
Bilaga 1 prioriterade åtgärder för ny länsplan för transportinfrastrukturen år 2018-2029 

Objekt Brist i transportsystemet Plats Förslag på åtgärd Bedömd effekt Prio 
Rese-
centrum 
i Bålsta 

Resecentrum i Bålsta är en viktig punkt i 
infrastruktur- och kollektivtrafiknätet i regionen. 
Stationen trafikeras av interregional- och regionaltåg, 
pendeltåg, region- och tätortsbussar samt gång-, 
cykel- och biltrafik. Över 60 procent av den 
arbetsföra befolkningen i kommunen arbetspendlar ut 
från kommunen, många via resecentrum. Ett 
betydande antal pendlar även in till kommunen via 
resecentrum.  
Håbo kommun är en tillväxtkommun och bara i 
området kring resecentrum sker en omfattande 
stadsutveckling, med ett tillskott av bostäder på upp 
mot 3-4 000 lägenheter. Trycket på nuvarande 
stationsområde kommer att öka.  
Det nuvarande stationsområdet är bristfälligt på 
många sätt, och saknar grundläggande egenskaper 
bland annat vad gäller kapacitet, utformning och 
trygghet. Resecentrum är inte anpassat efter den 
utveckling som sker i området och åtgärder är en 
förutsättning för att planerad utveckling samt 
förväntad bostadsproduktion i området ska komma 
till stånd. Åtgärder krävs även för att resecentrumet 
ska fungera som en attraktiv bytespunkt mellan olika 

Resecentr
um Bålsta 

Resecentrum i Bålsta ska utformas så att 
nyttjandet upplevs effektivt och enkelt 
av resenärerna.  
Åtgärder för att förbättra och stärka 
tillgängligheten, kapaciteten, 
utformningen och funktionaliteten krävs.  
Resecentrumets funktion som en 
bytespunkt mellan olika trafikslag ska 
säkerställas såväl som områdets funktion 
som en attraktiv och välbesökt 
mötesplats i kommunen. 
Åtgärder ska omfatta hela 
stationsområdet, inklusive en ytterligare 
entré i den sydöstra delen av perrongen.  

Mer attraktiv rese- och bytespunkt vilket främjar 
ett ökat resande med kollektivtrafik och därmed 
ett hållbart resande.  
Åtgärderna bidrar till en ökad tillgänglighet samt 
skapar även attraktiva mötesplatser och miljöer 
för hela kommunen. Genom att anpassa 
utformningen utifrån kapacitetsbehoven skapas 
även en förbättrad och mer trafiksäker miljö. 
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trafikslag, vilket i sin tur främjar ett hållbart resande.  

Mälar-
banan 

Mälarbanan är en avgörande tillväxtfaktor för Håbo 
kommun såväl som för Mälardalsregionen. Järnvägen 
tillgängliggör arbetsplatser, studieplatser samt ger en 
god tillgänglighet till regionens kultur- och 
fritidsutbud. Den tillgänglighet och närhet i regionen 
som Mälarbanan skapar för Håboborna är avgörande 
för kommunens attraktionskraft.  
För att de fördelar som Mälarbanan innebär ska 
kunna nyttjas fullgott i kommunen såväl som i 
regionen krävs att kapaciteten samt utbudet utvecklas 
i takt med regionens tillväxt.  

Mälarban
an, 
Bålsta-
Stockhol
m 

Ytterligare spårkapacitet på Mälarbanan 
mellan Bålsta och Stockholm för att 
säkerställa att kapaciteten och utbudet är 
tillräckligt.  
Håbo kommun tar i sin fysiska planering 
höjd för ytterligare ett vändspår vid 
Bålsta station och ett sådant vändspår 
bör anläggas för att möjliggöra en 
utökning av pendeltågstrafiken mellan 
Bålsta och Stockholm till kvartstrafik.  

Förstärkt kapacitet och ökad robusthet i 
trafikeringen på Mälarbanan.  
Ökad attraktivitet för trafikslaget och därmed ökat 
kollektivt resande. 
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Gång- 
och 
cykel-
väg Bro-
Bålsta 

Avsaknad av gång- och cykelvägförbindelse mellan 
Bålsta och Bro.  

