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§ 108 Dnr 2018/00479  

Svar på motion: Ny pendeltågstation i Västra Bålsta 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen delvis i avseendet att förorda ny 

pendeltågsstation.  

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp)har inkommit med en motion om en ny pendeltågstation i 

västra Bålsta. Motionären menar att ett expanderande Bålsta behöver bättre 

kollektivtrafik och att man i anslutning till en ny station också ska bygga 

nya infartsparkeringar.  

Motionären föreslår dels att kommunfullmäktige ska besluta förorda att en 

ny station byggs, dels att kommunfullmäktige utreder frågan med berörda 

parter. 

En ny pendeltågstation kräver omfattande utredning och investeringar. En 

helt nödvändig förutsättning för en ny pendeltågstation är en utbyggnad av 

Mälarbanan med ytterligare spårkapacitet på sträckan Bålsta – Kallhäll. 

Utan denna investering finns inga möjligheter att hantera en ökad tågtrafike-

ring.  

En lyckad process innebär att frågan om en ny pendeltågstation först måste 

prioriteras i Uppsala läns länstransportplan för att därefter hanteras i samar-

betet ”En bättre sits” (transportpolitiskt samarbete mellan ett stort antal in-

tressenter i sju län, däribland Stockholm och Uppsala). Frågan måste slutli-

gen också prioriteras i Trafikverkets nationella plan för transportsystemet. 

Håbo kommun har under lång tid fört fram behovet av en utredning för yt-

terligare spårkapacitet på Mälarbanan. Frågan har dock hittills inte priorite-

rats på regional eller nationell nivå.   

Det är inte självklart att alternativet med en ny pendeltågstation är ekono-

miskt realistiskt eller att det inte finns tänkbara alternativ för kollektivtrafik-

försörjningen (ex busslinjer). Den årliga kostnaden för region Uppsala för 

pendeltågstrafikeringen från länsgränsen till Bålsta station uppgår till 25 

miljoner kronor. En ny pendeltågstation förutsätter att Region Stockholm 

kan fortsätta att trafikera sträckan med pendeltåg och att Region Uppsala 

kan fortsätta bekosta denna trafikering. 

Förvaltningen anser alltså att det i nuläget inte finns skäl att utreda frågan 

vidare i större utsträckning däremot att förorda en ny station.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 148  

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 124 
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Tjänsteskrivelse 2019-04-28 

Motion 2018-06-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar att motionen ska avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) finner att två förslag till beslut föreligger; 

kommunstyrelsens förslag till beslut och Charlotta Bjälkebring Carlssons 

(V) förslag till beslut.  

Ordförande frågar kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 

till beslut eller Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) förslag till beslut och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Kansli 

 

 

 


