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Förord 
Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala är enligt beslut TRV2013/10869 en järn-
väg av riksintresse.  

Ostkustbanan, delen Solna-Uppsala, är en sträcka med högt kapacitetsutnyttjande och 
utnyttjas för både arbetspendling, långväga trafik och godstrafik. Trafikverket vill säker-
ställa möjligheten till framtida kapacitetshöjande åtgärder på sträckan.   

Denna riksintresseprecisering redovisar influensområde för Ostkustbanan, delen Solna-
Uppsala, och framtida markanvändningsbehov för att säkerställa möjligheten att utöka 
kapaciteten med ytterligare två spår längs sträckan. Riksintressepreciseringen utgör ett 
underlag i tidigt skede för kommunernas fysiska planering och även stöd vid tillstånds-
prövning. Den är också ett underlag för länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län 
och övriga myndigheter liksom för Trafikverkets handläggare när riksintresset ska 
bevakas. Rapporten har tagits fram i samråd med länsstyrelserna i Stockholms och Upp-
sala län. 

Riksintressepreciseringen ersätter inte Länsstyrelsens eller Trafikverkets specifika in-
hämtanden av yttranden gällande specifika planer eller tillstånd i enlighet med Plan- och 
Bygglagen. 

Helena Sundberg Einar Schuch 

Regional direktör Regional direktör 
Trafikverket Region Stockholm Trafikverket Region Stockholm 
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Sammanfattning 
Trafikverket har i promemorian Riksintressen för trafikslagens anläggningar 
(TRV2010/13990) redovisat banor och anläggningar som Trafikverket bedömer vara av 
riksintresse för kommunikationsändamål enligt 3 kap 8 § MB. Materialet uppdaterades 
2013-02-20 genom beslut TRV2013/10869. I redovisningen återfinns Ostkustbanan 
mellan Stockholm och Uppsala som en järnväg av riksintresse.  

Syftet med denna riksintresseprecisering är att precisera och beskriva riksintresset 
Ostkustbanan på delen Solna–Uppsala. I preciseringen ingår en redovisning av framtida 
utbyggnads- och markanvändningsbehov. Trafikverket vill säkerställa möjligheten att 
utöka kapaciteten genom att bygga ytterligare två spår längs sträckan. Preciseringen 
utgör ett underlag för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning. Den utgör 
även ett underlag för länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län och övriga 
myndigheter när riksintresset ska bevakas. Rapporten har tagits fram i samråd med 
länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län. 

Av de kommuner som Ostkustbanan passerar redovisas Uppsala kommun, Knivsta kom-
mun, Upplands Väsby kommun, Sollentuna kommun och Solna stad. Sigtuna kommun, 
som inkluderar Arlanda, redovisas inte då planläggningsprocess för Skavstaby–Arlanda 
pågår. En uppdatering av preciseringen sker när processen är avslutad. 

I bilaga 2 PM Strategisk spårstudie Ostkustbanan, delen Solna–Uppsala redovisas var, 
i förhållande till befintlig järnväg, nya spår kan lokaliseras.  

Inom markområdet där de nya spåren kan komma att byggas, Trafikverket anser att 
ingen ny bebyggelse ska tillkomma inom 25 meter (Stockholms län) respektive 30 meter 
(Uppsala län).  

I denna rapport behandlas även de bestämmelser och riktlinjer som har störst betydelse 
för järnvägens influensområde. I Trafikverkets publikation Transportsystemet i sam-
hällsplaneringen (2013) behandlas ytterligare bestämmelser och riktlinjer. 
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1 Bakgrund och syfte 
Trafikverket har i promemorian Riksintressen för trafikslagens anläggningar 
(TRV2010/13990) redovisat banor och anläggningar som man bedömer vara av riksin-
tresse för kommunikationsändamål enligt 3 kap 8 § MB. Materialet uppdaterades 2013-
02-20 genom beslut TRV2013/10869. Bland de anläggningar som redovisas återfinns 
Ostkustbanan som en järnväg av riksintresse. Det är järnvägens funktion som är av riks-
intresse. I riksintresset ingår såväl befintlig bana som behovet av utökning av bankapa-
citeten.

Syftet med denna precisering är att beskriva riksintresset Ostkustbanan, delen Solna– 
Uppsala. I preciseringen ingår en redovisning av framtida utbyggnads- och  
markanvändningsbehov. Trafikverket vill säkerställa möjligheten att utöka antalet spår 
längs sträckan. 

Figur 1. Ostkustbanan, sträckan Solna – Uppsala. 

1.1 Kort om Ostkustbanan, delen Solna – Uppsala 
Ostkustbanan är en 400 kilometer lång järnväg mellan Stockholm och Sundsvall, som 
bland annat passerar Uppsala och Gävle. Banan har fyra spår mellan Stockholm central 
och Skavstaby, där Arlandabanan ansluter. Mellan Skavstaby och Uppsala löper Ost-
kustbanan med dubbelspår. En anslutning till Arlandabanan finns även i Myrbacken. 
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Den geografiska avgränsningen av den sträcka som beskrivs i denna rapport är Tomte-
boda i Solna till Uppsala C, förutom sträckan genom Sigtuna kommun som kommer att 
behandlas i ett senare skede eftersom lokaliseringsutredning för Arlandabanans utbygg-
nad pågår.  

1.2 Riksintressepreciseringens användning 
Denna precisering, inklusive bilagor utgör ett underlag för kommunernas fysiska plane-
ring och tillståndsprövning. Den utgör även ett underlag för länsstyrelserna i Stockholm 
och Uppsala län när riksintresset ska bevakas. 

1.3 Hur arbetet bedrivits 
Arbetet med riksintressepreciseringen påbörjades 2009. Ett underlag togs då fram i 
samarbete med länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län. Under framtagandet har 
samråd ägt rum med berörda kommuner. Underlaget var på remiss under våren 2010. 
Något beslut gällande riksintressepreciseringen togs inte efter genomförd remiss.  

Under 2014 och 2015 har Trafikverket gjort en uppdatering och komplettering av tidi-
gare framtaget underlag. Kompletteringen har genomförts av Trafikverket Region Stock-
holm och Region Öst i samråd med Länsstyrelserna i Stockholms län och i Uppsala län. 
Berörda kommuner har informerats och tagit del av underlaget. 
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2 Värdebeskrivning 

2.1 Omvärldsfaktorer 
EU har pekat ut transeuropeiska transportnät (Trans-European transport networks, 
TEN-T), som ska knyta samman EU:s transportinfrastruktur och underlätta säkra och 
effektiva transporter av människor och gods. Ostkustbanan är en del i det övergripande 
nätet (comprehensive network), vilket innebär att banan anses ha stor betydelse för den 
regionala utvecklingen och för medborgarnas mobilitet. På en högre nivå har också ett 
huvudnät (core network) pekats ut, vilket anses ha ännu större strategisk betydelse för 
internationella transporter av människor och gods. EU satsar varje år stora pengar på 
den fortsatta utbyggnaden och utvecklingen av TEN-T-näten och det går att söka EU-
bi-drag för investeringar i nätens infrastruktur. 

Figur 2. TEN-T-nätet för järnvägar, hamnar och kombiterminaler (bilden är beskuren). 
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Både EU och Sveriges riksdag har uttalade mål och policies som bygger på att minska 
transportsektorns miljöpåverkan genom att föra över transporter från väg till järnväg. 
Även på regional nivå finns önskemål att minska belastningen på både klimatet och på 
vägnätet genom att främja en ökad andel gods- och persontrafik på järnvägarna. Inrikt-
ningen ger ökade volymer gods och persontransporter på järnvägen, förutsatt att till-
räcklig kapacitet kan erbjudas. Eftersom kapaciteten på många håll redan idag är bris-
tande krävs utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet.   

Den 1 oktober 2010 öppnades persontrafiken på de svenska järnvägarna för konkurrens 
och Sverige blev det första landet i Europa med en helt avreglerad marknad för både 
person- och godstrafik på järnväg. Syftet med avregleringen är att kunna erbjuda ökat 
utbud och lägre priser. Erfarenheten från avregleringen av godstrafiken, som genomför-
des redan 1996, visar att den nya marknadssituationen leder till ökad efterfrågan på 
transporter, särskilt på sträckor med stor trafikvolym och hög lönsamhet. En liknande 
utveckling ser vi även för persontrafiken, särskilt i expansiva regioner med hög befolk-
ningstäthet. I takt med att marknaden breddas tillkommer nya operatörer som vill bed-
riva kommersiell trafik på spåren. För att främja konkurrens på järnvägen bör infra-
strukturen kunna erbjuda kapacitet som motsvarar efterfrågan på transporter. 

2.2 Trafiksituationen på Ostkustbanan 
Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala är en av Sveriges hårdast trafikerade järn-
vägssträckor. Där banan löper med fyrspår trafikeras idag innerspåren av pendeltåg och 
godståg. Ytterspåren trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och snabbtåg. Ytterspåren är idag 
särskilt hårt belastade mellan Stockholm och Skavstaby/Arlanda. Trafikeringen med 
blandade tågtyper som har olika hastigheter och uppehållsmönster ställer höga krav på 
banans kapacitet.  

Det finns redan idag efterfrågan att köra fler persontåg via Arlanda, men kapaciteten 
räcker inte till. När Citybanan öppnas 2017 beräknas pendeltågstrafiken öka belast-
ningen på banan ytterligare. Dock är innerspåren idag inte lika hårt belastade som ytter-
spåren. Om banan byggs ut med ytterligare spår kan de olika tågtyperna fördelas på flera 
spår och trafiken med regional-, fjärr- och snabbtåg underlättas. 

Figur 3. Kapacitetsutnyttjande under dygnets hårdast trafikerade 2 timmar hösten 2014. 
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2.3 Ostkustbanans utveckling på sträckan Stockholm – Uppsala 
Trycket på att utöka trafiken ytterligare på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala 
är stort av följande skäl: 

• Arbetsresandet är mycket stort i korridoren mellan Stockholm och Uppsala.
• En god tillgänglighet till Arlanda är högt prioriterad. Det finns behov av att trafi-

kera flygplatsen med tåg för olika typer av delmarknader, såsom flygplatsskyttel,
fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg, för att nå Arlanda som både flygplats och ar-
betsplatsområde.

• Utvecklingen av järnvägen i Norrland och Dalarna kan på sikt ställa krav på yt-
terligare tillgänglighet och snabba förbindelser till Stockholm och Arlanda.

• Godstrafiken på Ostkustbanan bedöms öka. Genom etableringen i Rosersberg
kommer ett flertal posttåg och tåg med containertransporter att trafikera Ost-
kustbanan.

För att möta den framtida samhällsutvecklingen är det av stor betydelse att järnvägssy-
stemet kan utvecklas. För att tillskapa nya tågstopp, exempelvis norr om Stockholm cen-
tral och/eller nya stationer i Knivsta kommun eller Uppsala kommun, krävs ytterligare 
kapacitet. Två nya spår behöver i så fall byggas från dessa stationslägen till Stockholm C 
respektive Uppsala C.  

2.4 Kapacitetsläget på anslutande banan, Arlandabanan 
Arlandabanan är en cirka 19 kilometer lång bana som ingår i TEN-T-nätet och som Tra-
fikverket bedömer vara av riksintresse för kommunikationsändamål enligt 3 kap 8 § mil-
jöbalken (SFS 1998:808). Banan förbinder Ostkustbanan med Arlanda flygplats via an-
slutningar i Skavstaby i söder och Myrbacken i norr. Arlandabanan är dubbelspårig och 
löper i tunnel under flygplatsen där det finns tre stationslägen – två för flygpendeln Ar-
landa express (terminal 2–4 samt terminal 5) samt ett för tåg som passerar genom flyg-
platsen (Arlanda C). På Arlandabanan förekommer ingen godstrafik. 

Arlandabanan trafikeras av flygpendeln Arlanda express, pendeltåg, regionaltåg och 
fjärrtåg. Banan är hårt trafikerad och det finns efterfrågan på ytterligare trafik via Ar-
landa flygplats. Kapaciteten bedöms dock inte tillräcklig och det finns ett behov av 
kapacitets-höjande åtgärder. En lokaliseringsutredning för Arlandabanans utbyggnad 
pågår. 
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3 Riksintressets markanspråk 
Riksintressen för järnväg redovisas som mark- och vattenområden erforderliga för nuva-
rande och planerad järnvägsanläggning samt byggnader och anläggningar som har ett 
direkt samband med funktionen att bedriva tågtrafik. Detta område benämns riksintres-
seområde.  

3.1 Ostkustbanans funktion 
Ostkustbanan ingår i TEN-T nätet. Banan sträcker sig mellan Stockholm och Sundsvall 
och har en viktig funktion i att förbinda städerna utmed Norrlandskusten med Stock-
holm och södra delarna av landet. Ostkustbanan har inte minst en viktig roll för svensk 
basindustri, vars produkter till stor del fraktas på järnväg från norra Sverige. Efter att 
Botniabanan och Ådalsbanan tagits i bruk har Ostkustbanans roll som länk mellan norr 
och söder förstärkts ytterligare. 

På sträckan Solna–Uppsala trafikeras Ostkustbanan främst av persontåg. Banans cen-
trala funktion är dels att stödja det omfattande arbetsresandet i korridoren Stockholm– 
Uppsala, dels att försörja Arlanda flygplats med persontrafik. Banan ska också erbjuda 
god tillgänglighet för godstrafik, bland annat till kombiterminalen och postterminalen 
vid Rosersberg. 

