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Förord 
 
 

Trafikverket beslöt år 2010 att Roslagsbanan är en anläggning av riksintresse för 

kommunikationer. Beslutet anger inte någon närmare avgränsning av vilka om-

råden som ingår i eller berörs av riksintresset.  

Trafikverket Region Stockholm har i samverkan med Trafikförvaltningen inom 

Stockholms Läns Landsting, som är förvaltare av banan, tagit fram denna rap-

port. I arbetet har Länsstyrelsen i Stockholms län medverkat.  

Rapporten redovisar de anspråk riksintresset Roslagsbanan ställer på markan-

vändning och omgivningar.  Den ska tjäna som underlag för kommunernas fy-

siska planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handlägg-

ning av ärenden som berör riksintresset.  
 

 

 

 

 

 

Helena Sundberg 

Regiondirektör  

Trafikverket Region Stockholm 
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1. Bakgrund och syfte 

Kort om Roslagsbanan 

Roslagsbanan är en järnväg som utgår från stationen Stockholms östra som lig-

ger vid Valhallavägen centralt i Stockholm. Järnvägen delar sig i tre linjer med 

slutstationerna Kårsta i Vallentuna kommun, Österskär i Österåkers kommun 

samt Näsbypark i Täby kommun. Roslagsbanan går även igenom Stockholms, 

Solna och Danderyds kommuner. T-banestationen Tekniska Högskolan ligger 

vid Stockholms östra. Tekniska Högskolan är även en knutpunkt i busslinjenä-

tet, vilket gör Stockholms östra och Tekniska Högskolan till en viktig knutpunkt, 

inte minst för resande till och från länets nordostsektor. 

Roslagsbanan ägs av AB Storstockholms Lokaltrafik. Stockholms läns landsting 

(SLL) förvaltar genom Trafikförvaltningen AB Storstockholms Lokaltrafiks till-

gångar och avtal. I praktiken innebär det Trafikförvaltningen ansvarar för drift, 

underhåll och investeringar som görs på Roslagsbanan. 

Sedan Roslagsbanan togs i drift i slutet av 1800-talet har banan ändrat karaktär 

och trafikering många gånger. Idag är Roslagsbanan en viktig förutsättning för 

många arbetspendlare och fritidsresenärer, och är av starkt gemensamt intresse 

för de kommuner som banan går igenom. Roslagsbanans utveckling under de 

senaste tio åren har varit mycket expansiv.   

Behov av riksintresseprecisering 

Roslagsbanan har pekats ut som riksintresse för kommunikationer, senast ge-

nom Trafikverkets beslut 2013-02-20 och första gången 2010 tillsammans med 

Saltsjöbanan och pendeltågstrafiken på stambanorna samt Nynäsbanan. Beslu-

tet är fattat med stöd av förordningen (1998:896) om hushållning med mark- 

och vattenområden. Roslagsbanan skall därmed skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen enligt 3 kap 8 § 

andra stycket miljöbalken. 

I Trafikverkets beslut om utpekandet av riksintresse finns ingen närmare preci-

sering av vad riksintresset Roslagsbanan omfattar. Behovet att definiera vad 

som ingår i riksintresset har särskilt aktualiserats genom att Trafikförvaltningen 

SLL genomför åtgärder för att öka kapaciteten och utveckla Roslagsbanan för att 

möta en växande efterfrågan. Utbyggnaden planeras vara klar 2018, men det 

planeras för utökad trafik redan innan utbyggnaden har färdigställts. Sedan års-

skiftet 2012/2013 har smärre utökningar genomförts. På detta sätt anpassas tra-

fiken löpande utifrån behoven. Utöver den utveckling av banan som är beslutad, 

finns även andra möjliga utbyggnader som redan är utredda eller som utreds för 

närvarande. De framtida behov som redan idag kan identifieras ingår i riksin-

tresset.   

Ett annat skäl till att behovet av en precisering av riksintresset Roslagsbanan är 

stort, är den förändring av bebyggelsen som kontinuerligt sker i kommunerna 

längs med banan.  

I preciseringen ingår att klargöra Roslagsbanans funktion i Stockholmsregionen. 

Syftet är vidare att beskriva Roslagsbanans markanspråk och influensområden 

idag och framöver. I beskrivningen av riksintresset ingår även att redovisa de 

miljöfrågor som måste beaktas för att säkra möjligheten till fortsatt trafikering.   
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Riksintressepreciseringens användning 

Denna precisering utgör ett underlag i kommunernas planering och tillstånds-

prövning samt för Länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter, vars 

prövningar och verksamheter berör Roslagsbanan.  

Hur arbetet har bedrivits 

Arbetet med att ta fram denna precisering har bedrivits i en arbetsgrupp bestå-

ende av deltagare från Trafikverket Region Stockholm, Trafikförvaltningen SLL 

och Länsstyrelsen i Stockholm. Huvudansvarig från Trafikverket har varit Ceci-

lia Häckner och från Trafikförvaltningen SLL Cecilia Bostorp. Konsultstöd har 

erhållit från Ramböll genom Johan Svensson, framför allt genom inventeringen 

av detaljplaner samt kartredovisningen.  

2. Lagstiftning och ansvar gällande riksintressen 

Det är Trafikverket som ansvarar för utpekande av riksintressen för kommuni-

kationer inom transportsektorn, utifrån ett hushållningsperspektiv och utifrån 

det övergripande transportpolitiska målet.1 I förordning (1998:898) om hushåll-

ning med mark och vattenområden m.m. framgår i §2 att Trafikverket ska lämna 

uppgifter i skriftlig form till Länsstyrelserna om de områden av riksintresse för 

anläggningar för kommunikationer (3 kap. 8 §) som Trafikverket bedömer vara 

av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken. Denna riksintresseprecisering avses 

uppfylla detta krav. 

En anläggnings funktion är central i bedömningen av vad som är av riksintresse. 

Ett riksintresses funktion skall skyddas i tillämpningen av såväl PBL som av MB. 

Såväl befintliga som planerade anläggningar kan pekas ut som riksintresse. 

Även en framtida anläggning, där beslut om lokalisering eller genomförande 

ännu inte har fattats, kan pekas ut som riksintresse. De anläggningar som pekas 

ut som riksintresse kan vara av internationell, nationell eller av särskild regional 

betydelse 2 

Kommunerna skall i sin planering och tillståndsprövning enligt plan- och bygg-

lagen tillgodose riksintressen enligt miljöbalken.  

Länsstyrelsen skall enligt plan- och bygglagen tillhandahålla underlag för kom-

munernas bedömning samt i sin tillsyn över kommunala planbeslut bland annat 

tillse att riksintressen har tillgodosetts, och att bebyggelse inte blir olämplig med 

hänsyn till hälsa, säkerhet och risker. 

3. Värdebeskrivning  

Roslagsbanans funktion i Stockholmsregionen 

Roslagsbanan är en järnväg för persontrafik från Stockholms östra till Stock-

holm läns nordöstra förorter. Roslagsbanans första linje invigdes 1885 och bygg-

des ursprungligen för att frakta gods och livsmedel in till Stockholm. Idag är den 

en förutsättning för att många människor skall kunna ta sig till arbete, vård, 

skola och fritidsaktiviteter. Under de senaste decennierna har Roslagsbanan gått 

                                                           
1 TRV 2010/13990 Riksintressen för trafikslagens anläggningar, s 3 
2 TRV 2010/13990 Riksintressen för trafikslagens anläggningar, s 3-8 
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igenom en omfattande modernisering och upprustning. Idag har Roslagsbanan 

38 stationer/hållplatser, fördelade på tre grenar om tillsammans 65 kilometer.  