Enköping
s- och 
Stockhol
msvägen 
mellan 
Bro och 
Bålsta 
(väg 840) 

Gång- och cykelväg mellan Bro och 
Bålsta för att koppla samman orterna. 
Åtgärden kopplar även samman Bålsta 
med Stockholms regionala cykelvägnät.  

Möjliggör för cykelarbetspendling mellan Bålsta 
och övriga orter i nordvästra Stockholmsregionen. 
Gång- och cykelvägen möjliggör även för 
rekreations- och turismresor i regionen. 
Vägen fyller en regional funktion och bidrar med 
att koppla samman regionen och skapa en ökad 
tillgänglighet. 
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Kollekti
vtrafik-
hållplats

Bristfällig säkerhet och tillgänglighet på 
busshållplatser på landsbygden och i tätorterna.  

Håbo 
kommun, 
på 

Säkerhetshöjande åtgärder på 
busshållplatser på landsbygden. 
Framförallt prioriterat vid extra utsatta 

Ökad attraktivitet och tillgänglighet, och därmed 
ökad användning av kollektivtrafik.  
Bidrar till en hållbar utveckling genom att främja 
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er landsbygd
en och i 
tätorterna 

hållplatser samt där barn trafikerar 
hållplatsen i hög utsträckning.  
Tillgänglighetshöjande åtgärder på 
busshållplatser i tätorterna.  

ett hållbart trafikslag.  
Ökad trafiksäkerhet.  

Gång- 
och 
cykel-
väg 
Ytter-
gran, 
vidare 
längs 
med väg 
263. 

Avsaknad av gång- och cykelvägförbindelse mellan 
Bålsta och Litslena.  

Från 
Bålsta, 
längs med 
väg 545 
och 
vidare 
längs med 
väg 263  

Gång- och cykelväg från Bålsta, längs 
med väg 545 mot Yttergran för att 
underlätta ett hållbart resande och främja 
cyklingen i kommunen.  
I förlängningen även aktuellt att fortsätta 
gång- och cykelvägsdragningen vidare 
längs med väg 263 till Övergran och 
vidare mot Hjälstaviken och Litslena.  
Möjligheten att nyttja Granåsvägen som 
övergång över väg E18 bör undersökas i 
samband med genomförande av 
åtgärden. 

Främjar cykeln som transportsätt och bidrar till att 
stärka ett hållbart resande.  
Gång- och cykelvägen skapar en förbättrad 
tillgänglighet, utan krav på bilberoende, till natur- 
och rekreationsvärden norr om Bålsta. Granåsens 
naturreservat samt Ekilla naturreservat och 
badplats utgör viktiga målpunkter.  
Förbindelsen fyller framförallt en viktig funktion 
för rekreations- och turismresor. Vägen fyller en 
regional funktion genom att bidra koppla samman 
regionen och skapa en ökad tillgänglighet. 
Samordning av åtgärder för objekt Trafikplats 
Åsen kan vara aktuell. 
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Gång- 
och 
cykelvä
g Bålsta 
- Krägga 
- Ekol-
sund 

Avsaknad av gång- och cykelvägförbindelse mellan 
Bålsta och Krägga, vidare över Ekolsund.  

Gamla 
banvallen 
Bålsta-
Krägga, 
vidare 
över 
Ekolsund 

Gång- och cykelväg från Bålsta, längs 
med gamla banvallen till 
Krägga/Stämsvik och vidare över 
Ekolsund till Enköping kommun.  

Gång- och cykelvägen bidrar med förbättrade 
förbindelser mellan Krägga/Stämsvik och Bålsta. 
Den möjliggör ett hållbart resande mellan orterna 
och främjar cykeln som transportsätt, vilket bidrar 
till att stärka ett hållbart resande.  
Gång- och cykelvägen möjliggör både 
arbetspendling samt rekreations- och turismresor. 
Cykelvägen fyller en regional funktion då den 
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kopplar samman Håbo och Enköpings kommun. 