Ostkustbanan, tillsammans med riksintresset motorvägen E4, fyller en viktig funktion 
för regionens transporter. Banan möjliggör yteffektiva gods- och persontransporter i ett 
stråk med hög transportefterfrågan.  

3.2 Stationer och kringanläggningar av riksintresse 
Trafikverket har i promemorian Riksintressen för trafikslagens anläggningar 
(TRV2010/13990) redovisat vilka järnvägsstationer som Trafikverket bedömer vara av 
riksintresse. På sträckan Solna–Uppsala bedöms alla stationer vara av riksintresse. 
Dessutom redovisas Bergsbrunna och Alsike som planerade stationer som bedöms vara 
av riksintresse. Därutöver är följande anläggningar för tågbildning längs Ostkustbanan 
utpekade som riksintresse av Trafikverket: 

• Tomteboda är en av landets största bangårdar. Bangårdens funktioner inbegri-
per bland annat rangering, uppställning och lastning.

• Hagalunds bangård, som är en av landets stora underhålls- och servicebangår-
dar.

• Brista/Märsta terminal, en terminal för hantering och distribution av bland an-
nat flygbränsle till Arlanda flygplats.

• Stockholm Kombi Nord, en kombiterminal vid Rosersberg.
• Uppsala växlingsbangård, där det finns ett antal anslutningar till industrier i

Uppsala.

Utöver banan är även kringanläggningar som ingår i bannätet såsom teleanläggningar, 
trafikledningscentraler, omformarstationer och matarledningar generellt av riksintresse 
för järnvägssektorn. 
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Figur 4. Ostkustbanan med befintliga stationer och studerade nya stationslägen. 
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3.3 Ostkustbanans eventuella framtida markanspråk – riksintresseområde 
Utifrån de kapacitetsbegränsningar som råder på järnvägen mellan Stockholm och Upp-
sala idag, den förväntade trafikutvecklingen samt planerna på nya stationer ser Trafik-
verket ett behov av att i framtiden genomföra kapacitetshöjande åtgärder på sträckan. 
Trafikverket vill säkerställa att följande åtgärder är möjliga att genomföra i framtiden: 

• utbyggnad från fyra till sex spår mellan Tomteboda och Skavstaby
• utbyggnad från två till fyra spår mellan Skavstaby och Myrbacken,

(via Arlanda eller via Märsta.)
• utbyggnad från två till fyra spår mellan Myrbacken och Uppsala C

Vilket markbehov de nya spåren kräver avgörs av var, i förhållande till befintlig järnväg, 
nya spår kan byggas. På vissa sträckor bedöms det vara lämpligt att placera ett spår på 
vardera sidan om befintlig järnväg. På andra sträckor kan det vara lämpligare att placera 
de två nya spåren på samma sida av befintlig järnväg. Det är inte heller säkert att de nya 
spåren kan läggas parallellt med befintlig järnväg om intrånget blir för stort eller om 
kurvrätningar behöver göras. I bilaga 2 PM Strategisk spårstudie Ostkustbanan, delen 
Solna–Uppsala redovisas var i förhållande till befintlig järnväg som nya spår kan loka-
liseras. 

Inom och invid det preciserade spårområdet anser Trafikverket att ingen ny bebyggelse 
ska tillkomma som kan leda till skada på riksintresset.  

Innan en utbyggnad av fler spår kan bli aktuell måste den föregås av planering enligt la-
gen om byggande av järnväg. I den processen prövas olika alternativ för utbyggnaden 
förutsättningslöst och kontinuerliga samråd hålls. 
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4 Influensområde 
Områden som gränsar till järnvägsområdet påverkas av järnvägen och utgör influens-
område. För att trygga såväl järnvägsanläggningens nuvarande som framtida funktion 
måste dessa tas hänsyn till i den fysiska planeringen och vid tillståndsprövning. 

4.1 Allmänt 
Influensområdets utbredning definieras av bestämmelser och riktlinjer för buller, vib-
rationer, elsäkerhet samt risk- och säkerhetsaspekter som är kopplade till järnvägen. För 
att järnvägstrafiken ska kunna fortgå måste dessa förutsättningar beaktas vid kommu-
nens planläggning och tillståndsprövning samt prövas i olika tillståndsbeslut. Vid denna 
bedömning ska utgångspunkten vara det järnvägsområde som beskrivs i avsnitt 3.3. I 
denna rapport behandlas de bestämmelser och riktlinjer som har störst betydelse för in-
fluensområdet. I Trafikverkets publikation Transportsystemet i samhällsplaneringen 
(2013:121) behandlas ytterligare bestämmelser och riktlinjer. Samtliga dessa bestäm-
melser och riktlinjer måste beaktas i varje enskilt fall. Bestämmelserna kan inte läsas var 
för sig. 

När det prövas om en åtgärd/förändring påtagligt kan försvåra tillkomsten och utnytt-
jandet av en järnvägsanläggning av riksintresse har det ingen betydelse om åtgärden vid-
tas inom järnvägsområdet eller i influensområdet utanför järnvägsområdet. Det är på-
verkan på anläggningens funktion som är avgörande för bedömningen. Till exempel får 
ny bebyggelse inte innebära restriktioner för järnvägstrafiken. 

4.2 Buller 

Allmänt om buller 

Buller definieras som oönskat ljud och är ett allvarligt miljö- och hälsoproblem. Buller 
kan orsaka sömnstörningar och andra hälsobesvär för de människor som bor och vistas 
nära järnvägen. 

Bullernivåer mäts i decibel (dB), ljudtrycksnivå, i en logaritmisk skala. Ljudvågorna har 
olika svängningar, frekvenser, och ger då upphov till låga respektive höga ljudnivåer. 
Frekvens anges i Hertz (Hz).  Normal hörsel uppfattar frekvenser mellan 20 och  
20 0000 Hz.  

När buller mäts viktas ljudvågorna på olika sätt. Vid en A-vägning viktas nivåerna efter 
hur störningarna uppfattas vid normal hörsel. Vanlig samtalsnivå ligger på 55-60 dBA. 
Ljudnivån avtar med avståndet, för ekvivalent nivå ca 3 dBA per avståndsfördubbling. 

Bullernivåer från trafik redovisas dels i ekvivalent nivå, som motsvarar medelljudnivån 
under ett dygn baserat på årsdygnstrafikmängd samt maximal ljudnivå, högsta ljudni-
vån i samband med en enskild bullerhändelse under en viss tidsperiod. Det är betydligt 
fler personer som är berörda av vägtrafikbuller än järnvägsbuller. Dock är de maximala 
ljudnivåerna från järnvägstrafik betydligt högre än de är från vägtrafik på samma av-
stånd.  

Nivåer av buller från spårburen trafik är beroende av trafikeringen, det vill säga hastig-
heter, tåglängder, tågtyper samt antal tåg av respektive typ. Terrängförhållanden har 
också betydelse för bullerutbredningen. Bullernivån från järnvägstrafik på broar är an-
norlunda än på bank.  

Riktlinjer vid planering 

Den 1 januari 2015 infördes nya regler i Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) be-
träffande hantering av omgivningsbuller i detaljplaner. Reglerna innebär bland annat att 
planbeskrivningen ska innehålla beräknade värden för buller vid bostadsbyggnadens fa-
sader och vid en uteplats om riktvärden för buller utomhus kan komma att överskridas. 
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Samtidigt genomfördes också en lagändring i miljöbalken som innebär att tillsynsmyn-
digheten inte får fatta beslut om förelägganden eller förbud om det i planbeskrivningen 
till detaljplanen eller i bygglovet har angetts beräknade bullervärden och omgivnings-
bullret inte överskrider dessa värden (MB kap 26 9a§). De värden som redovisas ska be-
räknas med utgångspunkt från både befintliga bullerförhållanden och bedömningar av 
den framtida bullersituationen till exempel framtida trafikökningar eller en planerad ut-
byggnad av infrastrukturen. Detta får stor betydelse för bevakningen och hanteringen av 
riksintressen för kommunikationsanläggningar i kommunernas planering. 

En ny trafikbullerförordning (SFS 2015:216) trädde ikraft 1 juni 2015. Har politiskt 
nämndbeslut genom start-PM eller motsvarande fattats före 2 januari gäller den tidigare 
lagstiftningen och tillsynsmyndigheten kan fortfarande besluta om föreläggande eller 
förbud. Förordningen gäller utomhusnivåer. Den stora skillnaden är att för lägenheter 
mindre än 35 kvm, har gränsvärdet vid den fasad som är exponerad för buller höjts från 
55 dB(A) till 60 dB(A). För övriga lägenhetsstorlekar ligger tidigare nivå kvar, 55dB(A) 
vid fasad. Ekvivalent nivå för uteplats har skärpts, riktvärdet 50 dBA avser frifältsvärde.  

Vid planering av vårdlokaler gäller samma inomhusnivåer som för bostäder. För skolor 
och undervisningslokaler gäller samma utomhus- och inomhusnivåer som för bostäder. 

Buller från trafiken på järnvägen är den faktor som dimensionerar influensområdets 
utbredning för riksintresset Ostkustbanan. I bilaga 1 s 25ff redovisas influensområdets 
utbredning baserat på bullerberäkningar som utförts i Sollentuna kommun. För övriga 
delar av sträckan har översiktliga bedömningar av bullerutbredningen gjorts. Beräkning-
arna och bedömningarna grundar sig i en framtida situation med två nya spår på banan 
och ökad trafik. 

4.3 Vibrationer 

Allmänt om vibrationer 

Vibrationer kan påverka människors hälsa. Den allvarligaste effekten är sömnstör-
ningar. Vibrationer kan i ytterst sällsynta fall även påverka byggnader så att skador upp-
kommer. Godståg är, trots att de körs i relativt låga hastigheter, betydligt större vibrat-
ionsalstrare än persontåg. 

Riktlinjer vid planering 

Trafikverket tillämpar de riktvärden för vibrationer vid spårburen trafik som Trafikver-
ket och Naturvårdsverket har beslutat om (Banverket dnr S02-4235/SA60). Riktvärdena 
är framtagna för att eliminera risken för störningar från järnvägstrafik nattetid. Riktvär-
dena motiverar åtgärder för att minska störningar från vibrationer. Vid nybyggnad av 
järnväg avgörs åtgärdernas omfattning med utgångspunkt från vad som är tekniskt, eko-
nomiskt och miljömässigt motiverat i det enskilda fallet. 

Riktlinjen för vibrationer anger att 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) inte bör överskridas vid 
nybyggnad av permanentbostäder, fritidsbostäder och vårdlokaler. Det är enligt miljö-
balken kommunens ansvar att detaljplaner som upprättas samt bygglov som beviljas är 
lämpliga avseende plats. Byggherren ansvarar för att byggnadskonstruktionen utförs så 
att vibrationsnivåerna underskrider riktvärdet vid nybyggnad. 

I befintliga bebyggelseområden vid en befintlig järnväg tvingas man ofta acceptera högre 
vibrationsnivåer än de nivåer som gäller vid nybyggnad. Trafikverket har vidtagit åtgär-
der vid de bostäder som har nivåer över 2,5 mm/s (frekvensvägd RMS 1-80 Hz).  
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4.4 Risker 

Allmänt om risker 

Järnvägen är ett relativt säkert sätt att transportera människor och gods på. Bestämmel-
serna kring transport och hantering av farligt gods ska upprätthålla säkerheten, minska 
olycksriskerna och begränsa skadorna på människor, miljö och egendom vid eventuella 
olyckor. För att få transportera farligt gods på järnväg måste alla inblandade parter följa 
olika bestämmelser. De omfattar bland annat tekniska krav på järnvägssystemet och 
järnvägsfordonen. Lagen om transport av farligt gods (2006:263) och tillhörande för-
ordning (2006:311) anger i stort villkoren för transporterna i Sverige. Trots dessa före-
byggande säkerhetsåtgärder kvarstår alltid en risk för olyckor. Det kan handla om ur-
spårning av person- eller godståg, i värsta fall med farligt gods vilket kan leda till nega-
tiva konsekvenser över ett långt större område. I det fall en olycka inträffar ska plane-
ringen säkerställa att konsekvenserna av olyckan minimeras, se riktlinjer vid planering 
nedan.  

Trafikverkets inställning är att det ska vara möjligt att transportera gods på i princip alla 
banor och i de mängder som behövs. Trafikverket har begränsade möjligheter att er-
bjuda alternativa färdvägar och kan därför inte ha restriktioner mot gods på järnvä-
garna. I framtiden är det troligt att godstransporter på järnväg fortsatt kommer att ha en 
viktig roll. 

Riktlinjer vid planering 

Riskerna förknippade med järnvägstransporter är en viktig aspekt när ny bebyggelse 
planeras intill järnvägen. Det är angeläget att riskfrågorna kommer in så tidigt som möj-
ligt i processen. Vid nyexploatering inom 150 meter från järnväg rekommenderar Trafik-
verket och Länsstyrelsen att risksituationen ska bedömas. Topografi, övriga lokala för-
hållanden och typ av farligt gods är faktorer som kan motivera att risksituationen behö-
ver beaktas inom ett så stort område.  