 

 

Bild 1. Roslagsbanans linjedragning med stationer/hållplatser samt kommungränser. 

 

Nordostsektorn består av sex st. kommuner (Norrtälje, Vallentuna, Österåker, 

Vaxholm, Täby, Danderyd) och har cirka 250 000 invånare. Roslagsbanan går 

igenom 4 av dessa kommuner samt genom Stockholms stad och Solna stad.  

Nordostsektorn har en relativt gles bebyggelsestruktur, med vissa koncentrat-

ioner av högre täthet. Trafikeringen på Roslagsbanan speglar bebyggelsestruk-

turen väl genom att bansystemet trafikeras av en blandning av snabbare tåg och 

tåg som stannar även på mindre stationer. Där det finns en högre koncentration 

av bebyggelse stannar samtliga tåg, i glesare bebyggelse passerar de snabbare tå-

gen utan att stanna. På så sätt kan en attraktiv restid erbjudas till de större be-

byggelsekoncentrationerna. Till dessa områden ansluter även busstrafik, som 

trafikerar områden längre bort från järnvägen.  

Förutom att utgöra Nordostsektorns kollektivtrafikförbindelse in till Stockholm 

utgör Roslagsbanan en central del av kollektivtrafiksystemet i den nordöstra de-

len av Stockholms län. Kollektivtrafiksystemet i Stockholmsregionen är en förut-

sättning för en fungerande arbetsmarknad och tillväxt i Stockholm, vilket i sig 

har nationell betydelse. Idag står Stockholm för en tredjedel av Sveriges brutto-

nationalprodukt och är navet för tillväxten i landet. Bruttoregionalprodukten i 

Stockholm har ett högt varuvärde och utgör en viktig del för nationens konkur-

renskraft.  
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Bild 2. Roslagsbanans linjedragning med stationer/hållplatser samt kommungränser. 

En av Roslagsbanans funktioner är att knyta ihop nordostsektorn med övriga 

delar av Stockholmsregionen. Banan utgör en viktig del av stomtrafiken i nord-

ostsektorn. Förutom Roslagsbanan finns stombusstrafik från Norrtälje och Vax-

holm, som saknar förbindelse med Roslagsbanan. Längs Roslagsbanan finns 

flera bytespunkter, framförallt vid Stockholms Östra, Mörby, Täby centrum, Val-

lentuna och Åkersberga. I Täby planeras dessutom en ny bytespunkt, Arninge 

resecentrum, som skall underlätta bytena för resande inom Nordostsektorn.  
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Roslagsbanan har idag (2014) drygt 45 000 påstigande per vardagsmedeldygn. 

Som jämförelse har SJ:s egen trafik för hela riket cirka 100 000 påstigande per 

dag. Med föreslagen utbyggnad beräknas resandet under maxtimme på Roslags-

banan öka med 80 procent till 20303. 

Roslagsbanan fungerar som en avlastning för riksintresset väg E18, då huvudde-

len av trafiken på det statliga vägnätet i Stockholmsregionen utgörs av inomreg-

ional trafik. Roslagsbanans kapacitet är viktig för nordostsektorns framtida be-

folkningstillväxt, inte minst för att kapacitetstaket för E18 vid Rosenkälla beräk-

nas vara nått vid år 2030. 

Roslagsbanan är en viktig del av det större system som regionens kollektivtrafik 

utgör. Förutom att vara en viktig förutsättning för den ekonomiska aktiviteten i 

regionen och därmed riket som helhet, är kollektivtrafiksystemet i Stockholm av 

stor betydelse för att nå de nationella miljömålen om minskad klimatpåverkan. 

Efter en omfattande upprustning är Roslagsbanan idag en modern järnvägsan-

läggning. 

Dagens trafik 

Trafiken på Roslagsbanan utgörs av tre linjer, linjerna 27, 28 och 29. Samtliga-

linjer utgår från Stockholms östra. Linje 27 går till Kårsta, linje 28 går till Öster-

skär och linje 29 går till Näsbypark. Trafikeringen av linjerna varierar med tid 

på dygnet och bebyggelsetäthet. 

 

Dagens trafik (år 2014) består i högtrafik av  

 sex tåg/timme i rusningsriktningen till/från Ormsta och Österskär  

 tre tåg per timme till Lindholmen 

 tre tåg per timme till Näsbypark 

 40-minuters tågintervall till Kårsta 

 

I detta trafikupplägg finns snabbtåg som inte stannar på alla stationer. De tåg 

som stannar på samtliga eller de flesta stationer har många stopp och de relativt 

långa restiderna med dessa tåg medför att de som bor långt ut på respektive 

gren upplever snabbtågen i rusningen vara det bästa alternativet. 

På grund av att Roslagsbanan har många enkelspårssträckor med varierande av-

stånd och därmed varierande körtider mellan mötesspåren är trafiken något 

oregelbunden och med viss variation i uppehållsmönstret. Dagtid, tidiga kvällar 

och lördagar, trafikeras vissa linjer eller linjevarianter i kvartstrafik medan vissa 

linjer/linjevarianter går med större tidsintervaller. Övrig tid trafikeras linjerna 

eller linjevarianterna i halvtimmestrafik, förutom Kårstalinjen som trafikeras i 

heltimmestrafik.  

På sträckor med enkelspår kan tågen enbart mötas vid stationerna, vilket inne-

bär att en försening på ett tåg snabbt fortplantar sig till övriga tåg. Detta innebär 

                                                           
3 Förstudie Roslagsbanan – kapacitetsförstärkning, inklusive dubbelspår etapp 2 
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att eventuella hastighetssänkningar eller olika driftstörningar, får en kraftigt ne-

gativ inverkan på trafikflödet, ofta i hela bansystemet. 

På Roslagsbanans s.k. stambana, sträckan mellan Stockholms östra och Roslags 

Näsby, skall alla bangrenars tåg samsas på samma dubbelspår fram till Djurs-

holms Ösby och linje 27 och 28 ända till Roslags Näsby. Eftersom tågen stannar 

på olika många stationer, vissa tåg bara på en station och andra på upp till sex 

stationer, varierar körtiden på stambanan mellan tågen. En hastighetsbegräns-

ning på någon annan sträcka, t.ex. mellan Djursholms Ösby och Näsbypark, kan 

nödvändiggöra att denna linjes tåg måste gå tidigare från Stockholms östra och 

ankomma senare dit. Variationen i körtid mellan tågen på stambanan innebär 

att det normalt inte går att lösa detta genom att bara låta två tåg byta plats med 

varandra. Exempelvis kommer ett snabbtåg från Stockholm, som genom ett så-

dant platsbyte får ett tåg med flera uppehåll framför sig, att köra ikapp ett lång-

sammare tåg som gör fler uppehåll.  Det snabbare tåget blir därigenom försenat. 

Detta påverkar i sin tur att tågmötena på snabbtågets enkelspåriga sträckor för-

skjuts.  En hastighetsbegränsning på en bandel kan således leda till att tidtabel-

len för hela Roslagsbanan måste göras om, vilket innebär en försämring för rese-

närerna 

Dagens kapacitet 

De äldre tågsätt, X10p, som idag trafikerar Roslagsbanan körs med tågsätt med 

tre vagnar som är 60 meter långa och rymmer 228 sittande passagerare. Tågen 

körs med ett eller två tågsätt beroende på resandeunderlag över dygnet och 

veckan.  

Sträckan mellan Stockholms östra och Roslags Näsby har flest resenärer och har 

också störst kapacitet. I högtrafik har Roslagsbanan idag (2014) sittplatser för 

mellan 4473 och 4788 resenärer per timma beroende på om det är gamla eller 

upprustade vagnar som trafikerar.  

