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Kartan är en skiss över utrednings- och influensområdet för åtgärdsvalsstudien. 

Utredningsområdet koncentreras kring rödmarkerad väg.  
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Sammanfattning 

Bakgrunden till studien är att trafiken till och från Gräsö (via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled) är 

intensiv, vilket särskilt på sommaren innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för 

trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund och till Gräsö. Framförallt drabbar 

trafiksituationen framkomligheten för kollektivtrafiken genom Öregrund tätort och omöjliggör för 

busstrafikering till färjeläget sommartid på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa 

gångavstånd för resenärer till Gräsö. 

 

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att se över de brister och behov som lyfts tidigare i dialog 

mellan medverkande parter och skapa underlag för prioritering och val av åtgärder som ger god 

framkomlighet genom Öregrund och ökar tillgängligheten till Öregrunds färjeläge. Utifrån 

identifierade brister ska förslag till åtgärder analyseras, rekommenderas och kostnadsbedömmas. 

Vidare ska ansvarig aktör och tidplan för genomförande av rekommenderade åtgärder föreslås. 

Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos Östhammars 

kommun, Region Uppsala och Trafikverket. 

 

Denna åtgärdsvalsstudie har fokus på den del av väg 1100/1184 som går rakt igenom centrala 

Öregrund till färjeläget. Figur 11 visar utredningsområdet (där vägen är rödmarkerad) och 

influensområdet för åtgärdsvalsstudien. Utredningsområdet rymmer främst vägens sträckning till 

hamnområdet i Öregrund inklusive färjeläge. I utredningsområdet identifieras brister och behov. I 

området ingår vägen från färjeläget i Öregrund (Skatgränd-Södra Hamnplan-Rådhusgatan-

Västergatan) ner till Västergatans korsning med Slånvägen. Influensområdet är ett större område som 

inrymmer utredningsområdet och utgörs av området i och omkring Öregrunds tätort inklusive 

nuvarande område för färjeläge och färjeled. I det ingår även färjeledens sträckning och färjeläget på 

Gräsö. Influensområdet behöver denna studie förhålla sig till och lösningar kan föreslås inom det. 

Vidare påverkas influensområdet av situationen inom utredningsområdet. 

 

 
Figur 1. Utredningsområdet rödmarkerat och influensområdet inom streckad linje. 

 

Åtgärdsvalsstudien behandlar samtliga för studien aktuella transportsätt (gång, cykel, bil, 

kollektivtrafik och färjetrafik). De åtgärder som föreslås ska förbättra situationen för den aktuella 

vägsträckan med närliggande omgivning.  

 

I åtgärdsvalsstudien används olika tidsperspektiv för genomförande av åtgärder.   
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 Kort sikt, inom fem år 

 Medellång sikt, inom planperioden för länstransportplanen, till 2023–2029 

 Lång sikt, bortom planperioden, efter 2029 

Det är tillräckligt om en åtgärd tillhörande en viss tidshorisont påbörjas inom den, åtgärden behöver 

inte vara slutförd inom tidshorisonten. 

 

I processen har ett antal åtgärdsvalstudiespecifika mål definierats. Målen ska komplettera, fördjupa 

och precisera nationella, regionala och kommunala mål. Målen är indelade i sex olika kategorier.  

 

Tillgänglighet för kollektivtrafik 

 Tillgängligheten för kollektivtrafiken ska förbättras, även till och från Gräsö. 

Tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

 Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter ska förbättras, även till och från Gräsö. 

Framkomlighet för övrig trafik 

 Negativ påverkan för lokala resor som orsakas av trafik till och från färjeläge ska minimeras 

 Framkomlighet för räddningstjänst och polis ska förbättras 

 Framkomlighet för resande till och från Gräsö ska förbättras 

Trafiksäkerhet och trygghet 

 Trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten ska förbättras för alla trafikantgrupper där 

oskyddade trafikanter har högst prioritet 

Miljö, hälsa, natur och kultur 

 Trafikens negativa påverkan på miljö och hälsa i Öregrunds tätort får inte öka 

 Möjligheten att välja hållbara transporter ska förbättras 

 Intrång på natur- och kulturvärden ska minimeras 

Ortsutveckling 

 Ortsutvecklingen i Öregrund och på Gräsö ska främjas  

 

Brister och behov inom utredningsområdet och aktuell avgränsning har inhämtats från olika håll.  

 Arbetsgruppen genomförde under februari 2018 ett platsbesök i Öregrund. 

 Dialogmöte har genomförts med intressenter under mars 2018 där dessa gavs möjlighet att peka 

ut brister och behov.  

 Kundärenden från Trafikverket har sammanställts. 

 

Föreslagna åtgärder som tar hänsyn till mål och brister har genererats främst via 

 Dialogmöte som hölls i april 2018 i Öregrund med intressenter.  

 Ytterligare åtgärder har föreslagits av arbetsgruppen. 

 

Rekommenderade åtgärder kategoriseras enligt följande struktur 

 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Östhammars kommun 

 Utred införandet av lånecykelsystem 

 Informationskampanj som påverkar beteendet och verkar för säkrare och miljövänligare 

transporter 

 Ta fram en parkeringsstrategi för Öregrund 

 Hastighetsöversyn inom Öregrunds tätort 

 Förtydligande av upplysning om att tomgångskörning ej är tillåtet 

 Förbättra vägvisningen för gång och cykeltrafik i Öregrund 

 Bygg gångbryggor mellan Södra hamnplan och Färjeläget 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket 
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 Förbättrad målning av befintliga spärrområden längs Södra Hamnplan/Skatgränd 

 Nya spärrområden längs med Södra Hamnplan 

 Information till bilister om bedömd kötid vid olika platser längs stråket mot färjan 

 Tydligare vägmärken och vägmarkering i kön mot färjeläget 

 Avfasning kantsten vid hållplats Färjeläge 

 Öka säkerheten vid befintliga passagepunkter 

 Åtgärda utformning i Rådhusgatan/Västergatan 

 Undersöka möjligheterna om utökad färjetrafik med extra färja kan tillämpas kontinuerligt 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Region Uppsala 

 Marknadsför den anropsstyrda busstrafiken på Gräsö 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Östhammars kommun 

och Trafikverket 

 Åtgärda korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan på kort sikt 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt av Trafikverket  

 Utformning av Södra Hamnplan 

 Undersöka möjligheterna att ersätta nuvarande ordinarie färja med två mindre 

Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt av Trafikverket och 

Region Uppsala 

 Gång- och cykelväg längs Västergatan från Infartsmacken till Bryggaregatan 

Rekommenderade åtgärder som vid behov bör genomföras på medellång sikt av 

Trafikverket och Östhammars kommun 

 Åtgärda korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan på medellång sikt 

 

Förutom åtgärder ovan har åtgärdsförslaget Flytt av färjeläge utretts omfattande. För denna åtgärd 

har aktörerna olika ståndpunkt. Trafikverket och Region Uppsala är av uppfattningen att åtgärden ska 

väljas bort medan Östhammars kommun anser att åtgärden ska utredas ytterligare. Att utreda 

åtgärden vidare är givetvis upp till varje aktör. Östhammars kommun kan driva en egen utredning i 

frågan om viljan finns. Om förutsättningarna i framtiden ändras, och behovet av ett flyttat färjeläge 

aktualiseras kan detta då prövas igen hos alla aktörer.  

I den fortsatta hanteringen av de rekommenderade åtgärdsförslagen har aktörerna olika ansvar 

avseende genomförande och finansiering. För Trafikverket kan flera åtgärder hanteras inom ramen för 

den egna verksamhetsplanen. Andra åtgärder kan behöva hanteras i planer för transportsystemet t.ex. 

på regional nivå av Trafikverket och Region Uppsala. Då kommer åtgärderna att vägas mot andra 

åtgärder för att identifiera vilka åtgärder som ska prioriteras samt när i tiden de ska genomföras.  

Östhammars kommun planerar in åtgärder i sina investeringsplaner eller i den löpande verksamheten. 

Åtgärderna kommer också spelas in i Östhammars arbete med den fördjupade översiktsplanen för 

kusten som ska tas fram, speciellt åtgärden flytt av färjeläge då kommunen därigenom kan frigöra 

mark till andra ändamål.   

I processen med att hantera de olika åtgärderna bör en tät dialog föras mellan aktörerna för att 

säkerställa ett effektivt genomförande. Samlad kommunikation mot allmänheten är en också en 

framgångsfaktor.  
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Bakgrunden till studien är att trafiken till och från Gräsö (via Gräsöleden, en ca 1 km lång färjeled) är 

intensiv, vilket särskilt på sommaren innebär köbildningar genom Öregrund och svårigheter för 

trafikanter att ta sig till olika målpunkter inom Öregrund och till Gräsö. Framförallt drabbar 

trafiksituationen framkomligheten för kollektivtrafiken genom Öregrund tätort och omöjliggör för 

busstrafikering till färjeläget sommartid på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa 

gångavstånd för resenärer till Gräsö.  Situationen beror till viss del på den pågående 

tätortsutvecklingen.   

 

Omkring 1 500 personer bor på Gräsö året om medan andelen deltidsboende (framförallt sommartid) 

utgörs av omkring 5 000–7 000 personer. Trafiksituationen innebär också att kollektivtrafiken under 

sommarhalvåret inte angör färjeläget på grund av trängseln. Det innebär i sin tur tämligen långa 

gångavstånd för resenärer till Gräsö. Stor del av Gräsö är en del av det inre beredskapsområdet för 

Vattenfalls kärnkraftsanläggning i Forsmark. Det innebär att det finns en beredskapsplan för 

utrymning av Gräsö om utifall en olycka skulle ske på kärnkraftverket. 

 

Syftet med denna åtgärdsvalsstudie är att se över de brister och behov som lyfts tidigare i dialog 

mellan medverkande parter och skapa underlag för prioritering och val av åtgärder som ger god 

framkomlighet genom Öregrund och ökar tillgängligheten till Öregrunds färjeläge. Utifrån 

identifierade brister ska förslag till åtgärder analyseras, rekommenderas och kostnadsbedömmas. 

Vidare ska ansvarig aktör och tidplan för genomförande av rekommenderade åtgärder föreslås. 

Rekommendationer och inriktning ska utgöra underlag för planeringsarbetet hos Östhammars 

kommun, Region Uppsala och Trafikverket. 

 

Mål för denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera behov och brister gällande tillgängligheten för 

Öregrunds färjeläge genom Öregrunds tätort, ge förslag och rekommendera åtgärder som svarar upp 

mot de behov och brister som identifieras inom ramen för ÅVS-processen, tids-och kostnadssätta 

åtgärderna samt föreslå en ansvarsfördelning. 

1.2. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Åtgärdsvalsstudien har drivits i projektform med projektledning från Trafikverket och med Ramböll 

Sverige AB som utförande konsult. Genomförandeprocessen har utgått från Trafikverkets 

åtgärdsvalsstudiemetodik och i arbetet har representanter från en rad olika intressenter medverkat. 

1.2.1. Organisation 

I projektet har en arbetsgrupp formerats där överenskommelse har upprättats mellan ingående parter. 

Arbetsgruppen har ansvarat för åtgärdsvalsstudiens genomförande. Arbetsuppgifter för deltagarna i 

arbetsgruppen har varit att säkerställa att rätt underlag tas fram, att komma överens om beskrivningar 

av brister, behov och mål, att föreslå och rekommendera åtgärder och vara delaktiga i beslut om 

ansvarig aktör för rekommenderade åtgärder. Följande aktörer har representerats i arbetsgruppen: 
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 Trafikverket (inklusive Färjerederiet vid behov) 

 Region Uppsala  

 Östhammars kommun 

 

Två dialogmöten har genomförts där ytterligare intressenter har medverkat. Dessa personer har haft 

god kännedom om problembild och kommande utveckling och fått möjlighet att lyfta viktiga frågor 

som de identifierat kring brister, behov och åtgärder. 

 

Se kapitel 2 för vilka intressenter som medverkat och hur de deltagit i åtgärdsvalsstudieprocessen.  

1.2.2. Arbetsprocess 

Arbetsprocessen har utgått ifrån Trafikverkets åtgärdsvalsstudiemetodik för tidiga planeringsskeden. I 

enlighet med metodiken genomförs studien som en process indelad i fyra faser, se Figur 2.  

 

Figur 2. Åtgärdsvalsstudiemetodikens olika faser. 

 

Initiera 

Denna åtgärdsvalsstudie har initierats i samverkan mellan Trafikverket, Region Uppsala och 

Östhammars kommun. Studien initierades under november-december 2017. 

Förstå situationen 

Under januari-mars 2018 låg fokus på faktainsamling och att sammanställa en nulägesbeskrivning. 

Arbetet utfördes till största del av Trafikverkets konsult Ramböll och finns sammanställt i denna 

rapport. I denna fas hölls ett första dialogmöte med syftet att kartlägga kända brister och förankra 

målen för åtgärdsvalsstudien i en bredare krets. Dialogmötet ägde rum i Gräsö församlingshem 8 mars 

2018.  

 

Pröva tänkbara lösningar  

Mellan mars-juni 2018 har åtgärdsförslag genererats, preciserats och prövats mot åtgärdsvalsstudien 

mål. Arbetet inleddes med ett dialogmöte i Societetshuset i Öregrund 24 april 2018 där deltagare fick 

föreslå åtgärder. I denna del av åtgärdsvalsstudieprocessen har kostnader och samlade 

effektbedömningar genomförts för de åtgärder som varit lämpliga att gå vidare med i studien. 

Forma inriktning och rekommendera åtgärder 

Den delen pågick mellan juli-oktober 2018 och åtgärderna bearbetades vidare vilket mynnade ut i en 

lista med rekommendationer om hur åtgärder ska hanteras avseende genomförande, tidplan och 

ansvarig aktör. 
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1.3. Tidigare planeringsarbete 

I detta avsnitt görs en kortfattad redovisning av tidigare planeringsarbete för utredningsområdet. 

Relevant material från planeringsdokument, strategier och utredningar som tagits fram tidigare i 

andra sammanhang beskrivs kortfattat. Det kan handla om tidigare identifierade brister/problem, 

andra projekt som planerats och även tidigare föreslagna åtgärder (dessa åtgärder är alltså inte 

aktuella att genomföra i dagsläget, dock kan åtgärdsvalsstudie komma fram till motsvarande 

lösningar). 

1.3.1. Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 1 

Länstransportplanen görs på uppdrag av staten och är en del av den långsiktiga ekonomiska 

planeringen för transportinfrastruktur tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Region Uppsala 

har uppdraget för Uppsala län och i sitt direktiv har regeringen givit Uppsala län en planeringsram på 

1 657 miljoner kronor för perioden 2018–2029, vilket är den största ramen utanför storstadslänen. I 

länstransportplanen beskrivs brister. Under avsnittet ”Brister i stråk” pekas ”Östhammarsstråket 

(Uppsala–Alunda–Gimo–Östhammar–Öregrund–Gräsö)” ut. Främst handlar det om sista etappen av 

utbyggnaden av väg 288, delen Gimo–Börstil och busstationen i Gimo. Då stråket saknar 

järnvägsförbindelse för persontransporter är restiden och konkurrenskraftiga restidskvoter för 

kollektivtrafiken på väg 288 särskilt viktiga. 

1.3.2.  Översiktsplan 2016 för Östhammars kommun 2 

I översiktsplanen tas utvecklingsplaner inom Östhammars kommun upp bl.a. för trafik och 

kommunikationer.  Figur 3 visar framtida mark- och vattenanvändning för området kring Öregrund 

som presenteras i översiktsplanen. 

                                                           
1 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Region Uppsala, 2017-12-11. 
2 Översiktsplan 2016. Östhammars kommun, 2016-12-13 
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Figur 3. Framtida mark- och vattenanvändning omkring Öregrund från översiktsplanen 2016. 

I översiktsplanen beskrivs en rad behov och arbetsätt för att hantera behoven. Inom tätbebyggda 

områden behövs det genomföras en översyn med målsättningen att skapa vägstrukturer som utgår 

från en planering i nät och stråk. Oskyddade trafikanter, inte minst skolbarn, behöver separerade 

gång- och cykelvägar som binder ihop ortens målpunkter. Saknas en tillräckligt bra infrastruktur för 

gång- och cykeltrafik finns risken att bilanvändningen och behoven av skolskjutsar inom tätorten ökar. 

Hastighetsgränser i tätorterna behöver också ses över. Detta för att öka trafiksäkerheten och förbättra 

framkomligheten. I vissa orter som Öregrund ökar trafikflödena dramatiskt under framförallt 

sommaren. Här finns behov av att göra trafiknätsanalyser som underlag för en aktiv trafikplanering 

med ett långsiktigt perspektiv. Det behövs nya, kreativa lösningar som även hanterar behoven av 

parkeringsytor. Behovet av cykelstråk på landsbygden behöver också ses över, inte minst stråk som 

förbinder landsbygden med viktiga noder för kollektivtrafiken. Kollektivtrafik för arbetspendling med 

buss behöver utvecklas. Dels för in- och utpendling till andra städer i regionen, men också för det 

lokala resandet. Busstrafiken måste vara bekväm och tillgänglig. Därför behövs parallella system med 

snabbussar, landsortsbussar och lokalbussar. Öregrund definieras som en serviceort vilken innebär en 

tätort som har ett basutbud av service. I översiktplanen ser man goda möjligheter att utveckla denna 

funktion i Öregrund. Vidare kan det småskaliga tätortsboendet utvecklas och bebyggelsen i 

stadskärnan går att förtäta ytterligare. I utkanterna av tätorten mot söder pågår etableringar av service 

och bostäder. Det behövs bättre trafiklösningar i hamnområdet. Figur 4 visar en förslagskarta för 

Öregrund som presenteras i översiktsplanen. 
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Figur 4. Förslagskarta inför kommande fördjupningar i Öregrund från Översiktsplanen 2016. 

1.3.3.  Domslut för Öregrunds hamn 3 och Detaljplan för Öregrunds hamn 4 

Domslut finns för Öregrunds hamn angående dispens från förbud mot dumpning av muddermassor. 