Trafikverkets uppfattning är att det generellt inte ska tillåtas någon ny bebyggelse inom 
30 meter (i Stockholms län är dock praxis 25 meter) från närmsta spårmitt. Avståndet 
syftar till att minimera konsekvenserna vid urspårning av tåg, men även för olyckor med 
petroleumprodukter, vilket är det dominerande ämnet av farligt gods. 

Avsteg från de generella skyddsavstånden kan accepteras för vissa typer av byggnader 
där människor endast vistas tillfälligt, exempelvis garage eller lager, om byggnaderna 
uppfyller vissa konstruktionskrav. Andra typer av anläggningar som t ex ytparkering och 
vägar kan anläggas inom det bebyggelsefria området. 

4.5 Elsäkerhet 

Allmänt om elsäkerhet 

Det statliga järnvägsnätet är elektrifierat. Elektriciteten överförs till loket via kontaktled-
ningen som är belägen 4,8-6,0 meter ovanför rälsen. Järnvägens högspänningsledningar 
har en spänning på ca 15 kV. Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK 2008:1 gäller för 
järnvägens högspänningsledningar. 

Riktlinjer vid planering 

I enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK FS 2008:1 får upplag, byggnader 
eller någon byggnadsdel av elsäkerhetsskäl normalt inte förekomma inom 5 meter från 
den del av järnvägsanläggningen som kan föra högspänning. För höga byggnader krävs 
större avstånd alternativt att särskilda skyddsåtgärder anordnas. Trafikverket rekom-
menderar också normalt ett större avstånd än de avstånd som gäller utifrån elsäkerhet, 
för att underlätta uppförande och framtida underhåll av byggnader nära järnvägen, se 
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Figur 5. Dessa avstånd ryms väl inom de skyddsområden som behövs för att klara ovan 
redovisade miljö- och riskhänsyn.  

Figur 5. Säkerhetsavstånd för byggnader, ELSÄK 2008:1. 

4.6 Elektromagnetiska fält 
Runt alla elledningar och elektriska apparater finns två typer av fält, de elektriska och de 
magnetiska. De har ett gemensamt namn, elektromagnetiska fält. Magnetfältet från 
järnvägen är omkring 0,1 μT vid ett avstånd av cirka 20 meter från järnvägen när inget 
tåg är i närheten. Det är den grundnivå som normalt finns i bostäder och kontor. Detta 
är ett medelvärde. När ett tåg är i närheten ökar styrkan något, och denna ökning kan 
påverka känslig utrustning. Ligger byggnaden längre bort än 20 meter från järnvägens 
kontaktledning är dock magnetfältet från järnvägen generellt så svagt att störningar på 
utrustning är ovanliga. 
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5 Riksintresset i planering och tillståndsprövning 

5.1 Riksintressets behandling i lagstiftningen 

Grundläggande lagstiftning 

Områden som har sådana speciella värden eller förutsättningar att de bedömts vara be-
tydelsefulla för landet i stort kan klassas som område av riksintresse. Bestämmelser om 
riksintresse finns främst i miljöbalken, PBL och hushållningsförordningen (SFS 
1998:805). I miljöbalken anges dels typer av områden som kan utpekas som riksintres-
sen och dels fysiska områden som riksdagen beslutat ska utgöra riksintressen. Bestäm-
melser om riksintressen för anläggningar för kommunikationer finns beskrivet i 3 ka-
pitlet 8 § miljöbalken. Miljöbalken innehåller också bestämmelser om hur avvägningen 
mellan olika önskemål om att använda mark och vatten ska ske. PBL kopplar till miljö-
balkens bestämmelser och reglerar hanteringen av riksintressen i planprocessen. Även i 
väglagen (SFS 1971:948) och lag om byggande av järnväg (SFS 1995:1649) finns kopp-
ling till miljöbalkens bestämmelser. I hushållningsförordningen anges vilka myndig-
heter som ansvarar för utpekande av olika riksintressen och vilka områden de ansvarar 
för.  

För riksintresseområdena gäller, med vissa undantag, att de ska skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada områdenas angivna värden, påtagligt försvåra viss verksamhet 
eller utgöra hinder för vissa anläggningar. Mark- och vattenområden, som berörs av ut-
pekade befintliga och planerade banor, spårområden och terminaler samt de stationer 
som är belägna vid dessa banor, ska skyddas med stöd av miljöbalkens bestämmelser i 3 
kapitlet 8 §. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst 
eller utnyttjande av en järnvägsanläggning.  

Det är först vid ändrad mark- eller vattenanvändning som bestämmelserna om riksin-
tresse tillämpas (se 2 kap. 6 § andra stycket miljöbalken). Ett riksintresse bekräftas juri-
diskt genom ett rättsverkande beslut enligt någon av de anknutna lagarna. Pågående 
markanvändning berörs inte i andra fall än då det av olika skäl krävs förnyade tillstånd 
för en viss verksamhet.  

Uppgiftsfördelning och ansvar 

Uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan olika myndigheterna framgår bland annat av 
hushållsförordningen. Boverket har den allmänna uppsikten och ansvarar för att sam-
ordna de statliga myndigheternas arbete med riksintresseunderlag. Trafikverket, jämte 
ett antal andra angivna riksintressemyndigheter, lämnar uppgifter till länsstyrelserna 
om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse enligt 3 kap. 8 § miljöbal-
ken.  

Länsstyrelsen vidarebefordrar riksintressemyndigheternas planeringsunderlag till kom-
munerna och bevakar statens samlade intressen i den fysiska planeringen. Länsstyrelsen 
ska hålla riksintressemyndigheterna underrättade om vad som händer under samrådet 
och vid utställningen. För att länsstyrelserna ska kunna fullfölja sin uppgift krävs aktu-
ellt riksintresseunderlag av god kvalitet. Bristande aktualitet i underlagen från sektors-
myndigheterna försvårar för länsstyrelsen att ge kommunerna stöd i att hantera riksin-
tressena vid till exempel bostadsbyggande och att bedöma om en plan riskerar att påtag-
ligt skada ett riksintresse. 

Kommunerna ska tillgodose riksintressena i översiktsplanen, i detaljplanering och i 
mark- och bygglov (2 kap. 2 § PBL).  
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Riksintressen i plan- och byggprocessen 

I översiktsplanen ska kommunen behandla och redovisa riksintressen så att det blir tyd-
ligt hur dessa förhåller sig till andra intressen men också för att avvägningar mellan 
olika riksintressen ska kunna göras. Länsstyrelsen ska i yttrandet över förslaget till över-
siktsplan redovisa om man anser att planen inte tillgodoser riksintressena. Varje man-
datperiod ska översiktsplanen aktualitetsprövas och minst en gång per mandatperiod 
ska Länsstyrelsen redovisa om det har kommit upp något som berör riksintressena som 
kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Länsstyrelsen ska även lämna en sådan 
redovisning till kommunerna när de begär det.  

Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar vad man får och inte får 
göra på markområdet. Av detaljplanen ska det framgå hur det planerade byggprojektet 
tillgodoser berörda riksintressen. Länsstyrelsen kan överpröva en detaljplan och upp-
häva den om man bedömer att riksintressena inte är tillräckligt tillgodosedda. För att 
länsstyrelsen skall kunna bedöma vad som utgör påtaglig skada på ett riksintresse är det 
av stor betydelse att riksintresset är tydligt, relevant och väl beskrivet. När detaljplanen 
är antagen ska alla frågor om riksintressena vara utredda och inte prövas igen i bygg- 
och marklovet. Vid bygglovprövning utanför detaljplanelagt område ska riksintresset 
hanteras och bedömas precis som i detaljplaneprocessen. 

För en - eller ett tvåbostadshus finns vissa bygglovbefriade åtgärder som komplement-
byggnader och komplementbostadshus upp till viss storlek samt mindre tillbyggnad av 
befintligt bostadshus. Åtgärderna får genomföras i strid mot detaljplanen men minst 4,5 
m från tomtgräns. För så kallade ”Attefallshus” (upp till 25 m2) krävs dock en anmälan 
till kommunen för beslut om startbesked. I förhållande till en järnväg får byggnaden inte 
placeras närmare spårets mitt än 30,0 meter.  

5.2 Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken 
Miljöbalkens 3 kap. handlar om grundläggande bestämmelser för hushållning med 
mark- och vattenområden. Med stöd av bestämmelserna kan områden av riksintresse 
pekas ut, både för olika verksamheter och för olika bevarandeintressen. Statliga myndig-
heter ska lämna uppgifter till Länsstyrelserna om områden som bedöms vara av riksin-
tresse. Myndigheternas ansvar framgår av hushållsförordningen.  

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska enligt 3 kap. 10 § mil-
jöbalken företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en lång-
siktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området 
eller del av detta för en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. 

De värden som ingår i ett riksintresse som omfattas av 4 kap. miljöbalken har alltid före-
träde framför ett riksintresse som är utpekat enligt 3 kap. miljöbalken (se 3 kap. 10 § 
miljöbalken). Om området behövs för en anläggning för totalförsvaret ska dock försvars-
intresset ges företräde.  

Bestämmelserna om riksintressen ska inte tillämpas självständigt. De aktualiseras end-
ast när så är föreskrivet i samband med andra prövningar enligt miljöbalken, PBL, väg-
lagen, lagen om byggande av järnväg och annan lagstiftning. Syftet med utpekandet av 
ett riksintresse för till exempel kommunikationer är att skydda det markanspråk som 
fordras för denna verksamhets funktion, då konkurrerande markanspråk uppstår.  

Ostkustbanan 

Ostkustbanan är utpekad av Trafikverket som område av riksintresse för en anläggning 
för kommunikationer. Enligt 3 kap 8 § andra stycket miljöbalken skall områden som är 
av riksintresse för kommunikationer skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjande av anläggningarna. 

I riksintresset ryms behovet av en framtida utveckling av Ostkustbanan med ett föränd-
rat influensområde. För att verksamheten ska kunna fortgå och riksintresset anses vara 
tillgodosett måste de restriktioner som Ostkustbanan medför för närområdena tillgodo-
ses vid beslut om planering och vid olika tillståndsprövningar. 
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5.3 Andra riksintressen i närheten av Ostkustbanan 
Ostkustbanan passerar genom eller intill ett stort antal områden som är utpekade som 
riksintresse för både verksamheter och bevarande, bland annat riksintressen för kultur-
miljövården. Nedan beskrivs de riksintressen som kan komma att beröras direkt eller in-
direkt längs sträckan Solna–Uppsala. 

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Stockholm län enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken 

• Solna [AB 37] (Solna sn) (Norra begravningsplatsen)
• Antuna [AB 79] (Eds sn)
• Skålhamravägen [AB 71] (delen i Hammarby och Fresta sn:r)
• Odensala–Husby Ärlinghundra [AB 67] (Odensala och Husby Ärlinghundra

sn:r)

Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Uppsala län enligt 3 kap 6 § miljö-
balken 

• Landskapet kring Valloxen och Säbysjön [C 45] (Knivsta och Östuna sn)
• Långhundraleden [C 41] (Danmarks, Funbo, Husby–Långhundra, Lagga och

Östuna sn)

Riksintresse Nationalstadsparken, enligt 4 kap 7 § miljöbalken 

• Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården

Område av riksintresse för naturvård i Uppsala län 

• Lunsen, Uppsala kommun

Natura 2000-områden 

• Lunsen, Uppsala kommun
• Sävjaån, Uppsala kommun

5.4 Aktuella planeringsprocesser i regionen 

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 

Landstinget i Stockholms län är regionplaneorgan och har tagit fram en regional ut-
vecklingsplan, RUFS 2010. RUFS 2010 vann laga kraft som regionplan enligt PBL den 
30 augusti 2010. Arbete pågår med framtagande av en ny regional utvecklingsplan, som 
beräknas kunna antas under 2018.  

RUFS 2010 innehåller strategier för utvecklingen i Stockholms län och bland annat pe-
kas sträckan Stockholm–Arlanda–Uppsala ut som ett viktigt storregionalt stråk för 
persontrafik.  

Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 

Regionförbundet i Uppsala har tagit fram en regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
2013–2016, kallad Uppländsk drivkraft 3.0. Arbetet med att ta fram en ny strategi för 
åren 2017–2020 har inletts och beräknas kunna beslutas i slutet av 2016.  

I Uppländsk drivkraft 3.0 framhålls att goda kommunikationer i stråket Stockholm– 
Arlanda–Uppsala är centrala för Uppsalaregionens fortsatta utveckling. Ostkustbanan 
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är i detta sammanhang stråkets viktigaste beståndsdel. I utvecklingsstrategin konstate-
ras att det på sikt kommer att krävas utbyggnad med ytterligare två järnvägsspår på 
sträckan för att kunna erbjuda attraktiva och pålitliga resor för en växande befolkning. 

5.5 Gällande detaljplaner inom Ostkustbanans influensområde 
Som underlag till denna riksintresseprecisering har samtliga detaljplaner inom Ostkust-
banans influensområde gåtts igenom med avseende på bullerkrav och genomförandetid. 
De planer som helt eller delvis ligger inom Ostkustbanans influensområde redovisas i 
bilaga 1, både i tabell och på kartor. 

Hos de sex kommuner som berörs i den här preciseringen av Ostkustbanan är det ett an-
tal detaljplaner där genomförandetiden inte har gått ut. Samtliga av dessa är reglerade 
med bullerkrav när detta är nödvändigt med hänsyn till angiven markanvändning.  

