
Remissynpunkter och svar från planupprättaren Region Stockholm 
 

Den 28 oktober beslutade länsplane- och samhällsplaneringsutskottet att skicka förslagtill länsplan 
på remiss. Region Stockholm har bjudit in länets kommuner, berörda myndigheter och organisationer 
att inkomma med synpunkter. Förslaget till länsplan skickades ut till 61 organisationer som omfattar 
länets kommuner, angränsande regioner, myndigheter och relevanta intresseorganisationer. 47 
remissinstanser har inkommit med svar. Samtliga av länets 26 kommuner har lämnat synpunkter på 
planförslaget.  

 

FÖLJANDE REMISSINSTANSER HAR BESVARAT REMISSEN  

Kommuner Myndigheter och regioner Intresseorganisationer 
Botkyrka  Försvarsmakten Aktionsgruppen GC225 
Danderyd Luftfartsverket Funktionsrätt Stockholm 
Ekerö  Länsstyrelsen Stockholms län Kollektivtrafikant Stockholm 
Haninge  Naturvårdsverket Lantbrukarnas riksförbund i 
Huddinge Polismyndigheten Region Stockholm  Mälardalen 
Järfälla Region Sörmland M Sverige 
Lidingö Region Uppsala Sveriges Motorcyklister 
Nacka Region Västmanland   
Norrtälje Sjöfartsverket  
Nykvarn Trafikverket 
Nynäshamn  
Salem Övriga 
Sigtuna Arlandaregionen 
Sollentuna Stockholms handelskammare 
Solna  
Stockholm 
Sundbyberg 
Södertälje 
Tyresö 
Täby 
Upplands-Bro 
Upplands-Väsby 
Vallentuna 
Vaxholm 
Värmdö 
Österåker 
 
Kommunorganisationer 
Stockholm Nordost 
Storstockholm 
Södertörnskommunerna 
 

 

  



FRÅGOR FRÅN REMISSINSTANSER MED GEMENSAMMA SVAR FRÅN REGION STOCKHOLM  

Flera remissinstanser har haft frågor och synpunkter inom samma område eller objekt. Region 
Stockholm har valt att samla frågorna och lämnar gemensamma svar.   
 

I stort sett alla remissinstanser ser allvarligt på den låga andel statliga medel till den kraftigt 
expanderande huvudstadsregionen. De statliga investeringarna i Stockholmsregionens infrastruktur 
behöver öka och den ekonomiska ramen till länsplanen höjas. Detta gäller både namngivna objekt, 
tilldelning i åtgärdsområden i nationell plan samt ökad ram till regionen i länsplanen. 

Svar: Region Stockholm håller med om att de ekonomiska ramarna för statliga investeringar i 
Stockholms län är alldeles för låga för att åtgärda de brister och behov som finns i transportsystemet. 
Region Stockholms bedömning är att flera av remissinstansernas föreslagna åtgärder är av stor vikt 
för länets och berörda kommuners utveckling. Det finns en påtaglig statlig underfinansiering av 
behoven i länet som behöver åtgärdas, vilket Region Stockholm också belyser både i förslaget till 
länsplan samt i sitt remissvar på nationell plan. 

 
Flera remissinstanser, exempelvis Stockholms stad, menar att förslaget till länsplan saknar en 
fullständig ekonomisk redovisning av fördelningen av länsplanens medel tillsammans med objektens 
totala kostnader, medfinansiering från andra parter, del i infrastrukturförhandlingar och fördelning 
av trängselskatternas medel.  

Svar: Region Stockholm avser att till slutversionen redovisa en ekonomisk tabell som ger tydlig 
överblickbarhet och spårbarhet för objekten. 

 
Flera remissinstanser, inklusive de flesta kommuner, lyfter behovet av ytterligare åtgärder i 
infrastrukturen och behov av finansiering av nya namngivna objekt i länsplanen. Många utredningar 
och åtgärdsvalsstudier har genomförts i olika delar av länet, där det finns förslag på åtgärder och 
objekt som skulle kunna finansieras via Länsplan.  

Svar: Idag överstiger antalet planeringsmogna objekt de tilldelade medel som finns inom ramen för 
planen och därför har en prioritering gjorts bland nya kandidater för objekt. De objekt som finns i 
planen bedöms skapa nytta för regionen som helhet, jämfört med till exempel lokala nyttor. Förutom 
de förhandlingsobjekt samt objekt som ligger kvar från tidigare planperiod, så kallade ”lagt kort 
ligger”, har nya objekt bedömts och prioriterats utifrån länsplanens inriktning. Prioriteringarna finns 
redovisade i länsplanen kapitel “Inriktning och prioriteringsgrunder för länsplan”.  

 

Ett flertal av de inkomna yttrandena redovisar och beskriver brister och behov i trafiksystemet runt 
om i regionen där remissinstanserna önskar att länsplanen ska beskriva, prioritera och finansiera 
dessa behov eller brister.  

Svar: Regionen har under 2021 skickat ut en remiss till kommunerna med förfrågan kring brister och 
behov kopplat till infrastrukturen. Svaren har sammanställts och inskickade brister och behov utgör 
underlag för kommande utredningar och arbeten med tillexempel åtgärdsvalsstudier. Dessa 
synpunkter anses som hanterade. I det fall en brist eller behov inte har genomgått en 
åtgärdsvalsstudie och det inte finns utpekade åtgärder som är kostnadsbedömda så lyfts de inte in i 
länsplanen som namnsatt objekt. De brister som i denna remiss har inkommit kommer att tas om 
hand enligt ovan beskrivning.  

 
Flera remissinstanser beskriver att de önskat mer dialog och transparens i arbetet med länsplan.   



