
Två förhandlingar



Trafiklösning för
Stockholmsregionen

till 2020 med utblick mot 2030



Uppdraget

Förhandla om länets infrastruktur 

Samlad lösning för bättre miljö och 
tillväxt i landet o Stockholmsregionen



Parter
Delegationen

• Stockholms läns landsting
• Sth stad och länets kommuner 
• Staten via förhandlingsmannen

Adjungerade

• Uppsala, Västerås, Eskilstuna
• LO, Handelskammaren



Stockholmsregionen

• 20 % av invånarna
• 2 % av ytan
• Stark tillväxt: 

sedan 1990 - ett Malmö
till 2030 - ett Göteborg

Hämskor:
• Bostadsmarknad
• Trafiksystem 
• Miljöbelastning



Allt trängre på spår och vägar



Värsta trafikproblemen
• Saltsjö-Mälarsnittet
• Spårkapaciteten
• Tillgänglighet till regionala kärnor 
• Flaskhalsar på infarterna 
• Kollektivtrafiksystemet 
• Tillgänglighet till Arlanda
• Godstransporterna



Klimatutmaningen
• Ökande koldioxidutsläpp
• Nationella mål: 

2010 samma som 1990 
2020 minus 20-30 % 
2050 minus 70-90 %



Miljöåtagande - Klimatpåverkan

Staten
• Tjänstebilar CO2-diff. förmånsvärde
• CO2-baserad fordonsskatt
• Km-skatt o miljöbilspremie tunga fordon
• Subventionerade kollektiva arbetsresor
• Vägverket o Banverket: Gemensamma krav 

och metoder för effektivare byggande o drift



Miljöåtagande - Klimatpåverkan

Regionens parter
• Miljökrav vid upphandling av transporter
• Enhetligt betal- o taxesystem koll-trafik
• Mobility management-lösningar, t.ex. IT, 

information, samordning



Miljöåtagande - Övrigt
• Luftkvalitet, t.ex. minska 

dubbdäck, miljözoner
• Buller, t.ex. handlingsprogram
• Natur- och kulturmiljö, t.ex. skydda 

gröna kilarna, åtgärder mot barriär-
effekter

• Bebyggelse, t.ex. lagändring enl. 
Miljöbalkskommitténs förslag



Ökad kapacitet i Saltsjö-Mälarsnittet

Många mindre åtg. (närtid)
Citybanan, Förbifart Stockholm, 
Efter 2020: T-bana till Nacka



Ökad spårkapacitet i regionen 
och till Mälardalen

Fyrspår Tomteboda-Kallhäll, Nynäsbanan 
(mötesspår, perronger), Södertälje (dubbel-
spår), Roslagsbanan
Efter 2020: T-bana till Nacka, Roslagspilen



Tillgänglighet till kärnor

Bättre kollektivtrafik till Täby, Kista och Söder-
tälje. Tvärbana Syd, spår Barkarby-Akalla, 
tvärbana till Universitet 
Södertörnsleden, Norrortsleden



Tillgänglighet hamnar o terminaler

Vägförbättringar (Södertörnsleden, väg 73), 
kombiterminal norr, Nynäsbanan (dubbelspår) 
Längre sikt: 225 mot Nynäshamn o 77 mot 
Kapellskär (breddning, uträtning)



Bättre kollektivtrafik i o runt staden

Tvärspårväg Solna o Ost, Saltsjöbanan (omb), 
T-bana till Karolinska. Lidingöbanan (mod), 
bussterminal Slussen, Spårväg innerstaden 
(4). Snabb busstrafik på huvudleder och 
Förbifarten



Ökad kapacitet på infarterna

E4: Norrtull norrut (trimmas, kap.höjs), 
Södertälje-Hallunda (breddas), E18 Hjulsta-
Kista (ny del), Danderyd-Arninge (koll-fält). Ny 
bro Skurusundet, väg 261 Drottningholms-
vägen. 
Efter 2020: E4 (Uppl.Väsby-Arlanda)



Tillgänglighet Arlanda

Hammarby-Grana. Två spår norr Uppsala 
m.m. på Ostkustbanan. Ökat nyttjande av 
Arlandabanan. 
Kapacitetshöjande åtgärder. Väg 267 
Rotebro-Stäket breddas, ny del väg 268



