgärder som prövats är i stort sett samma i alternativen. För alla alternativ antas en 
västlig ramp få samma utformning. Den beräknas bli 150 meter och landar vid korsningen 
Knivstavägen/Ängbyvägen.  

De ramper som beskrivs i följande text avser ramper öster om järnvägen. De alternativa lösningarna 
för en ramp öster om järnvägen påverkar möjligheterna att lokalisera busshållplatser.  

Figur 6.1 Planskild gång- och cykelpassage med alternativa lösningar för ramper öster om järnvägen. 
 

Alla alternativ förutsätter att hastigheten 160 km/timme ska kunna hållas på spår närmast 
plattformen. Vid fyrspårsutbyggnad ska ytterspåren medge 200 km/timme. I alla alternativ antas 
spårområdet breddas österut. 

En utgångspunkt för de alternativ som studerats inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie är att pröva 
vilka konsekvenser en gång och cykelförbindelse får för åtgärder i plattform (breddning och 
förlängning) och följdeffekter därav. Standardkrav på plattformens bredd är även beroende av tågens 
hastighet och antalet personer som rör sig på plattformen som därmed skulle kunna behöva breddas 
oavsett lösning för angöring från en ny gång- och cykelpassage. 
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Mobility management och samhällsplanering 

• Utveckla gång- och cykeltrafik generellt, t.ex. genom gång- och cykelstråk/vägar längs och 
tvärs järnvägen. 

• Utveckla strategier för att minska bilåkandet och öka cykelåkande och kollektivtrafik. 

• Planering och (om)lokalisering av verksamheter och viktiga samhällsfunktioner för att 
minska transportbehovet vid plankorsning Knivstavägen/Särstavägen - differentiera olika 
verksamheter beroende på behov av näringslivstransporter och närhet till 
kollektivtrafiknoder/ bytespunkter. 

Trafiksäkerhet och övriga åtgärder 

• Förlängning av gång- och cykeltunneln Kapellvägen/Centralvägen under Centralvägen 
framför kommunhuset. 

• Fartdämpande åtgärder för cyklister i planskild GC-passage Kapellvägen/Centralvägen, t.ex. 
anpassad utformning och tekniska lösningar genom ljud och ljus. 

• Digitala skyltar vid planskild GC-passage Kapellvägen/Centralvägen som varnar cyklister om 
att det t.ex. anländer ett tåg till stationen och att det innebär fler fotgängare i tunneln som 
cyklisterna måste se upp med. 

• Värmeslinga i marken i planskild GC-passage Kapellvägen/Centralvägen. 

• Plankorsning Knivstavägen/Särstavägen stängs under testperiod i 6 månader, därefter 
utvärdering. 

• Åtgärder mot spårspring vid Knivstavägen/Särstavägen. 

• Staket/stängsel som avgränsar gångtrafik från cykeltrafik i befintlig planskild GC-passage 
Kapellvägen/Centralvägen. 

• Med en stängd passage, det vill säga alla alternativ utom nuläget kan det finnas skäl att med 
information/skyltning informera om förändringar av framkomligheten och hänvisa bilister 
till alternativa vägar. 

6.2. Potentiella effekter och konsekvenser   

Åtgärder i järnvägen och stängd passage 

I detta alternativ antas att åtgärder genomförs för att förbättra järnvägens funktion. Detta sker genom 
att åtgärda närvarodetektorn samt bygga skyddsväxlar för att möjliggöra samtidig infart.  Med 
åtgärdad närvarodetektor kan hastigheten höjas till 160 km/timme.  

Resenärer som passerar järnvägen i öst-västlig riktning är sannolikt i stor utsträckning barn och 
ungdomar som kan betraktas som oerfarna resenärer. Därmed behöver den planskilda passagen 
stängas med hänvisning till de standardkrav som ställs enligt BVH 701 (se kap 5.2).  
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Vid en stängning av passagen behöver befintlig handikapparkering omlokaliseras till en ny plats i 
närheten av norra änden av plattformen. Det kan också finnas skäl till att tydliggöra lämpliga 
pendlarparkeringar. En stängning av passagen kan medföra en ökad belastning på Gredelbyleden och 
därmed risk för att framkomligheten för busstrafiken försämras. Exploateringen av Nydal torde dock 
ha betydligt större påverkan.  