Enligt Trafikförvaltningens riktlinjer ska resenärer inte behöva stå längre än 15 

minuter på spårburen trafik om god standard ska vara uppfylld. För medelgod 

standard kan upp till 20 minuter accepteras för en stående resa. De upprustade 

vagnarna har färre sittplatser än de gamla, men däremot mer plats för stående 

resenärer.  

Den högsta tillåtna hastigheten på Roslagsbanan är idag 80 km/h. Hastigheten 

är avgörande för att kunna bedriva trafiken med den kapacitet som tidtabellen 

innebär. Om hastigheten skulle begränsas, även på en kortare sträcka, skulle det 

medföra att tidtabellen blir glesare och att kapaciteten blir lägre. 

I spårtrafiksystem är det generellt det inbördes avståndet som tågen kan framfö-

ras med, och därutöver på enkelspåriga sträckor körtiden mellan mötesstation-

erna, som dimensionerar banans kapacitet. I båda fallen är även tågens hastig-

het avgörande.  

Det inbördes avståndet begränsas av avståndet mellan signalerna, de s.k. signal-

sträckorna. På enkelspåriga sträckor är det körtiden mellan stationerna som av-

gör hur många tåg som kan köras. Signalsträckornas längd och avståndet mellan 

stationerna på enkelspårssträckorna är anpassade utifrån trafikbehovet. Om tå-

gen tvingas köra långsammare än den hastighet som signalsträckorna respektive 

sträckorna mellan stationerna är anpassade för så kan tågen inte köras lika ofta. 



11 
 

Därmed sjunker banans kapacitet i form av antalet tåg och antalet passagerare 

per timme. 

Genom att Roslagsbanans kapacitet är hårt utnyttjad, måste vagnkapaciteten ut-

nyttjas så effektivt som möjligt. Ett sätt att använda vagnparken effektivt är att 

vända så snabbt som möjligt på ändstationerna, vilket i hög grad utnyttjas på 

Roslagsbanan. En hastighetsbegränsning som förlänger körtiden med endast 

någon eller några få minuter, kan komma att kräva flera vagnar för att upprätt-

hålla kapaciteten. Eftersom hela banans vagnpark utnyttjas i dagens trafik, 

skulle det leda till att tågtrafiken måste glesas ut och att färre resenärer kan 

transporteras. 

Depåer och tomtåg 

För att kunna bedriva trafiken på Roslagsbanan behöver det finnas depåfunkt-

ioner. I dagsläget är denna funktion delad mellan depåer vid Stockholms östra 

och Mörby verkstad. Vid Stockholms östra ställs vagnar upp mellan trafikupp-

dragen; på natten och mellan rusningstopparna. Mellan trafikuppdragen ge-

nomförs daglig service i form av städning, tvättning samt lättare översyner och 

reparationer. Tyngre underhåll och vissa reparationer och ombyggnader genom-

förs vid Mörby verkstad. Förutom personvagnarna finns ett antal arbetståg som 

är stationerade på Mörby verkstad. Arbetstågen krävs för snöröjning och annat 

underhåll av banan. Vissa större ombyggnadsarbeten, såsom pågående upprust-

ningsarbete och vissa krockreparationer, görs på extern verkstad. Till sådan 

transporteras vagnarna på trailer. 

Då trafiken är upplagd så att den ofta börjar och slutar i de yttre ändarna av 

spårsystemet, uppstår ett behov av att köra tomtåg (tåg som inte tar passage-

rare) mellan depåfunktionerna och start-/slutpunkter för trafiken. Tomtågen är 

en förutsättning för att trafiken skall fungera. 

Utveckling av Roslagsbanan 

I Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010, anges hur be-

folkningen i olika delar i länet kan komma att öka. År 2010 hade Nordostsektorn 

cirka 232 000 invånare. Enligt den senaste framskrivningen4 av befolkningspro-

gnos för RUFS 2010 kan befolkningen komma att öka till drygt 294 000 invå-

nare till år 2030. Kommunerna i Nordostsektorn har tillsammans en vision om 

en ännu högre tillväxt, 100 000 nya invånare samt cirka 50 000 fler arbetstill-

fällen till år 2030. Detta ställer stora krav på infrastrukturen till och från samt 

inom sektorn. Enligt den prognos som tagits fram i samband med en förstudie 

av kapacitetsförstärkning av Roslagsbanan, beräknas den planerade dubbel-

spårsutbyggnaden resultera i att resandet med järnvägen under morgonens hög-

trafiksperiod, kl 06-09, ökar med 80 procent fram till 2030. 

Den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2010, samt den nyligen beslutade reg-

ionala inriktningen inför den statliga åtgärdsplaneringen, beskriver en önskvärd 

inriktning för utvecklingen i Stockholmsregionen med kollektivtrafiken som 

grund. I den regionala utvecklingsplanen pekas Täby C-Arninge ut som en av 

                                                           
4 Källa: ” RUFS 2010 Hög +5%”, 2012-06-01 
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åtta yttre regionala stadskärnor. Roslagsbanan kommer att spela en viktig roll i 

utvecklingen av Täby C-Arninge, inte minst genom att en ny station och bytes-

punkt mellan tåg och buss planeras i Arninge. 

Trafikförvaltningens målsättning är att möjliggöra en maxhastighet på 120 

km/h på vissa delsträckor av banan. 

Program Roslagsbanans utbyggnad 

Befolkningen i nordostregionen växer och kraven på miljövänlig trafik ökar. Ett 

flertal projekt gällande Roslagsbanan pågår i syfte att kapacitetsförstärka och ut-

veckla bansystemet. Dessa projekt är samordnade i ”Program Roslagsbanans ut-

byggnad”. För att kunna öka turtätheten och minska störningskänsligheten på 

Roslagsbanan planeras en fortsatt utbyggnad till dubbelspår på ett antal 

sträckor. Utbyggnadsplanerna illusteras av bild 3.  

En ny tågdepå planeras vid Molnby i Vallentuna kommun. Ett antal stationer 

skall byggas om och tillgänglighetsanpassas, plankorsningar skall byggas bort 

och mötesspår och vändspår skall byggas. Därtill planeras anskaffning av nya 

fordon, upprustning av befintliga fordon samt säkerhetshöjande åtgärder vid 

plankorsningar som inte byggs planskilt. Bullerskyddsåtgärder pågår för att in-

nehålla gällande riktvärden vid befintliga bostäder utmed järnvägen.  

Omfattningen av pågående projekt och förväntade resultat av kapacitetsför-

stärkningen är i huvudsak definierad och genomförandebeslut fattade. Dock är 

projekteringen i alla delar ännu inte färdigställd och järnvägs- och detaljplaner 

fastställda.  
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Bild 3. Översikt Roslagsbanan i enlighet med i dagsläget beslutade och pågående pro-

jekt 

Sammantaget möjliggör utbyggnaden trafikering med 10-minuterstrafik på 

större delen av Österskärs- och Kårstagrenarna, alternativt fyra tåg per timme 

som stannar på samtliga stationer och fyra tåg som endast stannar på större 

stationer. När programmet för Roslagsbanans utbyggnad är genomfört kommer 

det att vara möjligt att köra trafik med 10-minutersintervall. Mellan Stockholms 

östra och Roslags Näsby ökas då kapaciteten och möjliggör i högtrafikens max-

timme sittplatser för ca 6700 resenärer.  