Effekter av ny infrastruktur 2030
• Omfördelning i regionen o mellan trafikslagen
• Höjd standard för kollektivtrafiken
• Minskat tryck på t-banor o pendeltåg
• Kortare restid kollektivt
• Fortsatt trångt på vägarna 
• Oförändrad restid med bil
• Klimatneutralt jämfört med om 

inget byggs



Kan klimatmålen nås?
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• Statlig ram 40 mdr kr 2008-2019
• Omfattande regionalt åtagande 
• Statlig satsning på kollektivtrafik 10 mdr kr
• Särskild finansieringslösning

Förbifart Stockholm

Delad finansiering



Finansiering 2008-2019
exkl. Förbifart Stockholm

Koll.trafik
SL

Spår
Banv.

Vägar
Vägv.

Summa

Regionen 10 7 6 23
Staten 10 18 19 47
Summa 20 25 25 70



Förbifarten 25 mdr kr
Etapp 1 Hjulsta-Häggvik
• Staten OPS / lån 5,50  mdr kr
• Etapp 2 Skärholmen-Hjulsta
• Staten 3,75 mdr kr
• Stockholms stad 1,25 mdr kr
• Regionalt åtagande 14,50 mdr kr

Genomförs 2011-2022 (varav 5 mdr från 2020)



Trängselskattens del av 
finansiering Förbifarten, etapp 2

Räkneexempel:
• 5 mdr kr direkt av staten o Stockholms stad
• 5 mdr kr från trängselskatten under byggtiden
• 500 mkr per år från trängselskatten +

270 mkr per år avgift Essingeleden.
Avskrivningstid 40 år



Byggande åren 2008-2019

• Spår, terminaler (Banverket/SL) 45 mdr kr
• Vägar (Vägverket) 45 mdr kr

Summa 90 mdr kr

Pågående projekt 2019 som slutförs 2020 
eller senare totalt 7 mdr kr, varav Förbifarten 
5 mdr kr.



Trängselskatten
• Två syften: begränsa o finansiera
• Årlig intäkt 2008: 200 mkr, från 2010: 500 mkr
• Lidingöundantaget tas bort
• Miljöbilsundantaget begränsas i tid
• Avvakta med övriga ändringar



Vård och uppföljning
• Regional beredning
• Årliga redovisningar
• Följer upp trängselskatten
• Klimatpanel







Medfinansiering Citybanan
och därmed sammanhängande 
järnvägsobjekt i Mälarregionen



Citybanan – nya spår genom centrum 
• För fler pendeltåg
• Frigör kapacitet vid Getingmidjan o Stockholm C

för storregionala tåg och interregionala tåg
både person- och godstrafik 

• Stärker regionens 
konkurrenskraft

• Stor nationell betydelse



Parterna
• Trafikhuvudmännen i Uppsala, 

Södermanlands, Örebro och Västmanlands 
län, Landstinget i Östergötland, Linköpings 
och Norrköpings kommuner

• Staten, företrädd av förhandlingsmannen



Avtalets innehåll
• Regional medfinansiering 2 mdr kr till 

Citybanans utbyggnad
Statens åtagande:
• Citybanan
• Kraftsamling Mälardalen
• Tidigarelagd utbyggnad på 

Mälarbanan, Ostkustbanan, 
Svealandsbanan



Statens åtagande
• Mälarbanan Barkarby–Kallhäll klart 2015
• Mälarbanan Tomteboda–Barkarby 

byggstart preliminärt 2016 - 2019
• Ostkustbanan genom Gamla Uppsala
• Svealandsbanan dubbelspår

Södertälje–Nykvarn–Ryssjöbrink
Strängnäs station + flera mötesspår

• Planering för Ostlänken OPS



Beredning för vård och årlig 
uppföljning av avtalet

• Uppföljning parternas åtaganden i avtalet
• Statens anvisning av medel till objekten
• Uppföljning av objekten i Banverkets arbete med 

utredningar, planering och byggande

• Ordförande (staten)
• 4–7 ledamöter (THM, kommuner och landsting)
• 1 ledamot Stockholms läns landsting 
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