Svar: Regionens ambition har varit att bedriva en transparent process. Region Stockholm tackar för 
synpunkterna och vi tar det med oss i det fortsatta arbetet och i dialogen med länets aktörer. 

 
Många synpunkter handlar om utformning av väg, kollektivtrafik och infrastruktur som fått 
medfinansiering eller finansieras helt av länsplan. I flera av synpunkterna har utformningen 
förändrats jämfört med ursprunglig utformning. I flertalet av synpunkterna hänvisas till pågående 
projekt som är i vägplan eller byggskede.   

Svar: Länsplanen behandlar inte utformning och genomförandet av åtgärder, utan prioritering och 
finansiering av objekt. Objekt/åtgärder som finansieras via Länsplan ska genomföras utifrån den 
intention som finns i objektsbeskrivningen. I övrigt gällande projektens utformning i 
genomförandefasen hänvisar Region Stockholm till utföraren av åtgärden.  

 
Flertalet synpunkter kopplar till behov av ytterligare förstärkning inom kollektivtrafik där ytterligare 
utredningar behöver göras.  

Svar: Dessa synpunkter omhändertas inom organisationen Region Stockholm, där Region Stockholms 
trafikförvaltning är mottagare. Länsplanen kommer inte att namnge objekt som inte är färdigutredda 
och kostnadsbedömda (så kallat planmogna).  

 
Flertalet synpunkter från remissinstanserna gäller åtgärder inom ramen för nationell plan.  

Svar: Dessa vidarebefordras till Trafikverket som är ansvarig för nationell plan. 

 
Arlandaregionen och Sigtuna kommun menar att förslaget till länsplan inte prioriterar förverkligandet 
av Arlandaregionens potential och stadsutvecklingsområdet Arlanda-Märsta. De vill se en 
Arlandaförhandling med staten och med regionen om bland annat infrastruktur som förbättrad 
kapacitet på Ostkustbanan, fler spår mellan Stockholm och Uppsala, förbättrad kapacitet på E4:an 
och förlängd Roslagsbana till Arlanda flygplats. 

Svar: Förhandlingar eller åtgärder inom nationell plan ligger inte inom ramen för länsplanens arbete. 
Prioriteringar som har gjorts i länsplanen utgår från inriktning och prioriteringsgrunder där 
planeringsmognad är en viktig utgångspunkt.  

Några remissinstanser har frågor och synpunkter gällande miljöbedömningen.  

Svar: Region Stockholm hänvisar i denna fråga till det nya kapitlet i 5.5 ”Uppföljning” där dessa 
frågeställningar belyses. 

 
Ett flertal remissinstanser lyfter de båda knutpunkterna Brommaplan och Gullmarsplan och ställer sig 
frågande till varför dessa inte är med i länsplan som objekt.  

Svar: Bytespunkterna har under längre tid haft problem med trängsel, undermåliga resenärsmiljöer 
och otillräcklig kapacitet för busstrafiken. De åtgärder som länsplanen skulle medfinansiera har visat 
sig inte vara genomförbara och objektet utgår därför ur planen. Då behoven av förbättringar kvarstår 
för Brommaplan samt Gullmarsplan behöver nya lösningar studeras så att åtgärder kan läggas in i 

kommande planer. I länsplanen kommer dessa två objekt att beskrivas som angelägna att åtgärdas 
inom ”utrymmet för framtida investeringar i bytespunkter”. Denna brist läggs i slutet av planperioden 
och skapar utrymme framöver när åtgärder har konkretiserats i projekt. 

Bytespunkt Flemingsberg och specifikt väg 226 Flemingsberg är något som flera remissinstanser 
saknar i länsplanen. Remissinstanserna menar att länsplanen måste avsätta medel för planering och 
genomförande av en nedsänkning av väg 226 i enlighet med avsiktsförklaring tecknad av staten, 
regionen och Huddinge kommun. 



Svar: Medel för en utredning av väg 226 Flemingsberg har avsatts i länsplanen. På grund av 

länsplanens begränsade ekonomiska utrymme har åtgärderna inte bedömts vara möjliga att 

finansiera i länsplan 2022–2033. Utvecklingen av Flemingsberg som en regional stadskärna är 

emellertid prioriterad. I det gemensamma arbetet med utvecklingen av stadskärnan bör fortsatt 

dialog föras och nödvändiga utredningar genomföras för att hitta kostnadseffektiva lösningar för 

utvecklingen av väg 226 genom den regionala stadskärnan Flemingsberg. Utredningarna behöver 

hantera intilliggande, pågående och kommande bebyggelse- och infrastrukturåtgärder, bland andra 

Spårväg Syd och även studera möjliga finansieringslösningar. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FRÅGOR FRÅN REMISSINSTANSER MED ENSKILT SVAR FRÅN REGION STOCKHOLM  

Nedan följer svar på de synpunkter som kräver ett eget svar och som inte omhändertagits inom de 
gemensamma svaren.  
 

BOTKYRKA KOMMUN  

Kommunen anser att ett socialt hållbart samhällsbygge inte omhändertas tillräckligt inom länsplanen.  

Svar: Hållbarhetsbedömningen visar att ett antal av investeringarna i länsplanen i kategorierna 
statliga vägåtgärder, trängselskattefinansierade åtgärder och regionala kollektivtrafikåtgärder berör 
områden med risk för social utsatthet och sträcker sig över områden av olika karaktär. Detta är 
åtgärder med potential att bidra till en mer jämlik fördelning av transportinfrastrukturinsatser, en 
ökad tillgänglighet för utsatta grupper och öka det sociala kapitalet men även sammanhållningen. 
Regionala kollektivtrafikåtgärder som till exempel förbättrad framkomlighet för kollektivtrafik, och 
ombyggnationer av bytespunkter bidrar till att skapa möjligheter till utbildning och arbete som 
stärker hållbarhet. Ett antal regionala kollektivtrafik- och cykelåtgärder bidrar positivt till en ökad 
tillgänglighet och inkludering av socioekonomiskt svaga grupper. Inga åtgärder har en särskilt 
negativ påverkan på sammanhållning och jämlikhet. 