I denna åtgärdsvalsstudie ingår inte att analysera och pröva åtgärder för vägtrafiken. Konsekvenserna 
av en stängning av planpassagen blir att målen för åtgärdsvalsstudien motverkas.  Detta blir särskilt 
påtagligt om Nydal exploateras i snabb takt. 

Eftersom medel finns avsatta för trimningsåtgärder fram till år 2020 kan vi anta att 
järnvägsåtgärderna i detta alternativ kommer att genomföras. Därför betraktas en stängd passage som 
jämförelsealternativ vid prövning av lösningar med byggnation av planskild passage, det vill säga 
nedanstående alternativ. 

 

Figur 6.2 Planskild passage med befintlig plattform och ramp riktad norrut 

 

Planskild passage med befintlig stationsutformning 

Lösningen utgår ifrån att en planskildhet byggs utan att några åtgärder i plattform genomförs. Med 
beaktande av yta för skyddszon och för att komma fram med skötselfordon vid södra änden av 
plattformen finns enbart utrymme för trappa som är 2 meter bred. Personer med funktionshinder 
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kommer enbart att kunna använda den norra delen av plattformen. Som konsekvens därav behöver 
utrymme för handikapparkering möjliggöras vid norra plattformsänden.Trappans bredd uppfyller inte 
standardkrav enligt VGU som är 3 meter.  

Plattformens längd är oförändrad, 360 meter, inklusive den nordliga träplattformen. I detta alternativ 
kommer det fortsatt att finnas vissa tåg som är längre än plattformen. Servicefordon kan angöra 
plattformen i södra änden.  

Med en ramp som vrider mot norr kan spårområdet breddas förutsatt att en skyddsmur byggs. En 
ramp som är riktad mot söder begränsar handlingsfriheten avseende förlängning av Centralvägen 
söderut samt för nyexploateringar söder om Särstavägen. En ramp rakt österut medför inga 
begränsningar. 

Lösningen uppfyller inte standardkrav och kan därför endast betraktas som en möjlig temporär 
lösning. Vid en eventuell framtida utbyggnad till fyra spår behöver passagen rivas och ersättas. 

 

Figur 6.3 Planskild passage med trappa och hiss samt ramp riktad norrut. 
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Anslutning till plattform med trappa och hiss 

En gånganslutning till plattform med både trappa och hiss, och som uppfyller standardkrav på 
skyddszon, förutsätter att plattformen förlängs med 30 meter och breddas till 10 meter.  Breddningen 
kan ske från plattformens mitt som idag är 10,5 meter bred. Som en följd av breddningen behöver 
spåren flyttas österut, från plattformens mitt och till den södra änden. En breddning av plattformen 
skulle kunna behöva göras beroende av antalet resenärer som rör sig samtidig på plattformen. Därmed 
är det inte givet att anslutningen till gång- och cykelpassagen enbart motiverar en breddning. 

En ramp, öster om järnvägen, med riktning norrut inkräktar till mindre del på skyddsområdet och 
måste kompletteras med skyddsmur vid rampen. En ramp som är riktad mot söder begränsar 
handlingsfriheten avseende förlängning av Centralvägen söderut samt för nyexploateringar söder om 
Särstavägen. En ramp rakt österut medför inga begränsningar. 

Servicefordon kan angöra plattform i södra perrongänden. 

Lösningen uppfyller standardkrav men det finns samtidigt en osäkerhet om perrongbredd på 10 meter 
är tillräcklig i ett längre perspektiv beroende av antalet resenärer. 

 

Figur 6.4 Planskild passage med trappa, hiss och rulltrappa samt ramp riktad norrut. Bruna rektanglar söder om 
passagen illustrerar möjliga exploateringar. 
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Anslutning till plattform med trappa, hiss och rulltrappa 

En gånganslutning till plattform med trappa, hiss och rulltrappa och som uppfyller standardkrav på 
skyddszon förutsätter att plattformen breddas till 12 meter.  Därutöver förlängs plattformen med 30 
meter.  Som en följd av breddningen behöver spåren flyttas österut. 