Ett alternativt upplägg för trafikering, som också möjliggörs, är att köra 8 tåg 

per timme varav 4 snabbtåg som endast stannar på större stationer (4+4S). ka-

paciteten mellan Stockholms östra och Roslags Näsby blir då i högtrafikens 

maxtimme sittplatser för ca 8400 resenärer. 
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Planerade utbyggnader inom ”Program Roslagsbanans utbyggnad”, som innebär 

ett nytt markanspråk, finns illustrerade i bilaga 1. I bilaga 1 visas bullerutbred-

ningen som den beräknas bli efter genomförda bullerskyddsåtgärder. Mer detal-

jerad information om ”Program Roslagsbanans utbyggnad” finns på trafikför-

valtningens webbplats. 

Utredningar som berör Roslagsbanan 

De projekt som utförs inom ramen för nu pågående ”Program Roslagsbanans ut-

byggnad” beräknas vara klara i sin helhet 2018. På längre sikt kan ett antal ytter-

ligare satsningar realiseras, exempelvis ytterligare dubbelspårsutbyggnader. I 

förstudie Roslagsbanan kapacitetsförstärkning inklusive dubbelspår etapp 2 

(Rapport 2010:1) pekas, utöver de sträckor som illustreras i bild 3, även Viggby-

holm-Hägernäs, Arninge-Rydbo samt Vallentuna-Lindholmen ut för utbyggnad 

till dubbelspår i syfte att åstadkomma ett mindre störningskänsligt system. På 

lång sikt föreslås stationerna Mörby och Stocksund slås samman till en ny stat-

ion som placeras söder om befintlig Mörby station, nära befintlig depå. Detta 

skulle sannolikt ske i samband med att kommunen planerar och bygger knut-

punkt Danderyd, inklusive den överdäckning av E18 som Danderys kommun ut-

reder.  

En annan utbyggnad av Roslagsbanan som utreds, är en avgrening norr om Val-

lentuna till Arlanda. En programstudie för denna sträckning påbörjas under 

hösten 2014. I idé- och åtgärdsvalsstudie av kapacitetsstark regional kollektiv-

trafik till Nordostsektorn, utreds möjligheten att förlänga Roslagsbanan till 

Odenplan alternativt till Stockholms central, via en tunnelförläggning. Även en 

förlängning av Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo och Norrtälje utreds i denna 

idé- och åtgärdsvalsstudie. Varken Trafikverket eller Trafikförvaltningen har 

ännu tagit ställning till dessa projekt, annat än att de skall utredas.  
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Bild 4. Valt utredningsalternativ för Roslagsbanans planerade förbindelse med Ar-

landa.  

  

Utredningar som inte är färdiga/beslutade att genomföra illustreras som del av 

markanspråket i bilaga 1 och bedöms ingå i riksintresset.  

4. Riksintressets markanspråk 

Roslagsbanans markanspråk utgörs av den mark som idag används för spår, 

stationer, depåer och teknikbyggnader. I markanspråket ingår även de områden 

som behövs för att kunna förstärka banans kapacitet, dvs. plats för dubbelspår, 

ny depå, bullerskydd och planskilda korsningar.  

I lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, 1kap 1 §, preciseras vad som ingår i 

begreppet järnväg/spåranläggning . Med järnväg avses i denna lag spåranlägg-

ning för järnvägstrafik. Till en spåranläggning hör spår och de övriga fasta an-

ordningar som behövs för spårens bestånd, drift eller brukande, signal- och sä-

kerhetsanläggningar i övrigt, trafikledningsanläggningar samt anordningar för 

elförsörjning av trafiken.  

Det sker ständigt utredningar och planering av fastigheters nyttjande av mark 

utmed Roslagsbanan. Eftersom Roslagsbanan ständigt står under utveckling och 

markanspråket ändras över tid är det av stor vikt att ärenden som berör eller an-

gränsar till Roslagsbanan alltid samråds med Trafikförvaltningen. 
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5. Influensområde 

En anläggnings influensområde är det område där markutnyttjande eller bygg-

naders användning kan påverka eller påverkas av anläggningens funktion. Den 

dimensionerande faktorn för definiering av Roslagsbanans influensområde är 

idag järnvägens bullerutbredning (se illustrationer i bilaga 1). Andra faktorer är 

vibrationer, trafiksäkerhet, elsäkerhet och risk. 

Buller 

Bullerutbredning längs en järnväg beror bland annat på hur snabbt tågen kör, 

hur vagnar och bana är konstruerade, hur terräng och bebyggelse invid banan 

ser samt om bullerskydd förekommer och hur de är utformade. Utrop vid stat-

ioner är också en typ av buller som förekommer utmed banan.  

Riksdagen antog i beslut om Infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) 

riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnation av bo-

stadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfra-

struktur. På sikt bör riktvärdena även uppnås vid all befintlig infrastruktur.  

 

30 dBA ekvivalentnivå inomhus  

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

För depåer gäller riktvärden för externt industribuller. 

Att planera för nya bostäder i områden utsatta för spårbuller  

Boverket har beslutat om allmänna råd för att planera enligt plan- och byggla-

gen för områden utsatta för buller från väg- och spårtrafik Allmänna råd 

2008:1. De allmänna råden anger huvudregler för ljudnivå inomhus och utom-

hus vid fasad och uteplats vid planering av nya bostäder. Råden anger även vilka 

förutsättningar som ska gälla för att kunna göra avsteg från huvudreglerna i 

olika situationer. Bostäder ska genom yttre och inre åtgärder utformas så att 

kraven i Boverkets byggregler om inomhusmiljön alltid uppfylls. I vissa fall kan 

det vara motiverat att göra avsteg från ljudnivåer utomhus. En situation som 

anges är att avsteg kan motiveras vid komplettering av befintlig tät bebyggelse 

och vid ny tätare bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer. Det hand-

lar då framför allt om att minst hälften av bostadsrummen, liksom uteplats, bör 

vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Boverkets allmänna råd sammanfall-

ler med den vägledning Trafikbuller i bostadsplanering, rapport 2007:23 som 

Länsstyrelsen i Stockholms län har redovisat.  

Riksdagens beslut i juni 2014 om proposition 2013/204:128 ”Samordnad pröv-

ning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen” innebär att nya be-

stämmelser införs i plan- och bygglagen den 2 januari 2015 vad gäller omgiv-

ningsbuller vid planläggning och bygglovsprövning. Föreskrifter om riktvärden 

för väg- och spårbuller i bostadsmiljön ska meddelas i en särskild förordning.  
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Roslagsbanan 

Inom ramen för Roslagsbanans utbyggnad planeras bullerskyddsåtgärder för att 

innehålla gällande riktvärden för ekvivalekta och maximala ljudnivåer vid be-

fintliga bostäder där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Åtgärderna 

dimensioneras för att klara ljudnivåer från trafiken år 2030, vilket innebär mer 

omfattande åtgärder jämfört med om man enbart sett till dagens trafik. Pro-

jektet säkerställer att åtgärder genomförs på ett samhällsekonomiskt effektivt 

sätt med enhetliga bedömningar och inte endast punktvis där klagomål före-

kommit. För att nå riktvärden är utgångspunkten att använda dagslägets bästa 

tillgängliga teknik. I första hand planeras bullerskyddsåtgärder inom spårområ-

det men även lokala skärmar vid uteplatser samt fönsteråtgärder. Dessutom ut-

förs andra typer av åtgärder på vagnar och smörjning av spår som ger bullerre-

ducerande effekt 

När bebyggelse planeras inom Roslagsbanans influensområde för buller behöver 

behovet av bullerskyddsåtgärder övervägas och regleras inom kommunens de-

taljplanearbete. Eftersom bullerutbredningen är beroende av befintliga och pla-

nerade bullerskydd, påverkas influensområdets storlek av vilka bullerskyddsåt-

gärder som ska vidtas enligt gällande detaljplan.  Även i bygglovsprövning kan 

villkor om bullerskyddsåtgärder innebära att bostadsbyggnader kan uppföras 

närmare Roslagsbanan, jämfört med situationen utan bullerskydd. 