BOTKYRKA KOMMUN  

Kommunen lyfter att pendeltågstationen i Tullinge lider av problem med trängsel. Perrong och 

ingångar är underdimensionerade. Botkyrka kommun efterfrågar att Region Stockholm fortsatt 

utreder lämpliga åtgärder. Även möjligheter till ny uppgång till tunnelbanan vid Alby station lyfts som 

viktig för kommunens framtida exploatering av Södra Porten.  

Svar: Region Stockholm noterar dessa synpunkter och tar med oss det i uppdraget att inventera och 

prioritera brister i bytespunkter i Stockholms län 

 
HANINGE KOMMUN  

Kommunen uppmärksammar Region Stockholm på en möjlig felaktighet. I nu gällande länsplan anges 
att det kommer byggas kollektivtrafikkörfält både i norrgående och södergående riktning på väg 73. I 
förslaget till länsplan nämns endast norrgående riktning, fast två gånger. Är detta bara ett skrivfel 
eller är det en medveten ändring av objektet? Om det är det senare är det en allvarlig försämring 
som kommunstyrelseförvaltningen inte anser är acceptabel. 

Svar: Det är ett skrivfel och har rättats till i plandokumentet. 

 
HANINGE KOMMUN  

I nu gällande länsplan ligger objektet Stombuss 1+3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C för 
genomförande år 2024, men i förslaget till ny länsplan ligger det så sent som 2031–2032. Det är en 
försening på sju år som kommunen anser är orimligt lång. Med tanke på dagens kapacitets- och 
framkomlighetsproblem anser kommunen att åtgärden ligger för sent i planen. Åtgärden är kopplad 
till Gullmarsplans framtida utformning. 

Svar: Det är ännu inte fastställt start- och slutår för objektet. Utbetalningen för medfinansiering av 
objektet sker under åren 2031–2032 men detta påverkar inte byggstarten. 

 
 

 



HANINGE KOMMUN  

Ett objekt som kommunen saknar är ombyggda färjelägen för Ornöleden. Det är en förutsättning för 
att den pågående allmänförklaringen av färjan ska kunna genomföras. Om Region Stockholm inte 
namnger denna investering bör den möjliggöras genom skrivningar inom lämpligt åtgärdsområde. 

Svar: I bilaga 2 under åtgärdsområde kollektivtrafik, Kajanläggningar för regional kollektivtrafik, finns 
denna skrivning; avser åtgärder för nybyggnation och kapacitetsförstärkning av kajanläggningar för 
regional kollektivtrafik på vatten.  
Åtgärder och kostnadskalkyl för att anpassa anläggningen för Trafikverkets färjor är inte färdigutrett. 

Trafikverket kommer att utreda åtgärder för att anpassa befintliga färjelägen på Dalarö och Ornö så 

att Trafikverkets Färjerederi kan trafikera linjen och linjen blir allmän (som behövs för ett 

förstatligande av färjan). Frågan om allmänförklaring av Ornöfärjan är angelägen för att Ornö ska 

kunna utvecklas men kräver en stark samsyn bland parterna kring de åtgärder som behövs. En 

färdplan för allmänförklaring behöver initieras med en strukturerad dialog mellan Haninge kommun, 

Länsstyrelsen, Trafikverket och Region Stockholm 

HANINGE KOMMUN  

I förslaget till länsplan redovisas inte de avsiktsförklaringar om medfinansiering som upprättades i 
samband med att objektet kom in i gällande länsplan. Det är oklart vad detta innebär. Har objektet 
[Stombuss 1+3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C] blivit billigare i och med de inställda 
busskörfälten på Klarastrandsleden? Kommer staten och väghållaren Stockholms stad ta alla 
kostnader? Kvarstår avsiktsförklaringarna? Detta önskar kommunen en förklaring till i kommande 
länsplan. 

Svar: De avsiktsförklaringar som finns kommer att finnas tillgängliga på hemsidan vid fastställd 
version av länsplanen. Under kommande planperiod är Region Stockholms ambition att medverka till 
en tydligare överenskommelse kring Stombuss 1 & 3. 

 
NACKA KOMMUN  

För Nya Skurubron förutsätter kommunen att finansiering från gällande länsplan kvarstår och flyttas 
med till den nya. Dessutom bör ramen utökas i länsplanen och/eller i nationell plan för att täcka hela 
kostanden med statliga medel. Det är varken rimligt eller skäligt att Nackaborna och andra 
trafikanter ska tvingas betala avgifter för att åka på en statlig väg. 

Svar: Objektet har finansiering i länsplan till 2022. Resterande finansiering sker enligt befintliga avtal 
kopplat till objektet. 

 
NORRTÄLJE KOMMUN  

Norrtälje kommun kan konstatera att inga objekt eller det landsbygdsperspektiv som kommunen 
förespråkar måste finnas med i länsplanen har tagits med. Region Stockholm har även ändrat 
objektmålet för redan pågående projekt riksväg 77, gällande att vägen ska dras till trafikplats Ledinge 
i stället för till trafikplats Rösa. Denna ändring har gjorts utan att kommunen hörts i frågan och trots 
att kommunen beskrivit bristerna med denna dragning i behovsunderlaget. 