Samåkni
ngspark
eringar 

 Avsaknad av samåkningsparkeringar. Vid 
trafikplats 
Åsen och 
Draget. 

Anläggande av samåkningsparkeringar i 
tillgängliga lägen med god anslutning 
till väg E18. 

Ökad samåkning, och därmed minskad belastning 
på transportinfrastrukturen samt miljön tack vare 
minskat bilanvändande.  
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Trafik-
plats 
147 
Draget 

Håbo kommun planerar att utveckla befintligt 
verksamhetområde Draget samt nytillkommande 
område Dragelund. Tillväxten kommer sannolikt att 
innebära en ökad trafikbelastning vid trafikplatsen, 
både för persontrafik och för tung trafik samt 
godstrafik.  
Av- och påfarten till motorvägen är redan idag 
bristfällig ur säkerhetssynpunkt. Situationen kommer 
i och med pågående utveckling i området att 
förvärras ytterligare.  
Även en omfattande bostadsutveckling planeras i 
Bålsta, bland annat vid Kalmarsand, vilket kommer 
innebära en ytterligare ökad belastning på 
trafikplatsen.  
I och med kommande tillväxt i tätorten samt 
förväntad trafikökning på motorvägen ökar behovet 
av åtgärder vid trafikplatsen. En eventuell höjd 
hastighet på motorvägen aktualiserar bristen 
ytterligare.  

Trafikplat
s Draget. 

Ombyggd trafikplats vars konstruktion 
är trafiksäkert utformad och anpassad 
för en ökad trafik och höjda hastigheter 
på E18. 

Ökad trafiksäkerhet på E18. Förbättrad 
trafiksituation för dagens trafikmängd samt 
förväntad ökad trafikmängd.  
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Varp-
sund 

Kort vägsträcka vid Varpsund, mellan Stora 
Ullfjärden och Gorran som är bristfällig ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.  
Området är ett populärt besöks- och rekreationsmål, 
där mycket folk vistas. 

Väg 263, 
Varpsund 

Trafiksäkerhetshöjande insatser så som 
förbättrade parkeringsmöjligheter, 
breddad väg samt uträtning av 
vägsträcka.  

Ökad trafiksäkerhet samt utveckling av befintligt 
besöksmål.  
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Trafik-
plats 
Bålsta 

I och med planerad stadsutveckling i Bålsta kommer 
Stockholmsvägen bli överbelastad som in- och 
utfartsled från de centrala delarna av Bålsta till 
motorvägen. En ökad trafik i Bålsta tätort är inte 
förenlig med den omdaningen längs med 
Stockholmsvägen som planeras. 
 

E18, i 
höjd med 
de 
centrala 
delarna av 
Bålsta, i 
slutet av 
Sjöändavä
gen.  

Ytterligare en trafikplats, med direkt 
anslutning till Bålsta centrum och 
resecentrum bör tillkomma för att möta 
kommande behov och avlasta 
Stockholmsvägen.  
Anslutningsvägen bör även anslutas till 
befintliga bostäder på åsen, samt 
kopplas till Grustaget. 

Ökad trafiksäkerhet samt ökade möjligheter till 
effektiv transport till Bålsta resecentrum.  
Trafikplatsen och anslutningsvägen skapar en 
effektiv anslutning mellan motorvägen och de 
centrala delarna av Bålsta och bidrar därmed till 
en ökad tillgänglighet till de centrala delarna av 
Bålsta och resecentrum för övriga delar av 
kommunen såväl som regionen. 
Åtgärden underlättar byte till kollektiva färdmedel 
för ett fortsatt resande till och från kommunen. 
Funktion av Bålsta resecentrum som attraktiv 
bytespunkt i kommunen och i regionen förstärks 
därmed. 
Åtgärden avlastar den trafik som idag går från 
motorvägen via Stockholmsvägen till Bålsta 
centrum vilket krävs i och med planerad 
omdaning längs av Stockholmsvägen. Vägen 
skapar även ett bättre sammankopplat vägnät i de 
centrala delarna av Bålsta.  
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Väg 
263/Aro