Beslutet är från 2012 och gäller till och med 2022–09 då åtgärderna senast måste vara utförda. I 

domslutet ger mark- och miljödomstolen Östhammars kommun tillåtelse att i och i anslutning till 

hamnen utföra följande åtgärder: 

 Förlängning av skyddande vågbrytare upp till 170 m lång. 

 Byggande av en 100 m lång hamnpir. 

 Uppförande av gångbana med båtplatser i hamnens sydöstra del. 

 Ombyggnad, utfyllnad och förlängning av Skatbryggan i hamnens östra del. 

 Bortsprängning av tre grund i hamnbassängen. 

 Utfyllnad för utökad parkeringsyta. 

 Ombyggnad av iläggningsramp med servicebrygga. 

 Utläggning av sex stycken flytbryggor. 

 Kompletteringsmuddring i den södra och östra delen av hamnbassängen. 

                                                           
3 Åtgärder i Öregrunds hamn och dispens från förbud mot dumpning av muddermassor, Nacka tingsrätt, 2012-

08-31. 
4 Detaljplan för Öregrunds hamn Östhammars kommun (Antagandehandling, Östhammars kommun, 2018-10-

08). 
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Förslag till detaljplan har tagits fram för hamnområdet i samband med domslutet 2012 men denna är i 

nuläget inte antagen, se Figur 5. Bild från förslag till detaljplan som tagits fram för hamnområdet. 

 

 
Figur 5. Bild från förslag till detaljplan som tagits fram för hamnområdet. 

 

En punkt i domen som kan komma att ha betydelse för åtgärdsvalsstudien är utfyllnaden av 

parkeringsplatsen vid Handelskajen, se Figur 6, men observera att detta inte finns med i senaste 

förslag för detaljplanen. 
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Figur 6. Utfyllnad av parkeringsplatsen vid Handelskajen som domslutet medger från tidigare förslag av 

detaljplan. 

1.3.4. Gång- och cykelkorsningar i Uppsala län 5 

En problem- och åtgärdsstudie finns för gång- och cykelkorsningar i Uppsala län (som nu ersatts av 

denna åtgärdsvalsstudie). I studien beskrivs problem som föreligger vid ett antal obevakade 

övergångsställen som följd av regeländringen om väjningsplikt för bilister vid övergångsställen som 

trädde i kraft år 2000. Det föreslås i studien att de övergångsställen som inte används frekvent tas bort 

för att undvika att respekten för övergångsställena inte ska urholkas av bilisterna. För de platser som 

återstår ska beroende på aktuell situation antingen hastighetsgränsen sänkas till maximalt 30 km/h 

eller så ska platsen både risk- och hastighetsreduceras. Generellt föreslås det tre olika typer av fysiska 

åtgärder vid övergångsställena beroende på vilka hastighetseffekter som eftersträvas: 

 Åtgärder för hastighetssäkring. De utgörs av förändringar i körbanans vertikalplan 

(vägkuddar, gupp i olika former, upphöjning av korsningsyta, osv) som ska garantera att 90 % av 

bilisterna inte kör fortare än 30 km/h.  

 Åtgärder för riskreducering. De utgörs av förändringar i körbanans horisontalplan (olika 

typer av avsmalningar av körytor) som främst ska minska exponeringen av oskyddade trafikanter i 

tid och rum när de korsar körbanan. Dessa åtgärder syftar också till att reducera bilarnas hastighet 

fast i mindre grad än åtgärderna för hastighetssäkring gör. 

 Åtgärder för vägledning. De utgörs av omställbara skyltar, ibland i kombination med 30-

hastighetsmärken, som ska påminna bilisterna om gåendes och cyklisters närvaro vid GC-överfart 

samt uppmuntra bilisterna till att samspela med dessa genom att köra med lägre hastighet och 

därigenom öka benägenheten att väja för dem. Kunskaperna om trafiksäkerhetseffekterna av 

sådana åtgärder i olika trafikmiljöer och trafiksituationer är inte tillräckliga ännu. Detta gör att 

slutsatser om åtgärdens för- och nackdelar är osäkra. Exempel på andra typer av vägledande 

åtgärder är vägmarkering, ändring av vägbeläggning, plantering, belysning och trafikreglering. 

                                                           
5 Problem- och åtgärdsstudie för gång- och cykelkorsningar i Uppsala län: Uppsala, Gimo, Öregrund och 

Österbybruk. Vägverket, 2002-10-28. 
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Den tidigare studien föreslår inom Öregrund ny utformning för fem olika korsningar, se Figur 7.  

 För korsningarna 3094-3097 föreslås det att hela gatan (väg 1100) på ca 130 meter inklusive de 

redovisade korsningarna byggs om till 30-säkrad zon. Vid infarterna till 30-zonen anläggs en 

tydlig ”port” med upphöjda korsningar. Hastighetsgränsen 30 km/h föreslås markeras med 

stenbeläggning i asfalten på ett par ställen längs med sträckan. Minskad hastighet genom hela 

samhället bör leda till säkrare och tryggare trafik för alla, mindre avgasmängd och lägre bullernivå 

samt ökad tillgänglighet för ortsbefolkningen. Upphöjning av körbanan i korsningen ger säkring 

till 30 km/h och upprepande 30-symboler påminner bilisterna om detta. Oskyddade trafikanter 

får större möjlighet att korsa gatan längs hela sträckan. Åtgärden kan förbättra samspelet mellan 

bilister och oskyddade trafikanter. 

 För korsningen 3098 ges tre olika alternativ. Det första alternativet är att anlägga miljö- och 

säkerhetsprioriterad genomfart (MSG) genom samhället. Avsmalning av körbanan till 6,5 meter, 

inga vägrenar men gång- och cykelbanor och trottoarer som ingående element. Vid infarten till 

MSG-området anläggs en tydlig ”port”. Från övergångsställe nr 3097 och in mot centrum byggs 

gatan till en tydlig 30-zon. Det andra alternativet går ut på att införa åtgärder endast vid 

övergångsstället i form av upphöjd korsning med långa ramper, lokal avsmalning av vägbanan till 

ca 6,5 meter öster om busshållplatserna samt övergångsmarkering och vägmärken på båda sidor 

av korsningen. Det tredje alternativet går ur på att korsningen kompletteras med ett ytterligare 

övergångsställe, kantstenar justeras och platsen förses med två omställbara skyltar. 

 

 

Figur 7. Fem numrerade korsningar för vilka en ny utformning föreslås. 
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1.3.5. Gång- och cykelplan 20166 

I Östhammar kommuns gång- och cykelplan finns två prioriterade åtgärder för gående och cyklister. 

Den ena åtgärden är längs Västergatan, från Mellanövägen in mot tätorten (en sträcka på ca 500 m), 

och den andra åtgärden som är prioriterad är från Hamntorget in till färjeläget (en sträcka på ca 200-

300 m), se Figur 8.  

 

 

Figur 8. Prioriterade åtgärder enligt Östhammars kommuns gång- och cykelplan. 

1.3.6.  Infarten och Hamntorget i Öregrund7  

En förstudie finns gjord för infarten och Hamntorget i Öregrund där mycket fortfarande är aktuellt. 

Bakgrunden till studien är att vägmiljön på de statliga vägarna genom Öregrund inte bedöms erbjuda 

en säker miljö vare sig för fordonstrafikanter eller för oskyddade trafikanter. Generella problem som 

nämns är att infarten till Öregrund är rak och bred vilket medför att många fordon överskrider 

hastighetsgränsen. Detta gör det på flera ställen svårt för oskyddade trafikanter att passera över vägen.  

                                                           
6 Gång- och cykelplan 2016. Östhammars kommun, 2016-03. 
7 Förstudie Infarten och Hamntorget i Öregrund, samrådshandling juni 2003. Vägverket, 2003-06-19. 
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Inne i centrala Öregrund är gatumiljön på vissa platser även trång och trafikanter har ofta skymd sikt. 

En förvärrande faktor är att trafikmängderna under sommaren brukar vara mycket höga vilket skapar 

en otrygg situation för både fordonstrafikanter och oskyddade trafikanter. Bilister som är sena till 

färjan håller ofta för hög fart genom Hamntorget. På Hamntorget och den anslutande Strandgatan 

ligger flera målpunkter men det finns inga avskilda ytor för oskyddade trafikanter vilket ger en låg 

säkerhet för dessa grupper. Sju olika platser inom Öregrunds tätort har pekats ut i förstudien där 

problem förekommer, se Figur 9.  

 

Figur 9. Sju områden där problem förekommer i trafiksystemet inom Öregrunds tätort. Observera att 

bensinmacken med farlig utfart i centrala Öregrund är nedlagd. 

 

I förstudien föreslås det ett effektivare utnyttjande av vägnätet. Om genomfartstrafiken kör Långgatan 

och Pelekans backe till färjan och Snickargränd och Långgatan från färjan fördelas trafiken på flera 

gator. Trafikmiljön vid Hamntorget förbättras men boendemiljön vid de aktuella gatorna försämras 

betydligt. Vägförbättringsåtgärder föreslås även genom att en 30-zon införs i Öregrunds äldre delar. 

En generell hastighetssänkning ger ökad säkerhet och tillgänglighet för oskyddade trafikanter samt 

minskar risken för allvarliga skadeföljder vid en olycka. Ett förslag på nyinvestering som ges i studien 

är en ny väg söder om tätorten och en flytt av färjeläget som skulle avlasta centrum från 

genomfartstrafik och därigenom skapa helt nya förutsättningar för utvecklande av stadskärnan. Dessa 

åtgärder bedöms dock i förstudien inte vara inte aktuella inom en överskådlig tid. 
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I förstudien presenteras de sju platserna för problem från Figur 9 och åtgärder föreslås: 

1. Västergatan - Hummelvägens norra infart och infarten till Öregrund 

Västergatan är på den här sträckan bred med god sikt. Få bilar håller skyltad hastighet (50 

km/timme) trots att flera fastigheter har sina utfarter mot vägen. 

Åtgärd 

Korsningen ersätts med en cirkulation vilket medför en lägre hastighet både i korsningen och på 

Västergatan in mot centrum. 

2. Västergatan-Smedjegatan 

Många äldre personer använder korsningen. Fordonen håller hög fart genom korsningen och det 

kan därför vara både svårt och otryggt att korsa Västergatan. 

Åtgärd 

Hela korsningen höjs upp och förses med långa ramper. Åtgärderna medför att fordonens 

hastighet blir 30 km/tim vilket ökar säkerheten för gående i korsningen. 

3. Västergatan-Rådhusgatan 

Korsningen är stor och otydlig. Körfälten är markerade med målade linjer som syns dåligt under 

vintersäsongen. Mitt i korsningen står en belysningsstolpe som är en trafiksäkerhetsrisk. 

Åtgärd 

Den målade vägmarkeringen byts ut mot upphöjda refuger. Belysningsstolpen flyttas till 

Västergatans östra sida. Vid Rådhusgatans anslutning byggs en ”klack”, det vill säga en upphöjd 

refug. Åtgärderna gör korsningen tydligare, minskar korsningssträckan för gående samt sänker 

hastigheten på de bilar som kör Västergatan. 

4. Rådhusgatan-Långgatan 

Båda korsningarna är hårt trafikerade vilket gör att det, framför allt under högsäsong, kan vara 

svårt för gående och cyklister att ta sig fram över gatorna.  

Åtgärd 

Korsningen höjs upp och förses med ramper. Den upphöjda ytan beläggs med till exempel 

smågatsten. Fordonens hastighet sänks till 30 km/tim vilket ökar säkerheten och tillgängligheten 

för oskyddade trafikanter. 

5. Rådhusgatan-Kyrkogatan 

Samma problem som för Rådhusgatan-Långgatan. Korsningen mellan Rådhusgatan och 

Kyrkogatan har en begränsad svängradie för stora fordon vilket bland annat medför problem med 

mötande trafik. Under högsäsongen sträcker sig köerna till färjeläget via Kyrkogatan fram till 

Rådhusgatan. Bussarna använder då motriktat körfält för att komma fram vilket inte är bra ur 

trafiksäkerhetssynpunkt (dock gäller inte detta i dagsläget) 

Åtgärd 

Liknande åtgärder utförs som vid korsningen Rådhusgatan - Långgatan. 

6. Hamntorget 

Hamntorget saknar tydligt avskilda ytor för gående och cyklister vilket ger dem en låg säkerhet. 

Flera gående och cyklister rör sig över torget och körbanan men det finns inget i vägmiljön som 

styr dem till vissa platser för att korsa gatan eller som uppmanar bilister att sänka farten. 

Säkerheten för fordon är också låg, vissa fordon kör snabbt förbi torget medan det under andra 

tider bildas kö till färjan som för med sig farliga omkörningar.  

Åtgärd 

Flera åtgärder bidrar till att ge Hamntorget en utformning som prioriterar tillgänglighet och 

säkerhet för oskyddade trafikanter i stället för fordonens framkomlighet. Hamntorget får också en 

tydligare stadskaraktär. Busshållplatsen flyttas till raksträckan öster om torget. Körbanan smalnas 

av och avskiljs med kantsten från övriga ytor. I den mest centrala delen beläggs körbanan med till 

exempel smågatsten. Ytorna framför kiosken och norr om körbanan blir nya torgytor och utformas 
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med ny beläggning, bänkar samt enhetliga räcken runt uteserveringarna. Belysningsarmaturerna 

byts ut. 

7. Strandgatan 

Strandgatan är bred med målpunkter på båda sidor av körbanan. Trots det saknas markerade ytor 

för gående och cyklister. Fordonens hastigheter är ofta höga och speciellt under 

sommarmånaderna är därför trafiksäkerheten låg. 

Åtgärd 

Liknande åtgärder utförs som vid Hamntorget. 

 

Konsekvenser som väntas av åtgärderna för trafiken är vid de aktuella korsningarna och Strandgatan 

samt Hamntorget förbättrad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet för oskyddade 

trafikanter. Fordonstrafikanternas säkerhet förbättras när hastigheten sänks. Deras tillgänglighet 

förändras inte, däremot blir framkomligheten sämre genom hastighetssänkande åtgärder. 

Konsekvensen kan bli att fler fordon väljer att köra Långgatan, Snickargränd och Pelekans backe med 

påföljande problem med framkomlighet och trafiksäkerhet på dessa gator. För miljön bedöms de 

föreslagna åtgärderna medföra positiva konsekvenser för kulturmiljön och stadskaraktären. Om 

många fordon kör alternativa gator för att nå färjan försämras boendemiljön utmed dessa gator. 

1.3.7.  Gräsöleden färjeförbindelse lokaliseringsalternativ 8 

En lokaliseringsstudie har gjorts för alternativa färjelägen för lindriven färja mellan Öregrund och 

Gräsö. Lokaliseringsstudien blev dock avbruten innan färdigställande genom att Trafikverket ändrade 

sin inställning då finansiering saknades för vidare arbete. En sammanställning finns tillgänglig för det 

avbrutna uppdraget. Bakgrunden till förstudien är att trafikbelastningen under sommarhalvåret ökar 

vid det nuvarande färjeläget som medför att hamnområdet ofta blockeras av köerna till färjan, vilket 

medför problem. I centrala Öregrund är säkerheten låg för oskyddade trafikanter. De trånga gatorna 

medför skymd sikt och vissa gator till exempel Strandgatan saknar separerade ytor för oskyddade 

trafikanter. Trafiken belastar miljön och medför negativ påverkan både från trafiksäkerhetssynpunkt 

och för upplevelsen för besökare. Vid färjeläget råder en ansträngd situation med många funktioner 

som ska tillgodoses på en begränsad yta. Utmed sträckan, Södra hamnplan – Skatgränd, fram mot 

färjeläget finns flera anslutande mindre gator. I korsningspunkterna är sikten begränsad och därmed 

finns risk för olyckor. Ytan vid färjeläget används även som vändplan och där finns en busshållplats. 

Ett separat körfält reserverat för busstrafiken finns mitt i gatan. På grund av den stora 

trafikbelastningen blockeras busskörfältet ofta av köerna till färjan med trafikproblem som följd. 

Busstrafiken kan varken nå fram till hållplats eller vändplan. 

                                                           
8 Gräsöleden – Lokaliseringsstudie för alternativa färjelägen för lindriven färja mellan Öregrund och Gräsö. 

Trafikverket, 2013-09-10. 
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Tre olika lägen skulle studeras inom lokaliseringsstudien, A-B-C i Figur 10, och ett fjärde alternativ 

identifierades i samband med platsbesök, Ev.

 

Figur 10. Alternativa färjelägen inom lokaliseringsstudien för Gräsöleden.  

 

Alternativ A – utbyggnad av befintligt färjeläge vid Södra hamnplan-Skatgränd 

Hamnområdet Södra hamnplan–Skatgränd blockeras ofta av köer till färjan. I området är säkerheten 

låg för oskyddade trafikanter, trånga gator med skymd sikt och avsaknad av separerade ytor för 

oskyddade trafikanter. Vid färjeläget ska många funktioner tillgodoses på en begränsad yta. 

Busskörfältet mitt i gatan blockeras ofta av köerna till färjan. Den befintliga miljön i hamnområdet 

medger endast begränsade möjligheter till utökning av magasin för färjekön och eventuell breddning 

av gatorna. 

 

Alternativ B - norr om varvsområdet i anslutning till Gamla Slipvägens vändplan 

Inom området är det en stor nivåskillnad mellan angöringsvägen och vattnet. Inom området finns 

vacker natur och befintlig bostadsbebyggelse finns i nära anslutning till platsen. Tillfartsvägen är trång 

med låg standard och har dålig kapacitet. Förutsättningarna kan eventuellt förbättras om det är 

möjligt att ordna en ny anslutning mot Fyrskeppsvägen. Vid platsbesök framgick det att platsen för 

alternativ B är utrymmes och funktionsmässigt svår och kostsam att hantera. Det krävs omfattande 

bergschakt för att anlägga tillfartsväg, magasin och angöring till det planerade färjeläget. 