Äldre detaljplaner kan behöva aktualitetsprövas gentemot riksintresset Ostkustbanan. 
Detaljplaner kan behöva upphävas eller ändras om byggrätterna inte längre är förenliga 
med riksintressets anspråk. 

5.6 Aktuella planeringsprocesser i kommunerna 
I detta avsnitt beskrivs hur de berörda kommunerna hanterar riksintresset Ostkustba-
nan i översiktsplaneringen. 

Solna stad 

Översiktsplan 

Solna stads ֶöversiktsplan 2030 antogs mars 2016. Ostkustbanan anges som riksintresse 
i översiktsplanen. 

Sollentuna kommun 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan antogs 2012-12-12. I översiktsplanen anges att kommunen med 
nuvarande planeringsunderlag inte kan avgöra om eller hur riksintresseanspråket Ost-
kustbanan (inklusive två nya spår) kan tillgodoses. Spårstråket för Ostkustbanan anges 
därför som utredningsområde i översiktsplanen i avvaktan på riksintresseanspråket pre-
ciseras av Trafikverket. Kommunens åsikt är att riksintresset behöver preciseras i sam-
råd med kommunen.  

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande framfört att riksintresset i översiktsplanen 
ska tillgodoses genom en inriktning som innebär att planering och byggande inte får 
omöjliggöra utbyggnad av ytterligare två spår i markläge, regionaltågstopp, tvärspårväg 
och tillhörande anläggningar. Ny bebyggelse bör ej heller tillkomma inom det markom-
råde som aktualiseras vid en tunnelutbyggnad.  

Upplands Väsby kommun 

Översiktsplan 

Nuvarande översiktsplan antogs 2005 och aktualitetsförklarades 2010. Ostkustbanan är 
redovisad som riksintresse. I omedelbar anslutning till järnvägen på ömse sidor om stat-
ionen redovisas utvecklingsområden för bostäder. Sedan januari 2014 pågår arbetet med 
Upplands Väsbys nya översiktsplan.  
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Knivsta kommun 

Översiktsplan 

Översiktsplanen är från 2006. På ömse sidor om järnvägen redovisas på två ställen ut-
vecklingsområden för Alsike och Knivsta tätorter med krav på fördjupad översiktsplan 
och detaljplan. I planen anges att Banverket (nuvarande Trafikverket) anser att kommu-
nen bör ha planberedskap för att fyra spår på sikt ska kunna möjliggöras på Ostkustba-
nan men att förutsättningarna för detta får studeras närmare i arbetet med fördjupade 
översiktsplaner för tätorterna Knivsta och Alsike.  

En fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter har tagits fram 2012. I denna 
finns Ostkustbanan angiven som riksintresse. Planen anger planberedskap för utbygg-
nad av Ostkustbanan och föreslår inga förändringar väster om nuvarande spårområde 
som hindrar en utbyggnad till fyra spår. Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande 
över den fördjupade översiktsplanen angett att riksintressena har beaktats. Arbete pågår 
med översyn av översiktsplanen.  

Uppsala kommun 

Översiktsplan 

Översiktsplan från 2010 som aktualitetsförklarats 2014. Planen anger översiktligt reser-
vat för utbyggnad av Ostkustbanan. 

Länsstyrelsen har i sitt granskningsyttrande framfört att det särskilt i de expansiva om-
rådena finns risk för att nya byggnadsprojekt och planer kan hindra en utbyggnad av 
järnvägen och att mark snarast bör reserveras för nya järnvägsspår Stockholm–Upp-
sala. I yttrandet inför aktualitetsförklaringen anges att ”Dubbelspår genom Gamla Upp-
sala påbörjas under året och beräknas pågå under cirka 4 år. När det gäller fyrspårs-
utbyggnad finns ett arbetsmaterial framtaget som beskriver framtida spårutbyggnad 
mellan Stockholm–Uppsala. Genom Uppsala fram till Bergsbrunna är planerna på ett 
framtida spår ska gå på östra sidan om befintligt spår för att i Bergsbrunna sedan gå 
över på västra sidan vidare ned mot Alsike.” 

Arbete pågår med en ny översiktsplan. 

5.7 Beaktande av riksintresset i den kommunala verksamheten 
Sammanfattningsvis redovisas här en checklista över frågor som skall tas i beaktande vid 
planering av markutnyttjandet i relation till Ostkustbanans funktion och utveckling 
såsom riksintresse enligt miljöbalken. 

• Dagens funktion. Riksintresset gäller Ostkustbanans funktion som järnväg
och innefattar inte bara järnvägsspåren utan också tillhörande anläggningar, ex-
empelvis transformatorstationer och ställverk.

• Framtidsäkring. Riksintresset ska alltid bedömas utifrån ett långsiktigt per-
spektiv som innefattar en utökning av spår och kapacitet. Har man i plane-
ringen bedömt påverkan i och med befintlig funktion samt en framtida utveckl-
ing av Ostkustbanan?

• Buller. Påverkar planeringen bullersituationen? Blir det fler bostäder som
hamnar i ett bullerutsatt läge? Är tillräckliga bullerkrav säkerställda i planen?
Behövs bullerskyddsåtgärder för att klara gällande riktvärden?

• Vibrationer. Har påverkan av vibrationer tagits upp i planeringen? Kan geo-
tekniska förhållanden vid byggnadsarbeten innebära negativ påverkan på järn-
vägens installationer, exempelvis vid sprängning?
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• Säkerhet över spåret. Bidrar planen till att det blir fler passager över Ost-
kustbanan? Hur ser säkerheten ut idag och vad skulle eventuellt behövas framö-
ver? Vad kan kommunen göra för att beakta säkerheten vid järnvägsspåren?
Hur ser nåbarheten ut idag (bomfällningstider) och hur kommer det att se ut
framöver? Utifrån spåranläggningens omgivning, behöver spåren stängslas in
för att förhindra att folk ”genar” över spåren?

• Utbyggnad nära spåret. Ligger bebyggelse inom 150m från spårområdet ska,
beroende på användning, vissa säkerhetskrav uppfyllas. Hur nära spårområdet
ligger tänkt bebyggelse? Generellt bör ny bebyggelse i Stockholms län inte tillå-
tas inom ett område på 25 meter från befintligt eller planerat spår (spårmitt). I
Uppsala län är motsvarande avstånd 30 meter. Vilka åtgärder krävs för den fö-
reslagna markanvändningen för att minimera riskerna?

• Utformning av förelägganden. Kan förelägganden komma att påverka trafi-
kering eller kapacitet på spåret, d.v.s. skada riksintressets funktion?
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Kartor över influensområde, markanspråk och berörda detalj-
planer (exklusive Sigtuna kommun). 

Bilaga 2: PM Strategisk spårstudie Ostkustbanan, delen Solna–Uppsala. 



Bilaga 1
Kartor över influensområde, markanspråk och  

berörda detaljplaner, Ostkustbanan, Solna–Uppsala  



I denna bilaga redovisas kartor över influensområdet tillsammans med detaljplaner som 
berörs av en framtida spårutbyggnad på riksintresset Ostkustbanan. 

Influensområdets storlek baseras i Sollentuna kommun på genomförda bullerberäk-
ningar. På övriga sträckor har en översiktlig bedömning av bullerutbredningen gjorts ba-
serat på de genomförda beräkningarna i Sollentuna tillsammans med en nationell bul-
lerkartläggning som Trafikverket genomförde 2012. Såväl ekvivalenta (Leq) som maxi-
mala (Lmax) ljudnivåer har beräknats och bedömts, men i kartmaterialet återges endast 
ekvivalent nivå eftersom denna genomgående har störst utbredning. Beräkningarna är 
förenklade och förutsätter att trafikeringen går på platt, mjuk mark. De tar heller ingen 
hänsyn till byggnader eller andra bulleravskärmande objekt.  

Det redovisade influensområdet är endast en indikation på bullerutbredningen. Kart-
materialet är tänkt som stöd i kommunernas arbete och visar var fördjupade studier be-
höver göras i samband med vidare planering. 

Kartorna redovisar därutöver befintligt och nytt spårområde, vilket inkluderar två ytter-
ligare spår. Spårområdet grundar sig på framtaget material i bilaga 2 PM Strategisk 
spårstudie Ostkustbanan, delen Solna–Uppsala.  

Utifrån spårområdet redovisas på följande kartor (med streckad linje) det bebyggelsefria 
området med nuvarande spår och två tillkommande spår. Trafikverkets avsikt är att det 
bebyggelsefria området som redovisas ska utgöra en förutsättning för den fysiska plane-
ringen i kommunerna. Det är först vid en eventuell planläggning som spårens exakta ut-
formning och läge fastställs. 

Förteckning över berörda detaljplaner ligger sist i denna bilaga. 
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Solna stad

Planbeteckning Genomförandetid
Lagakraft-

vunnen Bullerkrav
Detaljplane-
nummer

0180-7903 Utgången 0 nej P87/1006
0180K-P2007-36070 Utgången 0 nej P87/1006
0180K-P2009-16709 Utgången 0 nej P87/1006
0184K-0401/1932 Utgången 1932 nej 0401/1932
0184K-0401/1951 Utgången 1951 nej 0401/1951
0184K-0402/1959 Utgången 1958 nej 0402/1959
0184K-0402/1963 Utgången 1962 nej 0402/1963
0184K-0402/1965 Utgången 1964 nej 0402/1965
0184K-0402/1971 Utgången 1970 nej 0402/1971
0184K-0402/1978 Utgången 1978 nej 0402/1978
0184K-0403/1939 Utgången 1939 nej 0403/1939
0184K-0403/1943 Utgången 1943 nej 0403/1943
0184K-0403/1948 Utgången 1948 nej 0403/1948
0184K-0403/1968 Utgången 1968 nej 0403/1968
0184K-0403/1975 Utgången 1975 nej 0403/1975
0184K-0404/1939 Utgången 1939 nej 0404/1939
0184K-0404/1943 Utgången 1943 nej 0404/1943
0184K-0404/1948 Utgången 1948 nej 0404/1948
0184K-0404/1955 Utgången 1955 nej 0404/1955
0184K-0404/1968 Utgången 1968 nej 0404/1968
0184K-0405/1958 Utgången 1958 nej 0405/1958
0184K-0405/1962 Utgången 1962 nej 0405/1962
0184K-0405/1964 Utgången 1964 nej 0405/1964
0184K-0405/1965 Utgången 1965 nej 0405/1965
0184K-0405/1972 Utgången 1972 nej 0405/1972
0184K-0405/1976 Utgången 1976 nej 0405/1976
0184K-0405/1980 Utgången 1980 nej 0405/1980
0184K-0406/1955 Utgången 1955 nej 0406/1955
0184K-0406/1969 Utgången 1969 nej 0406/1969
0184K-0406/1970 Utgången 1970 nej 0406/1970
0184K-0407/1960 Utgången 1960 nej 0407/1960
0184K-0407/1962 Utgången 1962 nej 0407/1962
0184K-0407/1969 Utgången 1969 nej 0407/1969
0184K-0408/1945 Utgången 1945 nej 0408/1945
0184K-0408/1947 Utgången 1947 nej 0408/1947
0184K-0408/1968 Utgången 1968 nej 0408/1968
0184K-0408/1969 Utgången 1969 nej 0408/1969
0184K-0408/1970 Utgången 1970 nej 0408/1970
0184K-0408/1972 Utgången 1972 nej 0408/1972
0184K-0409/1958 Utgången 1958 nej 0409/1958
0184K-0409/1972 Utgången 1972 nej 0409/1972
0184K-0409/1975 Utgången 1975 nej 0409/1975
0184K-0409/1978 Utgången 1978 nej 0409/1978
0184K-0410/1954 Utgången 1954 nej 0410/1954
0184K-0410/1957 Utgången 1957 nej 0410/1957
0184K-0410/1958 Utgången 1958 nej 0410/1958
0184K-0411/1954 Utgången 1954 nej 0411/1954
0184K-0411/1966 Utgången 1966 nej 0411/1966
0184K-0411/1975 Utgången 1975 nej 0411/1975
0184K-0413/1947 Utgången 1947 nej 0413/1947
0184K-0414/1960 Utgången 1960 nej 0414/1960
0184K-0414/1963 Utgången 1963 nej 0414/1963