En ramp, öster om järnvägen, med riktning norrut inkräktar delvis på skyddsområdet till spåren och 
måste kompletteras med skyddsmur vid rampen. En ramp som är riktad mot söder begränsar 
handlingsfriheten avseende förlängning av Centralvägen söderut samt för nyexploateringar söder om 
Särstavägen. En ramp rakt österut medför inga begränsningar. 

Servicefordon kan angöra plattform i södra perrongänden. 

Lösningen uppfyller standardkrav och perrongbredden är tillräcklig även med ett kraftigt ökat 
resande. Alla tre alternativa utformningar av ramper öster om järnvägen är möjliga. En nordlig 
placering är dock mindre önskvärd på grund av betydande intrång i skyddsområde.  

 

Figur 6.5 Planskild passage med trappa och hiss samt ramp riktad norrut. Plattformen är förlängd med 90 meter. 
Bruna rektanglar söder om passagen illustrerar möjliga exploateringar. 
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Anslutning till plattform med trappa och hiss samt förlängning med 90 meter 

I detta alternativ antas att plattformen förlängs med 90 meter. Förutsättningarna avseende 
plattformens bredd, 10 eller 12 meter, för att uppfylla standardkrav är samma som i ovanstående 
alternativ med trappa och hiss, eller trappa, hiss och rulltrappa. Eftersom plattformens längd ger 
större yta att använda för resenärerna har detta alternativ beräknats med breddning på 10 meter.  
Plattformen angörs via trappa och hiss. Förutom flytt av spår tillkommer också flytt av en växel som är 
placerad cirka 100 meter söder om nuvarande perrong. 

Med förlängningen av plattformen behöver inte träplattformen i norra änden användas. 
Förlängningen ger dessutom marginal för längre tåg än idag. Skötselfordon kan ta sig upp på perrong 
från ny kommunal väg på östra sidan eller befintlig kommunal väg på västra sidan om järnvägen. En 
förlängning med 90 meter ökar handlingsfriheten för förläggning av gång- och cykelpassagen. I den 
skisserade lösningen har angöringen till plattformen antagits finnas vid södra ände. Rampen öster om 
järnvägen är utformad så att den landar vid befintlig vägkorsning Centralvägen/Särstavägen. På båda 
sidorna av järnvägen blir utformningen av ramper beroende av nyexploateringar. 

6.3. Uppskattning av kostnader för alternativen 

Alternativen innehåller kostnader för gång- och cykelpassagen samt kostnader för följdåtgärder i 
plattform och därmed även i järnvägsanläggningen. I denna studie är kostnaderna grovt uppskattade 
och avser kostnader för gång- och cykelpassagen samt perrongåtgärder. Kostnader för följdåtgärder i 
järnvägsanläggningen kommer att beräknas i en kommande funktionsutredning. För kostnader i 
järnvägsanläggningen behöver det tydliggöras vilka åtgärder som motiveras med att förbättra 
järnvägens funktion och som därmed inte bör tillskrivas åtgärder för gång- och cykelpassage.   

Av kapitel 6.5 Utvärdering av alternativen framgår det att enbart alternativen 3. Godtagbar standard 
(trappa och hiss), 4. Hög standard (trappa, hiss och rulltrappa) samt 5. Godtagbar standard och 
förlängning av plattform med 90 meter uppfyller åtgärdsvalsstudiens mål. För dessa alternativ har 
kostnadsuppskattningar gjorts exklusive åtgärder i järnvägen. En funktionsutredning av Knivsta 
station behöver genomföras för att beräkna kostander i järnvägen. 

Kostnadsberäkningar för alternativen 3-5 inkluderar gång- och cykelbro, ramper, trappor, hiss, 
rulltrappa (i aktuellt alternativ), skyddsmur (i förekommande fall) samt förlängning av plattform med 
10 -12 meters bredd. I alternativ 3-4 är förlängning av plattform 30 meter, och i alternativ 5 är 
förlängningen 90 meter. Följdkostnader i järnvägen är inte beräknade. 

Följande entreprenadkostnader är uppskattade: 

• Alt. 3 Godtagbar standard: 10-15 miljoner kr. 