Alternativ C - söder om varvsområdet i anslutning till Fyrskeppsvägen 

Området vid läge C har sålts av kommunen till en privat fastighetsägare som vill utveckla marken i 

anslutning till varvsområdet. Vid platsbesök konstaterades att schaktarbeten för exploatering redan 

pågår på platsen. På platsen finns annars goda förutsättningar att anordna magasin och färjeläge från 

marknivåmässig synpunkt. Tillfartsvägen till platsen har relativt bra standard. 
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Alternativ Ev - Rådhusgatans förlängning 

Vid platsbesök lokaliserades ytterligare ett förslag till placering av nytt färjeläge vid befintlig 

småbåtshamn i Rådhusgatans förlängning. En placering i detta läge skulle kunna avlasta de trånga 

gatusektionerna i centrala Öregrund i synnerhet i hamnområdet från trafik till färjetrafiken och de 

olägenheter som den medför. Vid Rådhusgatans ändpunkt skulle det kunna finnas möjligheter att fylla 

ut ett område för magasin till färjekön och anläggning av ett färjeläge. Det finns dock även andra 

planer för den aktuella platsen exempelvis ett förslag till hotell. Ingen vidare analys av platsens 

förutsättningar har dock gjorts för närvarande eftersom beslut fattades om att uppdraget skulle 

avbrytas. 

1.4. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats 

Syfte och mål med denna åtgärdsvalsstudie är att identifiera brister och behov gällande 

tillgängligheten för Öregrunds färjeläge och genom Öregrunds tätort (speciellt avseende 

kollektivtrafiken), ge förslag och rekommendera åtgärder som svarar upp mot de behov och brister 

som identifieras inom ramen för ÅVS-processen, tids-och kostnadssätta åtgärderna samt föreslå en 

ansvarsfördelning för genomförande av åtgärder. Rekommendationer och inriktning ska utgöra 

underlag för planeringsarbetet hos Östhammars kommun, Region Uppsala och Trafikverket. 
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2. Intressenter 

Förutom arbetsgruppens representanter har ett flertal andra aktörer och intressenter medverkat i 

arbetsprocessen. Intressenterna finns bland offentliga aktörer och beslutsfattare, olika 

samhällsfunktioner samt från näringsliv, handel, föreningar och intresseorganisationer. Allmänheten 

har representerats av de olika föreningarna och kommunen. Även i senare planeringsskeden efter att 

åtgärdsvalsstudien är avslutad som t.ex. vägplan sker samråd med allmänheten. 

 

Offentliga aktörer som medverkat är  

 Trafikverket inklusive Trafikverkets färjerederi 

 Region Uppsala  

 Östhammars kommun 

 Länsstyrelsen i Uppsala Län 

 

Organisationer som ansvarar för samhällsfunktioner som medverkat eller fått möjlighet att göra så är 

 Räddningstjänst 

 Polis 

 Ambulans 

 Hemtjänst 

 Färdtjänst 

 

Representanter från näringsliv/handel/föreningar/övriga aktörer som medverkat eller fått möjlighet 

att göra så är 

 Gräsö skärgårdsråd 

 Öregrund/Gräsö företagarförening 

 Gräsö skola 

 Gräsö Förskola/skola 

 Gräsöbadens Camping 

 Öregrund Utvecklingsråd (tidigare Öregrunds utvecklingsgrupp)  

 Öregrunds handlargrupp  

 Visit Roslagen  

 Lions Öregrund 

 Coop Öregrund 

 ICA Öregrund 

 Öregrunds båtklubb  

 Öregrund IK 

 Gnif (Gräsö – Norrskedika IF) 

 Cykelfrämjandet 

 Uppsala cykelförening 

 Familjedaghemmet sjöstjärnorna 

 Öregrunds utvecklingsråd 

 Taxi Kurir 

 Svenska kyrkan 
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3. Avgränsningar 

I detta kapitel beskrivs de avgränsningar som gäller för åtgärdsvalsstudien. 

3.1. Geografisk avgränsning 

Denna åtgärdsvalsstudie har fokus på den del av väg 1100/1184 som går rakt igenom centrala 

Öregrund till färjeläget. Figur 11 visar utredningsområdet (där vägen är rödmarkerad) och 

influensområdet för åtgärdsvalsstudien. Utredningsområdet rymmer främst vägens sträckning till 

hamnområdet i Öregrund inklusive färjeläge. I utredningsområdet identifieras brister och behov. I 

området ingår vägen från färjeläget i Öregrund (Skatgränd-Södra Hamnplan-Rådhusgatan-

Västergatan) ner till Västergatans korsning med Slånvägen. Influensområdet är ett större område som 

inrymmer utredningsområdet och utgörs av området i och omkring Öregrunds tätort inklusive 

nuvarande område för färjeläge och färjeled. I det ingår även färjeledens sträckning och färjeläget på 

Gräsö. Influensområdet behöver denna studie förhålla sig till och lösningar kan föreslås inom det. 

Vidare påverkas influensområdet av situationen inom utredningsområdet. 

 

 
Figur 11. Utredningsområdet rödmarkerat och influensområdet inom streckad linje. 
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3.2. Avgränsning av innehåll och omfattning  

Åtgärdsvalsstudien behandlar samtliga för studien aktuella transportsätt (gång, cykel, bil, 

kollektivtrafik och färjetrafik). De åtgärder som föreslås ska förbättra situationen för den aktuella 

vägsträckan med närliggande omgivning.  

3.3. Tidshorisont för åtgärders genomförande  

I åtgärdsvalsstudien används olika tidsperspektiv för genomförande av åtgärder.   

 Kort sikt, inom fem år 

 Medellång sikt, inom planperioden för Länstransportplanen, till 2023–2029 

 Lång sikt, bortom planperioden, efter 2029 

 

Det är tillräckligt om en åtgärd tillhörande en viss tidshorisont påbörjas inom den, åtgärden behöver 

inte vara slutförd. 
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4. Mål 

Inom ÅVS-arbetet ska projektspecifika målformuleringar skapas som utgår från de nationella 

transportpolitiska målen, nationella miljömålen samt relevanta regionala och kommunala mål. De 

projektspecifika målen och dess indikatorer behövs för att kunna prioritera rätt åtgärdsförslag.  

4.1. Nationella transportpolitiska mål 

Det övergripande målet inom transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för hela landets medborgare och näringsliv. Det övergripande 

målet är nedbrutet i ett Funktionsmål för tillgänglighet respektive Hänsynsmål för säkerhet, miljö och 

hälsa.  

 

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela 

landet. Transportsystemet ska svara likvärdigt mot både kvinnors och mäns transportbehov. 

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så 

att ingen dödas eller skadas allvarligt. Målet ska även bidra till att det övergripande generationsmålet 

för miljö nås samt bidra till ökad hälsa.  För att uppfylla funktionsmålet och hänsynsmålet har 

regeringen bedömt att följande preciseringar bör gälla: 

 

Funktionsmålet 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet. 

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften.  

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

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt 

samhälle.  

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

 Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i trafikmiljöer 

ökar.  

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.  

 

Hänsynsmålet 

 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas med 

en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

 Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet 

allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

 Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet och luftfartsområdet 

minskar fortlöpande.  

 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom en 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 

2030 bör Sverige ha en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen.  
 

Transportsektorn bidrar till att det övergripande generationsmålet för miljö och övriga 

miljökvalitetsmål nås samt till ökad hälsa. Prioritet ges till de miljöpolitiska mål där 

transportsystemets utveckling är av stor betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 
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4.2. Nationella miljökvalitetsmål 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om beskriver det tillstånd i den svenska 

miljön som de vill ska nås. Regeringens övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation 

lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser.  För denna studie bedöms följande miljömål vara relevanta. 

 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Frisk luft  

 Levande sjöar och vattendrag 

 Grundvatten av god kvalitet 

 Levande skogar 

 God bebyggd miljö 

 Ett rikt djur- och växtliv 

 

4.3. Strategisk plan för klimatomställning av Trafikverkets färjedrift 

Trafikverket ska bidra till att de långsiktiga klimatmålen uppfylls. Färjerederiet är en resultatenhet 

inom Trafikverket som årligen släpper ut ca 33 000 ton koldioxid från färjedriften. Om Sverige ska 

vara klimatneutralt senast år 2045 innebär detta att även Färjerederiets utsläpp behöver ned till nära 

noll.  

 Färjerederiet bör minska klimatpåverkan med 40–50 procent till år 2030 och 70 procent till 2035 

för att nå klimatneutralitet senast år 2045. 

 Linfärjor bör elektrifieras enligt befintligt plan och resterande dieselförbrukning ersättas med 

HVO (syntetisk diesel). 

 Reservfärjorna bör drivas med HVO eftersom de har krav på viss flexibilitet och därmed inte kan 

knytas till en specifik teknik på en särskild led.  

 De mindre dieseldrivna färjelederna som inte är möjliga att konvertera till lindrift, eller 

ekonomiskt försvarbara att elektrifiera, föreslås drivas med HVO.  

 Klimatnyttan med HVO är en risk som påverkar möjligheter att nå reduktionsnivåer och mål. 

 Osäkerheter i batterikostnader och klimatnytta av batterielektrisk drift men åtgärd 

rekommenderas ändå tack vare synergieffekter på luft och buller. 

 

4.4. Viktiga regionala och lokala mål i sammanhanget 

I detta avsnitt redovisas relevanta mål som finns för Uppsala läns infrastruktur och 

samhällsutveckling. 

 

4.4.1.  Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 9 

Uppsala läns regionala utvecklingsstrategi är en långsiktig strategi som handlar om hur organisationen 

Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska området Uppsala län 

tillsammans med andra aktörer. Inom strategin presenteras följande mål: 

 Planera för 5000 bostäder per år till år 2023 för att bygga ikapp behoven och därefter minst 2100 

nya bostäder per år för att möta befolkningstillväxten. 

 De samlade utsläppen av växthusgaser, i absoluta tal, ska ha minskat med minst 40 procent till år 

2020 jämfört med år 1990. Till 2040 ska utsläppen vara minst 80 procent lägre än år 1990 i 

                                                           
9 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län. Region Uppsala, 2016. 
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enlighet med miljömålsberedningens slutförslag. Fram till år 2030 ska utsläppen för inrikes 

transporter vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå.  

 Minst 90 procent av alla hushåll och verksamheter ska vara anslutna till snabbt och 

kapacitetsstarkt bredband, minst 100 Mb/sek, till 2020. Till 2030 ska 100 procent vara uppnått. 

 Antalet resor i kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020 och kollektivtrafikens marknadsandel 

av motoriserade resor ska fördubblas till år 2030. 

 Produktionsvärdet från jordbruks- och trädgårdssektorn ska öka 20 procent fram till år 2030. 

Produktionsvärdet från ekologiska livsmedel ska under samma period öka med minst 200 procent. 

 

4.4.2.  Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 10 

Länstransportplanen för transportinfrastruktur i Uppsala län är en del av den långsiktiga ekonomiska 

planeringen för transportinfrastruktur tillsammans med Trafikverkets nationella plan. Målen från den 

regionala utvecklingsstrategin gäller i länstransportplanen. Ett antal prioriteringsprinciper tas upp i 

länsplanen för att kunna realisera önskad inriktning: 

 

Prioriteringsprinciper för åtgärder i kollektivtrafikanläggningar:  

Tillgänglighet 

 Åtgärder för ökad tillgänglighet för äldre och personer med funktionsnedsättning 

 Tillgänglighetsanpassning av hållplatser och bytespunkter 

 

Kombinationsresor 

 Åtgärder som främjar hela resan  

 Förbättra befintliga bytespunkter, hållplatser och stationer  

 Gena och säkra gång- och cykelstråk till hållplatser, bytespunkter och stationer 

 Pendlarparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer  

 Låsbara cykelparkeringar vid strategiska bytespunkter och stationer  

 

Kundmiljö 

 Åtgärder för ökad trygghet 

 Åtgärder för ökad komfort 

 Väderskydd och bänkar 

 Informationssystem 

 Belysning  

 

Åtgärder som förbättrar framkomligheten och restidskvoten i stråket 

 

Prioriteringsprinciper för gång- och cykelvägar som är en del av det regionala 

cykelvägnätet: 

I första hand är cykelåtgärder med fokus på vardagsresor prioriterat  

 Öka förutsättningarna för arbets- och studiependling med cykel  

 Koppla cykelnätet till kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter  

 Öka säker tillgänglighet till skola med cykel  

 Öka förutsättningarna för att nå allmän service/fritidsaktiviteter med cykel  

 Förbättra cykelparkeringar vid prioriterade bytespunkter  

 Konkurrenskraft mot bilen (restidskvot, cykelandel)  

 

                                                           
10 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029. Region Uppsala, 2017-12-11. 
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I andra hand stöds cykelåtgärder för rekreation och turism  

 Utveckla cykelinfrastrukturen för rekreation och turism med koppling till stråken i Uppsala län 

 Felande länkar med potential för ökad tillgänglighet till turist- eller besöksmål längs stråken i 

Uppsala län 

 

Prioriteringsprinciper för trafiksäkerhetshöjande åtgärder  

Åtgärder längs statligt vägnät  

 Prioritering sker utifrån underlagsmaterial från Trafikverket, inventering av korsningar som 

bedöms ge störst effekt för ökad trafiksäkerhet.  

 Åtgärder som ger säkra vägar för skolbarn.  

 Åtgärder för statlig medfinansiering  

 I första hand åtgärder som bidrar till utvecklingen av ett regionalt cykelnät.  

 Åtgärder som bidrar till att stärka ett hela-resan-perspektiv med kollektivtrafik, gång och cykel.  

 I andra hand åtgärder enligt Förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala 

kollektivtrafikanläggningar m.m.  

 

Prioriteringsprinciper för åtgärder för regional utveckling 

 Åtgärder ska bidra till att uppfylla något eller några av de fokusområden som finns i regional 

utvecklingsstrategi och därtill kopplade mål. 

 

Prioriteringsprinciper för steg 1- och 2-åtgärder 

 Medel ska främst användas till åtgärder som kopplar till de stråkbaserade åtgärdsvalsstudier som 

genomförs i enlighet med kapitel 4 brister. 

 

4.4.3.  Trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 11 

I Uppsala läns trafikförsörjningsprogram bygger målen på tre nyttoperspektiv för samhället, 

medborgaren och resenären. Kollektivtrafiksystemet ska vara effektivt, jämlikt och attraktivt. 

Trafikförsörjningsprogrammet är kollektivtrafikmyndighetens övergripande styrdokument och anger 

mål och strategier för dess strategiska arbete. Eftersom investeringar i transportsystemet inom ramen 

för länstransportplanen påverkar kollektivtrafikens utvecklingsförutsättningar är det viktigt att mål 

och strategier överensstämmer. 

Målet om ett effektivt kollektivtrafiksystem handlar om att minska restiden i de viktigaste stråken och 

att verka för kollektivtrafiken blir en norm i samhällsplaneringen samt att tågtrafiken och trafikavtalen 

ska utvecklas. 

Målet om ett jämlikt kollektivtrafiksystem handlar om att skapa regional och lokal tillgänglighet och 

att bygga ett system som är relevant för det vardagliga resbehovet hos allt fler. Prissättningen av 

kollektivtrafikresorna har betydelse för ett jämlikt kollektivtrafiksystem. Genom att möjliggöra för fler 

att aktivt delta i samhället bidrar de kollektiva resmöjligheterna till att jämna ut skillnader mellan 

socioekonomiska grupper, liksom till att stärka integrationen i samhället. 

Målet om ett attraktivt kollektivtrafiksystem handlar om viljan att resa kollektivt. Resenärerna ska 

känna att kollektivtrafiken är att föredra eftersom den skapar mervärden i jämförelse till att resa med 

bil och att systemet levererar det som utlovats. 

                                                           
11 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2016 för Uppsala län. Landstinget i Uppsala län, 2016-09. 
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4.4.4. Regional cykelstrategi 12 

I den regionala cykelstrategin för Uppsala län presenteras tre mål med tillhörande strategier för hur 

målet ska uppfyllas: 

 Till år 2030 ska andelen kombinationsresor med cykel-kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 

år 2016, från 19 procent till 38 procent. Detta ska ske genom att bytet mellan olika transportmedel 

i resan upplevs som snabbt och effektivt ur ett hela-resan-perspektiv.  

 År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med år 2016, 

från 13 procent till 23 procent. Detta ska ske genom att kommunal, mellankommunal, regional och 

nationell cykelplanering underlättas.  

 År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med år 2017, 

från 8 till 4. Detta ska ske genom bättre, fler och säkrare cykelresor. 

 

4.4.5.  Översiktsplan 2016 för Östhammars kommun 13 

I översiktsplanen för Östhammar kommun tilldelas Öregrund rollen som serviceort, där ett antal 

gestaltningsråd har tagits fram för serviceorterna inom kommunen.  

 Beskriv alltid konsekvenserna av förtätning, omvandling eller nyexploatering för den befintliga 

miljön. 

 Respektera och utveckla de olika bebyggelseområdenas särdrag. 

 Skapa kontakt med omgivningen genom att öppna siktlinjer mot vackra vyer (till exempel 

sjöfronter eller omgivande landskap). 

 

Strategier som nämns som har bäring för denna åtgärdsvalsstudie och för trafiken är:  

 Samverka med regionala parter för att utveckla vägnät, farleder och kollektiva transporter. 

 Utveckla kollektivtrafikstråk och koppla samman olika resalternativ genom att skapa noder och 

moderna bytespunkter. 

 Integrera kollektivtrafiken i nya byggprojekt. 

 Utveckla ett trafiknät för alla med gång och cykelstråk som binder samman viktiga målpunkter i 

tätorterna. 

 Utveckla cykelstråk på landsbygden. 

 Arbeta med attitydpåverkan för att få fler att välja kollektiva transporter. 