0184K-0414/1970 Utgången 1970 nej 0414/1970
0184K-0415/1960 Utgången 1960 nej 0415/1960
0184K-0416/1964 Utgången 1964 nej 0416/1964
0184K-0418/1965 Utgången 1965 nej 0418/1965
0184K-0423/1965 Utgången 1965 nej 0423/1965
0184-P00/0614/1 5 2000 Ja P00/0614/1
0184-P01/0827 10 2001 Ja P01/0827
0184-P02/0912 10 2002 Ja P02/0912
0184-P02/1002 15 2002 nej P02/1002
0184-P02/1127 15 2002 nej P02/1127
0184-P03/0213 15 2003 Ja P03/0213
0184-P03/0514 15 2003 Ja P03/0514
0184-P03/1124 15 2003 nej P03/1124
0184-P05/0302 5 2005 nej P05/0302
0184-P05/1221 15 2006 Ja P05/1221
0184-P06/0828 15 2006 Ja P06/0828
0184-P07/0425 5 2007 nej P07/0425
0184-P07/0620 15 2007 Ja P07/0620
0184-P07/1219 5 2008 Ja P07/1219
0184-P08/0128 10 2008 Ja P08/0128
0184-P08/0228 15 2008 Ja P08/0228
0184-P08/0626 10 2008 Ja P08/0626
0184-P08/1022 5 2008 Ja P08/1022
0184-P08/1022/1 5 2008 nej P08/1022/1
0184-P09/5 10 2009 nej P09/5
0184-P09/6 10 2009 Ja P09/6
0184-P09/7 10 2009 Ja P09/7
0184-P10/10 15 2010 nej P10/10
0184-P10/17 5 2010 nej P10/17
0184-P10/2 15 2009 Ja P10/2
0184-P10/3 10 2010 Ja P10/3
0184-P10/4 15 2010 Ja P10/4
0184-P10/5 15 2010 Ja P10/5
0184-P11/2 10 2011 Ja P11/2
0184-P11/6 8 2011 Ja P11/6
0184-P12/2 5 2011 nej P12/2
0184-P12/6 15 2012 Ja P12/6
0184-P12/8 10 2012 Ja P12/8
0184-P12/9 15 1999 Ja P99/0316
0184-P13/2 6 2013 Ja P13/2
0184-P13/3 5 2013 nej P13/3
0184-P13/8 5 2013 nej P13/8
0184-P14/1 10 2014 nej P14/1
0184-P85/0812 Utgången 1985 nej P85/0812
0184-P85/1125 Utgången 1985 nej P85/1125
0184-P86/0213 Utgången 1986 nej P86/0213
0184-P86/1014 Utgången 1986 nej P86/1014
0184-P86/1211 Utgången 1986 Ja P86/1211
0184-P87/0330 Utgången 1987 nej P87/0330
0184-P87/0601 Utgången 1987 Ja P87/0601
0184-P87/0804 Utgången 1987 nej P87/0804
0184-P87/1006 Utgången 1987 nej P87/1006
0184-P88/0225 Utgången 1988 nej P88/0225
0184-P89/0927 Utgången 1989 nej P89/0927
0184-P90/0924 5 1990 Ja P90/0924
0184-P90/1217 15 1991 Ja P90/1217



0184-P92/0928 5 1992 Ja P92/0928
0184-P92/1021 Utgången 1992 nej P92/1021
0184-P93/0428 5 1993 nej P93/0428
0184-P94/0425/1 10 1994 nej P94/0425
0184-P95/0125 15 1995 nej P95/0125
0184-P95/0322 5 1995 nej P95/0322
0184-P95/0529 15 1995 nej P95/0529
0184-P95/1213 5 1996 nej P95/1213
0184-P95/1221 15 1996 Ja P95/1221
0184-P96/1211/1 5 1997 Ja P95/1211
0184-P97/1215 15 1998 Ja P97/1215
0184-P98/0212 15 1998 Ja P98/0212
0184-P98/0826 5 1998 nej P98/0826
0184-P98/1029 15 1998 nej P98/1029
0184-P99/0127 15 1999 nej P99/0127
0184-P99/0127/1 15 1999 nej P99/0127/1
0184-P99/0316 15 1999 Ja P99/0316
0184-P99/0324 5 1999 nej P99/0324
0184-P99/1020 5 1999 Ja P99/1020
0184-P99/1129 15 1999 Ja P99/1129



Sollentuna kommun

Planbeteckning Genomförandetid
Lagakraft-

vunnen Bullerkrav
Detaljplane-
nummer

0163-A22 Utgången 1927 Ja A22
0163-A24 0 nej A24
0163-A36 Utgången 1928 nej A36
0163-A4 0 nej A4
0163-A5 Utgången 0 nej 610
0163-A76 15 1994 Ja 416
0163-NR10 Utgången 1934 Ja 10
0163-NR102 Utgången 0 nej 102
0163-NR104 Utgången 1960 nej 104
0163-NR113 Utgången 1961 nej 113
0163-NR115 Utgången 1961 nej 115
0163-NR117 Utgången 0 nej 117
0163-NR131 Utgången 0 nej 131
0163-NR132 Utgången 0 nej 132
0163-NR134 Utgången 0 nej 134
0163-NR135 Utgången 1964 nej 135
0163-NR136 Utgången 1965 nej 136
0163-NR137 Utgången 0 nej 137
0163-NR138 Utgången 0 nej 138
0163-NR141 Utgången 0 nej 141
0163-NR142 Utgången 0 nej 142
0163-NR143 Utgången 0 nej 143
0163-NR146 Utgången 0 nej 146
0163-NR151 Utgången 0 nej 151
0163-NR152 Utgången 1968 nej 152
0163-NR153 Utgången 0 nej 153
0163-NR155 Utgången 0 nej 155
0163-NR162 Utgången 0 nej 162
0163-NR166 Utgången 1970 nej 166
0163-NR169 Utgången 0 nej 169
0163-NR173 Utgången 0 nej 173
0163-NR174 Utgången 0 nej 174
0163-NR176 Utgången 0 nej 176
0163-NR183 Utgången 0 nej 183
0163-NR184 Utgången 0 nej 184
0163-NR185 Utgången 0 nej 185
0163-NR19 Utgången 1937 nej 19
0163-NR195 Utgången 1973 nej 195
0163-NR199 Utgången 1973 nej 199
0163-NR2 Utgången 0 Ja 0
0163-NR200 Utgången 0 nej 200
0163-NR201 Utgången 0 nej 201
0163-NR204 Utgången 0 nej 204
0163-NR205 Utgången 1974 nej 205
0163-NR206 Utgången 0 nej 206
0163-NR209 Utgången 0 nej 209
0163-NR210 Utgången 1974 nej 210
0163-NR213 Utgången 1975 nej 213
0163-NR217 Utgången 1977 nej 217
0163-NR219 Utgången 0 nej 219



0163-NR220 Utgången 0 nej 220
0163-NR224 Utgången 1977 nej 224
0163-NR227 Utgången 0 nej 227
0163-NR228 Utgången 0 nej 228
0163-NR229 Utgången 1978 nej 229
0163-NR230 Utgången 0 Ja 230
0163-NR231 Utgången 1979 nej 231
0163-NR232 Utgången 1979 nej 232
0163-NR233 Utgången 0 Ja 233
0163-NR234 Utgången 0 nej 234
0163-NR235 Utgången 0 nej 235
0163-NR236 Utgången 0 nej 236
0163-NR24 Utgången 1939 nej 24
0163-NR247 Utgången 0 nej 247
0163-NR249 Utgången 0 Ja 249
0163-NR25 Utgången 0 nej 25
0163-NR251 Utgången 0 Ja 251
0163-NR255 Utgången 0 nej 255
0163-NR256 Utgången 0 Ja 256
0163-NR257 Utgången 0 Ja 257
0163-NR264 Utgången 0 Ja 264
0163-NR267 Utgången 1982 nej 267
0163-NR269 Utgången 1982 nej 269
0163-NR27 Utgången 1941 nej 27
0163-NR270 Utgången 0 Ja 270
0163-NR271 Utgången 1982 nej 271
0163-NR272 Utgången 1983 nej 272
0163-NR273 Utgången 0 Ja 273
0163-NR274 Utgången 1983 nej 274
0163-NR275 Utgången 1982 nej 275
0163-NR276 Utgången 1982 nej 276
0163-NR277 Utgången 1982 nej 277
0163-NR278 Utgången 1983 nej 278
0163-NR279 Utgången 0 Ja 279
0163-NR280 Utgången 0 nej 280
0163-NR286 Utgången 0 nej 286
0163-NR287 Utgången 1983 Ja 287
0163-NR294 Utgången 0 nej 294
0163-NR296 Utgången 0 nej 296
0163-NR298 Utgången 1984 nej 298
0163-NR299 Utgången 0 Ja 299
0163-NR3 Utgången 0 nej 25
0163-NR304 Utgången 0 nej 304
0163-NR31 Utgången 1942 nej 31
0163-NR310 Utgången 1984 Ja 310
0163-NR314 Utgången 0 nej 314
0163-NR323 Utgången 0 Ja 323
0163-NR324 Utgången 1986 nej 324
0163-NR325 Utgången 1986 nej 325
0163-NR326 Utgången 0 Ja 326
0163-NR332 Utgången 0 Ja 332
0163-NR333 Utgången 0 nej 333
0163-NR337 Utgången 1988 Ja 337
0163-NR339 15 1988 nej 339



0163-NR346 Utgången 0 Ja 346
0163-NR347 Utgången 0 nej 347
0163-NR352 Utgången 0 nej 352
0163-NR358 5 1990 nej 358
0163-NR359 Utgången 0 nej 359
0163-NR36 Utgången 0 nej 36
0163-NR360 10 1990 Ja 360
0163-NR368 5 1991 nej 368
0163-NR37 Utgången 1947 nej 37
0163-NR370 Utgången 0 nej 370
0163-NR375 10 1991 nej 375
0163-NR379 Utgången 0 Ja 379
0163-NR388 Utgången 0 Ja 388
0163-NR389 Utgången 0 Ja 389
0163-NR39 Utgången 1944 nej 39
0163-NR390 Utgången 0 Ja 390
0163-NR391 Utgången 0 Ja 391
0163-NR392 Utgången 0 Ja 392
0163-NR393 Utgången 0 Ja 393
0163-NR394 Utgången 0 Ja 394
0163-NR396 5 1993 nej 396
0163-NR398 15 1993 Ja 398
0163-NR399 Utgången 0 Ja 399
0163-NR400 Utgången 0 Ja 400
0163-NR401 Utgången 0 Ja 401
0163-NR402 5 1993 nej 402
0163-NR403 Utgången 0 Ja 403
0163-NR407 Utgången 0 nej 407
0163-NR408 Utgången 0 Ja 408
0163-NR409 15 1994 Ja 409
0163-NR410 Utgången 0 Ja 410
0163-NR411 Utgången 0 nej 411
0163-NR412 Utgången 0 nej 412
0163-NR413 Utgången 0 Ja 413
0163-NR414 Utgången 0 Ja 414
0163-NR416 Utgången 0 Ja 0
0163-NR42 Utgången 1945 nej 42
0163-NR420 15 1994 nej 420
0163-NR425 5 1995 nej 425
0163-NR426 Utgången 0 Ja 426
0163-NR427 5 1995 Ja 427
0163-NR435 Utgången 0 Ja 435
0163-NR436 Utgången 0 nej 436
0163-NR438 Utgången 0 Ja 438
0163-NR44 Utgången 0 nej 44
0163-NR442 5 1997 Ja 442
0163-NR444 Utgången 0 Ja 444
0163-NR447 Utgången 0 nej 447
0163-NR452 Utgången 0 Ja 452
0163-NR458 Utgången 0 Ja 458
0163-NR469 Utgången 0 Ja 469
0163-NR471 Utgången 0 nej 471
0163-NR476 15 2000 Ja 476
0163-NR478 Utgången 0 nej 478



0163-NR48 Utgången 1948 nej 48
0163-NR481 Utgången 0 nej 481
0163-NR489 15 2001 Ja 489
0163-NR490 Utgången 0 nej 490
0163-NR491 15 2002 Ja 491
0163-NR492 5 2002 nej 492
0163-NR493 5 2002 nej 493
0163-NR495 5 2002 Ja 495
0163-NR499 Utgången 0 Ja 499
0163-NR503 Utgången 0 nej 503
0163-NR505 12 2003 nej 505
0163-NR506 12 2003 nej 506
0163-NR512 Utgången 0 nej 137
0163-NR514 Utgången 0 Ja 514
0163-NR515 10 2004 Ja 515
0163-NR52 Utgången 1950 nej 52
0163-NR53 Utgången 1950 nej 53
0163-NR54 Utgången 0 nej 54
0163-NR57 Utgången 1950 nej 57
0163-NR6 Utgången 1931 nej 6
0163-NR60 Utgången 0 nej 60
0163-NR61 Utgången 0 nej 61
0163-NR64 Utgången 1952 nej 64
0163-NR66 Utgången 0 nej 70
0163-NR7 Utgången 0 Ja 0
0163-NR70 Utgången 0 nej 70
0163-NR71 Utgången 0 nej 71
0163-NR73 Utgången 1944 Ja 73
0163-NR77 Utgången 0 nej 77
0163-NR84 Utgången 1950 nej 84
0163-NR85 Utgången 1955 nej 85
0163-NR89 Utgången 0 nej 89
0163-NR90 Utgången 0 nej 90
0163-NR93 Utgången 0 nej 93
0163-NR94 Utgången 1956 nej 94
0163-P04/1007 5 2004 Ja 522
0163-P04/1025 Utgången 0 Ja 523
0163-P04/1115 15 2004 Ja 525
0163-P04/1118/1 Utgången 0 nej 526
0163-P05/0526 5 2005 Ja 532
0163-P06/0119 15 2006 Ja 535
0163-P06/0206 10 2005 Ja 536
0163-P06/0406 5 2006 nej 537
0163-P06/0511 Utgången 0 Ja 538
0163-P06/0530 Utgången 0 Ja 539
0163-P06/0601 Utgången 0 Ja 540
0163-P06/0616 10 2006 Ja 545
0163-P06/0619 15 2006 Ja 541
0163-P06/0619/1 10 2006 Ja 544
0163-P06/0907 0 Ja T816-A3
0163-P06/1018 15 2006 Ja 546
0163-P06/1019 5 2006 Ja 549
0163-P06/1026 Utgången 0 nej 548
0163-P06/1130 9 2006 Ja 550