Svar: Region Stockholm har bett Trafikverket svara; En förstudie för väg 77 togs fram 2012 och följdes 
upp av utredning och framtagande av lokaliseringsalternativ för de olika etapperna för väg 77. 
Planeringsprocessen fortsatte sedan för dessa etapper men efterhand visade det sig att det inte var 
lämpligt att bygga etapp 2 på den tilltänkta marken. Trafikverket genomförde därefter ett antal 
utredningar och omtag i lokaliseringsutredningen för att ta fram en korridor för etapp 2. Detta har 
bidragit till att projektets vägplanearbete dragit ut på tiden. Omtaget i lokaliseringsutredningen 



resulterade i etapp 4, att flytta den tunga trafiken från centrala Rimbo. Etappen visar på en positiv 
samhällsekonomisk lönsamhet.  

SOLNA STAD   

Åtgärder på stombusslinjen Tappström – Brommaplan – Solna centrum, som har identifierats inom 
ramen för projektet ”Grönt ljus stombuss”, som har drivits gemensamt av Trafikverket, Region 
Stockholm och berörda kommuner: dessa åtgärder är inte med som namngivet förslag i länsplanen, 
men det framgår att länsplanen prioriterar åtgärder som har studerats inom ramen för 
utvecklingsprojektet ”Grönt ljus stombuss”. Kommunens bedömning är därför att investeringar för 
delprojekt som understiger 50 miljoner kronor och kan bli aktuella är prioriterade för finansiering 
inom ramen för ”åtgärdsområde kollektivtrafik”. 

Svar: Region Stockholms avsikt är att höjda beloppsgränser för mindre åtgärder vilket möjliggör 
utbyggnad av såväl stombusstrafik som regionala cykelstråk. Under tidigare planeringsperioder har 
det visat sig att denna typ av åtgärder ofta hamnar precis på gränsen till namngivna åtgärder.  
  

STOCKHOLMS STAD  

Prioriteringar behövs också för att främja hållbara lösningar för godstransporter som exempelvis 
elektrifiering och omlastningscentraler. Detta är särskilt viktigt då effektivisering av godstransporter 
är en storregional fråga. Stockholm stad saknar en tydligare beskrivning av hur förslaget till länsplan 
bidrar till ökad klimatnytta. 

Svar: Det finns en beskrivning av klimatnytta i den samlade konsekvensbedömningen.  
 
STOCKHOLMS STAD  

Staden anser att godstransporter bör få en tydligare prioritet i länsplanen. Effektiva och hållbara 
godstransporter är viktigt för näringslivet. För detta krävs en väl utvecklad och modern infrastruktur 
inte minst i anslutning till regionens hamnar. Av länsplanens namngivna objekt finns endast ett som 
motiveras av godstrafiken. 

Svar: Länsplanens medel är begränsade. Godstransporter sker i stor utsträckning på de större 
infartslederna som tillhör nationell plan. Men flertalet av de väginvesteringar som finns med i 
länsplanen ger en bättre tillgänglighet även för godstransporter. 
 
STOCKHOLMS STAD  

Staden påpekar att förslaget till länsplan saknar en bristbeskrivning över framtida större brister och 
behov i regionen. Denna behövs som grund för planeringsarbetet hos berörda aktörer för att 
säkerställa att prioriterade objekt blir planmogna inför kommande revidering av länsplanen. Större 
följdinvesteringar bör identifieras som brister för att sedan utredas inför kommande länsplaner. 

Svar: Dessa beskrivs till viss del i RUFS 2050. Under kommande planperiod bör detta preciseras 
ytterligare tillsammans med länets kommuner.  
 
STOCKHOLMS STAD  

Staden noterar att det skett förändringar i objektet Stombuss 1+3 väg 73 jämfört med gällande 
länsplan. Genomförandet av åtgärderna är framflyttade i tid vilket i grunden är positivt. Men det 
behövs en tidsmässig samordning mellan vägåtgärderna och planerad trafikstart för stombussen. 
Stockholm stad förutsätter att objektets totala finansiering, i enlighet med tidigare länsplan, är 
oförändrad. Den kommunala medfinansieringen från Tyresö, Haninge och Region Stockholm bör dock 
framgå i planen. Denna finansieringslösning har tidigare överenskommits mellan parterna på initiativ 
av länsplaneupprättaren. 



Svar: Under kommande planperiod är Region Stockholms ambition att medverka till en tydligare 
överenskommelse kring Stombuss 1 & 3. 

 

STOCKHOLMS STAD  

Åtgärdsområde kollektivtrafik omfattar bland annat medfinansiering till kajanläggningar för 
kollektivtrafik på vatten. Staden ser detta som positivt eftersom utbyggnad/ombyggnad av kajer är 
en förutsättning för nya pendelbåtlinjer. Staden förutsätter att medfinansiering även omfattar kajer 
avsedda för försöksverksamhet för kollektivtrafik på vatten. Staden vill dessutom lyfta fram att det 
finns en stor möjlighet att även använda samma kajer för godstransporter på vatten för exempelvis 
leveranstrafik. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten och tar med det i det fortsatta arbetet.  

 
SUNDBYBERGS STAD  

Det finns många angelägna åtgärder som svarar mot mål och prioriteringar i länsplanen. Alla de fyra 
prioriterade bristerna och behoven som staden lämnade som underlag uppfyller Region Stockholms 
huvudprinciper för arbetet med länsplanen. För att öka förståelsen för länsplanens prioritering bör 
det tydliggöras hur processen att välja objekt går till och hur bortprioriterade objekt, som står på en 
eventuell väntelista, hanteras framöver. 

Svar: Arbetet med objekt som inte har finansiering genom länsplanen hanteras löpande i arbetet (till 
exempel att arbeta fram åtgärdsvalsstudier och fördjupade utredningar) med länsplanen och i 
arbetet med åtgärdsplaneringen. 

 

TYRESÖ KOMMUN  

En utökning av åtgärdsområdena och en höjning av beloppsgränsen kräver dock ett transparent och 
effektivt arbetssätt för att löpande kunna bedöma om åtgärderna hamnar på rätt plats i länet samt 
vilken nytta de tillför. Hur detta ska gå till finns inte närmare beskrivet i planen, något Tyresö 
kommun saknar. 