4.5. Mål för problemlösning 

För att kunna utvärdera huruvida föreslagna åtgärder medverkar till att uppnå det övergripande syftet 

med denna åtgärdsvalsstudie har ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål tagits fram. Målen är 

framtagna av arbetsgruppen. I samband med dialogmöte 1 har det även funnits möjlighet för övriga 

intressenter att lämna synpunkter på gällande formulering av målen. 

Målen ska komplettera, fördjupa och precisera nationella, regionala och kommunala mål. 

Utgångspunkten är ökad framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Målen är indelade i sex olika 

kategorier. För varje kategori finns även förslag på indikatorer som kan användas för att bedöma 

graden av måluppfyllelse för en specifik åtgärd. Indikatorerna är tänkt att kvalitativt bedömas även om 

flera kan beräknas utifrån fysiska platsförutsättningar, trafikmängder och kända samband eller 

schabloner för olika åtgärder som finns till exempel i Trafikverkets effektkatalog.  

                                                           
12 Regional cykelstrategi för Uppsala län. Region Uppsala, 2017-12-19. 
13 Översiktsplan 2016. Östhammars kommun, 2016-12-13. 



 
 

32 (86) 

 

 

Mål kan till viss del vara motstridiga då förbättring inom ett område kan påverka ett annat negativt. 

Dock är detta inget anmärkningsvärt då målkonflikter kan t.ex. hanteras via en kombination av 

åtgärder som minimerar totala negativa effekter eller så kan en viss negativ påverkan vara acceptabel 

under förutsättning att den totala situationen förbättras i önskvärd riktning. 

Målen gäller främst infrastruktur som mest gent leder till färjeläget i Öregrund enligt tidigare 

definierat utredningsområde vilket förutom själva vägen för motorfordon även inkluderar 

infrastruktur för oskyddade trafikanter, sidoanläggningar för kollektivtrafiken och anslutande 

korsningspunkter för fordon och/eller oskyddade trafikanter. 

4.5.1. Tillgänglighet för kollektivtrafik 

 Tillgängligheten för kollektivtrafiken ska förbättras, även till och från Gräsö. 
 

Indikatorer 

 Påverkar åtgärd utbud till/från färjeläge avseende turtäthet? 

 Påverkar åtgärd synkronisering mellan buss och färja?  

 Påverkar åtgärd restid?  

 Påverkar åtgärd restidsosäkerhet (risken för störningar och fördröjningar)? 

 Påverkar åtgärd restidskvot (jämförs med nuvarande kollektivtrafik och bilresande)? 

 Påverkar åtgärd nytt/inducerat resande (alstras resor som inte fanns innan pga. förbättringar av 

kollektivtrafiken)? 

 Påverkar åtgärd överflyttning av resande från bil till kollektivtrafik? 

4.5.2. Tillgänglighet för oskyddade trafikanter 

 Tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter ska förbättras, även till och från Gräsö. 

 

Indikatorer  

 Påverkar åtgärd nytt/inducerat resande (alstras resor som inte fanns innan pga. förbättringar för 

gång- och cykeltrafik)? 

 Påverkar åtgärd överflyttning av resande från bil till gång- och cykeltrafik? 

 Påverkar åtgärd utrymmet för oskyddade trafikanter? 

 Påverkar åtgärd separeringsgrad mellan oskyddade trafikanter och fordon? 

 Påverkar åtgärd barriäreffekter orsakade av motorfordon? 

 Påverkar åtgärd genhetskvoter till viktiga målpunkter? 

 

4.5.3. Framkomlighet för övrig trafik 

 Negativ påverkan för lokala resor som orsakas av trafik till och från färjeläge ska minimeras 

 Framkomlighet för räddningstjänst och polis ska förbättras 

 Framkomlighet för resande till och från Gräsö ska förbättras 

 

Indikatorer 

 Påverkar åtgärd restider mellan utpekade målpunkter för övrig trafik? 

 Påverkar åtgärd köbildning på olämpliga platser? 

 Påverkar åtgärd fördröjning i korsningar?  
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4.5.4. Trafiksäkerhet och trygghet 

 Trafiksäkerheten och den upplevda tryggheten ska förbättras för alla trafikantgrupper där 

oskyddade trafikanter har högst prioritet 

Indikatorer 

 Påverkar åtgärd hastighetssäkringen i stråk och korsningspunkter? 

 Påverkar åtgärd separeringsgrad mellan oskyddade trafikanter och fordon i stråk och 

korsningspunkter? 

4.5.5. Miljö, hälsa, natur och kultur 

 Trafikens negativa påverkan på miljö och hälsa i Öregrunds tätort får inte öka 

 Möjligheten att välja hållbara transporter ska förbättras 

 Intrång på natur- och kulturvärden ska minimeras 

 

Indikatorer 

 Påverkar åtgärd utsläpp av CO2?  

 Påverkar åtgärd utsläpp av partiklar och kolväten?  

 Påverkar åtgärd antal påverkade personer av buller?  

 Påverkar åtgärd antal påverkade personer av vibrationer?  

 Påverkar åtgärd utsläpp av föroreningar i mark och vatten?  

 Påverkar åtgärd andel resor med gång, cykel och kollektivtrafik av det totala resandet?  

 Påverkar åtgärd andelen godstransporter med hållbara färdmedel?  

 Påverkar åtgärd utpekade naturvärden? 

 Påverkar åtgärd stadsbildens och gaturummets karaktär?  

 Påverkar åtgärd synbarheten av viktiga landmärken? 

 Påverkar åtgärd viktiga siktlinjer? 

 

4.5.6. Ortsutveckling 

 Ortsutvecklingen i Öregrund och på Gräsö ska främjas  

 

Indikatorer: 

 Påverkar åtgärder planerad ortsutveckling enligt den kommunala planeringsprocessen? 

 Påverkar åtgärder näringslivets tillgång till utemiljöer i hamnområdet? 

 Påverkar åtgärder möjligheter att bygga ut hamnen vid behov i framtiden? 
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5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar  

5.1. Problembeskrivning 

Brister och behov inom utredningsområdet och aktuell avgränsning har inhämtats från olika håll.  

 Arbetsgruppen genomförde under februari 2018 ett platsbesök i Öregrund. 

 Dialogmöte har genomförts med intressenter under mars 2018 där dessa gavs möjlighet att peka 

ut brister och behov.  

 Kundärenden från Trafikverket har sammanställts. 

 

Nedan har brister och behov sammanfattats. De grupperas under respektive transportsätt och anges 

dels som generella brister och platsspecifika (i avsnitt 5.1.2).   

5.1.1. Generella brister 

Nedan anges generella brister som gäller mer eller mindre hela utredningsområdet. 

 

Gång och cykel 

Hela sträckan genom Öregrunds tätort är bristfällig på olika sätt för oskyddade trafikanter. Inom 

utredningsområdet är infrastrukturen till stor del undermålig för oskyddade trafikanter och 

trafiksystemet verkar inte vara fullt ut planerat för gång- och cykeltrafik. Separeringsgrad mellan 

oskyddade trafikanter och övriga trafikslag är bristande och infrastrukturen för oskyddade är inte 

sammanhängande. Det finns inga hastighetssäkrade passager eller sträckor.  

 I princip avsaknad av cykelinfrastruktur och det är ofta oklart var cyklister ska placera sig. 

Observationer visar att de ibland kryssar mellan motorfordon som köar till färjan.  

 Även om det till stor del finns trottoarer är de ofta smala speciellt i hamnområdet. Sommartid när 

många besökare rör sig i Öregrund kan det bli trångt och fotgängare tvingas ut i gatan.   

 Vissa delar av gatunätet är inte tillräckligt stort för att tunga fordon ska kunna förflytta sig 

samtidigt som oskyddade trafikanter har tillräckligt med utrymme.  

 Det finns brister i vintervägunderhåll som ger brister i framkomlighet och döljer vägmarkeringen. 

Gående kan också pga. is och snö på trottoarer tvingas ut i körbanan.  

 Tillgänglighetsanpassningen av infrastrukturen har generellt stora brister t.ex. hållplatsen vid 

färjeläget. 

 Vägvisning och ledning saknas till stor del. 

 Sommartid tar evenemang och verksamheter (uteserveringar, marknadsstånd etc.) utrymme för 

oskyddade trafikanter i anspråk vilket tvingar ut oskyddade trafikanter bland fordonen. Detta 

förvärras av att antalet oskyddade trafikanter är många och ofta verkar fotgängare uppfatta 

genomgående gata till färjeläge som ett gångfartsområde. Det har observerats hur barn sprungit 

mitt på körbanan.   
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Bild 1. Vy över hamnområdet utanför ICA.   

Kollektivtrafik 

Infrastrukturen har dålig framkomlighet för bussar vid flera ställen, anslutande infrastruktur för 

resenärer har brister och att bussen inte kör till färjeläget under sommaren är några av de mest 

uppenbara bristerna. 

 Vägutformningen med smala gator påverkar kollektivtrafikens framkomlighet och gör det osäkert 

för andra trafikanter. Precis som för lastbilar behöver bussarna utrymme som kan påverka 

oskyddade trafikanter negativt.  

 Vissa hållplatser har låg standard. 

 Sommartid blir det långa avstånd till hållplatser när bussen inte angör färjeläge. 

 Kollektivtrafiken är dåligt synkroniserad med färjan och om bussen är sen är risken att missa 

färjan stor. Det upplevs riskfyllt att åka kollektivt från t.ex. Uppsala till Gräsö. Denna brist 

förstärks sommartid då buss stannar vid Smedjegatan.   

 Dålig turtäthet för bussen. Gäller speciellt trafiken mellan Östhammar och Öregrund. 

 

Bil 

Det lokala trafiksystemet i Öregrund är inte tillräckligt dimensionerat för den biltrafik som periodvis 

trafikerar sträckan sommartid och som ska med färjan. Dock är detta inte rimligt i ett mindre samhälle 

som Öregrund med tanke på stadsmiljön, bostäder och verksamheter.  

 Generellt finns en motsättning mellan lokal trafik och besökstrafik där den senare överbelastar 

Öregrunds tätort periodvis under sommarmånaderna. Trafiken till färjan skapar problem 

sommartid på grund av köbildning för all annan trafik. 
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 Att svänga ut från anslutningar när det är köer försvåras av dåligt med utrymme. Spärrområdena 

(som markerar en yta där köande fordon inte ska stanna) respekteras ofta dåligt och man släpper 

inte ut bilar från tvärgator. 

 Kösystem till färjan fungerar inte alltid bra då t.ex. bilar från tvärgator kan ställa sig före väntande 

fordon på huvudgatan. 

 Bilar verkar ofta stå på tomgång i köerna trots skyltar om tomgångskörning förbjuden. 

 Resande med färjan får bristfällig information om väntetider.  

 Räddningstjänsten har dålig framkomlighet sommartid pga. överbelastat trafiksystem. 

 Otydligt trafiksystem avseende vägutformning och utmärkning. Förekommer siktproblem vid flera 

platser. 

 Hastighetsgränsen 50 km/h upplevs som hög då trafiksituationen sommartid och trafikmiljön i 

övrigt motiverar en lägre hastighet. 

 Kan förekomma höga hastigheter in i tätortens början. 

 Dålig respekt för trafikregler i kombination med att övervakning sker sällan under sommaren 

 Många trafikanter verkar inte förstå att högerregeln gäller i samhället. 

 Problem med parkeringsbrist och olovlig parkering speciellt sommartid. 

 

 

Bild 2. Korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan med bl.a. trångt utrymme mellan husen som ger problem för 

långa fordon som ska svänga. 
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Godstransporter 

De problem som personbilstrafiken drabbas av förstärks ofta rejält för den tunga trafiken. Sträckan är 

trång och komplicerad för långa fordon. Det bedöms påverka förarnas arbetsmiljö negativt. 

 Väginfrastrukturen är undermålig gällande linjeföring, sikt och bredder för tung trafik. Ofta får 

tung trafik använda mötande körbana för att kunna ta ut svängarna. Speciellt svårt är det för 

lastbilar med släp t.ex. timmertransporter. Detta påverkar trafiksäkerheten negativt.  

 Vintervägunderhållet är bristfälligt och det förekommer att tung trafik fastnar i ICA-backen vid 

korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan. Ofta behöver de backa och ta fart igen om de fastnar.  

 Även tunga fordon verkar ofta vänta med motorn igång. 

 Den tunga trafiken påverkar kulturmiljön negativt.  

 Transporter av farligt gods kör rakt igenom Öregrunds samhälle för att komma till färjan. 

 

 

Bild 3. Framkomligheten för den tunga trafiken och den påverkan som ges på trafiksäkerhet och trygghet i 

centrala Öregrund är ett tydligt problem. 

Sjötransport 

Placeringen av färjeläget är grundproblematiken i denna åtgärdsvalsstudie samtidigt som färjan 

genererar positiva effekter även lokalt i Öregrund. 

 Färjorna har kapacitetsbrist sommartid. Dock användes en extra färja sommaren 2018 under 

högtrafikperioden vilket minskade problemen avsevärt. 
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5.1.2. Platsspecifika brister 

Detta avsnitt visar brister som har en tydlig lokalisering eller avgränsning. Varje brist är utmärkt i en 

karta, se Figur 12. Platsspecifika brister. Observera att samma nummer kan förekomma flera gånger 

vilket motsvarar en sträcka.  

 
Tabell 1. Platsspecifika brister. 

Nummer Transportsätt Typ Beskrivning 

1 Gång Trafiksäkerhet Korsningen 1184/Kyrkogatan/Rådhusgatan 

(ovanför ICA) är trång med dålig sikt. Denna 

brist är i högsta grad gällande för andra 

transportsätt som cykel, kollektivtrafik, bil och 

godstrafik (dock beskrivs bristen utförligt under 

denna punkt) Trafiksäkerheten påverkas 

speciellt negativt när långa fordon ska passera 

igenom korsningen. Filmer från korsningen 

bekräftar problembilden och visar att oskyddade 

trafikanter (och övriga trafikanter) får anpassa 

sitt beteende efter de långa fordonen. Det är inte 

bara långtradare eller dragbilar med trailers som 

får problem utan även lastbilar utan släp, bussar 

och husbilar. Körspårstester som genomförts 

visar att problembilden finns i olika grad oavsett 

vilket svängbeteende som tillämpas. 

2 Gång Trafiksäkerhet 

och 

tillgänglighet 

Vägsträckan längs Kyrkogatan (ICA-backen, 

mellan Rådhusgatan och Strandgatan) utgörs av 

en trång sektion med smala trottoarer. Det 

upplevs otryggt att korsa gatan vid ICA och 

förskolan samt att tillgängligheten har brister 

speciellt avseende barnvagnar. Trafiksäkerheten 

påverkas speciellt negativt när tunga fordon ska 

passera längs sträckan.  

3 Gång Trafiksäkerhet Utgången från ICA:s entré leder nästan rakt ut i 

gatan och omkring ICA/hamnområdet saknas 

hänvisat utrymme för fotgängare. 

4 Gång Tillgänglighet Sommartid är det svårt för äldre och 

barnfamiljer att ta sig till vårdcentralen. 

5 Gång Trafiksäkerhet Korsningen vid Systembolaget 

(Rådhusgatan/Hamngatan) har brister i 

trafiksäkerhet. Den är trång med dålig sikt. 

6 Cykel Tillgänglighet Avsaknad av cykelparkering i och omkring 

hamnområdet.  

7 Cykel Trafiksäkerhet Saknas passage över Södra Hamnplan vilket 

medför att folk passerar över gatan var som 

helst. Observationer visar att människor 

sommartid går över hela vägbanan, stannar mitt 

i vägen och verkar inte alls uppfatta att det är en 

delvis högt trafikerad gata till ett färjeläge.  

8 Cykel Tillgänglighet Söder om Södra Hamnplan saknas cykelväg vid 
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den stora ytan för parkering. 

9 Kollektivtrafik Tillgänglighet Bussen angör inte färjeläget sommartid utan 

stannar vid Smedjegatan. Speciellt barn, 

funktionshindrade och resande med mycket 

bagage påverkas av detta. Kollektivtrafiken blir 

mindre attraktiv, fler gående i hamnområdet 

och ökat användande av bil är en konsekvens. 

Även andra hållplatser i Öregrund trafikeras inte 

heller under denna period men färjeläget 

bedöms vara mest kritiskt.  

10 Kollektivtrafik Tillgänglighet Skyltningen av kollektivtrafikkörfältet ner till 

färjeläget förvirrar. Sommartid är regleringen 

att körfältet används av bilar till färjan för att 

kunna hantera köerna. Biltrafikanter förstår inte 

alltid skyltningen. 

11 Kollektivtrafik Trafiksäkerhet Området vid Långgatan-Pelekans backe stängs 

ibland av vid evenemang vilket förvärrar 

trängseln.  

12 Bil Trafiksäkerhet Korsningen Västergatan/Rådhusgatan är 

överdimensionerad. Otydlighet råder och 

vägmärke är placerat mitt i vägbanan. 

13 Bil Trafiksäkerhet Korsningen 1184/Kyrkogatan/Rådhusgatan 

upplevs farlig enligt beskrivning av brist nr 1. 

14 Bil Tillgänglighet Laddplatsen borde kunna användas för 

parkering. 

15 Bil Tillgänglighet Problem med parkering vid Lions scen på västra 

banken. 

16 Godstransporter Framkomlighet Framkomlighetsbrist vid Sporrongsvillan. 

17 Godstransporter Framkomlighet Framkomlighetsbrist vid 

Rådhusgatan/Strandgatan. 

18 Godstransporter Framkomlighet Framkomlighetsbrist vid 

Systembolaget/Rådhusgatan. 

19 Godstransporter Framkomlighet Olämplig parkering vid Systembolaget som 

påverkar framkomligheten. 

20 Godstransporter Framkomlighet Detta avser samma problem i ICA-backen som 

brist nr 2 men blir av en annan typ. 