Roslagsbanan omfattas av omgivningsbullerdirektivet, dvs. miljökvalitetsnor-

men för buller (SFS 2004:675). Trafikförvaltningen lämnar underlag till Trafik-

verket för att visa bullersituationen på Roslagsbanan. Det är Trafikverket som 

ansvarar för att rapportera kartläggningen samt ta fram åtgärdsprogram för Ro-

slagsbanan. Arbetet genomförs huvudsakligen av Trafikförvaltningen i samråd 

med Trafikverket, men Trafikverket har det slutgiltiga ansvaret för programmet. 

Roslagsbanans nuvarande (2014) influensområde illustreras i bilaga 1 med hjälp 

av kartor som visar utbredning av trafikbuller. 

Vibrationer 

Riktvärden för vibrationer finns i Naturvårdsverkets och Banverkets riktlinjer 

för nybyggnad av järnvägsinfrastruktur. Enligt dessa ska man klara 0,4 mm/s 

vägd RMS i utrymmen där människor stadigvarande vistas, främst utrymmen 

för sömn och vila (Banverket och Naturvårdsverket, 2006). Trafikverket anser 

att samma riktvärde ska tillämpas vid nybyggnad av bebyggelse. Andra mål, 

riktvärden eller störningsnivåer finns inte beskrivna. 

Om vibrationsstörningar förekommer samtidigt med bullerstörningar innebär 

det totalt sett mer störningar än om bostaden bara belastas med det ena eller det 

andra. Vibrationer orsakar omfattande sömnstörningar. Det innebär att sömn-

störningarna kvarstår om man åtgärdar bullerstörningen men vibrationsstör-

ningen är kvar. Det finns inga riktvärden eller kvantitativa bedömningar om 

kombinationen av buller och vibrationer. 

Risk 

Att bedriva tågtrafik på järnväg medför risker som verksamheter och bebyggelse 

utmed järnvägen behöver förhålla sig till.  I denna precisering belyses risker som 
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skall beaktas i den fysiska planeringen samt tillståndsprövning för verksamheter 

utmed banan.  

Plankorsningar 

Kollision med vägfordon förekommer i störst utsträckning vid plankorsningar 

och får stora konsekvenser, inte bara för trafikanter och/eller resenärer utan 

även för järnvägens utnyttjande. En kollision mellan ett vägfordon och ett tåg 

kan resultera i mycket omfattande personella och materiella skador. Plankors-

ningar måste därför betraktas som den största enskilda säkerhetsrisken för tåg-

trafiken. Risken ökar med antalet tåg och/eller vägfordon som skall passera över 

spåren.  

Antalet passager över järnvägsspåren styrs av den omgivande markanvänd-

ningen, som utgör start och målpunkter för biltrafiken. All verksamhet och be-

byggelse som medför kraftigt ökad trafik över plankorsningar bör därför undvi-

kas, särskilt vid korsningar över dubbla spår. Vid planering av bostads- eller 

verksamhetsområden som medför ökad trafik i korsningar med dubbla spår, är 

inrättande av en planskild korsning en förutsättning för att inte öka risken för 

olyckor. Över enkla spår kan en begränsad trafikmängd accepteras. En ökad sä-

kerhetsnivå kan då uppnås genom ljud- och ljussignaler, bommar samt hinder-

detektorer som reagerar om en bil skulle bli stående mellan fällda bommar.  

Även tillgången till gång- och cykelpassager är av vikt vid en lämplighetsbedöm-

ning för bebyggelse kring järnvägen. Behöver personer gå längre sträckor eller 

upplevs det som en omväg, riskeras att spårspring uppstår där personer kan 

komma att skadas men även att anläggningen riskerar att utsätts för sabotage 

om stängsel/staket eller annan anläggningsdel åverkas.  

Utformningen av områden kring järnvägen där personer rör sig bör även på 

lämpligt sätt anpassas för att inte inbjuda till suicidhandlingar. Detta kan till ex-

empel göras med generella trygghetsåtgärder så som belysning och gestaltning 

av närliggande grönstruktur. 

Om en detaljplans genomförande kan komma att påverka trafikflödet över en 

befintlig plankorsning som planeras ligga kvar, så bör det alltid tas fram en risk-

analys för att belysa planens eventuella konsekvenser på trafiksäkerheten vid 

järnvägsövergången. Om utredningar visar att en planskild korsning är nödvän-

dig för att kunna upprätthålla en hög trafiksäkerhet, men inte tekniskt möjlig el-

ler ekonomiskt rimlig att genomföra på platsen, så bör i stället markanvänd-

ningen anpassas så att behoven av transporter över järnvägen inte ökar. 

Urspårning 

Konsekvenser av en urspårning bedöms dels bero på hur omgivningen ser ut och 

dels på hur långt ifrån spåret den urspårade vagnen hamnar. Ett urspårat per-

sontåg bedöms i den aktuella miljön medföra skador upp till ett avstånd av max-

imalt 25 meter från järnvägen. Ett generellt skyddsavstånd på 25 meter tilläm-

pas därför utmed järnvägen. Markanvändning som innebär att människor inte 

vistas stadigvarande kan i vissa fall accepteras i zonen mellan 10 och 25 m från 

närmaste spår. Om bebyggelse planeras närmare järnvägen kan särskilda åtgär-

der vidtas för att minska risken vid en eventuell urspårning, såsom exempelvis 

stödmur eller stödrälor på broar. 



19 
 

Brand 

Brand kan uppstå vid kollision eller genom att gnistor från räls/broms eller kon-

taktledning antänder omgivande miljö. Det senare kan under torrare perioder 

orsaka stora bränder i skog och mark. Brand kan även orsakas av sabotage. På-

verkan på omkringliggande bebyggelse och tredje man beror på avståndet mel-

lan järnväg och byggnader. Strålningsnivåerna från ett brinnande persontåg in-

nebär normalt att risken för brandspridning till byggnader, eller allvarlig skada 

på oskyddad person, inte överstiger ett avstånd på tio meter från spåret. 

Naturrisker  

Vid fysisk planering och tillståndsprövning bör även naturolyckor, som extrema 

väderförhållanden och geotekniska aspekter beaktas. Hänsyn måste tas till na-

turrelaterade risker som kan påverka järnvägen såsom ras, skred och översväm-

ning.  

Transporter av farligt gods 

Inget farligt gods transporteras på Roslagsbanan. Däremot kan verksamheter 

som planeras runtomkring generera sådana transporter. I möjligastemån bör 

verksamheter inte planeras för om det innebär att farligt gods transporter behö-

ver föras i närhet till spåret och speciellt om det innebär att dessa transporter 

behöver åka över plankorsningar. 

6. Riksintresset vid planering och tillståndsprövning  

Bestämmelserna om riksintressen i miljöbalken (1998:808)  

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 bevarandeintres-

sen. Statliga myndigheter ska lämna uppgifter till Länsstyrelserna om områden 

som bedöms vara av riksintresse. Myndigheternas ansvar framgår av förord-

ningen (1998:896) om hushållning med mark och vattenområden.  

Enligt 3 kap. 8 § miljöbalken ska område som är av riksintresse för en kommu-

nikationsanläggning skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkoms-

ten eller utnyttjandet av anläggningen.  