Svar: I bilaga 2 finns en beskrivning av processen inom åtgärdsområden, delen medfinansiering 
statliga åtgärder. För delen statlig finansiering ansvarar Trafikverket för planering och 
genomförande. Åtgärderna fastställs årligen i Trafikverkets verksamhetsplanering. 

 
TÄBY KOMMUN  

Det är svårt att bedöma om fördelningen motsvarar länets behov då de är stora inom alla 
åtgärdsområden. Täby kommun kan dock konstatera att det kommer krävas stora investeringar i 
stombussnätet fram till och med 2030. Täby kommun noterar att det är få namngivna 
stombussobjekt i förslaget till länsplan. Detta, i kombination med de medel som är avsatta i 
åtgärdsområdet för kollektivtrafik och projekt utifrån exempelvis Grönt ljus stombuss och 
Handlingsplan stombuss, riskerar att inte räcka till satsningar i både stombussnätet och övriga objekt 
som ryms inom dessa områden. 

Svar: Cirka hälften av länsplanens totala medel går till kollektivtrafikinvesteringar. Många av 
stombussatsningarna återfinns inom åtgärdsområde kollektivtrafik.  

 

 



TÄBY KOMMUN  

Under 2021 har förslag till Kollektivtrafikplan 2050 varit på remiss. Planen pekar ut behov till år 2030 
och för år 2050. I förslaget till länsplan saknas i nuläget en tydlig koppling mellan behoven i 
kollektivtrafikplanen, föreslagna specifika objekt och dess finansiering. Det vore därför önskvärt om 
länsplanen, när Kollektivtrafikplan 2050 är antagen, tydligare kan visa på hur kopplingen mellan 
dessa stärks, såväl efter denna remissomgång samt inför kommande planperiod. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten. Kollektivtrafikplan 2050 kommer, när den är antagen, 
att utgöra ett viktigt underlag för såväl kommande länstransportplaner som för Region Stockholms 
andra verksamheter.  

UPPLANDS-BRO KOMMUN  

Vi saknar en tydligare beskrivning av och resonemang kring kvarstående brister och konsekvenserna 
om de inte åtgärdas. Även om själva processen för arbetet med länsplanen beskrivs väl i dokumentet 
så saknar vi ett samlat resonemang kring de behov i länet som samlades in från kommunerna i våras. 
Sådana skrivningar finns i gällande länsplan. 

Svar: I fastställd plan kommer en kortare sammanfattning av och hantering av behov och brister att 
finnas med. 

 
 
VÄRMDÖ KOMMUN  

Väg 222 Skurubron ska finansieras av staten. Värmdö kommun anser att det inte ska införas någon 
brukaravgift på den nya Skurubron, då detta enbart drabbar invånarna i Värmdö kommun. Den ska 
finansieras av staten och trängselskatt. 

Svar: Objektet har finansiering i länsplan till 2022. Resterande finansiering sker enligt befintliga avtal 
kring objektet.   

 
VÄRMDÖ KOMMUN  

Väg 274/667 Hemmesta vägskäl. Värmdö kommun ser ett brådskande behov av att åtgärda 
framkomlighetsproblematiken och trafiksäkerheten i Hemmesta vägskäl som är platsen där det 
tätbebyggda Värmdö möter landsbygden. Dessutom ser Värmdö kommun ett akut behov av att 
åtgärda vägdagvattenproblemet som under lång tid belysts och som skapar miljöproblem på 
kommunens mark. Av följande anledningar ser Värmdö kommun stor vikt av ett fortsatt tätt 
samarbete med Trafikverket så det sker förändringar trots att objektet inte kom med i länsplanen. 

Svar: Region Stockholm anser det positivt att Trafikverket och kommunen för fortsatt dialog kring 
möjliga åtgärder i Hemmesta vägskäl.  

 
VÄRMDÖ KOMMUN  

Värmdö kommun anser att det är positivt att projekt väg 222 Mölnvik-Ålstäket följer med i 
kommande länsplan. Kommunen anser dock att det är viktigt att Regionen säkerställer att 
anslagsåren överensstämmer med Trafikverkets tidsplan så att ytterligare fördröjningar av projektet 
inte sker. Vägplanen beräknas fastställas under våren 2023 och byggnationen beräknas påbörjas 
under 2025. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten. 

 



STOCKHOLM NORDOST  

Det finns i remissen inte någon skrivning om projektet på väg 276, Sjöbergsvägen-Åkersberga som är 
finansierad via trängselskatten. Det är också ett tidigare beslutat projekt som måste fullföljas i enligt 
med tidigare överenskommelser. 

Svar: Den fastställda länsplanen kommer att redovisa alla objekt oavsett finansiering. Etapp 1 
Sjöbergsvägen-Åkersberga öppnade för trafik 2021. Av den anledningen redovisas den inte i länsplan 
2022–2033. Delen som återstår kommer att redovisas i fastställd länsplan för läsbarhetens skull, även 
om den finansieras av trängselskatter och inte ligger inom Region Stockholms rådighet. 

 

STORSTHLM  

När finansieringen av viktiga bytespunkter lyfts ut ur länsplanen, till exempel Flemingsberg, 
Gullmarsplan och Brommaplan, anser Storsthlm att det behöver finnas tydliga förklaringar och 
beskrivningar av hur sådana objekt hanteras vidare. För dessa objekt finns ett stort regionalt behov 
av att lösa finansiering och att fortsätta planeringsarbetet. 