21 Godstransporter Framkomlighet Olämplig parkering i hamnområdet. 

22 Sjötransport Trafiksäkerhet Placeringen av upptagningsplats för fritidsbåtar 

försämrar trafiksäkerheten. Kapaciteten är dålig 

vilket ger mera resande med färjan då båttrailers 

får åka till Äspskäret på Gräsö. 
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Figur 12. Platsspecifika brister. Observera att samma nummer kan förekomma flera gånger vilket motsvarar en sträcka. 
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Bild 4. Vy över brist 1 Korsningen 1184/Kyrkogatan/Rådhusgatan där långt fordon genomför sväng. För detta 

fordon var det även problematiskt i andra riktningen. Observera att det finns trottoarer på bägge sidor om 

gatan som fordonet svänger in på.  
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5.2. Befintliga förhållanden och utveckling  

Öregrund tillhör Östhammars kommun i Uppsala län. Östhammars kommun hade 2017 nästan 22 000 

invånare, och Öregrund hade 1 614 invånare 2017.  

 

 

Figur 13. Östhammars, Öregrunds och Gräsös geografiska placering. 

Sommartid pågår flera arrangemang som attraherar stora mängder av besökare. När t.ex. 

Roslagsloppet genomförs kan cirka 30 000-40 000 besökare komma.  

Öregrund är en gammal kuststad som är anlagd på medeltiden och som därefter har präglats av 

handel, fiske, sjöfart och badortsturism. Öregrund nämns som ett område i Östhammars kommun som 

är av riksintresse för kulturmiljövården. Utmed utredningssträckan finns en mängd olika målpunkter. 

Det finns bostäder i form av villor och flerfamiljshus och även småskalig handel med en mängd olika 

butiker, mataffär, bank och systembolag. 

 

Gräsö är Sveriges 10:e största ö med en längd på 30 km och bredd på 6 km. På ön bor det omkring 

1500 invånare permanent men sommartid ökar befolkning till cirka 5 000-7 000. På Gräsö finns det 

en affär som har öppet året runt, vandrarhem, camping och ett stort antal småföretagare inom 

jordbruks- och hantverksnäringen. På Gräsö finns Gräsö gårds naturreservat och Idöns naturreservat, 

bägge med områdesskydden naturreservat och Natura 2000. 

I översiktsplanen för Östhammar kommun tilldelas Öregrund rollen som serviceort, vilket innebär att 

orten har ett särskilt serviceansvar där ett antal gestaltningsråd har tagits fram, se kapitlet om mål. 

Öregrund beskrivs ha en viktig funktion för kustområdet där flera företag med koppling till 

marinteknik och marinbiologi har utvecklats.  
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I översiktsplanen nämns landmärken och mötesplatser vars värden är viktiga att värna. De 

landmärken som nämns är klockstapeln, Kyrkan, Fyrskeppet, Societetshuset, Sjövillan, Varvet och 

Gamla skolan. Som mötesplats nämns hamnen vara den främsta, men även skolan, biblioteket och 

Tallparken nämns. Möjligheten till utveckling av Öregrund bedöms vara god. Lucktomter gör det 

möjligt att ytterligare förtäta bebyggelsen som inramar stadskärnan. Särskild hänsyn krävs dock i 

hamnområdet som är av riksintresse för kulturmiljövården. I Öregrunds utkanter mot söder finns flera 

större områden där det pågår aktiv etablering av nya bostäder och verksamheter. Bättre 

trafiklösningar bedöms kunna stärka hamnområdets funktion som mötesplats. Ett utredningsområde 

finns för en väg i fall det blir aktuellt med en förflyttning av färjetrafiken. 

5.2.1.  Riksintressen 

Hela kustområdet i Östhammars kommun ingår i ett geografiskt riksintresseområde som sträcker sig 

från Arkösund i Östergötland och innefattar hela den uppländska kusten upp till Forsmark och Örskär. 

Området har tidigare benämnts riksintresse högexploaterad kust. Riksintresset gäller de natur- och 

kulturmiljövärden som finns längs kuststräckan, men ska inte hindra utvecklingen av befintliga 

tätorter eller av det lokala näringslivet, och inte heller av anläggningar som behövs för totalförsvaret14. 

Enligt Miljöbalken får exploatering och andra ingrepp i miljön här bara komma till stånd om de kan 

genomföras utan att påtagligt skada natur- och kulturmiljövärdena i området. Begränsningar gäller för 

fritidsbebyggelse och för nyetablering av stora och miljöstörande industrianläggningar. Östhammar 

kommuns tillämpning i översiktsplanen är enligt följande: 

 Riksintresset har av Östhammars kommun tolkats som området öster om väg 76 när det gäller 

handläggning av ärenden om bygglov och detaljplan.  

 Enstaka tillskott av hus för delårsboende tillåts endast i anslutning till etablerade 

fritidshusområden och med särskilda villkor. 

 En fortsatt utbyggnad av tätorterna och tillkommande helårsbostäder på landsbygden är förenligt 

med riksintresset. Påverkan på natur- och kulturmiljövärden prövas vid handläggning av planer 

och bygglov. 

 Skärgårdsutveckling och etablering av allmänna anläggningar för turism och friluftsliv kan bidra 

till att upprätthålla eller förstärka värdena i riksintresset. Eventuell påverkan på värdena i 

riksintresset ska utredas vid prövning av sådana nya verksamheter. 

 Kustområdet ska generellt undantas från etablering av gruppstationer för vindkraft. 

 

Öregrunds stadskärna innefattas i ett riksintresse för kulturmiljövård. Riksintresse för 

kulturmiljövården är ett urval av miljöer som ska representera hela landets 10 000-åriga historia, från 

stenålder till nutid. I Öregrund finns en välbevarad rutnätsplan med småskalig träbebyggelse i 

huvudsak från 1800-talet, samt kyrkan som byggdes i slutet av 1400-talet. Kommunens tillämpning är 

enligt översiktsplanen: 

 Vid prövning av tillståndsansökningar och bygglov kontrollerar kommunen om ett riksintresse för 

kulturmiljövård berörs och kan påverkas på ett betydande sätt. 

 Åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljöer av riksintresse ska konsekvensbeskrivas 

med avseende på områdets värden och karaktär. Möjliga alternativ ska undersökas. 

 

Hela kuststräckan i Östhammars kommun är utpekad som ett riksintresseområde för yrkesfisket, och 

är en del av riksintresseområdet Bottenhavet. Fisket karaktäriseras av ett småskaligt kustfiske efter 

strömming, sik, lax, abborre, gös och gädda. Hamnen i Öregrund är av riksintresse för fiske. 

                                                           
14 Översiktsplan 2016. Östhammars kommun, 2016-12-13. 



 
 

44 (86) 

 

 

Kommunens uppfattning är enligt översiktsplanen att skalan på yrkesfisket inte innebär någon 

konflikt med riksintresse kust- och skärgård eller Gräsö-Singö. Närvaron av yrkesfiskare bidrar till en 

levande skärgård och att många av skärgårdens natur- och kulturmiljövärden kan upprätthållas. 

Planerade aktiviteter för att höja den ekologiska statusen i innerskärgården kan bidra till att 

upprätthålla områdets funktion för yrkesfiske. I Öregrunds hamn har ett kajområde reserverats för 

fiskebåtar. 

 

 

Figur 14. Utpekade områden för kultur och miljö.15 

  

                                                           
15 Förstudie – Infarten och Hamntorget i Öregrund. Vägverket, 2003-06. 
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5.2.2. Viktiga målpunkter 

Flera viktiga målpunkter finns utmed utredningsområdet, Figur 15. visar en överskådlig bild över 

dessa. Målpunkter inom området är Ica, Systembolaget, några hotell, Coop, restauranger, 

hamnen/gästhamn, färjeläget, bostäder, Gräsö, förskola, vårdcentral, kyrkans hus och bibliotek. 

 

 

Figur 15. Målpunkter vid utredningsområdet 16. Observerar att bensinmacken vid Hamntorget är nedlagd. 

  

                                                           
16 Förstudie – Infarten och Hamntorget i Öregrund. Vägverket, 2003-06. 
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5.2.3.  Trafiksystemet 

Från E4 och Uppsala går väg 288 mot Östhammar där den ansluter väg 76 som går mellan Norrtälje 

och Gävle. Från väg 76 går Västergatan (länsväg 1100) in mot Öregrund. En bit in i Öregrunds tätort 

byter Västergatan namn till Rådhusgatan (länsväg 1100). Rådhusgatan viker av mot färjeläget och 

byter namn till Södra Hamnplan (länsväg 1184). Sista sträckan ut mot Öregrunds färjeläge byts 

namnet till Skatgränd (länsväg 1184). Gräsöleden (1184) inklusive anslutningsväg på Gräsö slutar i en 

trevägskorsning med väg 183 på Gräsö. I Figur 16. Årsmedelsdygnstrafik (f/d) där andel tung trafik 

anges inom parantes. 

 

Figur 16. Årsmedelsdygnstrafik (f/d) där andel tung trafik anges inom parantes.17 

 
  

                                                           
17 Trafikflödeskartan, Trafikverket (http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden) 

 

http://vtf.trafikverket.se/SeTrafikfloden
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Hastighetsbegränsningen från väg 76 in mot Öregrund är 80 km/h. Där gles bebyggelse utmed vägen 

infaller några hundra meter innan tätorten sänks hastigheten till 70 km/h. Där tätorten börjar, och 

inom hela tätorten är hastighetsbegränsningen 50 km/h med något lokalt undantag. Figur 17 visar 

hastighetsbegränsningarna kring Öregrund. 

 

 
Figur 17 Hastighetsgränser kring Öregrund. 

 

Trafikverket har i samverkan med upprättare för länsplanerna tagit fram vägar som bedöms vara de 

viktigaste för den nationella och regionala tillgängligheten. Dessa vägar benämns som Funktionellt 

prioriterat vägnät. Det vägnätet som är utpekat ska utgöra ett planeringsunderlag för hur vägar och 

åtgärder längs dem ska prioriteras i samhällsplaneringen. Västergatan som leder från väg 76 in till 

Öregrund tillhör det funktionella prioriterade vägnätet där den räknas som en kompletterande 

regionalt viktig väg, se Figur 18. 
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Figur 18 Funktionellt prioriterat vägnät där 1100/Västergatan är en kompletterande regional viktig väg. 

5.2.4. Gräsöleden 

Gräsöleden är en 1 000 m lång färjeled mellan Öregrund-Gräsö, där Färjerederiet som är en del av 

Trafikverket ansvarar för färjetrafiken. Överfartstid är omkring 5 minuter och färjan är avgiftsfri. 

Enligt gällande tidtabell gör färjan 43 turer på vardagar, 40 turer på lördagar och 37 turer på söndagar. 

Färjan som används, Merkurius, kom till leden med förevändning att hon skulle klara sommartrafiken 

själv och då gå med lite överkapacitet över vinterhalvåret. Kapaciteten är på 60 bilar. En reservfärja, 

Svea, finns som rymmer 20 personbilar. Under sommaren 2018 mellan 2 juli-12 augusti användes 

Svea för extra färjeturer under högtrafik och gick utanför turlistan i sex veckor. Trafikverket 

genomförde under denna period mätning och filmning för att studera hur trafiksituationen påverkades 

genom centrala Öregrund av de extra färjeturerna. Se bilaga 4 ”Analys kameraövervakning och 

trafikmätning Öregrund” för utförlig beskrivning och analys men sammanfattningsvis kan konstateras 

att problemen minskade markant och köerna blev betydligt kortare. Även om kölängdernas omfattning 

minskade användes dock kollektivtrafikkörfältet av väntande fordon så det problemet kvarstod. 

Bemanningen på färjorna är en befälhavare och en maskinist/matros, där jobbpassen är på 12 timmar 

och bytet sker mellan 06:20 och 18:20. Färjorna är bemannade samtliga av årets dagar. Det finns en 

beredskapsplan i händelse av olycka på Forsmark.  

Tidigare år har Trafikverket istället för att låta Svea köra extraturer under sex veckor handlat upp ett 

antal trafiktillfällen med extrafärja. Totalt var det omkring tio dagar som handlades upp exempelvis 

under midsommar och storhelger då det är känt att det är extra högt tryck på leden. Med denna 

extrafärja har timkapaciteten utökats med upp till 60-80 personbilar. Den höga belastningen på 

ordinarie färja med den stora känsligheten för störningar ledde fram till beslutet att införa Svea. 

Planer finns på att i framtiden införa två jämnstora färjor som rymmer 40-50 bilar. Dessa mindre 

färjor har en kortare omloppstid och skulle hinna med fler turer per timme.  



 
 

49 (86) 

 

 

Gräsöleden tillhör standardklass F2 vilket innebär att det ställs vissa krav på anläggningen för att 

användarens behov ska uppfyllas. Följande punkter ska uppfyllas inom standardklass F2: 

 Trafikanten ska i normalfallet inte behöva stå över mer än en tur. Semestertrafik och 

evenemangstrafik betraktas här ej som normaltrafik. 

 Tillgänglighetsanalysens fem kriterier, varierar god/acceptabel tillgänglighet i standardklasserna 

för minsta möjliga restid samt restid vid missad tur i rusningstrafik. 

 Krav på nattrafik till (utan alternativ förbindelse) 

 Dubbleringstur 

 Punktlighet 95 % 

 Krav på cykelställ på färja och cykelskjul vid färjeläge 

 Krav på uppvärmt passagerarutrymme vid nyinvesteringar eller om överfartstiden är mer än 15 

min 

 Bullerriktvärden för arbetsmiljö ska vara vägledande i passagerarutrymmet vid nyinvesteringar 

eller om överfartstiden är mer än 15 min 

 

I Figur 19. Trafikstatistik för Gräsöleden.visas trafikstatistik för Gräsöleden mellan 2008-2017. I 

genomsnitt avgick drygt 14 100 turer per år under denna period. Två grupper visas nedan. Totala 

antalet fordon inkluderar alla fordon utom tvåhjuliga och övriga resenärer inkluderar alla typer av 

oskyddade trafikanter även MC och moped. Med personbilsekvivalent (PBE) menas att alla fordon har 

räknats om till personbilar och att t.ex. tunga fordon motsvarar flera personbilar.  

 

 

Figur 19. Trafikstatistik för Gräsöleden. 

Överlag ses en stigande trend avseende bilar medan övriga sjunkit i antal över perioden. 2008 var 

antalet övriga resenärer nästan 120 000 stycken medan 2017 var siffran drygt 90 000. 

 

Om man jämför med andra allmänna färjeleder hör Gräsöleden till de mera trafikerade även om det är 

stor skillnad jämfört med de som ligger i toppen. Gräsöleden låg 2017 på plats 13 av totalt 38 leder 

gällande högst antal PBE. Hönöleden som var mest trafikerade fraktade totalt cirka 1,4 miljoner PBE 

mot Gräsöledens 421 000. Nedan visas trafiksiffror för alla allmänna färjeleder år 2016.  
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Figur 20. Totala resandet uttryckt i personbilsekvivalenter för allmänna färjeleder år 2016. 

 

Nedan visas antalet fordon som använder Gräsöleden för tre utvalda månader under 2016 och 2017. 

 

 

Figur 21. Urval av totala antalet fordon som åker över Gräsöleden per månad. 

 

Det ses att differensen mellan högsäsongen under sommaren och lågsäsongen är markant. I juli är 

antalet fordon runt fyra gånger så högt.  
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Nedan visas fördelningen av antalet fordon fördelat per dygn under en period från 2016 till och med 

september 2017.  

 

 

Figur 22. Personbilsekvivalenter fördelat över drygt 1,5 år. 

Här ses tydligt säsongsvariationen med upp emot fem gånger fler fordon ett sommardygn jämfört med 

ett vinterdygn. 

 

I Figur 23. Personbilsekvivalenter fördelat per halvtimme och veckodag under sommaren. visas 

trafiken under sommaren fördelat per halvtimme och veckodag. 

 
Figur 23. Personbilsekvivalenter fördelat per halvtimme och veckodag under sommaren. 
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Det kan konstateras att flödet håller sig ganska högt under en stor del av dagen med en tydlig topp som 

indikerar en kvällsrusning. Under vardagar under lågsäsong finns troligen en topp på morgonen med 

samtidigt som flödet mitt på dagen är lägre för åter stiga under kvällsrusningen.  

 

Ovanstående data visar bland annat på följande 

 Resandet med färjan varierar kraftigt under året där toppen nås under midsommar men börjar 

växa under juni och trappar av under augusti. 

 Trafiksystemet i Öregrund får alltså under sommaren hantera biltrafik som kan vara cirka fyra 

gånger större än under vintern. 

 Sommartrafiken genererar troligen betydligt ökad fördröjning för lokala resor i Öregrund och 

Gräsö d.v.s. för boende och verksamma. 

 Under sommarens trafiktopp har Öregrund flest antal besökare i övrigt vilket förvärrar situationen 

ytterligare. 

 Resandet per dygn är ganska konstant under en sommardag med en topp runt 16:00-16:30. 

 

5.2.5. Kollektivtrafik  

Öregrunds tätort trafikeras av linje 811 och 853. Busslinjerna stannar vid hållplatser utmärkta i Figur 

24. Linje 811 kör mellan Uppsala-Öregrund med halvtimmestrafik under rusningstid varje vardag. 

Restiden mellan orterna är 1:40. I kustområdet runt Gräsö, Öregrund och Söderön finns anropsstyrd 

kollektivtrafik under sommarhalvåret (Östhammar- Långalma-Raggarön och Öregrund- södra Gräsö-

norra Gräsö). Under skolåret finns ordinarie skolbussturer som alla kan använda. Linje 853 är 

anropstyrd som trafikerar under skollov och kan beställas 2 timmar innan avresa. Linje 853 övergår 

vid färjeläget i Öregrund till Gräsöfärjan för att sedan fortsätta till Äspskärs brygga längst söderut på 

Gräsö. 

 

Figur 24. Placering av busshållplatser. 

 

Det finns total 6 hållplatslägen i tätorten. Hållplats nr 6, Öregrund Hamntorget, saknas det 

resandeuppgifter om därav anges inte den i tabell nedan. Resandet med kollektivtrafik har ökat de 
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senaste åren och har förändrats enligt Tabell 2 mellan 2015-2017 för de hållplatser som visas i Figur 

24. 