I proposition 1985/86:3 med förslag till lag om hushållning med naturresurser 

m.m. vars bestämmelser har överförts till miljöbalken, uttalas (sid. 167) föl-

jande:  

”Bestämmelserna tar således sikte inte bara på att mark skall reserveras för anlägg-

ningarna. Markreservationerna skall även innebära krav på hänsyn till andra verk-

samheter, så att anläggningarna också kan brukas på ett rationellt sätt. Det innebär 

till exempel att åtgärder som kan försvåra driften av anläggningen inte bör tillåtas i 

anläggningens närhet. Om exempelvis bostadsbebyggelse tillåts intill ett område som 

är avsett för en flygplats, kan detta begränsa möjligheterna att utnyttja flygplatsen, 

eftersom hänsyn tas till bullerstörningarna för de boende. ” 

Miljöbalkens bestämmelser om riksintressen tillämpas inte självständigt. De ak-

tualiseras när så är föreskrivet i planering och tillståndprövning enligt plan- och 
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bygglagen, miljöbalken, väglagen, lagen om byggande av järnväg och annan lag-

stiftning. Syftet med utpekandet av ett riksintresse för t.ex. kommunikationer är 

att skydda de anspråk som verksamheten har för sin funktion, då konkurrerande 

anspråk uppstår.  

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål ska enligt 3 kap. 

10 § miljöbalken företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt 

främjar en långsiktig 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.  

Miljöbalkens 4 kap. handlar om särskilda bestämmelser för hushållning med 

mark och vatten för vissa områden i landet. Områdena är i sin helhet av riksin-

tresse och är utpekade med geografiska namn direkt i lagtexten. De värden som 

ingår i ett riksintresse som omfattas av 4 kap. miljöbalken har alltid företräde 

framför ett riksintresse som är utpekat enligt 3 kap. miljöbalken (se 3 kap. 10 § 

miljöbalken).   

Roslagbanan 

Roslagsbanan är utpekad av Trafikverket som område av riksintresse för en an-

läggning 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 Roslagsbanan samt in-

fluensområden För att verksamheten ska kunna fortgå och riksintresset anses 

vara tillgodosett måste de restriktioner som Roslagsbanan medför för närområ-

dena tillgodoses vid beslut om markanvändning och bebyggelseutveckling.  

Andra riksintressen som kan beröra Roslagsbanan 

Roslagsbanan passerar genom ett stort antal områden som är utpekade som 

riksintresse för både verksamheter och bevarande, bland annat riksintressen för 

kulturmiljövården. I Stockholm och Solna är Roslagsbanan belägen inom Nat-

ionalstadsparken, som är skyddad med bestämmelser enligt 4 kap. 1 och 7 §§ 

miljöbalken.  

Tillståndsplikt för verksamheter enligt miljöbalken 

Miljöbalkens 9 kap. handlar om särskilda bestämmelser om miljöfarlig verksam-

het och hälsoskydd. Att bedriva järnvägstrafik är inte en sådan verksamhet som 

kräver tillstånd eller anmälningsplikt enligt miljöbalken. Miljöbalkens bestäm-

melser om riksintresse skall tillämpas vid prövning enligt 9 kap. miljöbalken av 

tillståndspliktiga verksamheter i de fall som gäller ändrad användning av mark- 

eller vattenområden, se 2 kap. 6 § miljöbalken.  

Den som bedriver eller avser att bedriva en miljöfarlig verksamhet får emellertid 

ansöka om tillstånd till verksamheten enligt denna balk även om det inte krävs 

tillstånd, se 9 kap. 6 b § miljöbalken.  

Roslagsbanan  

Den 13 december 2013 har Trafikförvaltningen SLL för sin verksamhet på Ro-

slagsbanan lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen om ett frivilligt tillstånd för 
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miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Om tillstånd för verksamheten med-

delas enligt miljöbalken, följer av 26 kap. 9 § miljöbalken bl.a. att förelägganden 

och förbud inte får begränsa ett sådant beslut.  

Planering och bygglovsprövning enligt plan- och bygglagen (2011:900) 

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vat-

ten enligt plan- och bygglagen. Detta sker i kommunens översiktsplan och vid 

detaljplanering. Det är också kommunen som ansvarar för bygglovsprövning.  

Vid planläggning ska enligt 2 kap. plan- och bygglagen hänsyn tas till allmänna 

intressen. Här ingår bland annat att ta hänsyn till riksintressen och krav att be-

byggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 

människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.  

Allmänna intressen och krav på byggnader  

I översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser liksom i bygglovspröv-

ning utanför detaljplan ska plan- och bygglagens bestämmelser i 2 kap. om all-

männa intressen tillämpas. Här ingår bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbal-

ken, som avser bl.a. områden av riksintresse. Här ingår även bestämmelser om 

att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hän-

syn till bland annat människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor.  

Översiktsplan  

Enligt 3 kap. plan- och bygglagen ska kommunen i översiktsplanen redovisa hur 

skyldigheten att ta hänsyn till allmänna intressen kommer att tillgodoses. Riks-

intressen ska anges särskilt och det ska framgå hur kommunen avser att tillgo-

dose dessa. När det gäller en järnväg av riksintresse behöver det av översiktspla-

nen framgå områden för spår, depåer m.m. och de influensområden som idag 

och i framtiden bedöms påverkas av bullerstörningar, risker, utsläpp m.m.  

I arbetet med att ta fram en översiktsplan ska kommunen samråda med bland 

andra länsstyrelsen och sakägare. Länsstyrelsen företräder statens intressen och 

ska verka för att riksintresset tillgodoses liksom att bebyggelse inte blir olämplig 

med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till risken för olyckor. Om 

länsstyrelsen, efter kontakt med Trafikverket bedömer att riksintresset, inte till-

godoses, ska det framgå av länsstyrelsen granskningsyttrande, vilket lämnas i 

anslutning till utställningen/granskningsskedet av planen. Kommunen ska redo-

visa granskningsyttrandet tillsammans med den antagna översiktsplanen.  

En antagen översiktsplan ger vägledning för efterföljande planering och bygg-

lovsprövning enligt plan- och bygglagen. Den ger även vägledning för tillstånds-

prövning enligt annan lagstiftning där miljöbalkens bestämmelser i 3 och 4 kap. 

ska tillämpas.  

Detaljplan och bygglovsprövning utanför detaljplan  

Vid detaljplanering och vid bygglovsprövning utanför detaljplan görs en allmän 

lämplighetsbedömning enligt 2 kap. PBL. Inom ett område som berörs av riksin-

tresseanspråk innebär dessa beslut att en slutlig bedömning görs av hur ett riks-

intresse ska tillgodoses.  
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I detaljplaneprocessen ska länsstyrelsen bland annat bevaka att riksintressen 

tillgodoses. Då en detaljplan har antagits ska beslutet skickas till länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen ska enligt 11 kap. 10-11 § PBL överpröva beslutet och upphäva det 

om det kan antas innebära att riksintresset inte tillgodoses, eller om bebyggelse 

blir olämplig med hänsyn till hälsa, säkerhet och risk. Kommunen kan överklaga 

länsstyrelsens beslut till regeringen.  

Som ansvarig för trafiken på Roslagsbanan är Trafikförvaltningen sådan sakä-

gare som kommunen under detaljplanprocessen ska samråda med, och under-

rätta vid granskning och antagande.  

En detaljplan gäller tills den upphävs eller ändras. I varje detaljplan bestäms en 

genomförandetid som ska avse 5-15 år. Före genomförandetidens utgång får de-

taljplanen inte ändras eller upphävas om någon fastighetsägare som berörs mot-

sätter sig detta. Ändring kan dock prövas om den behövs på grund av nya förhål-

landen av stor allmän vikt som inte har kunnat förutses vid planläggningen.  

Bygglovsprövning inom gällande detaljplan  

En detaljplan reglerar med bindande bestämmelser ett områdes lämplighet för 

viss användning m.m. Den ger byggrätt enligt planens bestämmelser.  