• Alt. 4 Hög standard: 16-20 miljoner kronor 

• Alt. 5 Godtagbar standard och förlängning av plattform 90 meter: 16 – 19 miljoner kronor. 

Utöver ovanstående kostnader tillkommer byggherrekostnader (+28% av entreprenadkostnaden) och 
Generella osäkerheter (+12% av entreprenadkostnaden) 
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Kostnaderna ska betraktas som grovt indikativa för de kostnader som direkt kan tillskrivas gång- och 
cykelförbindelsen. Kostnader för åtgärder i järnvägen torde vara betydligt högre och behöver utredas 
närmare. 

6.4. Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen 

Vid bedömning av nyttor har alternativet stängd plankorsning jämförts med nollalternativet, att 
ingenting görs. Eftersom det är sannolikt att det kommer att genomföras järnvägsåtgärder som medför 
att plankorsningen måste stängas har alternativen 2-5 jämförts med alternativ 1 Stängd plankorsning. 

I alla alternativ ingår investeringskostnaderna för åtgärder som förbättrar järnvägens funktion. En 
enkel lösning med enbart trappa till perrong uppfyller inte standardkrav och är inte långsiktigt hållbar. 
En nyttobedömning har därför inte gjorts för detta alternativ. 

Åtgärder i järnvägen med höjd hastighet och samtidig infart förbättrar järnvägens funktion. Nyttan av 
dessa åtgärder är till stor del beroende av att även andra åtgärder som förbättrar Ostkustbanans 
funktion genomförs. För alternativen 3-4 består nyttorna av förbättrad tillgänglighet till perrong och 
för att passera järnvägen. Effekterna bedöms som små men är beroende av antalet personer som reser 
med tåg och som passerar järnvägen.  

Effekterna påverkas också av de planerade exploateringarna med arbetsplatser, konferens och hotell. I 
alternativ 5 tillkommer en nytta, jämfört med alternativ 3 och 4, som består av möjligheter att köra 
längre tåg. I alternativen 3-5 finns dessutom nyttor i form av förbättrad trafiksäkerhet genom att 
träplattformen i norra perrongänden inte behöver användas.  

Nyttorna är inte beräkningsbara utan beräkningar av framtida tågtrafik, antal framtida tågresenärer 
(som passerar Knivsta respektive reser till och från Knivsta) samt antal framtida resenärer som 
passerar järnvägen.  

Figur 6.6 Översiktlig bedömning av lönsamhet 
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6.5. Utvärdering av alternativen 

Effektbedömning 

Effekterna av en stängd plankorsning är jämförd med nollalternativet – att ingenting görs. Eftersom 
det är sannolikt att det kommer att genomföras järnvägsåtgärder som medför att plankorsningen 
måste stängas har alternativen 2-5 jämförts med alternativ 1 Stängd plankorsning. 

En stängd plankorsning, motiverat av åtgärder för höjd hastighet och samtidig infart, ger tillsammans 
med andra åtgärder på Ostkustbanan betydande förbättringar av järnvägens funktion och möjlighet till 
viss utökning av tågtrafiken. Dessa effekter kan nyttiggöras främst av tågresenärer som passerar 
Knivsta. Denna åtgärdsvalsstudie är avgränsad till att bedöma effekter av en eventuell gång- och 
cykelpassage. Därmed bedöms inte effekter som uppstår med åtgärder i Ostkustbanan. 

Med en stängd plankorsning påverkas främst tillgängligheten för tågresenärer till och från Knivsta, 
samt för resenärer inom Knivsta. Trafiksäkerheten ökar med en stängning av plankorsningen, men 
ökar belastningen i norra gång- och cykelpassagen samt vid norra delen av perrongen. Med en stängd 
plankorsning blir järnvägen en mer påtaglig barriär i tätorten. 

En enkel lösning med enbart trappa till perrong ger förbättringar främst för tillgänglighet inom 
Knivsta. Bättre tillgänglighet till perrong kan enbart nyttiggöras av personer utan funktionshinder.  

Övriga alternativ ger både bättre tillgänglighet för alla resenärer samt uppfyller standardkrav enligt 
Trafikverkets riktlinjer. Kostnaderna är dock högre.  