 
Tabell 2. Resandeutveckling mellan 2015-2017 för busshållplatser. 

Numrering i Figur 24 Hållplats  Procentuell förändring av 

antalet påstigande mellan 

2015-2017 

1 Öregrund färjeläget Minskning med ca 5 % 

2 Systembolaget Minskning med ca 20 % 

3 Smedjegatan (ny hållplats 2017) Ökning med ca 70 % 

4 Hummelvägen Ökning med ca 70 % 

5 Kavarövägen Varken ökning eller minskning 

 

Det förekommer en viss variation för antalet resenärer med buss till och från hållplats Öregrund 

färjeläget beroende på årstid, se Tabell 3. 

Tabell 3. Antal på- och avstigande vid busshållplatsen vid Öregrunds färjeläge per dygn 2017. 

Säsong Antal påstigande Antal avstigande 

Vår 93 88 

Sommar 115 74 

Höst/vinter 83 84 

 

Kollektivtrafikförbättringar av hållplatser genomfördes i projektet 100 Uppåt där exempelvis en 

tillfällig busshållplats (Smedjegatan) anlades under år 2017.  I projektet tillgänglighetsanpassades 

hållplatser och förbättrades på andra sätt.  

 

Under sommarperioden trafikerar inte busslinjerna hållplatserna längre in i Öregrund utan vänder vid 

Smedjegatan. Anledningen till detta är det ökade trafiktrycket i Öregrunds tätort under sommaren. På 

grund av trängseln kan bussarna inte ta sig hela vägen ner till färjeläget och de kan inte heller vända 

där. Hållplatsen vid Smedjegatan har cirka 200 på- och avstigande per vardagsmedeldygn. 

 

Lokal båttrafik i mindre skala förekommer för att tillgodose skärgårdsbornas behov av skolskjutsar, 

hemtjänst, sjukresor, turisttrafik med mera. Bryggor avsedda för sådan trafik finns bland annat på 

Gräsö vid Äspskär, Örskärssund och färjeläget i Öregrund, på Ormön, Raggarön och Söderön 

(Sundsveden och Älvsnäs). 

5.2.6. Gång och cykel 

Cykling och gång sker i blandtrafik utmed Västergatan fram till Öregrunds tätort. Cykling inom 

tätorten sker även där i blandtrafik. Från och med att tätorten börjar finns trottoar avsedd för gående 

utmed Västergatan/Rådhusgatan i princip hela sträckan ner till färjeläget, det finns några undantag. 

Dock finns inte trottoar på bägge sidor längs hela sträckan (se Figur 25). Trafikverket har tagit fram en 
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lathund för klassning av passagepunkter. Passagerna får klassningen säker, delvis säker eller osäker 

utifrån passagetyp, farthindertyp och reglerad hastighetsgräns.  

 

Figur 25. Gångstråk utmed utredningssträckan. Grönt är trottoar för gående och blått är sträckor där gående 

avskiljs med målad heldragen linje från fordonstrafiken samt punkt 1-5 markerar befintliga övergångsställen.  

Röda linjer är statliga vägar.  

 

Beskrivning av passagepunkter i Öregrund (se Figur 25). Dessa har klassificerats enligt Trafikverkets 

lathund med kriterier för klassificering av GCM-passager som ”säker”, ”delvis säker” eller ”osäker 

passage”. 

1. Övergångsställe som sammanbinder trottoarer på respektive sida av vägen i anslutning till 

busshållplats Öregrund Hummelvägen. Passagen är ett övergångsställe i plan utan farthinder och 

hastighetsbegränsningen är 50 km/tim vilket gör att passagen klassificeras som osäker. 

2. Övergångsställe som sammanbinder trottoarer på respektive sida av vägen. Butiker och handel på 

bägge sidor om vägen. Passagen är ett övergångsställe i plan utan farthinder och 

hastighetsbegränsningen är 50 km/tim vilket gör att passagen klassificeras som osäker. 

3. Övergångsställe som sammanbinder trottoarer på respektive sida av vägen. Butiker och handel på 

bägge sidor om vägen. Passagen är ett övergångsställe i plan utan farthinder och 

hastighetsbegränsningen är 50 km/tim vilket gör att passagen klassificeras som osäker. 

4. Övergångsställe som sammanbinder trottoarer på respektive sida av vägen. Butiker och handel på 

bägge sidor om vägen. Passagen är ett övergångsställe i plan utan farthinder och 

hastighetsbegränsningen är 50 km/tim vilket gör att passagen klassificeras som osäker. 
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5. Övergångsställe från personalparkering vid färjeläget till trottoar som leder ner till färjeläget. 

Passagen är ett övergångsställe i plan utan farthinder och hastighetsbegränsningen är 50 km/tim 

vilket gör att passagen klassificeras som osäker. 

 

Samtliga passager klassificeras som osäkra. Det beror främst på att hastigheten på vägen är 50 km/h, 

och att farthinder i anslutning till passagerna saknas i samtliga fall.  

5.2.7.  Olyckor 

Information om trafikolyckor har hämtats från Transportstyrelsen system STRADA (Swedish Traffic 

Accident Data Acquisition). Det är en databas med information om vägolyckor där personskador 

förekommer. Uppgifterna i STRADA kommer från polis och sjukvård. Figur 26 visar placeringar för de 

trafikolyckor som inträffade mellan 2003-2017 inom det markerade området. Totalt inträffade det 

mellan 2003-2017 18 olyckor varav två dödsolyckor, sju med måttlig skadade och åtta med lindrigt 

skadade samt en där skadegraden är okänd. Bägge dödsolyckor är mellan fotgängare-motorfordon. 

Olyckorna har uteslutande inträffat inom Öregrund tätort samt på Västergatan/Kavarövägen. 

 

Figur 26. Olyckor inträffade mellan 2003-2017 från STRADA.  
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6. Alternativa lösningar  

Detta kapitel beskriver hur åtgärdsgeneringen skett. Grundläggande för detta har varit den i 

åtgärdsvalsstudien tidigare framtagna brist- och behovsbeskrivningen samt att fyrstegsprincipen har 

använts. Arbetet resulterade i en bruttolista med åtgärder. Med utgångspunkt från denna har förslagen 

sedan bearbetats och hänsyn har tagits till graden av måluppfyllelse, resultat av den samlade 

effektbedömningen och andra parametrar. Detta har inneburit att vissa åtgärder ej kvalificerats för 

vidare hantering och dessa redovisas i bilagan för bortvalda åtgärder. 

6.1. Fyrstegsprincipen  

Fyrstegsprincipen är en hushållningsprincip som innebär att möjliga förbättringar i transportsystemet 

ska prövas stegvis. Åtgärder ur de lägsta stegen är mest resurs- och kostnadseffektiva och ska därför 

prioriteras för att lösa identifierade problem. Först i sista hand ska om- eller nybyggnad av 

infrastruktur väljas. Traditionellt har planeringen av transportsystemet handlat om att bygga om eller 

bygga ny infrastruktur men att bygga nytt är kostsamt och innebär i regel negativ påverkan på miljö 

samt förbrukning av naturresurser.  

 
Figur 27. Åtgärdsgenerering enligt fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket. 

 

Värt att notera är att en åtgärd i ett av stegen ofta kan ge effekter i flera andra steg. Att exempelvis 

bygga en cykelbana (steg 3 eller 4) kan sekundärt ge både effektivare utnyttjande av befintligt system 

(steg 2) och förändra val av transportsätt (steg 1). Nedanstående bild är en bra illustration av 

principens tillämpning – arbetet med transportsnål samhällsplanering och effektivisering av 

transportsystemet måste pågå kontinuerligt.  

 
 

 



 
 

57 (86) 

 

 

Figur 28. Fyrstegsprincipen och samhällsutvecklingen. Källa: Trivector. 

 

6.2. Åtgärdsgenereringsprocessen  

Merparten av de åtgärdsförslag som studerats inom ramen för åtgärdsvalsstudien genererades vid 

dialogmöte nr 2 som hölls i april 2018 i Öregrund. Vid workshopen hade deltagarna till uppgift att 

generera åtgärder som hanterar de brister som identifierats vid dialogmöte 1 eller som kommit till 

projektets kännedom på andra sätt. Dialogmötet resulterade i en bruttolista med ett stort antal förslag 

på åtgärder.  

 

Efter dialogmötet har projektets arbetsgrupp bearbetat åtgärderna, sorterat bort de åtgärder som inte 

bedöms lösa identifierade problem i tillräcklig utsträckning och därefter bedömt återstående åtgärders 

måluppfyllelse. Arbetsgruppen har även kompletterat bruttolistan med ytterligare åtgärder. 

I bilaga 1 redovisas de åtgärder som har sorterats bort i ett första skede eller valts bort eftersom de inte 

bidrar till åtgärdsvalsstudiens mål i tillräcklig utsträckning eller av andra anledningar inte bedöms 

lämpliga att gå vidare med. En kort motivering ges till varför arbetsgruppen valt att inte gå vidare med 

respektive åtgärd. 

 

Det bör belysas att det mycket väl kan finnas lämpliga åtgärder som av någon anledning inte kommit 

med i arbetet med åtgärdsvalsstudien. Varje enskild aktör står givetvis fri att genomföra åtgärder även 

utanför åtgärdsvalsstudiens ram.   

6.3. Åtgärder och åtgärdspaket 

För att enklare kunna bedöma och jämföra olika åtgärder har åtgärderna delats in i olika åtgärdspaket. 

Inledningen baseras huvudsakligen på typ av åtgärd och vilken typ av brist eller behov de avser att 

lösa. Indelningen kan också styras av vilket steg i fyrstegsprincipen de tillhör (se avsnitt 6.4)  

I åtgärdstabellerna i avsnitt 6.4 är de olika stegen illustrerade med färger enligt Figur 29.  

 
Åtgärd i steg 1 eller 2 

Åtgärd i steg 3 

Åtgärd i steg 4 

Figur 29. Färg indikerar till vilket steg i fyrstegsprincipen som åtgärder kan härledas. 

 

I många fall kan enskilda åtgärder genomföras separat. I flera fall kan flera enskilda åtgärder inom ett 

paket kombineras för ytterligare effekt. Vissa åtgärder är beroende av andra åtgärder för att önskad 

effekt ska uppnås. I några fall kan flera åtgärder ses som olika lösningar på samma problem. I dessa 
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fall finns variationer mellan åtgärderna vad gäller exempelvis tidshorisont och kostnadsbedömning. 

Åtgärder som då genomförs i ett tidigt stadium är inte motstridiga med åtgärder på längre sikt utan 

kan betraktas som trimningslösningar som upprätthåller önskad funktion fram tills det är aktuellt att 

genomföra större åtgärd. 

 

I flera fall kan åtgärder i de tidigare stegen genomföras relativt snart medan åtgärder i steg 4 oftast kan 

ses som möjliga att genomföra först på lång sikt. För varje åtgärd har en bedömning för när åtgärden 

kan vara aktuell att genomföra gjorts. I åtgärdstabellerna avsnitt 6.4 anges om respektive åtgärd är 

aktuell att genomföra på kort, medellång eller lång sikt. 

I åtgärdsvalsstudien används enligt tidigare följande tidsperspektiv för genomförande av åtgärder.   

 Kort sikt, inom fem år 

 Medellång sikt, inom planperioden för Länstransportplanen, till 2023–2029 

 Lång sikt, bortom planperioden, efter 2029 

 

Det är tillräckligt om en åtgärd tillhörande en viss tidshorisont påbörjas inom den, åtgärden behöver 

inte vara slutförd. 

 

I tabellerna i avsnitt 6.4 anges även vilken eller vilka aktörer som bedöms vara ansvarig för vidare 

hantering av respektive åtgärd.  

6.3.1. Effekt- och kostnadsbedömning 

För åtgärdsförslagen har någon form av samlad effektbedömning (SEB) gjorts i enlighet med 

Trafikverkets riktlinjer. Dock har vissa nya ställningstaganden och slutsatser om åtgärder gjorts efter 

att arbetet med SEB blivit klart. Jämfört med informationen i SEB kan då åtgärder ha förändrats, valts 

bort eller tillkommit och för vissa åtgärdsförslag kan andra bedömningar gjorts för mål och effekter 

som skiljer sig från tidigare sådana. Därav finns det till viss del en diskrepans mellan 

åtgärdsbeskrivningarna i rapporten och åtgärdsbeskrivningar i bilaga 3 som innehåller SEB.  

 

I tabellerna i avsnitt 6.4 återfinns sammanfattningar av beräknade och/eller bedömda effekter under 

”Bedömd effekt”. Fullständiga effektbedömningar finns i bilaga 3 (som till viss del skiljer sig från 

rapporten enligt ovan stycke).  

 

Två typer av samlad effektbedömning har genomförts. En enklare variant där kvalitativa bedömningar 

har gjorts om vilka effekter som uppstår vid införande åtgärderna. Den andra mera omfattande 

varianten har tillämpats för några av åtgärderna och för dessa har effekterna kvalitativt bedömts i 

kombination med en samhällsekonomisk kalkyl där effekter beräknats och en nettonuvärdeskvot 

(NNK) har tagits fram. Nettonuvärdet är summan av alla positiva och negativa nyttoeffekter minus 

investeringskostnaden. Nettonuvärdeskvoten är nettonuvärdet dividerat med den 

samhällsekonomiska investeringskostnaden. Om ett NNK är större än noll bedöms åtgärden som 

lönsam. 

 

I samband med att effekter bedömts har även kostnadsbedömningar gjorts för respektive åtgärd. Det 

bör understrykas att en kostnadsbedömning i detta tidiga skede endast ska ses som en grov indikering 

på kostnaden för att genomföra en viss åtgärd. För vissa åtgärder krävs ytterligare utredning eller 

precisering av åtgärden för att kunna göra en kostnadsuppskattning, i dessa fall anges ”Ej bedömd”. 

Kostnader för vägplan i de fall det är relevant har inte gjorts utan det är en tillkommande kostnad som 

måste hanteras i senare skede. 
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6.3.2. Måluppfyllelse 

I det inledande arbetet med åtgärdsvalsstudien sattes ett antal åtgärdsvalsstudiespecifika mål upp, se 

avsnitt 6.4. För varje åtgärd har bedömningar gjorts om huruvida åtgärden bidrar till att uppfylla de 

uppsatta målen. Bedömningen redovisas enligt målkategorier. I tabellerna i avsnitt 6.4 illustreras 

måluppfyllelsebedömningen i form av färgmarkeringar enligt bedömningsskalan i Figur 30. 

 

Figur 30. Bedömningsskala för måluppfyllelse. 

 

I tabellerna i avsnitt 6.4 förkortas målkategorierna enligt nedan: 

 

Koll = Tillgänglighet för kollektivtrafik  

GC = Tillgänglighet för oskyddade trafikanter  

Bil = Framkomlighet för övrig trafik 

TS = Trafiksäkerhet och trygghet 

Miljö =  Miljö, hälsa, natur och kultur 

Ort = Ortsutveckling 

 

6.3.3. Bortvalda åtgärder 

Bortvalda åtgärder har uteslutits från vidare hantering enligt någon av följande principer 

 Åtgärden bedöms inte lösa någon identifierad brist eller behov. 

 Genomförandet av åtgärden har bedömts vara icke realistiskt. Avser främst kostnaden. 

 Åtgärden genomförs redan eller planeras att genomföras i annan process. 

 Åtgärden har dålig måluppfyllelse, 

 Åtgärden är inte motiverad att genomföra utifrån resultatet från den samlade effektbedömningen. 
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6.4. Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar 

Detta avsnitt beskriver de åtgärder som kvalificerat sig för vidare hantering där. De åtgärder som har 

valts bort redovisas i bilaga 1 Bortvalda åtgärder.  

 

6.4.1. Paket steg 1- och 2-åtgärder 

 

1. Utred om införandet av lånecykelsystem 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Utredning om ett system för lånecyklar kan implementeras som exempelvis turister kan använda. 
Man ska kunna använda cyklarna i Öregrund och på Gräsö. I åtgärden ingår, förutom cyklar, även 
uppställningsplatser med cykelställ och system för försäljning av lånekort. Lånekort bör kunna köpas 
på internet (app), hos återförsäljare eller i automat. 

Bedömd effekt Åtgärden är en fördjupad utredning men om den visar på att utredd åtgärd ska införas innebär detta 
troligen positiva effekter för besökare och orten. Det är alltså ett införande av lånecykelsystem som 
har effektbedömts, inte själva utredningen. Om överflyttning kan ske från bil till cykel lokalt i 
Öregrund är det positivt då trafikbelastningen minskar i systemet samtidigt som trafiksäkerheten kan 
påverkas negativt.  

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

2. Informationskampanj som påverkar beteendet och verkar för säkrare och miljövänligare 
transporter 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad 200 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Omfattar mobility management-åtgärder där påverkansåtgärder genomförs i syfte att öka 
trafiksäkerheten och minska bilanvändandet. Följande delåtgärder ingår 

 Påverka hastighetsbeteendet och uppmuntra hastighetsefterlevnad.  

 Påverka så annat färdmedel än bil väljs. 

Bedömd effekt Svårt att bedöma åtgärden då metod bestäms i nästa skede. Dock om syftet uppnås blir 
trafiksäkerheten förbättrad genom bättre hastighetsefterlevnad samtidigt som andra positiva effekter 
kan fås på hälsa och miljö samt i orten som helhet om överflyttning från bil till kollektivtrafik, gång och 
cykel kan ske. Dock finns det en risk att trafiksäkerheten påverkas negativt om bil ersätts av t.ex. 
cykel. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

3. Ta fram en parkeringsstrategi för Öregrund 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad 300 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att hela parkeringsfrågan i Öregrund och på Gräsö utreds. Exempel på 
frågeställningar är att undersöka hur olika regleringar och avgifter kan användas, vilka parkeringar 
som ska byggas om, vilka som ska tillkomma och vilka som ska tas bort. Det bör eftersträvas att 
parkeringslösningarna underlättar för bilfritt resande med färjan och att trafikbelastningen minskar i 
tätorten. Hänsyn ska tas till t.ex. infartsparkeringar, parkeringar på Gräsö samt cykelparkeringar vid 
färjelägen. 