Svar: I förslag till länsplan har en tydlig förklaring till hanteringen av objekten Gullmarsplan och 
Brommaplan redovisats. Flemingsberg har inte varit med i länsplanen tidigare och är således inget 
objekt som lyfts ur planen. I remitterat och sammanställt förslag till länsplan finns utredning väg 226 
Flemingsberg med.  

 

STORSTHLM  

Storsthlm delar bilden att det behövs flexibilitet och ökat utrymme med fria medel. Satsningarna på 
mindre åtgärder med hög lönsamhet bedöms som positiva och kan ge hög nytta. Sådana objekt som 
beslutats för länge sedan och där aktualitet, samhällsnytta och kostnadsbedömningar har förändrats 
kan behöva hanteras i någon form. Storsthlm vill därför öppna upp för en dialog om vilka dessa 
objekt är och hur de skulle kunna styras om till andra satsningar som ger motsvarande eller högre 
nytta för berörda kommuner. Storsthlm föreslår att Region Stockholm och Trafikverket förbereder 
ett underlag för dialog om vilka beslutade objekt som bedöms som inaktuella och som har bristande 
samhällsekonomisk nytta. 

Svar: Det är viktigt att åtgärderna som finansieras via länsplan ger en så hög regional nytta som 
möjligt och Region Stockholm ser positivt på att StorSthlm i sitt remissvar lyfter att det behövs en 
kontinuerlig dialog om de namngivna objekten för att planen i sin helhet ska bidra till en positiv 
utveckling i regionen.  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA  

Ett annat objekt som förbättrar för busstrafiken från östra Södertörn till Gullmarsplan är Stombuss 
1+3 väg 73 Norra Sköndal-Gullmarsplan-Solna C. Med tanke på dagens stora kapacitets- och 
framkomlighetsproblem ligger åtgärden alldeles för sent i planperioden, först om tio år 2031. 
Åtgärden är delvis nära kopplat med Gullmarsplans framtida utformning. För åtgärden finns 
avsiktsförklaringar om medfinansiering framtagna i samband med gällande länsplan. 

Svar: Det är ännu inte fastställt start- och slutår för objektet. Utbetalningen för medfinansiering av 
objektet sker under åren 2031–2032 men detta påverkar inte byggperioden. 
 
 



SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA  

Södertörnskommunerna menar att processen kring val av objekt behöver vara mer transparent. I nu 
gällande länsplan redovisades brister för åren 2026–2029 med tillhörande utredningspengar.  I 
förslaget till länsplan saknar Södertörnskommunerna en återkoppling och hantering avseende dessa 
brister, som också bör stå först i tur att föreslås för nya namngivna objekt. 

Svar: Plandokumentet har förtydligats med en beskrivning av hur dessa brister tagits vidare sedan 
länsplan 2018–2029 antogs.  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA  

Södertörnskommunerna ställer sig frågande till att åtgärdsområde Enskilda vägar får halverade 
anslag jämfört med gällande länsplan. Stockholms län består till stora delar av landsbygd och 
skärgård där många är beroende av välfungerande enskilda vägar. Med tanke på att det är det minsta 
åtgärdsområdet i länsplanen bör nivån inte sänkas. 

Svar: Till fastställd plan har finansieringen till enskilda vägar höjts i förhållande till remitterad version 
av planen.  

 

SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA  

En utredning om spår till Tyresö behöver starta snarast för att klara kapaciteten för kollektivtrafiken 
på östra Södertörn på medellång sikt. För att hantera trafiken på kort sikt måste Bytespunkt 
Gullmarsplan bli planeringsmoget till nästa länsplan. Dessa åtgärder måste formuleras i länsplan. 

Svar: Spårtrafik till Tyresö är noterad som en brist, men är inte ett planmoget objekt som kan lyftas in 
i länsplan. Gullmarsplans bytespunkt har inte kunnat genomföras och nämns inom utrymmet för 
framtida investeringar i bytespunkter.  

 

FÖRSVARSMAKTEN  

Försvarsmakten vill framföra att en tydligare koppling till Försvarsmaktens tillväxt bör synliggöras i 
planen. Försvarsmakten framför att en infrastrukturplan för att ge en helhetsbild, även bör innefatta 
en planering utifrån totalförsvars- och beredskapsbehov. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten. 

 

LUFTFARTSVERKET  

LFV vill fästa regionens uppmärksamhet på utvecklingen inom drönarområdet (obemannade 
luftfarkoster), vilken regionen kan behöva ta höjd för vid infrastrukturplaneringen. Samhällsviktiga 
aktörer använder drönare alltmer. Inom planperioden, som sträcker sig ända till år 2033, kommer 
drönare att utföra såväl gods- som persontransporter och olika typer av viktiga samhällsuppdrag. 
Detta kan innebära behov av dedikerat luftrum för obemannad luftfart och anslutningsmöjligheter till 
andra transportslag. Den obemannade luftfarten kan också komma att avlasta vägnätet genom att 
ersätta fordonstransporter, med minskad klimatpåverkan som följd. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten.  

 
 



LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLMS LÄN  

I dokumentet står att miljöbedömningen påbörjades i juni 2021, medan länsplanen påbörjades våren 
2021. Det är därför svårt att förstå om och eventuellt hur miljöbedömningen har påverkat 
länsplanens innehåll. 

Svar: En första hållbarhetsbedömning gjordes i juni 2021 på en bruttolista av möjliga åtgärder i 
länsplanen. Utifrån hållbarhetsbedömningen samt andra avvägningar togs remissversionen av 
länsplanen fram där även konsekvensbedömningen var med.  