Sammantaget bedöms alternativen 3-5 ge de största positiva effekterna. Med förlängning till 90 meter 
ökar handlingsfriheten för framtida tågtrafik och möjligheterna att samplanera en gång- och 
cykelförbindelse med nyexploateringar. 
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Figur 6.7 Bedömning av effekter av alternativa lösningar 
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Målanalys 

En stängd plankorsning är positiv för medborgarnas resor eftersom järnvägens funktion förbättras. 
Stängningen innebär dock försämrad tillgänglighet inom Knivsta. Därför bedöms påverkan på 
funktionsmålet Medborgarnas resor vara neutral. En stängd plankorsning uppfyller några mål till viss 
del. Alternativen 3-5 leder i större utsträckning till måluppfyllelse 

En stängd plankorsning är motstridig tre av de fyra målen för projektet. En enkel lösning bidrar till 
måluppfyllelse men med vissa begränsningar.  Alternativen 3-5 leder i större utsträckning till 
måluppfyllelse. 

Figur 6.8 Bedömning av uppfyllelse av de transportpolitiska målen 
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Figur 

6.9 Bedömning av uppfyllelse av projektmål i åtgärdsvalsstudien 

Fördelningsanalys 

Hur åtgärdernas effekter fördelas på geografi och individer med mera redovisas i tabell 6.10 nedan.  
Eftersom stängningen av plankorsningen är kopplat till järnvägens funktion har denna åtgärd 
påverkan på båda nationell och regional nivå. Övriga åtgärder skiljer sig främst åt genom hur 
effekterna är fördelade på ålder. I denna bedömning antas högre ålder med större sannolikhet vara 
förknippat med försämrad rörlighet. 

Figur 6.10 Fördelningsanalys 
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 
åtgärder  
7.1. Övergripande inriktning 

I denna åtgärdssvalstudie är Trafikverket, Knivsta kommun, Regionförbundet i Uppsala län samt den 
Regional kollektivtrafikmyndigheten intressenter. I tidigare dialog om utredning av planskildhet (GC 
och bil) finns en överenskommelse om fördelning av ansvar vid planskildhet. Trafikverket har i 
utredningsarbetet framfört att överenskommelsen bör utgöra grund till fortsatt arbete. En uppdatering 
av tidigare överenskommelse behöver tecknas för genomförande av åtgärd som tas fram i kommande 
funktionsutredning. 

Förslagen har formats med hjälp av alternativstudier, bedömning av effekter, kostnader och 
måluppfyllelse. En grundläggande osäkerhet vid utformningen av alternativen är eventuella framtida 
åtgärder i järnvägsnätet. En väsentlig förutsättning för åtgärdsvalsstudien är utbyggnad av Nydal som 
ökar tätortens befolkning med cirka 50%. Därutöver har företag visat intresse för större exploateringar 
i form av arbetsplatser och hotell vilket kan påverka resandeströmmarna. 

Förutsatt att åtgärder för att förbättra järnvägens funktionalitet kommer den befintliga 
plankorsningen att behöva stängas. En stängning är motstridigt åtgärdsvalsstudiens mål. En enkel 
lösning med ramper och enbart trappa till plattform tillgodoser målet om tillgänglighet inom tätorten 
men uppfyller inte gällande standardkrav för angöring till plattformen. Standardkraven avser både 
dimensioner och tillgänglighet.  

7.2. Rekommenderade åtgärder 

Åtgärdsvalsstudien har studerat tre alternativ för gång- och cykelpassage som bidrar till 
måluppfyllelse. Alternativen är likvärdiga avseende målet om bättre tillgänglighet inom tätorten. 

• Alt. 3: Godtagbar standard för angöring till plattform med trappa och hiss. 

• Alt 4: Hög standard för angöring till plattform med trappa, hiss och rulltrappa 

• Alt. 5: Godtagbar standard för angöring till plattform samt förlängning av plattform med 90 
meter 

Alternativen 3 och 4 medför att plattformen behöver förlängas med 30 meter samt breddas med 10 
respektive 12 meter. Alternativ 5 skiljer sig från alternativ 3 genom att förlängning av plattform med 
90 meter ökar handlingsfriheten för placeringen av passagen och, på längre sikt, ger 
handlingsutrymme för framtida tågtrafik. Både breddning och förlängning av plattform medför behov 
av åtgärder i järnvägsnätet där spår, och i vissa fall, växlar behöver flyttas.  