Bedömd effekt Det är först när strategin är framtagen som effekterna kan bedömas men om övergripande syfte är 
att effektivisera användningen av parkering, verka för bilfritt resande och att trafikbelastningen 
minskar påverkas kollektivtrafik, gång och cykel, trafiksäkerhet, miljö och hälsa positivt.   

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

4. Hastighetsöversyn inom Öregrunds tätort 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad Ej bedömd. Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär kommunen genomför en hastighetsöversyn där högsta gällande hastighetsgräns 
anpassas utifrån trafikmiljöns beskaffenhet, hur den används och hur man tänker sig framtida 
funktion. 

Bedömd effekt Översynen bedöms ge säkrare trafik och ökad respekt för hastighetsgränserna. När det gäller 
framkomlighet och miljö är det svårt att bedöma dessa parametrar innan översynen är genomförd. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 
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5. Förtydligande av upplysning om att tomgångskörning ej är tillåtet 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad 10 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att befintliga märken som anger detta förtydligas eller kompletteras av ytterligare 
märken 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms ge en mindre miljöförbättrande påverkan.  

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

6. Förbättrad målning av befintliga spärrområden längs Södra Hamnplan/Skatgränd 

Ansvarig Trafikverket Kostnad 25 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Denna åtgärd innebär att befintliga spärrområdena vid korsningarna närmast färjeläget förbättras och 
utökas vid behov samt att spärrområdet i kurvan innan färjeläget förbättras.  

Bedömd effekt Åtgärden bedöms ge en förbättring av framkomligheten för främst den lokala trafiken.  

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

7. Nya spärrområden längs med Södra Hamnplan 

Ansvarig Trafikverket Kostnad 25 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Denna åtgärd innebär att tre korsningar längs med Södra Hamnplan vid Pelekans Backe, 
Hamntorget och Hamngatan får spärrområden. Dock bedöms inte åtgärden behöva genomföras om 
åtgärden ”Utökad färjetrafik med extra färja” genomförs på regelbunden basis. Färjeåtgärden 
prövades sommaren 2018 och hela trafiksystemet i Öregrund fick betydligt mindre belastning. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms ge en förbättring av framkomligheten för främst den lokala trafiken.  

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

8. Information till bilister om bedömd kötid vid olika platser längs stråket mot färjan 

Ansvarig Trafikverket Kostnad 50 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att vägmärken sätts upp som visar kötid till färjan. Dock bedöms inte åtgärden 
nödvändig om åtgärden ”Utökad färjetrafik med extra färja” genomförs på regelbunden basis. 
Färjeåtgärden prövades sommaren 2018 och hela trafiksystemet i Öregrund fick betydligt mindre 
belastning.  

Bedömd effekt Bättre information till resande med färjan bedöms främst öka bekvämligheten och tryggheten för 
bilresande med färjan. Dock finns inget mål som tydligt påverkas av detta därav försumbar 
målpåverkan. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

6.4.2. Paket kollektivtrafik 

 

9. Marknadsför den anropsstyrda busstrafiken på Gräsö  

Ansvarig Region Uppsala Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Åtgärden innebär att den befintliga anropsstyrda busstrafiken marknadsförs i syfte att öka det 
hållbara resandet och minska behovet av bilanvändandet.  

Bedömd effekt Åtgärden innebär marknadsföring av åtgärd som redan används. Effekter kan bli att nya grupper 
använder möjligheten att resa kollektivt och att beroendet och användningen av bil minskar. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

6.4.3. Paket gång och cykel 

10. Gång- och cykelväg längs Västergatan från Infartsmacken till Bryggaregatan 

Ansvarig Trafikverket och Region Uppsala  Kostnad 6,1 Mkr Tid: Medel 

Beskrivning Åtgärden innebär 1 km lång gång- och cykelbana längs med Västergatan. Gång- och cykelbanan 
ska vara 3 m bred. I dagsläget vistas cyklister i blandtrafik på sträckan där hastigheten varierar 
mellan 50-70 km/h. Längs den nordligaste sträckan upp till Bryggaregatan finns 160 m trottoar 
anlagd, gående antas använda denna men på övriga delar av sträckan vistas även de i blandtrafik.  
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Figur 31. Sträcka som är utsedd för anläggning av gång- och cykelbanan. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms vara samhällsekonomisk lönsam med positivt NNK men det finns osäkerheter i 
bedömningen gällande hur många som kommer att använda GC-vägen. Tryggheten och 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättras av åtgärden. Negativt är intrång och 
miljöpåverkan under byggande. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 
11. Förbättra vägvisningen för gång och cykeltrafik i Öregrund 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Innebär att vägvisning förbättras för att oskyddade trafikanter lättare ska kunna orientera sig och hitta 
målpunkter i Öregrund. I åtgärden ingår att utreda brister och behov mera detaljerat. 

Bedömd effekt Svårt att bedöma effekten i detta skede då bristerna behöver preciseras men generellt innebär 
åtgärden något förbättrad tillgänglighet och trygghet för oskyddade trafikanter. Effekterna bedöms 
vara relativt små. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 

6.4.4. Tillgänglighetsåtgärder oskyddade trafikanter 

12. Bygg gångbryggor mellan Södra hamnplan och Färjeläget 

Ansvarig Östhammars kommun Kostnad 3 Mkr Tid: Kort 

Beskrivning Gångbryggor implementeras med sträckning enligt Figur 32. De är endast till för gående. Cyklister 
och gående som inte kan/vill använda bryggorna ska fortfarande kunna använda parallellt vägnät ner 
till färjeläget. Vintertid kommer bryggorna inte att hållas fria från is och snö men får användas. 
Räcken ska finnas på insidan, även redan befintliga bryggor ska kompletteras med räcken. Total 
längd är cirka 90 m med bredd 2,30 m.  
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Figur 32. Gångbryggor enligt streckad linje i vattnet utmed land. 

Bedömd effekt Åtgärden bedöms främst attrahera tillfälliga besökare främst sommartid. Detta är positivt då 
separeringen mellan oskyddade trafikanter och fordon ökar. Negativt kan vara åtgärden innebär ett 
fysiskt ingrepp i vattenmiljön.  

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 
13. Avfasning kantsten vid hållplats Färjeläge  

Ansvarig Trafikverket Kostnad 20 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Innebär en mindre tillgänglighetsanpassning av hållplatsen där den höga kanten kapas. 

Bedömd effekt Liten åtgärd som ger begränsade effekter men som helhet är positiva. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 
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14. Öka säkerheten vid befintliga passagepunkter 

Ansvarig Trafikverket Kostnad 720 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Samtliga befintliga passagepunkter inom Öregrund klassas idag som osäkra. I nedanstående lista 
ges förslag på tänkbara lösningar för att öka säkerhetsnivån på de befintliga passagerna men exakt 
vilka åtgärder som ska genomföras behöver utredas i genomförandeskedet. 
Kostnadsuppskattningen för åtgärden bygger på dessa föreslagna åtgärder men kostnaden kan 
ändras om den fördjupade utredningen pekar på andra åtgärder. De passagepunkter som ingår i 
åtgärden listas nedan som punkt 1, 2, 3 och 4 och illustreras även i figur nedan. 

 

 

Figur 33. Befintliga passagepunkter justeras med syfte att öka trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. 

Förslag på lösning: 

1. Korsningen Västergatan/Smedjegatan: Förstärkt belysning installeras.  

2. Korsningen Rådhusgatan/Långgatan: Kantstenar sänks som en tillgänglighetsanpassning och 
förstärkt belysning införs.  

3. Korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan (söder om korsningen): Kantstenar sänks som en 
tillgänglighetsanpassning och förstärkt belysning införs.  

4. Korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan (öster om korsningen): Kantstenar sänks som en 
tillgänglighetsanpassning och förstärkt belysning införs 

Bedömd effekt Åtgärden ger ökad social hållbarhet då tillgänglighet och trafiksäkerhet förbättras för oskyddade 
trafikanter. Dock är det svårt att bedöma om de positiva nyttorna överstiger kostnaderna.  

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 
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15. Utformning av Södra Hamnplan 

Ansvarig Trafikverket Kostnad 10 Mkr Tid: Medel 

Beskrivning Åtgärden innebär utredning av passagepunkter för oskyddade trafikanter, hållplatser och gång- och 
cykelbana. Även om åtgärden är riktad till flera grupper än oskyddade trafikanter har den bedömts att 
ingå i detta paket då oskyddade trafikanter troligen är den grupp som får störst positiva effekter av 
åtgärden. Syftet med åtgärden är att ge förutsättningar för tryggare gång- och cykeltrafik, ökad 
framkomlighet för busstrafik och tydligare vägmiljö för samtliga trafikanter.  

Nedan redovisas en tänkbar lösningsvariant som uppskattad kostnad baseras på. Den ska betraktas 
som ett grovt förslag och det är nödvändigt att en fördjupad utredning genomförs som då kan komma 
fram till att förslaget ändras och därmed att kostnaden påverkas.  

Förslag på lösning: 

Tänkbara passagepunkter som ingår i åtgärd återfinns i punktlistan nedan och deras placering 
illustreras även i figur nedan. Observera att placering av passagepunkter och typ av passage är 
förslag. Den fördjupade utredningen kan visa att andra placeringar och andra typer av passager är 
nödvändiga.  

 

 

Figur 34. Föreslås att befintligt övergångsställe tas bort vid färjeläget, ny gång- och 

cykelbana samt tre nya övergångsställen byggs längs med sträckan.  

Följande förslag ingår i åtgärden 

 Nytt övergångställe anläggs öster om Strandgatan (punkt 1). 

 Övergångsställe anläggs öster om Hamntorget (punkt 2). 

 Övergångsställe anläggs strax väster om korsningen Södra Hamnplan/Pelikans backe (punkt 
3). 

 Övergångstället tas bort vid färjeläget och ersätts av gång- och cykelpassage där oskyddade 
trafikanter inte har företräde (punkt 4).  

 Befintlig hållplats på den södra sidan av Hamnplan flyttas (grön romb). 

 Ny busshållplats anläggs på den norra sidan (lila romb). 

 Förlängning av busskörfältet förbi Karlavägen. 

 Anläggande av ny gång- och cykelbana från ICA-backen fram till färjeläget (blå streckad linje). 

 

Nedan visas detaljerade bilder över sträckans föreslagna utformning. 
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Figur 35. Förslag på första delen av åtgärden Utformning sträckan mellan Södra 

Hamnplan och färjeläget. 

Öster om ICA-backen och Strandgatan vid nr 1 i figur 34 anläggs ett övergångsställe och en 
cykelpassage som ansluter till två nya GC-banor. Den södra är en kortare bana som kanaliserar 
oskyddade trafikanter som kommer från södra Öregrund mot passagen. Den norra startar från 
Strandgatan och följer den norra sidan av Södra Hamnplan. Befintlig hållplats på den södra sidan av 
Hamnplan flyttas och en ny anläggs på den norra sidan. Ett nytt övergångsställe anläggs, nr 2 i figur 
34, öster om Hamntorget. Det ansluts till en gångbana på den södra sidan och även till den som går 
på norra sidan. 
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Figur 36. Förslag på andra delen av åtgärden Utformning sträckan mellan Södra 

Hamnplan och färjeläget. 

Längre österut längs Södra Hamnplan fortsätter GC-banan och strax innan Pelikans Backe anläggs 
ytterligare ett övergångställe, nr 3 i den övergripande figuren högra upp. En kortare gångbana på 
den södra sidan ansluter övergångstället. Körfältet för kollektivtrafik förlängs något. Detta körfält 
används av bilar till färjan under högsäsongen. 
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Figur 37. Förslag på tredje delen av åtgärden Utformning sträckan mellan Södra 

Hamnplan och färjeläget. 

Längre väster/norr ut fortsätter GC-banan mellan vägen och stranden. Ovan visas även hur den 
andra åtgärden med gångbryggorna realiseras. 
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Figur 38. Förslag på sista delen av åtgärden Utformning sträckan mellan Södra 

Hamnplan och färjeläget. 

Sista sträckan visas i ovanstående figur. GC-banan fortsätter till färjeläget och hållplatsen. 
Övergångställe nr 4 omvandlas till en passage utan företräde för gående. 

Bedömd effekt Tillgängligheten och bekvämligheten ökar för oskyddade trafikanter samtidigt som trafiksäkerheten 
förbättras. Åtgärderna förbättrar tillgängligheten för oskyddade trafikanter till viss del på bekostnad 
av fordons framkomlighet. Vidare är det negativt att åtgärden till viss del innebär ingrepp i befintlig 
miljö. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

6.4.5. Paket korsningsåtgärder 

 
16. Åtgärda utformning i Rådhusgatan/Västergatan 

Ansvarig Trafikverket Kostnad 600 kkr. Tid: Kort 

Beskrivning Korsningen är stor och otydlig. Körfälten är markerade med målade linjer som syns dåligt under 
vintersäsongen. Mitt i korsningen står en belysningsstolpe som är en trafiksäkerhetsrisk. Åtgärden 
innebär att korsningens yta minskas och att det blir två genomgående körfält utan refuger och 
väntyta för svängande. Kombineras med åtgärd där gång- och cykelpassage byggs som ingår i 
åtgärd 15. 

Bedömd effekt Trafiksäkerheten förbättras samtidigt som framkomligheten för bilarna försämras något. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 
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17. Åtgärda korsningen Rådhusgatan/Kyrkogatan 

Ansvarig Trafikverket och Östhammars kommun Kostnad 10 kkr. (kort sikt) Tid: Kort 

Beskrivning Denna åtgärd är komplex och kan delas in i två delar med en på kort sikt och en på lång sikt där den 
sista först blir aktuell om inte åtgärden ”Utökad färjetrafik med extra färja” genomförs på regelbunden 
basis. Färjeåtgärden prövades sommaren 2018 och hela trafiksystemet i Öregrund fick betydligt 
mindre belastning, även korsningen mellan Rådhusgatan och Kyrkogatan. Därav har det bedömts att 
endast mindre åtgärder på kort sikt behövs så länge en extra färja används sommartid. Åtgärderna 
på kort sikt innebär (med förutsättning att extra färja används) 

 Sätta upp vägmärke för övergångsställe söderifrån för det södra övergångsstället på 
Rådhusgatan. 

 Det finns en förskola längs med ICA-backen med in/utgång mot ut mot backen. Östhammars 
kommun för en dialog med denna om in/utgången behöver och kan flyttas till Strandgatan.  

 Östhammars kommun för en dialog med ICA-butiken om att sätta upp räcke ut mot ICA-backen 
vid ICA-butiken. 

 

Om åtgärder på lång sikt blir aktuella dvs. ingen extra färja används alternativt att situationen inte 
avhjälps trots extra färja ska en fördjupad utredning om lämpliga åtgärder göras. Ett antal sådana 
åtgärder har redan analyserats i ÅVS-processen. Nedan redovisas de förslag som undersökts: 

 Trimma sektionen för att öka körbar yta så att långa fordon kan genomföra svängrörelsen på ett 
bättra sätt. I figur nedan visas hur den körbara ytan har ökat på bekostnad av ytor för 
kollektivtrafik och oskyddade trafikanter. Trots detta är standarden dålig och åtgärden räcker 
inte till för att ta bort problemet.  

 

Figur 39. Exempel på körsspår för långtradare. 

 Enkelrikta kyrkogatan österut. Detta innebär 

o Trafik till färjeläge åker som idag. 

o Trafik från färjeläge använder Strandgatan. 

o Strandgatan enkelriktas. 

o Rådhusgatan norr om korsning har oförändrad reglering 

o Någon form av vändplats vid vattnet där Rådhusgatan och Strandgatan möts så att trafik 
som kör norrut på Rådhusgatan kan vända. 

 Dynamiskt varningssystem som via signaler och vägmärken varnar mötande för långa fordon 
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och uppmanar dem att stanna vid utmålade stopplinjer. Liknande system finns t.ex. vid port 
under järnväg som medger fri höjd endast i mitten av körbanan och att mötande trafik måste 
vänta tills höga fordon passerat. I detta fall kan systemet använda detektorer som detekterar 
långa fordon. Fördelen med lösningen är att åtgärden är aktiv endast när behov finns. 
Nackdelar är regelmässiga oklarheter, att systemet kan vara svårt att förstå för trafikanterna och 
att utrustningen blir ett ingrepp i stadsmiljön samt att det är ett elektroniskt system som kräver 
underhåll 

 Trafiksignal införs i korsningen. Detta innebär även att Kyrkogatan enkelriktas för att 
effektivisera bort en tillfart då åtgärden är tidskonsumerande och orsakar fördröjningar för 
fordonen. Viktigt att signaler anpassar sig när kolonner från färjan ankommer. Fördelar är att 
konflikterande trafik separeras i tid och rum och att trafikanter förstår åtgärden. Nackdelar är 
fördröjningen i restid, försämrad tillgänglighet då en tillfart enkelriktas, att oskyddade trafikanter 
kan vara svårt att hantera på ett bra sätt, risk för dålig regelefterlevnad samt att det är ett 
elektroniskt system med underhåll och ingrepp i stadsmiljön. 

Bedömd effekt Måluppfyllelse nedan är gjord för åtgärder på ort sikt med förutsättning att extra färja används. Det 
blir något förbättrade förutsättningar för oskyddade trafikanter.   
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6.4.6. Paket färjetrafik 

18. Utökad färjetrafik med extra färja 

Ansvarig Trafikverkets färjerederi  Kostnad Ej bedömd Tid: Kort 

Beskrivning Innebär att en extra färja används dagtid under den mest belastade perioden under sommaren.  Ett 
försök genomfördes av Trafikverkets färjerederi under sommaren 2018 mellan 2/7-12/8. De extra 
färjeturerna kördes mellan 10:00-18:00 med två extra turer per timma. Trafikverket genomförde 
filmning och mätning när försöket genomfördes och Färjerederiet observerade trafiksituationen.  