 

REGION SÖRMLAND  

Region Sörmland vill särskilt belysa utvecklingen av väg 57 samt några gemensamma 
länsöverskridande projekt och intressen. Väg 57 från Gnesta till E4, ligger i båda länens föreslagna 
regionala planer. Projektet samfinansieras via Region Sörmlands länsplan. Region Sörmland noterar 
att finansieringen i de båda planförslagen inte är samordnade i tid. Region Sörmland ställer sig 
frågande varför projektets finansiering är utspridd över sex år i förslaget där finansieringen via 
trängselskatten ligger de tre första åren medan finansieringen från de statliga anslagen ligger år 
2024–2027. Projektet är redo för produktion. 

Svar: Att få ihop länsplanens ekonomiska fördelning inom de fasta ramarna som tilldelas länen är en 
utmaning vilket är det som föranlett att finansieringen för väg 57 varit nödvändig att fördela ut i 
remissversionen. Enligt uppgift är det inte nödvändigt att finansieringen från de respektive 
länsplanerna ligger samma år och detta påverkar inte genomförandet av objektet. I planen har nu 
ytterligare omfördelning av medel resulterat i att finansieringen för väg 57 är fördelad under tre år, 
2022–2024.  

 
REGION UPPSALA  

Region Uppsala anser att länsplanen saknar en beskrivning av det storregionala och 
länsöverskridande perspektivet. Exempelvis saknas en hänvisning till den storregionala 
systemanalysen. Det är viktigt att det finns en samplanering för de stråk för väg och järnväg som 
korsar länsgräns. Region Uppsala menar här att det är svårt att utläsa ur länsplanen vad det finns för 
långsiktig målbild för olika stråk och vilka behov och brister som ska lösas, eftersom en stor del av 
planens utrymme ligger inom olika åtgärdsområden (icke namngivna objekt). 

Svar: Långsiktig målbild för behov anges i RUFS 2050. Länsplanens inriktning och prioriteringsgrunder 
utgår från RUFS 2050. 

 
REGION UPPSALA  

Region Uppsala saknar en inledande figur som visar hur mål på nationell och regional nivå och 
huvudprinciper hänger ihop. 

Svar: Layout av plandokumentet kommer att göras i samband med att planen fastställs. I samband 
med detta kommer behov av förklarande figurer att ses över.  

REGION UPPSALA  

Region Uppsala efterlyser en mer tydlig och geografisk redovisning av behov och brister, gärna i 
karta. Det är också viktigt att det finns en samordning i tid för satsningar på olika stråk. Vi efterlyser 
här en fortsatt dialog om hur samplanering över länsgränsen kan genomföras på ett effektivt sätt och 
vilken som regionerna, kommunerna och Trafikverket har i detta. 



Svar: Region Stockholm kommer i det kontinuerliga arbetet med länsplanen ha en fortsatt dialog med 
närliggande regioner för samplanering över länsgränser.  

 

TRAFIKVERKET  

Objektet E4-Gnesta finansieras av trängselskatt, samt av länsplanemedel från både Stockholms 
länsplan och Sörmlands länsplan. Inför fastställandet av länsplanerna vore det önskvärt att Region 
Stockholm överenskommer aktuell medelsfördelning med länsplaneupprättaren i Sörmlands län. 

Svar: En dialog om frågan pågår mellan parterna. 

 
TRAFIKVERKET  

Trafikverket vill uppmärksamma Region Stockholm på att Sverigeförhandlingens objekt i länsplanen 
redovisas utan den via avtal redovisade riskreserven. Detta bör tydliggöras i den ekonomiska tabellen 
och behöver tas hänsyn till i nästa planomgång när aktuella projekt har kommit längre. 

Svar: Trafikverkets underlag gällande Sverigeförhandlingens objekt redovisas i den ekonomiska 
tabellen med ovan nämnda tillägg.  

 
TRAFIKVERKET  

Den låga tilldelningen av medel till det statliga vägnätet under början av planperioden bedömer 
Trafikverket kommer att leda till en kraftig eftersläpning av åtgärder längs det statliga vägnätet. Med 
den låga medelstilldelning som föreslås under planens första sex år kommer genomförandet av 
trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet i regionen att stoppas upp. Det innebär stora 
konsekvenser för det statliga ansvaret att regionalt bidra till trafiksäkerhetsmålen 2030 och 
Nollvisionen. 

Svar: Sedan remissversionen har justeringar gjorts som möjliggjort en omfördelning av medel inom 
åtgärdsområdena. 

 
TRAFIKVERKET  

Trafikverket saknar en redovisning av planens bidrag till nationella och regionala mål, exempelvis de 
tidsatta mål som finns avseende bland annat utbyggnad av stombussnätet och det regionala 
cykelnätet, etappmål för trafiksäkerhet etcetera. Förslaget till länsplan ger inte förutsättningar att 
finansiera de cykelvägar som krävs för att klara den nyligen beslutade cykelplanens målsättning. 
Även beskrivningen av regeringens uppdrag behöver förtydligas. 

Svar: Länsplan 2022–2033 beskriver nationella och regionala mål i kapitel ”Länsplanen och styrande 
mål i transportplaneringen” och kapitel om inriktning och prioriteringar. Givet de tilldelade ramarna 
har länsplanen begränsade resurser. Därför är det viktigt att länsplanens ekonomiska ramar höjs, 
vilket också remissinstanserna är tydliga med. 

 
 
TRAFIKVERKET  

I förslag till nationell plan saknas finansiering för Årstabergs bytespunkt. Om regeringen inte beslutar 
annat då de fastställer den nationella planen finns därmed inte förutsättningar för genomförandet av 
objektet så som det är beskrivet i länsplanen. 



Svar: Objektet ligger kvar i länsplan under förutsättning att Årstabergs bytespunkt tas med vid 
fastställande av nationell plan. Om regeringen fastställer nationell plan utan detta objekt behöver 
möjligheter för ny avsiktsförklaring kring en samfinansiering för en tvåspårslösning arbetas fram. 