0163-P07/0118 10 2006 nej 552
0163-P07/0315 0 Ja T820-A3
0163-P07/0607 0 nej T822-A3
0163-P07/0611 Utgången 0 Ja 559
0163-P07/0620 Utgången 0 Ja 560
0163-P07/1004/2 Utgången 0 Ja 563
0163-P07/1022 Utgången 0 nej 567
0163-P08/0618/1 5 2008 Ja 573
0163-P08/1203 Utgången 0 nej 576
0163-P09/1 0 nej T827
0163-P09/3 0 Ja T829
0163-P09/4 5 2009 nej 577
0163-P10/1 Utgången 0 Ja 579
0163-P10/4 5 2010 Ja 581
0163-P10/8 5 2010 nej 583
0163-P11/11 5 2011 Ja 592
0163-P11/14 0 nej T835-A3
0163-P11/5 5 2010 nej 588
0163-P11/7 5 2011 nej 590
0163-P12/1 7 2012 Ja 596
0163-P12/12 5 2012 nej 607
0163-P12/16 Utgången 0 nej 610
0163-P12/18 5 2012 Ja 606
0163-P12/4 8 2012 Ja 599
0163-P12/8 5 2012 nej 602
0163-P12/9 5 2012 Ja 604
0163-P13/10 15 2012 Ja 621
0163-P13/15 5 2013 nej 622
0163-P13/18 5 2013 nej 630
0163-P13/23 5 2013 Ja 633
0163-T708-A3 0 nej T708-A3
0163-T709-A1 0 Ja T709-A1
0163-T715-A3 0 nej T715-A3
0163-T723-A3 0 Ja T723-A3
0163-T738-A3 0 Ja T738-A3
0163-T796-A3 0 Ja T796-A3
0180-7160 1971 nej Gpl 7160
0180-7692 1976 Ja Pl 7692
0180K-P1998-02946 15 1999 Ja 1998-02946
0180K-P1999-08897 15 2006 Ja 1999-08897
0180K-P2006-12068 5 2008 Ja 2006-12068
0180K-P2007-36244 5 2009 Ja 2007-36244
0180K-P2013-05339 5 2014 nej 2013-05339



Upplands Väsby kommun

Planbeteckning Genomförandetid
Lagakraft-

vunnen Bullerkrav
Detaljplane-
nummer

01-EDD-429 Utgången 0 Nej 13
01-EDD-454 Utgången 1960 Nej 428
01-EDD-474 Utgången 0 Nej 14
01-EDD-476 Utgången 0 Nej 18
01-EDD-492 Utgången 0 Nej 22
01-EDD-508 Utgången 0 Nej 28
01-EDD-514 5 2015 Ja 1384
01-EDD-516 Utgången 0 Nej 35
01-EDD-531 Utgången 0 Nej 41
01-EDD-596 Utgången 0 Nej 85
01-EDD-631 13 1979 Nej 100
01-EDD-640 Utgången 0 Nej 102
01-HAM-382 Utgången 1964 Nej 435
01-HAM-503 Utgången 0 Nej 45
01-HAM-592 Utgången 1971 Nej 58
01-HAM-793 Utgången 1976 Nej 86
01-HAM-809 Utgången 0 Nej 90
01-HAM-838 Utgången 0 Nej 92
01-HAM-848 Utgången 0 Nej 96
01-HAM-850 Utgången 1978 Nej 95
01-HAM-894 Utgången 0 Nej 103
01-UPP-2/1959 Utgången 1957 Nej 12
0114-P00/0216 15 1999 Ja 241
0114-P00/0511 15 2000 Nej 251
0114-P00/0619 Utgången 0 Ja 254
0114-P01/0219/1 15 2001 Ja 258
0114-P01/0417 5 2001 Ja 260
0114-P01/0508/2 15 2001 Nej 261
0114-P01/0521/1 10 2001 Ja 265
0114-P02/0619 5 2002 Ja 287
0114-P05/0316/1 Utgången 0 Nej 12, 1321
0114-P05/0630 5 2005 Nej 1327
0114-P05/1116 Utgången 0 Nej 1331
0114-P08/0423 Utgången 0 Nej 45:1, 45
0114-P08/0703 Utgången 0 Nej 302822304
0114-P09/1 10 2009 Ja 1350
0114-P09/2 5 2009 Ja 1351
0114-P09/4 10 2009 Ja 1353
0114-P11/2 5 2011 Ja 1364
0114-P12/5 5 2012 Ja 1372
0114-P13/2 5 2013 Ja 1375
0114-P14/4 5 2014 Ja 1381
0114-P82/0121 10 1982 Nej 106
0114-P82/1022 Utgången 1982 Nej 108
0114-P84/0329 8 1984 Nej 115
0114-P84/0329/1 Utgången 0 Nej 116
0114-P84/0912 Utgången 0 Nej 118
0114-P85/0910 7 1985 Nej 126
0114-P87/1027 Utgången 0 Nej 133
0114-P87/1117 Utgången 0 Ja 134



0114-P88/0713 5 1988 Nej 137
0114-P88/0912 Utgången 0 Ja 140
0114-P89/0619 5 1989 Nej 145
0114-P90/0322 5 1990 Nej 152
0114-P90/0402 Utgången 0 Ja 153
0114-P90/0611 5 1990 Nej 155
0114-P91/0709 8 1991 Ja 163
0114-P91/0916 Utgången 0 Ja 164
0114-P91/1217 Utgången 0 Nej 166
0114-P92/0914 Utgången 0 Ja 172
0114-P92/1116 Utgången 0 Ja 176
0114-P92/1116/1 Utgången 0 Ja 174
0114-P92/1116/2 Utgången 0 Ja 175
0114-P93/0208 Utgången 0 Ja 182
0114-P93/0208/3 Utgången 0 Ja 184
0114-P93/0208/4 Utgången 0 Ja 183
0114-P93/0312 Utgången 0 Ja 181
0114-P93/0312/1 Utgången 0 Ja 180
0114-P93/0420/2 Utgången 0 Ja 185
0114-P94/0502 Utgången 0 Ja 190
0114-P94/0621 5 1997 Ja 217
0114-P94/0912 5 1994 Nej 194
0114-P95/0213 Utgången 0 Ja 198
0114-P95/0411/1 Utgången 0 Nej 200
0114-P95/0606 Utgången 0 Nej 202
0114-P95/0925 5 1995 Ja 203
0114-P97/0603/1 Utgången 0 Ja 193, 217
0114-P98/0609/1 Utgången 0 Nej 152, 227
0114-P99/0219 15 1999 Nej 237
0114-P99/0920 Utgången 0 Ja 241, 241
0114-P99/0920/2 Utgången 0 Ja 242
0114-P99/1109/1 5 1999 Ja 244



Knivsta kommun

Planbeteckning Genomförandetid
Lagakraft-

vunnen Bullerkrav
Detaljplane-
nummer

03-74:812 Utgången 1974 Ja DP 204
03-77:492 Utgången 1977 Nej DP 209
03-81:42 Utgången 1980 Nej DP 219
03-81:470 Utgången 1981 Nej DP 224
03-84:270 Utgången 1984 Ja DP 213
03-85:11 Utgången 1985 Ja B838C
03-85:127 Utgången 1985 Ja B838B
03-86:294 Utgången 1986 Ja B838A
03-86:305 Utgången 1986 Ja DP 230
03-86:406 Utgången 1986 Nej DP 231
03-90:167 Ingen uppgift 1990 Nej Ob Kn 7
03-KNI-225 Utgången 1945 Nej DP 804
03-KNI-338 Utgången 1953 Nej B810
03-KNI-367 Utgången 1955 Nej B811
03-KNI-444 Utgången 1963 Nej DP 819
03-KNI-522 Utgången 1968 Nej 200
03-KNI-562 Utgången 1929 Nej DP 800
0330-P03/5 10 2002 Ja 2002/20048
0330-P04/2 6 2003 Nej 2003/20007
0330-P05/3 5 2005 Ja 2003/20034
0330-P05/4 10 2005 Ja 2003/20012
0330-P06/2 5 2006 Ja 2003/20018
0330-P06/8 10 2006 Ja 2004/20014-1
0330-P07/2 5 2007 Ja 2004/20009-1
0330-P08/1 5 2007 Nej 2005/20007
0330-P09/3 10 2009 Ja 2008/20009
0330-P10/3 10 2010 Ja 2006/20008
0330-P11/2 10 2012 Ja 2011/20011
0330-P12/1 5 2012 Ja 2011/20005
0330-P13/1 5 2013 Ja 2010/20014-1
0330-P13/2 5 2013 Ja 2012/20001
0330-P13/4 5 2013 Ja 2013/00037
0380-P2001/16 5 2001 Nej 2000/20046
0380-P87/17 Utgången 1987 Nej DP 214A
0380-P87/18 Utgången 1987 Ja DP 214
0380-P88/6 Utgången 1987 Ja DP 228
0380-P88/7 Utgången 1987 Ja DP 227
0380-P88/8 Utgången 1987 Nej DP 212
0380-P90/20 10 1989 Ja DP 838D
0380-P90/37 Ingen uppgift 1990 Nej Ob Kn 8
0380-P90/40 Ingen uppgift 1990 Nej Ob Kn 11
0380-P90/69 15 1990 Nej DP 838F
0380-P91/21 15 1991 Nej DP 838H
0380-P91/4 15 1990 Nej DP 226
0380-P93/38 5 1993 Nej DP 236
0380-P93/40 10 1993 Nej DP 838M
0380-P94/20 10 1994 Nej DP 838R
0380-P94/24 15 1994 Nej DP 234
0380-P94/40 10 1994 Nej DP 838P
0380-P95/25 12 1995 Ja DP 226B



0380-P97/12 10 1997 Nej DP 228A
0380-P97/13 7 1997 Ja DP 238
0380-P99/42 10 1999 Ja DP 838T
0330-P14/1 5 2014 Ja 2011/020012



Uppsala  kommun

Planbeteckning Genomförandetid
Lagakraft-

vunnen Bullerkrav
Detaljplane-
nummer

03-76:752 Utgången 1975 Nej PI 101 B
03-81:746 Utgången 1981 Nej PI 101 E
03-82:126 Utgången 0 Nej 0280-93-82
03-86:472 Utgången 0 Nej 082-1850-86
03-DAK-335 Utgången 1944 Nej 03-DAK-335
03-DAK-586 Utgången 1959 Nej 1103
03-DAK-652 Utgången 1963 Nej 1107
0380-105 Utgången 1948 Nej Pl 71
0380-130 Utgången 1955 Nej PI 48 D
0380-139 Utgången 1956 Nej PI 43 D
0380-18/B2 Utgången 0 Nej Pl 13 C
0380-180 Utgången 0 Nej Pl 42 G
0380-194 Utgången 1960 Nej PI 43 M
0380-20/B3 Utgången 0 Nej 20100430
0380-243 Utgången 0 Nej 20100430
0380-260 Utgången 0 Nej Pl 42 H
0380-282 Utgången 0 Nej 20100430
0380-296 Utgången 0 Nej Pl 42 M
0380-299 Utgången 1967 Nej PI 43 V
0380-311 Utgången 1967 Nej PI 43 Y
0380-326 Utgången 1968 Nej PI 43 Z
0380-335 Utgången 1969 Nej PI 43
0380-340 Utgången 0 Nej 20100430
0380-361 Utgången 1970 Nej PI 43
0380-362 Utgången 0 Nej 20100430
0380-368 Utgången 0 Nej 20100430
0380-369 Utgången 0 Nej Pl 31 R
0380-388 Utgången 0 Nej Pl 13 AC
0380-399 Utgången 0 Nej 20100430
0380-488 Utgången 1978 Ja PL 60 O3
0380-50/F Utgången 1959 Nej PI 43
0380-507 Utgången 1980 Nej PI 42 R
0380-508 Utgången 2012 Nej PI 31 S
0380-517 Utgången 1981 Nej PI 71 Y
0380-55 Utgången 0 Nej 20100430
0380-563 Utgången 0 Ja Pl 42 S
0380-581 Utgången 1985 Ja PL 56 U
0380-587 Utgången 1986 Nej PI 71
0380-590 Utgången 1986 Nej PI 71
0380-68 Utgången 1939 Nej Pl 48
0380-P2000/10 Utgången 0 Ja 20100430
0380-P2000/7 5 2000 Nej 99/20025
0380-P2001/53 15 2000 Ja DP 42 E
0380-P2002/24 Utgången 2002 Ja 00/20107
0380-P2002/26 Utgången 2002 Nej 02/20019
0380-P2002/37 Utgången 2002 Nej 01/20098
0380-P2002/40 Utgången 2002 Ja 00/20066
0380-P2002/5 Utgången 2002 Nej 01/20068
0380-P2004/12 Utgången 0 Ja 20100430
0380-P2004/24 Utgången 2004 Ja 99/20086