Stråket mellan västra Mälardalen, förbi Håbo 
kommun och vidare till norra Stockholm med 

Väg 263 Tillkomsten av en ny anslutning till 
Arlanda från de västliga delarna av 

Anläggande av järnväg, alternativt förbättrade 
vägförbindelser, från Bålsta till Arlanda skulle 
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slänken framförallt Arlanda som viktig målpunkt fyller en 
viktig transportfunktion. Möjligheten till effektivt 
resande längs med stråket krävs och i och med 
förväntad tillväxt i regionen kommer därför 
förstärkningar i transportsystemet att krävas.  

Mälardalen bör utredas. En sådan 
utredning bör ha ett brett angreppssätt 
och sträckning via Bålsta bör ingå.  

öka tillgänglighet till Arlanda för kommunen 
såväl som regionen. En förbättrad förbindelse 
mellan Bålsta och Arlanda skulle även fylla en 
funktion för tunga godstransporter från Arlanda 
samt från Kapellskär. 
Trafikavlastning i Stockholm.  

Trafik-
plats 
146 
Åsen 

Trafiksituationen vid trafikplats Åsen, vid korsningen 
för påfart på väg E18 västerut och väg 542 till 
Krägga, är idag bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Håbo kommun planerar för ett omfattande 
verksamhetsområde i norra delen av Bålsta, Logistik 
Bålsta, som kommer innebära en ökad påfrestning i 
transportinfrastrukturen framförallt på grund av ett 
ökat antal arbetsplatser i området.  
Planerad utveckling av Logistik Bålsta aktualiserar 
därför behovet av åtgärd för trafikplats Åsen 
ytterligare.  

Trafikplat
s Åsen 

Ombyggnation, framförallt vid 
korsningen mellan väg 545, 542 och 
påfart västerut på E18, för att förbättra 
trafiksäkerheten. Kan exempelvis ske 
genom ny korsningslösning så som en 
cirkulationsplats.  

Ökad trafiksäkerhet.  
Samordning av åtgärder för objekt Gång- och 
cykelväg Yttergran, vidare längs med väg 263 kan 
vara aktuell. 
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Förbind
else 
Sko-
kloster 

Avsaknad av gena förbindelser mellan Skokloster 
tätort och Skohalvön till Uppsala, Knivsta, Sigtuna, 
Arlanda och övriga delar av Stockholmsregionen.  

Förbindel
se över 
Skofjärde
n från 
Skokloste
r slott 

En vattenförbindelse, med båt eller 
genom vägförbindelse, över Skofjärden 
från Skokloster till Knivsta kommun.  

En färje- eller broförbindelse över Skofjärden, 
från Skokloster slott till Knivsta kommun, skulle 
öka tillgängligheten och skapa en stark koppling 
mellan Skokloster tätort och Uppsala, Knivsta, 
Arlanda och Stockholmsregionen.  
Förbindelsen skulle underlätta 
arbetspendlingsbehov såväl som skapa ytterligare 
möjligheter för arbetspendling. Utöver detta skulle 
även vinster för besöksnäringen samt ökade 
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möjligheter till en fortsatt utveckling av 
Skokloster skapas. 

Trafik-
plats 
Krägga 

Transportinfrastrukturen till Krägga/Stämsvik är 
bristfällig och trafiksäkra samt effektiva anslutningar 
till motorvägen och intilliggande orter som Bålsta 
och Enköping saknas.  

Korsninge
n E18 väg 
542. 

Ny trafikplats vid korsningen mellan väg 
E18 och väg 542.   

Effektiv anslutning till väl utbyggd infrastruktur 
för resor till och från Krägga/Stämsvik.  
Ökad trafiksäkerhet på väg 542 tack vare 
trafikavlastning och förbättrade möjligheter att 
serva orten med en attraktiv, effektiv och 
trafiksäker kollektivtrafik.  
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