 
TRAFIKVERKET  

I planförslaget anges att länsplanen kan bli föremål för en teknisk justering vartannat år och att i 
samband med detta kan ytterligare två år av planen preciseras. Trafikverkets bedömning är att en 
teknisk justering kan komma att behövas under planperioden, men att planförslagets skrivning kring 
prioritering av nya åtgärder riskerar att skapa förväntningar som inte kan uppfyllas hos externa 
parter om inga ytterligare ekonomiska ramar tillförs. 

Svar: Synpunkten har noterats. 

 
TRAFIKVERKET  

För två namngivna objekt, Slussen och Tvärspårväg Kista, har Region Stockholm höjt den statliga 
medfinansieringen. Trafikverket saknar beskrivning av detta utöver den ekonomiska redovisningen 
som finns i tabellform. 

Svar: Länsplanen har i viss grad ökat medfinansieringen för de två kollektivtrafikobjekten Slussen och 
Tvärspårväg Kista som har kostnadsökningar. Detta är nu förtydligat i länsplanen. 

 
TRAFIKVERKET  

Plandokumentet är komprimerat och saknar vissa grundläggande avsnitt vilket gör att planen har 
svagheter som styrdokument. Med nuvarande utformning ger planen svagt stöd för de prioriteringar 
som Trafikverket ska göra i sin uppgift som ansvarig för genomförandet av länsplanen. Trafikverket 
anser att beskrivningen av brister och behov samt kopplingen mellan huvudprinciperna som ligger till 
grund för urval av investeringsåtgärder samt avsatta medel inom åtgärdsområden skulle kunna 
utvecklas. 

Svar: Region Stockholm har sett över beskrivningarna och kopplingen till huvudprinciperna i planen.  
 
TRAFIKVERKET  

Däremot har Trafikverket uppmärksammat att det i planförslaget finns vissa felaktigheter när det 
gäller begrepp avseende angivna index, prisnivåer och ramar. Det är viktigt att detta åtgärdas till den 
fastställda planen. 

Svar: Synpunkten är noterad och har justerats i planen.  

 

TRAFIKVERKET  

Trafikverket och kommunerna har olika planeringsverktyg och lagstiftningar att förhålla sig till i 
planering och genomförande samt att brister och behov på statligt respektive kommunalt vägnät inte 
är de samma. Sammantaget rekommenderar Trafikverket att i plandokumentet särskilja på 
bristbeskrivningar och prioriteringar för åtgärder med statlig medfinansiering och för mindre 
åtgärder på det statliga vägnätet. 

Svar: Vissa förtydliganden har gjorts. I övrigt kvarstår beskrivningen i plandokumentet. 
 

 

 



STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE  

Det är tydligt att de avsatta medlen inte räcker till för att nå de mål och inriktningar som planen utgår 
från. Det saknas viktiga åtgärder. Några åtgärder har strukits från förra planen; bytespunkterna 
Brommaplan och Gullmarsplan och Hemmesta vägskäl. Andra centrala åtgärder saknas. Ett viktigt 
exempel är att planen innehåller en utbyggnad av väg 261 Tappström-Nockeby, men inte medel för 
ombyggnad av Brommaplansrondellen. 

Svar: Utöver befintliga objekt i länsplan 2018 - 2029 har ett fåtal nya objekt tillkommit. Dessa har 
valts utifrån planens inriktning och prioritering där planeringsmognad är en viktig prioriteringsgrund. 

 
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE  

Stockholms handelskammare vill lägga till behovet av åtgärder för att stödja den tekniska 
utvecklingen, framför allt avseende elektrifieringen, men också avseende utveckling av autonoma 
lösningar. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten och tar med oss frågan i det kommande arbetet. Dock 
finns det just nu inga föreslagna åtgärder eller genomförda åtgärdsvalsstudier med utpekade 
åtgärder kopplat till elektrifiering eller autonoma lösningar att finansiera via länsplan.  

 
STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE  

Stockholms handelskammare konstaterar att bytespunkt Årstaberg är upptaget i länsplanen, som 
medfinansiering till nationell plan. Men Trafikverket har valt att inte ta med detta projekt i sin plan, 
vilket är synnerligen olyckligt. Denna typ av åtgärder är viktiga för att göra kollektivtrafiken 
effektivare och smidigare. Vi utgår från att regeringen justerar nationell plan så att Årstaberg ingår 
genom att tillföra 750 miljoner kronor till projektet. 

Svar: Synpunkten noterad och vidarebefordrad till Trafikverket som är ansvarig för nationell plan. 

Medel för samfinansiering av objektet genom länsplanen finns reserverat inom ”Utrymme för 

framtida investeringar i bytespunkter”. 

 

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND  

Det är i det läget svårt att framföra synpunkter på det som vi upplever som största bristerna med 
länets transportinfrastruktur: vägarnas framkomlighet och bärighet då budget för LTP 2022 – 2033 är 
starkt begränsad och främst har satsningar på kollektivtrafik- och cykelåtgärder samt 
trafiksäkerhetsåtgärder. Bland föreslagna åtgärder återfinns exempelvis att man avser utreda 
trafiksäkerhetsbrister, G/C vägar samt planering av mötesseparering. Då ett stort fokus ligger på 
trafiksäkerhetsåtgärder vill LRF Mälardalen betona vikten av att framtida framkomlighet säkerställs 
för lantbrukets maskiner. Tyvärr finns erfarenhet av att utformning av vägsystem i syfte att skapa 
höjd trafiksäkerhet innebär framkomlighetsproblem. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten. 

 

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND  

En länstransportplan behöver innehålla fler åtgärder som skapar förutsättningar för ett mer hållbart 
och biobaserat samhälle där mer förnybar energi, mat och material produceras i Stockholms län. 

Svar: Region Stockholm noterar synpunkten. 