0380-P2004/38 Utgången 0 Ja DP 42 AB
0380-P2004/39 Utgången 0 Ja 01/20097
0380-P2004/43 Utgången 0 Ja 04/20095
0380-P2004/44 Utgången 2004 Nej 00/20044
0380-P2004/5 10 2004 Nej 02/20011
0380-P2005/2 Utgången 2004 Nej 03/20037
0380-P2005/26 10 2005 Nej 03/20030
0380-P2005/43 15 2010 Ja 20140424
0380-P2005/46 15 2005 Nej 04/2008-1
0380-P2006/29 10 2006 Ja 05/20029
0380-P2006/40 10 2006 Nej 05/20091
0380-P2006/5 Utgången 0 Ja 20100430
0380-P2007/13 10 2007 Nej 06/20062
0380-P2007/22 10 2007 Ja 20100430
0380-P2007/31 15 2007 Nej 07/20049
0380-P2008/2 10 2008 Ja 06/20026
0380-P2008/26 10 2008 Nej 05/20090
0380-P2008/38 10 2008 Ja 07/20035
0380-P2009/18 5 2009 Nej 08/20041
0380-P2009/25 5 2009 Ja 09/20006
0380-P2009/26 10 2009 Ja 07/20048
0380-P2010/35 5 2010 Ja 08/20042
0380-P2011/10 5 2011 Ja 20120229
0380-P2011/31 10 2011 Ja 07/20089
0380-P2012/2 10 2013 Ja 12/20190
0380-P2012/21 5 2012 Nej 12/20029
0380-P2012/23 5 2012 Nej 12/20148
0380-P2012/5 2012 Nej 12/20135
0380-P2013/33 Utgången 0 Ja 12/20059
0380-P2014/9 5 2014 Nej 2013252
0380-P88/1 Utgången 0 Ja Pl 42 T
0380-P88/3 Utgången 0 Nej 20121129
0380-P88/42 Utgången 0 Nej DP 71 A
0380-P89/24 Utgången 0 Nej DP 56 V
0380-P89/36 Utgången 0 Ja 20140123
0380-P90/11 Utgången 0 Ja 20100901
0380-P90/65 Utgången 1990 Ja DP 55 F
0380-P91/25 Utgången 0 Nej DP 71 J
0380-P91/34 Utgången 1991 Nej DP 31 N
0380-P92/31 Utgången 1992 Nej DP 12 G
0380-P92/45 Utgången 0 Ja 20100430
0380-P93/18 Utgången 1993 Nej DP 43 AH
0380-P93/26 Utgången 0 Nej 20100430
0380-P95/11 Utgången 1995 Nej 94/1801
0380-P95/14 Utgången 0 Ja 20100430
0380-P96/16 Utgången 1996 Nej DP 42 Z
0380-P96/22 10 1996 Ja 95/221
0380-P96/6 Utgången 1996 Nej DP 56 E
0380-P96/8 Utgången 0 Ja DP 42 X
0380-P98/4 Utgången 0 Ja 20100430



Bilaga 2
PM Strategisk spårstudie 

Ostkustbanan, delen Solna–Uppsala
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1 Bakgrund och syfte  
Trafikverket har i sin långsiktiga planering sett ett behov av att kunna utöka tågtrafiken 
mellan Stockholm, Arlanda och Uppsala. En tidig bedömning är att Trafikverket kan be-
höva bygga fler spår på sträckan.   

Ostkustbanan går delvis genom tätbebyggda områden. Flera av kommunerna planerar 
även att uppföra ny bebyggelse i närheten av järnvägen. Trafikverket vill i ett så tidigt 
skede som möjligt kunna bevaka att utrymme finns för en framtida utbyggnad av Ost-
kustbanan och ge kommunerna planeringsförutsättningar för nybyggnationer i järnvä-
gens närhet.  

Detta PM syftar till att beskriva vilka förutsättningar som varit gällande för att ta fram 
redovisat spårområde, se bilaga 1. Som underlag till detta PM finns också översiktliga 
spårritningar som redovisar en utbyggnad med två ytterligare spår längs med Ostkustba-
nan mellan Solna och Uppsala. Ritningarna utgörs av översiktliga spårskisser och ska 
inte betraktas som en slutlig projektering. Spårskisserna kan vid behov efterfrågas hos 
Trafikverket. 



5 
 

2 Utredningsmetodik och avgränsningar 
I studien har planritningar för Ostkustbanan, delen Solna – Uppsala tagits fram, exklu-
sive sträckan genom Sigtuna kommun (Skavstaby – Myrbacken). Hanteringen av 
sträckan genom Sigtuna kommun avvaktar en pågående lokaliseringsutredning för Ar-
landabanans utbyggnad. Komplettering av detta PM med delen genom Sigtuna kommun 
kommer att ske när lokaliseringsutredningen är färdigställd. 

Följande spårutbyggnadsalternativ har diskuterats för Ostkustbanans framtida utbygg-
nad: 

• Ett nytt spår på vardera sidan av de befintliga spåren  
• Två nya spår på östra sidan av de befintliga spåren  
• Två nya spår på västra sidan av de befintliga spåren  

Utgångspunkten har varit att studera ett nytt spår på vardera sidan av befintliga spår. 
Kommunerna har haft möjlighet att komma med synpunkter om något av de två andra 
alternativen är att föredra lokalt.  

Detta PM syftar endast till att översiktligt beskriva det framtida spårområdet och de för-
utsättningar som har motiverat de tillkommande spårens föreslagna läge och utform-
ning. 
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3 Förutsättningar 
3.1 Spåravstånd 
Riktlinjer för spåravstånd beskrivs i TDOK 2014:0075 Banöverbyggnad – Spårgeome-
tri, Krav på spårets geometri vid nybyggnad, reinvestering/upprustning, underhåll 
och drift. Spåravståndet är det vinkelräta horisontella avståndet från spårmitt till spår-
mitt mellan två spår. Generellt avstånd mellan två spår är 4,5 meter. När tre eller flera 
spår löper parallellt med varandra ska vartannat spåravstånd vara minst 6 meter.  

Måtten 4,5 och 6 meter har varit utgångspunkt för minimivärden i skissning av det 
framtida spårområdet. Spåravståndet mellan befintliga spår på sträckan är cirka 4,5 me-
ter. Nya spår har skissats i heldragen röd linje, 7 meter från befintlig spårmitt. I det fall 
två nya spår har skissats på samma sida om befintliga spår läggs det andra nya spåret 
4,5 meter från det nya spåret innanför. 

Det skissade spåravståndet på 7 meter har valts utifrån följande: 

• Med detta spåravstånd kan befintliga kontaktledningsstolpar stå kvar 
• Spåravståndet möjliggör anläggande av nya spår under pågående trafik 
• Spåravståndet innebär ett visst utrymme för osäkerheter som råder i tidiga planerings-

skeden. 

 
Figur 1. Spåravstånd vid två framtida spår (röda) intill befintligt fyrspår. 

 
Figur 2. Spåravstånd vid två framtida spår (röda) intill befintligt dubbelspår. 

 

På sträckor där stationer ska byggas om kan befintliga kontaktledningsstolpar ej återan-
vändas. Spåravståndet på 7 meter har då frångåtts och blir enligt metodiken 6 meter. I 
stationsområden och beroende på hur spår och plattformar blir utformade finns krav vid 
en ombyggnation av stationer om ett ökat spåravstånd för att inrymma spärrstaket. Det 
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innebär att spåravståndet om 4,5 m ökas till en bredd mellan 5,2-6,0 m beroende på hu-
vudspårens placering.  

3.2 Yttre gräns för spårområdet 
En yttre gräns för spårområdet har placerats 5,5 meter från yttersta spårmitt. Gränsen 
redovisas som en blå plusstreckad linje och markerar det område som bedöms behövas 
för att inrymma spåranläggningen.  

Avståndet mellan spår och yttre gräns för spårområdet har valts utifrån följande: 

• Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter får byggnader eller någon byggnadsdel normalt
inte förekomma inom 5 meter från den del av järnvägsanläggningen som kan föra hög-
spänning.

• Utrymmet behövs också för att rymma bland annat kontaktledningsstolpar, bullerplank
och dylikt längs sträckan. En undersökning av det nuvarande avståndet vid det befintliga
fyrspåret på sträckan, där utrymmet oftast har rört sig om cirka 5 meter.

• Ytterligare 0,5 meter har lagts till på grund av de osäkerheter som råder i tidiga plane-
ringsskeden

Figur 3. Spårområdets utbredning vid två framtida spår på vardera sida om befintligt fyrspår. 

3.3 Rekommenderat bebyggelsefritt område 
Gränsen för spårområdet syftar endast till att illustrera att spårområdet, med buller-
plank, slänter med mera, kan breda ut sig mer än det område som spåren i sig kräver. 
Om ny bebyggelse och verksamheter ska uppföras intill det tänkta spårområdet krävs ett 
ytterligare avstånd. Avståndet varierar beroende av vad som avses uppföras, men gene-
rellt rekommenderas ett minsta mått omkring 30 meter från närmaste spårmitt. I Stock-
holms län är dock praxis 25 meter.  

I spårskisserna har en röd, punktstreckad linje ritats på båda sidor om järnvägsspåren 
för att markera de områden kring järnvägen som Trafikverket rekommenderar ska hål-
las bebyggelsefria.  
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Figur 4. Rekommenderat bebyggelsefritt område från närmaste spårmitt. 

 

3.4 Framtida trafikering och spårplacering 
Där Ostkustbanan löper med fyrspår trafikeras idag innerspåren av pendeltåg och gods-
tåg. Ytterspåren trafikeras av regionaltåg, fjärrtåg och Arlanda express-tåg. Ytterspåren 
är idag särskilt hårt belastade mellan Stockholm och Skavstaby/Arlanda. De olika has-
tigheterna och uppehållsmönstren är kapacitetskrävande. I framtiden beräknas också 
pendeltågstrafiken utökas efter att Citybanan öppnats.  

Vid en utökad trafik på innerspåren på grund av utökning av pendeltågstrafiken har ett 
antagande gjorts om att godstågen istället trafikera mellanspåren, vid en sexspårslös-
ning. Godstågen kommer dock att behöva kunna gå på alla spår beroende på att de skall 
till och från olika målpunkter. Dessutom kan det vara så att kapacitetsutnyttjandet är 
olika på olika spår över tiden vilket medför att godstågen kan gå på andra spår om det 
finns plats där just då. 

Vid utbyggnad till 6 spår mellan Solna kommun och Skavstaby är förhållningssättet att 
spåren trafikeras enligt följande: 

• Innerspår – pendeltåg 
• Mellanspår – regionaltåg och godståg 
• Ytterspår – fjärrtåg och Arlanda Express 

Vid utbyggnad till 4 spår mellan Myrbacken och Uppsala är förhållningssättet att spåren 
trafikeras enligt följande: 

• Innerspår – pendeltåg och godståg 
• Ytterspår – regionaltåg och fjärrtåg  

I detta arbete har förutsatts att inga ytterligare förbigångsspår för godstransporter be-
hövs. 

3.5 Regionaltågsstationer  
I utredningen ”Stockholm Nord och Syd framtida bytespunkter” presenteras två förslag 
till nya lägen för regionaltågsstationer på Ostkustbanan mellan Solna och Uppsala. 
Dessa är Solna och Helenelund. I spårskisserna har Solna och Helenelund därför skis-
sats som regionaltågsstationer.  

3.6 Nya stationer, Bergsbrunna och Alsike 
Uppsala och Knivsta kommuner har sedan en tid tillbaka haft önskemål om att öppna 
nya stationer i Bergsbrunna respektive Alsike. Frågan studerades i en åtgärdsvalsprocess 
under 2011. Dagens kapacitetsbrist på Ostkustbanan gör det svårt att trafikera ytterli-
gare stationer. En förutsättning för nya stationer är en utbyggnad till fyra spår på 
sträckan. I denna studie har därför två nya stationer skissats i Bergsbrunna (Uppsala 
kommun) respektive Alsike (Knivsta kommun) 
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4 Solna stad 

4.1 Spår genom Solna 
Genom Solna stad har de framtida spåren skissats väster om nuvarande spår från Tom-
teboda till strax söder om vägbron för väg E18 i Ulriksdal. Vidare norrut har framtida 
spår skissats på vardera sidan om befintliga spår. Spåren genom Solna stad har skissats 
enligt Järnvägsutredning Mälarbanan, delen Kallhäll – Tomteboda.  

Mellan Tomteboda och Solna station har de två framtida spåren skissats i samma läge 
som dagens två driftspår går till Hagalund. Driftspåren ersätts med två nya spår och nya 
tunnlar väster om dagens två driftspår.  

Från Hagalund går ett separat godsspår/driftspår som ansluter i höjd med Silverdal till 
befintligt spårsystem. Godsspårets funktion förutsätts finnas kvar. Se mer på kap 4.4.  

Två nya spår genom Solna kommun kommer att innebära intrång i befintlig bebyggelse 
och infrastruktur. De nya spåren kommer att innebära intrång på bland annat Kolonn-
vägen, Bagartorpsringen och Hagalunds bangård. För att minimera intrånget har det i 
arbetet valts att lämna utrymme för ett spår på vardera sidan om den befintliga järnvä-
gen. Bedömningen inom arbetet har varit att vägarna kommer att kunna behålla sin 
funktion även om det kan komma att krävas en del åtgärder för att begränsa konsekven-
serna. 

4.2 Tomteboda 
Riksintressepreciseringen avgränsas söderut precis norr om Mälarbanans broar över 
Ostkustbanan. Förutsättningarna för spårutformningen i riksintressepreciseringen har 
varit anslutning till Citybanan samt fyra spår på Mälarbanan. 