Åtgärder i järnvägen som medger ökad hastighet för tåg samt ett ökat antal resenärer på plattformen 
som främst genereras av utbyggnaden av Nydal kan komma att medföra krav på åtgärder i plattform 
oavsett val av lösning för gång- och cykelpassage. Därmed är det oklart om kostnader för 
plattformsåtgärder med följdeffekter ska tillskrivas byggande av en ny gång- och cykelpassage eller de 
åtgärder som syftar till att förbättra järnvägens funktionalitet och kapacitet.  
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För alternativet med förlängning av plattform med 90 meter behöver det tydliggöras om det finns 
järnvägstekniska motiv till en sådan åtgärd. 

De studerade alternativen är likartade avseende lösning för ramp öster om järnvägen. Valet av lösning 
för ramp påverkar lokalisering av busshållplats och exploateringsmöjligheter. En ramp som är riktad 
söderut eller rakt österut är ur järnvägsteknisk synpunkt att föredra på grund av skyddsområdet för 
järnvägen. 

Åtgärdsvalsstudien rekommenderar att: 

• En funktionsutredning för Knivsta station genomförs under år 2016 för att tydliggöra de 
järnvägstekniska förutsättningarna på kort och lång sikt. I funktionsutredningen studeras 
alternativ 3-5. I samban med funktionsutredningen upprättas en fullständig samlad 
effektbedömning (SEB). Trafikverket är ansvarig aktör för detta. 

• Kommunen fortsätter arbetet med genomförande av en detaljplaneprocess under år 2016. 
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Källor 

Tryckta källor: 

• Idéstudie – planskild korsning Knivsta, Knivsta kommun, Banverket, Vägverket 
Konsult. 2007 

• Strategisk spårstudie Järnvägen Solna-Uppsala  

• Utredning trimningsåtgärder steg 2-3, Ostkustbanan Cst-U (2015) 

• PM Idéstudie, Mälab 

• PM Riksintresseprecisering Järnvägen Solna-Uppsala 

• Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket 

• Ostkustbanans stationsnära lägen (UL, 2014) 

• Passagestudie, Knivsta kommun 2014 

• Stadsbyggnadsprogram Nydal 

• Trafikstrategi för Knivsta kommun 2014-2025 

• Regional utvecklingsstrategi 

• Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län (2012) 

• Vision 2025 Knivsta kommun (2013) 

• Stationshandboken, Trafikverket, 2013:060. 

• Krav för vägar och gators utformning (VGU), Trafikverket 2015:086 

• Handbok plankorsningar, BVH 701, Trafikverket 2011 

 Internetbaserade källor: 

• STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) 

• NVDB (Nationella vägdatabasen) 
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Bilagor 

Bilaga 1: Deltagare vid minst ett dialogtillfälle 

 

 

  

Organisation Namn
Alsikebolaget Hans-Petter Rognes

Företagarföreningen Vilja Knivsta Katarina Hjertstedt

Företagarföreningen Vilja Knivsta Gunilla Blom

Företagarföreningen Vilja Knivsta Gerd Persson

Handelskammaren Patrik Dahle

Handikappförbunden - HSO Barbro Gregerson
Handikappförbunden - HSO Christer Löfgren
Knivsta företagarförening Susanne Jakobsson

Knivsta Hembygdsgille Henrik Sandevärn
Knivsta IK Lasse Elfström
Knivsta kommun Sara Frykberg
Knivsta kommun Martin Gunnarsson
Knivsta kommun Tobias Arvidsson 
Knivsta kommun Lena Fransson
Knivsta Tryckeri AB Fredrik Bjärflod
Kollektivtrafikförvaltningen UL Lena Hübsch
Länsstyrelsen Uppsala Län Ann Åkerskog

Pensionärsorganisation - SPF Gunnar Lindqvist
Pensionärsorganisation - SPF Lave Persson
Pensionärsrådet, Knivsta kommun Klas Bergström