Bygglovsärenden som prövas inom gällande detaljplan ska uppfylla de krav, som 

ställs med avseende på förhållanden som ingår i riksintresset, t. ex. buller, för 

åstadkomma en god ljudmiljö. Detta sker med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 

plan- och bygglagen om byggnadsverks tekniska egenskaper.  

Medverkande i kommunens planering 

Då en översiktsplan tas fram skall kommunen samråda med bl.a. länsstyrelsen 

och med regionplaneorgan samt med kommunala organ i övrigt, som ansvarar 

för planering av transportinfrastruktur och sakägare. 

I planprocessen kring översiktsplan och detaljplan är det länsstyrelsen som an-

svarar för att ta till vara och samordna statliga intressen, ge råd om tillämp-

ningen av 2 kap. plan- och bygglagen, verka för att riksintressen tillgodoses, 

mellankommunal samordning och att en bebyggelse eller ett byggnadsverk inte 

blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor. Detta sker efter kontakter med andra statliga företrädare. När det gäller 

trafikfrågor med Trafikverket. 

Byggskede 

Anläggningsarbeten i närheten av spårområdet ska utföras i enlighet med SL:s 

föreskrifter och säkerhetsbestämmelser. Kontakt skall tas med Trafikförvalt-

ningen för att undvika att arbeten nära Roslagsbanan skadar anläggningen. 

Gällande detaljplaner inom Roslagsbanans influensområde  

Samtliga detaljplaner inom Roslagsbanans influensområde, har kontrollerats 

med avseende på bullerkrav och genomförandetid. De planer som helt eller del-

vis ligger inom Roslagsbanans influensområde redovisas i bilaga 2, både i tabell 

och på kartor.   
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Hos de sex kommuner som berörs av Roslagsbanan är det ett antal detaljplaner 

där genomförandetiden inte har gått ut. Samtliga av dessa är reglerade med bul-

lerkrav när detta är nödvändigt med hänsyn till angiven markanvändning.  

I de berörda kommunerna pågår arbete med att ta fram detaljplaner. Det är vik-

tigt att detaljplaner bedöms lämpliga i förhållande till riksintressets funktioner, 

och utformas så att ljudmiljö- och säkerhetskrav m.m. tillgodoses.  

Detaljplaner vars byggrätter inte längre är förenliga med riksintressets anspråk, 

kan behöva upphävas eller ändras. Detta bör uppmärksammas i kommunens 

planarbete och gärna i översiktsplanen.    

Att beakta riksintresset i den kommunala planeringen 

Sammanfattningsvis redovisas här en checklista över frågor som skall tas i beak-

tande vid planering av markutnyttjandet i relation till Roslagsbanans funkt-

ion och utveckling såsom riksintresse enligt miljöbalken. 

□ Bullerkontroll. Påverkar planeringen bullersituationen? Blir det fler 

bostäder som hamnar i ett bullerutsatt läge? Är tillräckliga bullerkrav sä-

kerställda i planen? Behövs bullerskyddsåtgärder för att innehålla gäl-

lande riktvärden?  

□ Vibrationskontroll. Kan geotekniska förhållanden vid byggnadsar-

beten innebära negativ påverkan på järnvägens installationer, exempel-

vis vid sprängning? 

□ Säkerhet över spåret. Bidrar planen till att det blir fler passager över 

Roslagsbanan? Hur ser säkerheten ut idag och vad skulle eventuellt be-

hövas framöver? Vad kan kommunen göra för att beakta säkerheten vid 

järnvägsspåren? Hur ser nåbarheten ut idag (bomfällningstider) och hur 

kommer det att se ut framöver? Ligger bebyggelse väldigt nära spåren 

och behövs spåren stängslas in för att förhindra att barn tar sig över till 

andra sidan för att spåren ”ligger i vägen”?  

□ Utbyggnad nära spåret. Planeras bebyggelse inom eller nära fastig-

heter som ingår i Roslagsbanans markanspråk? 

□ Utformning av förelägganden. Kan förelägganden komma att på-

verka trafikering eller kapacitet på spåret, d.v.s. skada riksintressets 

funktion? 

 

6. Källförteckning 

Arlandaförbindelsen samt fotnoterna 

7. Bilagor 

1. Kartor influensområde och markanspråk  

2. Kartor berörda detaljplaner 
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Danderyds kommun 

Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar 

D139 dp 00, 15 år ja   S172 passerad    

D149 dp 01, 15 år nej Parkering S138 passerad    

D145 dp 01, 15 år ja   S354 passerad    

D166 dp 02, 15 år ja   S369 passerad    

D164 dp 02, 15 år nej 

ändr allm plats-

mark till park-

mark S150 passerad    

D192 dp 03, 10 år nej 
bryggor vid 
strand S150 passerad    

D211 dp 06, 10 år ja   S127 passerad    

D221 dp 07, 10 år ja   S150 passerad    

S107 passerad    S103 passerad    

S178 passerad    S403 passerad    

D62 passerad    S396 passerad    

D67 passerad    S402 passerad    

S208 passerad    S373 passerad    

S390 passerad    S373 passerad    

S150 passerad    S366 passerad    

S150 passerad    S70 passerad    

S214 passerad    D197 passerad    

S420 passerad    S400 passerad    

S418 passerad    S265 passerad    

D88 passerad    D213 passerad    

S189 passerad    S363 passerad    

S166 passerad    S33 passerad    

S150 passerad    S15 passerad    

S183 passerad    D226 passerad  

Ett enkelt bostads-

hus 

S109 passerad    S15 passerad    

S150 passerad    S33 passerad    

S119 passerad    S52 passerad    

S164 passerad    S83 passerad    

S150 passerad    S91 passerad    

D104 passerad    S23 passerad    

S166 passerad    S17 passerad    

D32 passerad    S70 passerad    

S150 passerad    S263 passerad    

S151 passerad    D263 passerad  

Ligger inte i när-

heten av Roslagsba-

nan 

S121 passerad    S337 passerad    

S104 passerad    D28 passerad    

S412 passerad    S340 passerad    

S172 passerad    S268 passerad    

S186 passerad    D23 passerad    

S388 passerad    D47 passerad    

S394 passerad    D64 passerad    

S104 passerad    S411 passerad    

D42 passerad    D60 passerad  Roslagsbanan 

S218 passerad    D118 passerad nej busshållplats 

S150 passerad    D137 passerad ja   

S144 passerad    D133 passerad nej parkering 
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Solna kommun 

Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar 

P11/3 dp 11, 5 år ja   0408/1958 passerad    

0408/1957 passerad    P84/1204 passerad  Roslagsbanan 

0404/1959 passerad    P88/1117 passerad    

P96/0617 passerad    P84/1204 passerad  Roslagsbanan 

P84/1205 passerad    0409/1966 passerad    

P94/0901 passerad ja 

Roslagsbanan, bullerkrav 

finns 0409/1950 passerad    

P84/1204 passerad  Roslagsbanan P88/1117 passerad    
 

Stockholm stad 

Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav 

Kom-

mentar 

2006-21946 dp 08, 10 år nej  Pl 2256 passerad   

2005-16195 dp 09, 10 år nej  Pl 1576 passerad   

2004-05707 dp 09, 10 år ja  Ob 87032 passerad   

2005-00573 dp 09, 5 år nej  1999-07647 passerad   

Pl 2879 passerad   1997-01543 passerad   

Pl 689A passerad   Ob 87032 passerad   

2007-01689 passerad   2013-08123 passerad   

Dp 96128 passerad   Dp 93001 passerad   

Dp 94134 passerad   Dp 88154A passerad   

2002-11171 passerad   1997-01066 passerad   

2002-11171 passerad   Pl 2256 passerad   

2002-11171 passerad   Pl 8411A passerad   

Pl 7601A passerad   Dp 93001 passerad   

2008-21530 passerad   Pl 2893 passerad   

Dp 94089 passerad   2012-18801 passerad   

Pl 993 passerad   2012-08809 passerad   

Dp 93001 passerad   Pl 6908 passerad   

Pl 6469 passerad   2013-03478 Planförslag  

Dp 8341 passerad       
 

Täby kommun 
Beteck-
ning 

Genomföran-
detid   

Buller-
krav Kommentar Beteckning 

Genomföran-
detid   

Buller-
krav Kommentar 

0160-

D168 dp 01, 15 år ja  0160-S166 passerad   

0160-

D164 dp 01, 16 år nej 

Industri och kontor, 

buller omnämns inte i 

beskrivning eller karta 0160-S172 passerad   

0160-

D178 dp 02, 15 år ja  0160-S180 passerad   

0160-
D186 dp 02, 15 år ja  0160-S181 passerad   

0160-

D233 dp 06, 15 år ja  0160-S183 passerad   

0160-

D235 dp 08, 15 år ja  0160-S188 passerad   

0160-

D242 dp 09, 15 år ja  0160-S189 passerad   

0160-

D250 dp 09, 15 år ja  0160-S190 passerad   

0160-
D260 dp 10, 5 år ja  0160-S191 passerad   

0160-

D277 dp 12, 10 år ja  0160-S2 passerad   

0160-

D145 dp 99, 15 år ja  0160-S2 passerad   

0160-

D040 passerad   0160-S2 passerad   

0160-

D056 passerad   0160-S208 passerad   
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0160-

D062 passerad   0160-S210 passerad   

0160-

D066 passerad   0160-S214 passerad   

0160-

D067 passerad   0160-S221 passerad   

0160-

D069 passerad   0160-S224 passerad   

0160-
D069 passerad   0160-S23 passerad   

0160-

D071 passerad   0160-S233 passerad   

0160-

D088 passerad   0160-S24 passerad   

0160-

D090 passerad   0160-S3 passerad   

0160-

D095 passerad   0160-S30 passerad   

0160-
D095 passerad   0160-S31 passerad   

0160-

D103 passerad   0160-S31 passerad   

0160-

D114 passerad   0160-S32 passerad   

0160-

D117 passerad   0160-S35 passerad   

0160-

D138 passerad   0160-S35 passerad   
0160-

D138 passerad   0160-S39 passerad   

0160-

D152 passerad   0160-S39 passerad   

0160-

D212 passerad   0160-S4 passerad   

0160-E12 passerad   0160-S43 passerad   

0160-E17 passerad   0160-S48 passerad   

0160-N14 passerad   0160-S51 passerad   

0160-N15 passerad   0160-S54 passerad   

0160-N18 passerad   0160-S57 passerad   

0160-N2 passerad   0160-S59 passerad   

0160-N21 passerad   0160-S59 passerad   

0160-N4 passerad   0160-S59 passerad   

0160-N8 passerad   0160-S60 passerad   

0160-N8 passerad   0160-S63 passerad   

0160-S1 passerad   0160-S65 passerad   

0160-

S103 passerad   0160-S68 passerad   

0160-

S106 passerad   0160-S72 passerad   

0160-

S111 passerad   0160-S77 passerad   

0160-
S113 passerad   0160-S8 passerad   

0160-

S117 passerad   0160-S80 passerad   

0160-

S117 passerad   0160-S91 passerad   

0160-

S121 passerad   0160-S91 passerad   

0160-

S123 passerad   0160-S91 passerad   
0160-

S126 passerad   0160-S92 passerad   

0160-

S126 passerad   0160-S94 passerad   

0160-

S130 passerad   0160-S99 passerad   

0160-

S136 passerad   0160-V1 passerad   

0160-

S142 passerad   0160-V1 passerad   
0160-

S145 passerad   0160-V18 passerad   

0160-

S148 passerad   0160-V19 passerad   

0160-

S152 passerad   0160-V21 passerad   

0160-

S153 passerad   0160-V27 passerad   
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0160-

S158 passerad   0160-V27 passerad   

0160-

S164 passerad   0160-S224T Planförslag  
 

Vallentuna kommun 

Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar 

D20130227l  nej 

Detaljplanen för ro-

slagsbanan D 97 06 04 passerad   

D2012 09 13 dp 12, 15 år nej 
park med mindre 
funktionsbyggnader D 96 10 29 passerad  

genomförandetid 
from 5 år 

D 2001 07 20 dp 2001, 15 år ja  D 94 07 20 passerad   

D 2001 07 20 dp 2001, 15 år ja  D 94 06 24 - 1 passerad   

D 2001 06 20 dp 2001, 15 år ja bullerskyddskrav D 92 02 27 passerad   

D 2006 12 07 dp 2006, 8 år ja  D 91 10 10 passerad   

D 2008 12 23 dp 2008, 10 år ja  D 91 03 29 - 1 passerad   

D 2008 11 04-1 dp 2008, 15 år nej inga byggnationer D 90 10 04 passerad   

D 2009 10 03 dp 2009, 15 år ja  D 2001 05 31 passerad  Hade bullerkrav 

D 2010 11 11 dp 2010, 10 år ja  B 71 11 12 passerad   

D 2010 04 14 dp 2010, 15 år ja  B 69 10 03 passerad   

D 2012 08 29 dp 2011, 10 år ja  B 64 09 23 passerad   
S 88 01 29 passerad   B 64 02 17 passerad   

S 87 11 24 passerad   B 63 11 29 passerad   

S 86 09 26 passerad   B 63 06 14 passerad   

S 82 06 02 passerad   B 63 03 20 - 56 passerad   

S 82 06 02 passerad   B 62 03 17 passerad   

S 81 09 04 passerad   B 59 06 29 passerad   

S 80 12 10 passerad   B 58 12 27 passerad   

S 80 09 05 passerad   B 58 12 27 passerad   

S 79 09 17 - 0 passerad   B 58 03 05 passerad   
S 79 09 17 - 0 passerad   B 56 01 05 passerad   

S 76 07 21 passerad   B 55 04 30 passerad   

S 74 03 22 passerad   B 54 10 05 passerad   

S 73 09 04 passerad   B 52 11 06 passerad   

D 99 10 20 passerad  

bullerskydd anord-

nades B 50 09 09 passerad   

D 98 09 10 passerad       
 

Österåkers kommun 

Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar Beteckning Genomförandetid   Bullerkrav Kommentar 

388 dp 01, 15 år ja  234 passerad   

394 dp 04, 15 år nej parkering 264 passerad   

399 dp 05, 15 år ja  295 passerad   

399 dp 05, 15 år ja  295 passerad   

439 dp 07, 15 år ja  301 passerad   

426 dp 08, 10 år nej tunnel 304 passerad   

430 dp 09, 5 år nej 

Roslagsbanan dubbel-

spår 310 passerad   

443 dp 10, 15 år ja  310 passerad   

449 dp 11, 5 år nej Roslagsbanan 322 passerad   

464 dp 12, 15 år nej Roslagsbanan 326 passerad   

25 passerad   328 passerad   

92 passerad   337 passerad   

100 passerad   344 passerad   

103 passerad   344 passerad   

103 passerad   345 passerad   

112 passerad   347 passerad   

114 passerad   348 passerad   

125 passerad   348 passerad   

145 passerad   353 passerad   

145 passerad   354 passerad   

146 passerad   355 passerad   

148 passerad   366 passerad   

171 passerad   371 passerad   
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175 passerad   372 passerad   

193 passerad   373 passerad   

195 passerad   375 passerad   

213 passerad   379 passerad   

217 passerad   384 passerad   
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