4.3 Solna station 
Solna station har skissats enligt utredningen ”Stockholm Nord och Syd framtida bytes-
punkter”, vilken baseras på Järnvägsutredning för Mälarbanan. Detta innebär: 

• Stationen i Solna utformas med två mittplattformar för pendeltågen och regionaltåg. En
ny mittplattform byggs.

• En ny plattform byggs parallellt med befintligt plattformsläge.
• Nya planskilda anslutningar till plattformen möjliggörs (om behov finns) över spåren i

både norra och i södra änden.

Figur 5. Schematisk figur över läge för framtida spår (röda) utmed befintligt fyrspår genom Solna 
stad. De röda spåren visar åt vilket håll en utbredning av spårområdet sker, inte spårens dragning. 
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Om Solna station inte byggs ut till en regionaltågsstation i samband med en 6-spårsut-
byggnad innebär riksintressepreciseringen att två nya spår byggs ut väster om dagen 
station som kvarstår.  

4.4 Ulriksdal/Silverdal  
Följande beskrivning berör både Solna stad och Sollentuna kommun. 

 
I samband med utformningen av ett sexspårssystem på Ostkustbanan tar detta arbete 
även höjd för en förbindelse för godstrafiken mellan driftspåret mot Hagalund och Tom-
teboda från Ostkustbanan. Den lösning som har redovisats bygger på en ny planskild 
förbindelse i höjd med Ulriksdal/Silverdal från driftspåret till innerspåren på Ostkustba-
nan. Den befintliga planskilda förbindelsen mellan driftspåret och det yttersta södergå-
ende spåret behålls, men ansluter till det nya yttersta södergående spåret. En växelför-
bindelse på lämplig plats ansluter driftspåret även till det nya yttersta norrgående spå-
ret. Efter att förbindelserna som är beskrivna här ovan är förverkligade återstår att an-
sluta de mittersta spåren, både norr- och södergående, till driftspåret. Det är dessa spår 
som godstågen huvudsakligen kommer att trafikera. Tåg som ska ta sig mellan driftspå-
ret och dessa spår behöver korsa antingen det inre spåret eller det yttre spåret i respek-
tive riktning.  

 
Riksintressepreciseringen utgår från ovan beskrivna lösning men den mest lämpliga lös-
ningen och det framtida spårområdet fastställs i en eventuell, framtida planläggnings-
process. Det här antagna spårområdet bedöms dock innehålla möjlighet för varianter av 
utformningar för den tänkta godsförbindelsen.  

 
 
 
 

 
Figur 6. Huvuddragen i föreslagen anslutning av godsspår till sexspårig Ostkustbana. De orangea 
linjerna illustrerar de tillkommande spåren. 
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5 Sollentuna kommun 
5.1 Spår genom Sollentuna 
I Sollentuna kommun löper Ostkustbanan genom flera tätbebyggda områden. Detta gäl-
ler i synnerhet genom centrala Sollentuna, där kommunen också planerar att uppföra ny 
bebyggelse. Den nya bebyggelsen planeras främst på västra sidan av järnvägen.  

I Förstudie Tvärbana Norr, Kistagrenen har hänsyn tagits till att ett ytterligare järn-
vägsspår kan byggas väster om Ostkustbanan. 

Genom hela Sollentuna kommun har de framtida spåren lagts på vardera sidan om be-
fintlig Ostkustbana. 

För sträckan mellan Silverdal och Häggvik finns också en skiss för ett tunnelalternativ 
som inte tar lika stort markanspråk i de centrala delarna av kommunen. Förslag på ned-
farterna för alternativet har illustrerats på kartorna bilaga 1. Tunnelalternativet är inte 
en del av riksintresset.  

5.2 Helenelund station 
I Helenelund tas höjd för en framtida regionaltågsstation. Två 355 meter långa plattfor-
mar mellan de yttre spåren har därför skissats på vardera sidan av den befintliga mitt-
plattformen. 

Figur 7. Schematisk figur över läge för framtida spår (röda) utmed befintligt fyrspår (svarta) genom 
Sollentuna kommun. 

Om Helenelund station inte byggs ut till en regionaltågsstation i samband med en 6-
spårsutbyggnad innebär riksintressepreciseringen att två nya spår byggs ut, ett på var 
sida om dagens station som kvarstår.  
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6 Upplands Väsby kommun 

6.1 Spår genom Upplands Väsby 
Genom Upplands Väsby kommun, undantaget sträckan förbi Upplands Väsby station, 
har de framtida spåren skissats på vardera sidan om befintliga spår. Förbi Upplands 
Väsby station har utbredningen av spårområdet som två ytterligare spår innebär skissats 
väster om befintliga spår, detta enligt kommunens önskemål. På den östra sidan av stat-
ionen ska det uppföras ny bebyggelse och en ny bussterminal, varför ytterligare intrång 
av spårområde österut skulle innebär svåra planeringsförutsättningar för de funktion-
erna. 

Väster om stationen finns idag industri- och frilastspår, vilka behöver utredas om dess 
framtidsbehov i samråd med kommunen. Vid utformningen av det framtida stationsom-
rådet har dock ingen hänsyn tagits till dessa spår.  

Från Upplands Väsby station och norrut är spårområdet bredare på grund av att spåren 
behöver anpassas till förgreningspunkten i Skavstaby mellan Ostkustbanan och Arlanda-
banan samt till anslutningen för Stockholm Nord Kombiterminal i Rosersberg.  

6.2 Upplands Väsby station 
Upplands Väsby station har i spårskisserna en utformning som liknar dagens funktion, 
med vändspår och uppställningsspår i mitten men med tre spår på vardera sidan om 
plattformarna. Totalt 7 spår i bredd. Denna utformning skapar förutsättningar för att 
pendeltåg ska kunna vända i Upplands Väsby enligt nuvarande funktion. Ska den kunna 
utvecklas krävs en annan utformning, vilket inte är inkluderat i detta arbete. Kommunen 
planerar för en ny stationsbro. Dess förutsättningar finns inte inkluderat i detta arbete. 

Följande antaganden har gjorts vid Upplands Väsby station: 

- En totalombyggnad av stationen krävs, då varken spår eller plattformar läggs i
exakt samma läge.

- två nya plattformar byggs med en minimilängd om 240 meter. Plattformarna har en
bredd om 12 meter.

- Växlarna i södra änden flyttas söderut för att optimera funktionerna för tågvändningar.
- Två vändspår norrut med en längd om 250 m.

Figur 8. Schematisk figur över läge för framtida spår (röda) utmed befintligt fyrspår (svarta) genom 
Upplands Väsby kommun. De röda spåren visar åt vilket håll en utbredning av spårområdet sker, 
inte spårens dragning.  
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7 Sigtuna kommun 
Preciseringen av riksintresset Ostkustbanan genom Sigtuna kommun avvaktar den på-
gående lokaliseringsutredningen för Arlandabanan. Avsnittet avses kompletteras senare. 
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8 Knivsta kommun 

8.1 Spår genom Knivsta 
Genom Knivsta kommun har de framtida spåren skissats väster om de befintliga spåren 
från Myrbacken och fram till strax söder om Knivsta station. Viss kurvrätning har utförts 
för att förbättra spårgeometrin.  

Strax söder om Knivsta station sker en övergång där de nya spåren istället förläggs på 
vardera sida om befintliga spår förbi stationen. Söder om Alsike och vidare norrut för-
läggs de framtida spåren, i enlighet med Knivsta kommuns önskemål, återigen väster om 
de befintliga spåren.  

8.2 Knivsta station 
Vid Knivsta station har de framtida spåren skissats på vardera sidan om befintliga spår. 

Lösningen innehåller den befintliga mittplattform som kan angöras från innerspåren. 
Norr om plattformen finns ett vändspår. Innerspåren antas trafikeras av pendeltåg och 
godståg. Ytterspåren antas trafikeras av regionaltåg och fjärrtåg. För att kunna möjlig-
göra att regionaltåg ska kunna fortsätta stanna vid Knivsta station har två sidoplattfor-
mar skissats in.  

Följande förutsättningar har antagits 
för Knivsta station: 

• Den befintliga mittplattformen förlängs 60 me-
ter söderut för att möjliggöra anslutning till en
eventuell framtida gc-tunnel. Plattformen är 10
meter bred. Det pågår en ÅVS för Knivsta stat-
ion, vilken kan påverka läget för plattformarna.

• Plattformarna behöver inte vara längre än 355
meter, men för att ge frihet i placeringen har två
400 meter långa sidoplattformar skissats.

• Markgränsen på västra sidan av spåren är ut-
flyttad 2 meter ytterligare, detta för att även till-
låta 12 meters plattformsbredd på mittplattfor-
men i framtiden.

• Utöver det generella spåravståndet som visas i
normalsektionen breddas spåravståndet ytterli-
gare från km 48+000 till km 49+700, detta för
att få rum med plattformen. Spårområdets max-
bredd uppgår till 41 meter.

• För att klara kravet om spärrstaket som troligen
kommer bli aktuellt på denna station tillkom-
mer en viss bredd, på totalt ca 1,5 m, som inte
tagits höjd för i denna studie/spårskisserna.

Figur 9. Schematisk bild utformning 
av Knivsta station. 

8.3 Alsike station 
I Alsike finns sedan tidigare önskemål från kommunen om att anlägga en ny station. I 
den här studien har skissen av stationen utgått ifrån de förutsättningar som ges i Trafik-
verkets (dåvarande Banverket) tidigare genomförda förstudie Nya järnvägsstationer i 
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Bersbrunna och Alsike, Uppsala län. Stationen är placerad enligt förstudiens norra al-
ternativ utifrån kommunens önskemål.  

Följande har skissats för Alsike station: 

• Ny plattform vid km 48+500.
• Plattformsmått 12 x 250 meter. Plattformsbredden uppgår i förstudien till 10 meter, men

har här breddats ytterligare.
• Vid det tänkta plattformsläget är det drygt 25 meter från yttersta spårmitt på befintligt

västra spår till markgränsen.
• Utöver det generella spåravståndet som visas i normalsektionen breddas spåravståndet

ytterligare från km 52+300 till km 53+600, detta för att få rum med plattformen.

De två befintliga spåren behåller sitt läge. Genom att två spår läggs väster om befintliga 
spår kan den nya stationen byggas med relativ liten påverkan på befintlig trafik. 

Figur 10. Schematisk figur över läge för framtida spår (röda) utmed befintligt dubbelspår (svarta) 
genom Knivsta kommun. I spårutformningen har hänsyn tagits till en eventuellt framtida station i 
Alsike. De röda spåren visar åt vilket håll en utbredning av spårområdet sker, inte spårens drag-
ning. 
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9 Uppsala kommun 

9.1 Spår genom Uppsala  
Genom Uppsala kommun och fram till Uppsala bangård har de framtida spåren skissats 
öster om befintliga spår.  

Mellan Alsike station och Bergsbrunna station byter spåren sida om befintliga spår. Från 
två spår på västra sidan genom Knivsta kommun, till två spår på östra sidan i Uppsala 
kommun.  Övergången sker i kurvan vid km 56+400. Kurvan har ur ett spårgeometriskt 
perspektiv valts som mest lämpad för byte av spårsida. I samband med att spåren byter 
plats från västra till östra sidan går det att räta ut kurvan.  

Från km 56+800 och norrut, hela vägen till Uppsala bangård skissas spåren öster om 
befintliga spår. Spår har skissats fram till Uppsala bangård. Anslutning sker till befint-
liga spår på bangården, spår 11 respektive spår 13. Det har i detta arbete inte studerats 
hur spåren skall trafikeras in mot Uppsala centralstation. 

Valet att skissa de framtida spåren öster om befintliga spår sker enligt Uppsala kom-
muns önskemål. I Bergsbrunna ligger bebyggelse direkt väster om nuvarande järnväg. 
Det är därmed med fördelaktigt att placera nya spår på östra sidan.  Produktionsmässigt 
är det även fördelaktigt att spåren övergår från västra till östra sidan då det innebär en 
enklare byggprocess vid eventuellt byggande av en ny station i Bergsbrunna.  

9.2 Bergsbrunna station 
I spårskisserna tas höjd för att möjliggöra en ny station i Bergsbrunna. Utformningen av 
stationen har utgått ifrån de förutsättningar som ges i Trafikverkets (dåvarande Banver-
ket) tidigare genomförda förstudie Nya järnvägsstationer i Bersbrunna och Alsike, 
Uppsala län. Stationen är placerad enligt förstudiens södra alternativ utifrån kommu-
nens önskemål.  

Följande har skissats vid Bergsbrunna station: 

• Ny plattform vid km 58+900
• Plattformsmått 12 x 250 meter. Plattformsbredden uppgår i förstudien till 10 meter, men

har här breddats ytterligare.
• Vid det tänkta plattformsläget är det drygt 25 meter från yttersta spårmitt till mark-grän-

sen.
• Utöver det generella spåravståndet som visas i normalsektionen breddas spåravståndet

ytterligare från km 58+000 till km 59+700, detta för att få rum med plattformen.
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Figur 11. Schematisk figur över läge för framtida spår (röda) utmed befintligt dubbelspår (svarta) 
genom Uppsala kommun, fram till Uppsala C. I spårutformningen har hänsyn tagits till en eventu-
ellt framtida station i Bergsbrunna. De röda spåren visar åt vilket håll en utbredning av spårområ-
det sker, inte spårens dragning. 
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