Polisen Magnus Westergren
Ramböll Thomas Ney
Ramböll Lars Nord
Ramböll Isak Jakobsson
Region Uppsala Robert Nordevi
Räddningstjänsten Per Jonsson
Trafikverket Stig Hansson

Trafikverket Ivan Andic

Trafikverket Christian Mineur

Trafikverket Erika Hägg
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Bilaga 2: Simulering av gång- och cykeltrafik vid passagen Knivstavägen/Centralvägen 
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Bilaga 3: Lista över tänkbara åtgärder 

 

Geografisk plats (om de 
är platsspecifika)

Förslag till åtgärder Prio. Ansvarig Kommentarer

Ty dlig info v id 
förändringar

2
Kommunen

- Till bilister om v ar de 
kan åka 
(Gredelby leden)
- Till öv riga om att de 
ska ny ttja passagen v id 
Centralv .

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Beteendepåv erkan – 
Mobility  Management

1
Kommunen Minska risk för passage v id 

nedfällda bommar.
Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Utredning av  logistik 
för 
näringsliv stransporter 
i närheten av  
stationsområdet

1

Kommunen Bör hanteras i samband med 
detaljplanering.

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Sty rning av  
v erksamheter

1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg. Bör hanteras i 
öv ersiktsplan.

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Förbjuda cy keltrafik i 
passagen

0
Ej aktuellt.

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Information om 
säkerheten till skola 
och öv riga intressenter

1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Påv erkansåtgärder 1
Kommunen Generell åtgärd oav sett 

lösning för passage av  
Pendlarparkering Ty dliggör befintliga 

parkeringsalternativ
2

Kommunen Bör hanteras i samband med 
detaljplanering.

Pendlarparkering Sty rning i detaljplan 
v ilken utsträckning 
det får/ska finnas 
parkering,-däck -eller 
garage

2

Kommunen Bör hanteras i samband med 
detaljplanering.

Öst-v ästliga flöden
Aktiv t arbete med att 
minska bilanv ändning 
(biltrafik ger ökat 
try ck på Gredelby v . 
Och Centralv .)

1

Kommunen Biltrafik hanteras inte inom 
ramen för denna ÅVS

Vid Gredelby v . Strategier för att 
minska bilåkandet och 
öka kollektiv trafik (t ex 
stadsbussar)

1

Kommunen i 
samv erkan 
med UL

Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Ej knuten till 
problem/brist

Planera v iktiga 
samhällsfunktioner 
såsom förskola till de 
centrala delarna av  
Kniv sta för att undv ika 
bilberoende

1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Steg 1-åtgärder
Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Aktuellt v id stängning av  
plankorsning.
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Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav . Åtgärder mot 

spårspring
0

Åtgärden är inte 
specificerad. Se Steg 1 -
åtgärder om 
beteendepåv erkan.

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Sky ddsåtgärder v id 
öppning av  hissdörr i 
befintlig tunnel

1
Trafikv erket Generell åtgärd oav sett 

lösning för passage av  
järnv äg

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Sky ddstaket som 
av gränsar gångtrafik 
från cy keltrafik i 
befintlig tunnel

1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Digitala sky ltar som 
v arnar cy klister om 
att det t ex anländer 
ett tåg till stationen 
och att det innebär fler 
fotgängare i tunneln 
som cy klisterna måste 
se upp med

1

Kommunen i 
samv erkan 
med 
Trafikv erket 
och UL

Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Tekniska lösningar, t 
ex ljud och ljus, minska 
fart för cy kel genom 
hinder. Anpassa 
utformning, stängsla 
mer. Värmeslinga på 
v intern för att 
motv erka halka

1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg. Bör hanteras i 
öv ersiktsplan.

Vid Gredelby v .
Sänka hastighet för 
biltrafik

1
Kommunen Generell åtgärd oav sett 

lösning för passage av  
järnv äg

Vid Gredelby v . Förbjuda genomgående 
tung trafik (undantag 
för buss)

0

My cket tv eksamt om ett 
generellt förbud ätr 
genomförbart. Utby ggnad av  
Ny dal har den största 
påv erkan på trav ikflöden på 
Gredelby v ägen.Vägtrafik 
hanteras inte inom ramen 
för denna ÅVS

Öv rigt Bättre kollektiv trafik i 
öst-v ästlig riktning 0

Begränsat underlag för 
kollektiv trafik i aktuell 
relation.