Färjerederiet ändrade förfarande vid färjors avgång och ankomst. Normalt efter att en färja lämnat 
kaj brukar man vänta beroende på trafikförhållanden mellan 3-8 min innan fordon får angöra färjan. 
Nu släppte man på fordon direkt på nästa färja efter att den lagt till. Köerna växte endast med 
enstaka fordon under denna period och färjan fick agera kömagasin. Detta är bra för att minska 
negativ trafikpåverkan i Öregrund med sämre för miljön då färjan måste ha motorn i drift. På sikt 
kommer Färjerederiet gå över till klimatneutraldrift vilket minskar negativ miljöpåverkan. 

Bedömd effekt Köerna har generellt minskat avsevärt. Det är sällsynt att kön når längre än Karlavägens anslutning 
som är ungefär där det blir dubbla körfält. Vid några enstaka tillfällen sträcker sig kön fram till 
Pelekans Backe. Färjerederiet uppskattar att det sällan finns mer än 30 bilar i kön, ofta betydligt 
mindre fordon. Tidigare kunde köerna sträcka förbi Systembolaget bort mot Håkansson gata och vid 
extrema tillfällen ända till Infartsmacken. Vid något tillfälle observerades under försöket lite länge 
köer som innebar att cirka 70 fordon under hela det dygnet fick vänta över en färjeavgång.  

Synpunkter från resande med färjan är positiv. De blir mindre stressade med fler avgångar och 
kortare väntetid och mindre köer. Att kön rör sig och att trängseln minskar är positivt.  

Se bilaga 4 för utförligare analys av åtgärdens påverkan på trafiksituationen. 

Måluppfyllelse Koll GC Bil TS Miljö Ort 

 
19. Ersätta nuvarande ordinarie färja med två mindre 

Ansvarig Trafikverkets färjerederi Kostnad Ej bedömd Tid: Medel 

Beskrivning Åtgärden innebär att dagens två färjor (ordinarie och reserv) som rymmer 60 respektive 20 
personbilar ersätts av två nya som har kapaciteten 40 personbilar var (totalt 80). I detta koncept 
ingår tätare avgångar då på- och avlastning går betydligt fortare med en 40-färja än en 60-färja 
(vilket ger mindre omloppstid). Idag används 60-färjan som huvudfärja medan 20-färjan är för liten 
som reservfärja. Under vinter är bedömningen att plats för 60 fordon inte behövs under maxtimme 
utan plats för 40 räcker bra. I denna åtgärd ingår inte ”Utökad färjetrafik med extra färja”. 

Bedömd effekt Effekterna antas vara snarlika som åtgärd där extra färja används. Åtgärden innebär att förbindelsen 
blir mera tillförlitlig då två jämnstora färjor används. Om en färja med kapaciteten 40 personbilar 
ersätter en reservfärja med 20 personbilar har leden betydligt bättre förutsättningar att hantera 
störningar och även anpassa utbudet efter efterfrågan. Detta bedöms minska negativa effekter i 
centrala Öregrund genererade av trafik som ska med färjan. På sikt kommer Färjerederiet gå över till 
klimatneutraldrift vilket minskar den negativa miljöpåverkan som färjorna genererar.  
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20. Flytt av färjeläge 

Ansvarig Trafikverket  Kostnad 64,7 Mkr Tid: Lång 

Beskrivning Åtgärden är en flytt av befintligt färjeläge till läge B enligt tidigare förstudie, se figur. 

 

Figur 40. Sträckning med ny förbifart till det nya färjeläget och den nya färjeleden ut 

till Gräsö. 

Väg som används till färjeläget blir Västergatan-Håkanssons gata-Fyrskeppsvägen plus en helt ny 
väg sista sträckan. I åtgärden ingår  

 Nytt färjeläge motsvarande nuvarande 

 En liten cirkulationsplats vid korsningen Västergatan/Håkanssons gata 

 500 m ny väg med bredd 8-9 m och hastighetsgräns 60 km/h som ansluter Fyrskeppsvägen i en 
trevägskorsning och går ner till färjeläget. 

 Gång och cykelbana med bredd 3 m och belysning som är 500 m.  

Åtgärden bör kombineras med en passagerarfärja mellan befintligt färjeläger och Gräsö. Om inte den 
genomförs önskas busstrafik/skyttelbuss mellan centrala Öregrund och nytt färjeläger. Överfartstiden 
med färjan minskar med cirka en halv minut. Östhammars kommun har planer på att förbinda 
centrum med området kring det nya färjeläget med en GC-väg. Därav ingår GC-väg endast längs 
den nya sträckningen. 

Bedömd effekt Det blir en längre sträcka att åka till det nya färjeläget vilket påverkar trafiksäkerhet och utsläpp. 
Samtidigt blir situationen angående trängsel inne i Öregrunds centrum betydligt bättre när trafik till 
färjan försvinner. Lokal trafik oavsett färdmedel får ökad framkomlighet. Initialt kan det lokala 
näringslivet påverkas negativt men på längre sikt kan effekten bli positivt för näringsliv och 
ortsutveckling då frigjord mark kan användas för andra ändamål. Åtgärden ger stora intrång. De 
sammanvägda effekterna gör att totala påverkan på flera målkategorier blir begränsad medan 
effekten på enskilda mål kan bli väldigt stor men att motstående mål tar ut varandra i hög grad. Den 
samlande effektbedömningen visar på negativ NNK vilket innebär att åtgärden enligt beräknade 
effekter inte är lönsam jämfört med investeringskostnaden.  
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7. Förslag till inriktning  

Detta kapitel beskriver och rekommenderar hur arbetet ska drivas vidare efter att åtgärdsvalsstudien 

är klar. De flesta åtgärdsförslag som presenteras i kapitel 6 har av arbetsgruppen bedömts som 

intressanta att gå vidare med på ett eller annat sätt. Övriga bortvalda åtgärder redovisas i Bilaga 1. Det 

är dock en åtgärd som aktörerna inte har kommit till konsensus kring. Detta gäller åtgärd nr 21 Flytt 

av färjeläge.  

7.1. Bortvald åtgärd Flytt av Färjeläge 

För åtgärd 20 Flytt av färjeläge har aktörerna olika ståndpunkt. Åtgärden finns med i Bilaga 1 

Bortvalda åtgärder men redovisas ändå särskilt i detta kapitel på grund av de oenigheter som finns 

kring åtgärden. Trafikverket och Region Uppsala är av uppfattningen att åtgärden ska väljas bort 

medan Östhammars kommun anser att åtgärden ska utredas ytterligare. Att utreda åtgärden vidare är 

givetvis upp till varje aktör. Östhammars kommun kan driva en egen utredning i frågan om viljan 

finns. Om förutsättningarna i framtiden ändras, och behovet av ett flyttat färjeläge aktualiseras kan 

detta då prövas igen hos alla aktörer. För att i ÅVS-skedet inte hamna i en politisk diskussion kring 

åtgärden redovisas i denna rapport den samlade effektbedömningen (se kap 6) tillsammans med varje 

aktörs motivering till fortsatt arbete: 

Trafikverkets motivering kring fortsatt inriktning 

Trafikverket kommer inte att gå vidare med att utreda flytt av färjeläget och ny förbifart till det nya 

färjeläget med motiveringen att den samlade effektbedömningen visar på NNK mindre än noll, vilket 

innebär att åtgärdens nyttor är lägre än dess kostnad och således olönsam. Åtgärden uppfyller inte det 

transportpolitiska målet att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet. 

Region Uppsalas motivering kring fortsatt inriktning 

Region Uppsala anser inte att en flytt av färjeläget är motiverat, med utgångspunkt i den 

samhällsekonomiska analysen som tydligt visar att åtgärdens positiva effekter inte kompenserar 

kostnaden samt de negativa effekterna. 

Östhammar kommuns motivering kring fortsatt inriktning 

Östhammars kommun förordar en tydlig inriktning där frågan skall utredas i samband med arbetet 

med Östhammars fördjupade översiktsplan för kusten.  Enligt ÅVS-målet att ortsutvecklingen ska 

främjas så är detta ett måste. I annat fall kommer Öregrund och Gräsös utveckling hämmas på sikt. 

Östhammars kommun ser utöver de effekter som redovisats i den samlade effektbedömningen även 

positiva aspekter med två färjelägen när det gäller evakuering kopplat till Forsmarks kärnkraftverk.  

Om det befintliga färjeläget behålls (dvs. en begränsad yta där en färja kan lägga till men marken 

runtomkring används för andra ändamål) i kombination med ett nytt färjeläge kan det innebära 

fördelar ur evakueringsaspekt om något skulle hända med Forsmarks kärnkraftverk. 

7.2. Rekommenderade åtgärder 

På vilken sätt en åtgärd bör behandlas vidare varierar mellan olika åtgärder. Många åtgärder kan 

genomföras på kort sikt medan ett fåtal får genomföras senare. Vissa åtgärder kräver att någon form 

av ytterligare utredning initieras redan på kort sikt. Flera åtgärder kan genomföras helt fristående men 
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några har beroenden till andra. Dock gäller för merparten att det uppstår synergieffekter om vissa 

åtgärder kombineras vilket anges i förekommande fall. 

Nedan presenteras den inriktning för de olika åtgärderna som arbetsgruppen har enats kring. 

Åtgärderna har delats in i följande kategorier utifrån hur angelägna de är samt vem som har det 

huvudsakliga ansvaret. 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Östhammars 

kommun 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Region Uppsala 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Trafikverket och 

Östhammars kommun 

Åtgärder som Trafikverket och Östhammars kommun gemensamt ansvarar för och bör 

genomföras så fort som möjligt. 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt av Trafikverket 

 Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt av Trafikverket 

och Region Uppsala 

 Rekommenderade åtgärder som vid behov bör genomföras på medellång sikt av 

Trafikverket och Östhammars kommun 
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7.2.1. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av 

Östhammars kommun 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

1 Utred införandet av 
lånecykelsystem 

Östhammars 
kommun 

Ej bedömd En fristående åtgärd men 
fördelaktigt om den kan samordnas 
med andra åtgärder som förbättrar 
för oskyddade trafikanter t.ex. 
förbättrad vägvisning. 

2 Informationskampanj som 
påverkar beteendet och verkar 
för säkrare och miljövänligare 
transporter 

Östhammars 
kommun 

200 En fristående åtgärd men 
fördelaktigt om den samordnas med 
andra åtgärder som förbättrar för 
t.ex. oskyddade trafikanter eller 
kollektivtrafik. 

3 Ta fram en parkeringsstrategi 
för Öregrund 

Östhammars 
kommun 

300  Denna åtgärd kommer troligen peka 
på behov av parkeringsåtgärder av 
alla steg enligt fyrstegsprincipen och 
med olika tidsperspektiv.  

4 Hastighetsöversyn inom 
Öregrunds tätort 

Östhammars 
kommun 

Ej bedömd En fristående åtgärd men kan gärna 
göras innan åtgärd 2 genomförs. 

5 Förtydligande av upplysning 
om att tomgångskörning ej är 
tillåtet 

Östhammars 
kommun 

10 Åtgärd som kan genomföras 
fristående. 

11 Förbättra vägvisningen för 
gång och cykeltrafik i Öregrund 

Östhammars 
kommun 

Ej bedömd 

 

En fristående åtgärd men kan gärna 
göras innan åtgärd 2 genomförs. 

12 Bygg gångbryggor mellan 
Södra hamnplan och 
Färjeläget  

Östhammars 
kommun 

3 000 Denna åtgärd är på väg till 
antagande i kommunen. 
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7.2.2. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av 

Trafikverket 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

6 Förbättrad målning av 
befintliga spärrområden längs 
Södra Hamnplan/Skatgränd  

Trafikverket 25 Åtgärd som kan genomföras 
fristående. 

7 Nya spärrområden längs med 
Södra Hamnplan 

Trafikverket 25 Relevant att implementera om 
åtgärd 18 inte realiseras. 

8 Information till bilister om 
bedömd kötid vid olika platser 
längs stråket mot färjan 

Trafikverket 50 Relevant att implementera om 
åtgärd 18 inte realiseras. 

13 Avfasning kantsten vid 
hållplats Färjeläge 

Trafikverket 20 Åtgärd som kan genomföras 
fristående. 

14 Öka säkerheten vid befintliga 
passagepunkter 

Trafikverket 720 

 

Åtgärd som kan genomföras 
fristående. Korsningspunkt 1 hänger 
ihop med åtgärd 16.  

16 Åtgärda utformning i 
Rådhusgatan/Västergatan 

Trafikverket 600 Åtgärd som kan genomföras 
fristående. Åtgärden hänger ihop 
med korsningspunkt 1 i åtgärd 14. 

19 Undersöka möjligheterna om 
utökad färjetrafik med extra 
färja kan tillämpas kontinuerligt 

Trafikverket  Ej bedömd Det bör utredas om befintligt avtal 
mellan Trafikverket och 
Trafikverkets Färjerederi kan 
kompletteras och om åtgärden kan 
beställas i framtida kontrakt. 
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7.2.3. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av Region 

Uppsala 

 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

9 Marknadsför den anropsstyrda 
busstrafiken på Gräsö 

Region 
Uppsala 

Ej bedömd Åtgärd som kan genomföras 
fristående.  
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7.2.4. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på kort sikt av 

Östhammars kommun och Trafikverket 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

17a Åtgärda korsningen 
Rådhusgatan/Kyrkogatan på 
kort sikt18 

Trafikverket 

Östhammars 
kommun 

10 Består av följande delåtgärder med 
respektive ansvarig 

 Sätta upp vägmärke för 

övergångsställe söderifrån för 

det södra övergångsstället på 

Rådhusgatan. Trafikverket. 

 Undersök om in/utgång till 

förskola kan flyttas till 

Strandgatan, Östhammars 

kommun.  

 Undersök om räcke kan sättas 

upp mot backen vid ICA-

butiken, Östhammars kommun.  

 

  

                                                           
18 Denna åtgärd har diskuterats mycket i processen och det som redovisas i denna rapport är aktörernas 

gemensamma ställningstagande. De synpunkter som respektive aktör har haft under processens gång finns 

dokumenterade i minnesanteckningarna från arbetsgruppsmötena, varav de senaste anteckningarna där beslut 

togs avseende åtgärden redovisas i bilaga 2.  
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7.2.5. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt av 

Trafikverket  

 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

15 Utformning av Södra 
Hamnplan 

Trafikverket 

 

10 000 Åtgärd bör påbörjas att utredas 
mera i detalj. Kräver troligen 
vägplan.  

20 Undersöka möjligheterna att 
ersätta nuvarande ordinarie 
färja med två mindre 

Trafikverket  

  

Ej bedömd Bör troligen kombineras med åtgärd 
18. Enligt information från 
Trafikverkets färjerederi ska rederiet 
på eget initiativ tillämpa denna 
åtgärd från hösten 2019 då två färjor 
i ungefärlig storleksklass 40 pbe 
ersätter befintliga. Färjerederiet 
genomför detta för effektivare 
drifthållning av färjeleden. Åtgärden 
bör säkerställas i framtida avtal 
mellan Trafikverket och 
Färjerederiet (då den ger 
förbättringar i trafiksystemet i 
Öregrund).  
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7.2.6. Rekommenderade åtgärder som bör genomföras på medellång sikt av 

Trafikverket och Region Uppsala  

 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

10 Gång- och cykelväg längs 
Västergatan från 
Infartsmacken till 
Bryggaregatan 

Trafikverket 
och Region 

Uppsala 

6 100 Bra om den kan samordnas om det 
är möjligt med övriga gång- och 
cykelåtgärder. 
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7.2.7. Rekommenderade åtgärder som vid behov bör genomföras på medellång 

sikt av Trafikverket och Östhammars kommun 

 

Nr. Åtgärd Ansvarig Kostnad 
(tkr) 

Kommentar 

17b Åtgärda korsningen 
Rådhusgatan/Kyrkogatan på 
medellång sikt 

Trafikverket 

Östhammars 
kommun 

Ej bedömd Om 17a inte är tillräcklig i 
kombination med åtgärd 19 eller om 
åtgärd 19 eller motsvarande inte 
permanent tillämpas ska mera 
omfattande åtgärder utredas enligt 
tidigare åtgärdsbeskrivning.  
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7.3. Förslag till beslut om fortsatt hantering 

Trafikverket har tillsammans med Östhammars kommun och Region Uppsala genomfört en 

åtgärdsvalsstudie för bristande anslutning till färjeläget i Öregrund. Denna åtgärdsvalsstudie har 

identifierat brister längs sträckan där trafik som åker med färjan till Gräsö är en starkt bidragande 

orsak till problematiken. Samarbetet mellan aktörerna i åtgärdsvalsstudien har resulterat i ett antal 

åtgärdsförslag som presenteras i avsnitt 6.4. Åtgärdsförslagen har tagits fram enligt 

fyrstegstegsprincipen mot bakgrund av de brister som har pekats ut för den bristande anslutningen till 

färjeläget.  

De olika aktörerna har olika ansvar avseende genomförande och finansiering av de rekommenderade 

åtgärdsförslagen. För Trafikverket kan flera åtgärder hanteras inom ramen för den egna 

verksamhetsplanen. Andra åtgärder kan behöva hanteras i planer för transportsystemet t.ex. på 

regional nivå av Trafikverket och Region Uppsala. Då kommer åtgärderna att vägas mot andra 

åtgärder för att identifiera vilka åtgärder som ska prioriteras samt när i tiden de ska genomföras.  

Östhammars kommun planerar in åtgärder i sina investeringsplaner eller i den löpande verksamheten. 

Åtgärderna kommer också spelas in i Östhammars arbete med den fördjupade översiktsplanen för 

kusten som ska tas fram, speciellt åtgärden flytt av färjeläge då kommunen därigenom kan frigöra 

mark till andra ändamål.   

I processen med att hantera de olika åtgärderna bör en tät dialog föras mellan aktörerna för att 

säkerställa ett effektivt genomförande. Samlad kommunikation mot allmänheten är en också en 

framgångsfaktor.  
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