Steg 2-åtgärder
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Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Förbättra GC-stråk 
från södra delen/Ny dal 
till befintlig GC-
tunnel/passage

2

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg. Aktuellt v id 
utby ggnad av  Ny dal. Bör 
hanteras i detaljplan.

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Höj standard på 
serv icev ägen på v ästra 
sidan av  järnv ägen ner 
till en möjlig 
planskildhet för 
biltrafik

2

Kommunen, 
ev entuellt i 
samv erkan 
med 
Trafikv erket 
och UL

Vägtrafik hanteras inte inom 
ramen för denna ÅVS. 
Åtgärden behöv er föregås av  
planutredningar. Bör 
hanteras i öv ersiktsplan.

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Bättre koppling för GC 
till tunneln v id 
Staffansky rkan 
(Skottsila, 2  km 
söderut)

1

Kommunen Åtgärden finns utanför den 
geografiska av gränsningen

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Bredda plankorsning 0
Utgångspunkten är att 
plankorsningen ska stängas.

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Bredda tunnel v id 
Staffansky rkan 
(Skottsila) för biltrafik

2
Kommunen Vägtrafik hanteras inte inom 

ramen för denna ÅVS

Plankorsning Kniv stav ./ 
Särstav .

Bra GC-v ägar till den 
norra passagen 
(Centralv ägen)

1
Kommunen Generell åtgärd oav sett 

lösning för passage av  
järnv äg

Planskild GC-passage 
Kapellv ./Centralv .

Förlängning av  GC-
tunnel under Centralv . 
upp framför kommun-
huset samt ny  
cy kelparkering. Detta 
ger bättre 
framkomlighet för 
busstrafiken på 
Centralv .

1

Kommunen i 
samv erkan 
med UL.

Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Pendlarparkering Hitta en ny  
lokalisering för 
pendlarparkeringen 
pga. exploateringen av  
Ny dal

2

Kommunen Behöv er föregås av  öv ersikts- 
och detaljplanering.

Öst-v ästliga flöden Bra GC-v ägar till skola, 
idrott mm. från norra 
passagen

1
Kommunen Generell åtgärd oav sett 

lösning för passage av  
järnv äg

Steg 3-åtgärder
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Vid Gredelby v . Behov  av  ökad 
kapacitet

2

Kommunen i 
samv erkan 
med 
Trafikv erket
, Region 
Uppsala län 
och UL

Behov et av  ökad kapacitet är 
beroende av  
utby ggnadstakten för Ny dal.

Vid Gredelby v . GC-stråk

1

Kommunen i 
samv erkan 
med 
Trafikv erket

Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Vid Gredelby v . Cirkulationsplats, t ex 
krav  på behov  av  
inv estering för att 
klara trafikering till 
och från v iktiga 
målpunkter. Kan 
av lastas genom att 
”sty ra bort” 
godstrafiken som ökar

2

Kommunen, 
Region 
Uppsala län 
och 
Trafikv erket

Vägtrafik hanteras inte inom 
ramen för denna ÅVS. 
Behöv er föregås av  
trafikutredningar och 
hanteras i öv ersiktsplan.

Särstav ./Forsby v . Utv eckla GC
1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Särstav ./Forsby v . Cy kelpassage med 
företräde 1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Särstav ./Forsby v . Möjliggöra try gg GC-
v äg diagonalt öv er 
fotbollsplanen/v ia ny a 
hallaktiv itetshuset

1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Särstav ./Forsby v . Omby ggnad av  
korsning 1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Öv rigt Utv eckla GC
1

Kommunen Generell åtgärd oav sett 
lösning för passage av  
järnv äg

Pendlarparkering By gg parkeringshus
2

Kommunen, 
priv at aktör

Behov  av  parkeringshus 
behöv er utredas beroende av  
tillkommande beby ggelse

Steg 4-åtgärder

Steg 3-åtgärder
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Kvalitetsgranskning 
 
 



   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


