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Traf iks t rategi

För första gången har kommunen tagit fram och 
beslutat om en trafikstrategi. Den ska utgöra 
ett underlag för den framtida planeringen av 
trafik- och infrastrukturfrågorna. Den kommer 
också vara ett viktigt inslag i den förestående 
aktualitetsprövningen av Översiktsplanen.

Med trafikstrategin tas ett samlat grepp om 
trafikfrågorna i vår kommun. Här kan du läsa om 
trafiken med bilar, bussar, tåg, flyg och lastbilar, 
men också om tankar om hur båttrafiken kan 
utvecklas i mälarkommunen Sigtuna.

En väl utvecklad infrastruktur som ger goda 
förutsättningar för trafik är en avgörande 
tillväxtfaktor och av stor betydelse för närings- 
livets villkor och tillkomsten av nya jobb. Den är 
också viktig för enskilda personers och familjers 
möjlighet till rörlighet, frihet och, helt enkelt, för 
att få vardagen att gå ihop.

Sigtuna kommuns trafikstrategi har den tydliga 
ambitionen att kunna bidra till ett mer hållbart 
transportsystem både utifrån sociala och 
miljömässiga aspekter. Att göra det möjligt att 
komma till jobbet eller att enkelt, snabbt och 
miljövänligt kunna träffa vänner och släkt eller 
delta i föreningsliv, utan allt för tidskrävande 

resor, är viktigt för sammanhållningen i ett 
samhälle. Att minska utsläppen av så kallade 
växthusgaser, så som koldioxid, är allas vårt  
ansvar. Detta är en ödesfråga om vi ska 
kunna undvika en framtida klimatkris. I detta 
sammanhang ska Sigtuna kommun ta sin del av 
ansvaret. Trafik- och transportsektorn är en av de 
absolut viktigaste komponenterna om vi ska bli 
framgångsrika i våra strävanden. 

I trafikstrategin kopplar vi ihop hela kedjan från 
teori till förslag på åtgärder på kort och lång 
sikt. Effektiva trafikflöden där kollektivtrafiken 
spelar en stor roll för persontransporterna och 
där järnvägen tar marknadsandelar, både när 
det gäller personer och gods, är av yttersta vikt. 
Samhällsplaneringen bör i framtiden ta mycket 
större hänsyn till detta.

Jag är emellertid en stor framstegsoptimist. Bilen 
är här för att stanna. Den skänker oss frihet och 
rörlighet. Jag älskar bilen, men hatar bensinen. 
Det är min övertygelse att ny teknik och nya 
bränslen kommer att göra att bilen har en naturlig 
del i framtidens utveckling. Men det kräver, 
förutom nya bränslen, också en klimatanpassad 
produktion och livscykel av de fordon som färdas 
på våra vägar framöver.

Med trafikstrategin antar vi en stor framtids-
utmaning.  Är du med?

Anders Johansson (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Förord
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Varför behövs en  
trafikstrategi?
Trafikfrågor hanteras i en mängd olika 
sammanhang i kommunen. För att säkerställa att 
kommunen i dessa sammanhang utgår från en 
gemensam bild för trafikens utveckling har en 
trafikstrategi för Sigtuna kommun arbetats fram. 

Trafikfrågor påverkar till stora delar kommun-
invånarnas vardag. Dagliga aktiviteter förutsätter 
oftast någon form av transport samtidigt som 
transporter ger upphov till störningar av olika 
slag. Biltrafik står för en stor del av resor och 
transporter. Bilen är idag den största källan till 
utsläpp av koldioxid och biltrafiken orsakar 
också andra former av luftföroreningar, buller-
störningar och trängselproblem. Antalet olyckor 
i biltrafiken som leder till död, handikapp och 
lidande är alltför stort även om antalet olyckor  
har minskat på senare år.

För att uppnå ett hållbart trafiksystem måste 
bilresor i så stor utsträckning som möjligt 
ersättas med gång-, cykel- och kollektivtrafik 
och godstransporter till större del ske på järnväg. 
Alla trafikslag behövs men trafikstrategin 
syftar till att skapa balans mellan de olika 
trafikslagen. Trafiksystemet måste gå i riktning 
mot effektivisering, säkerhet och effektivt 
markutnyttjande. 

Vad är en trafikstrategi?

Inledning
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illustration: Hans Kündig

En trafikstrategi analyserar problem och 
möjligheter i en kommuns trafiksystem och väger 
trafikfrågor i förhållande till andra intressen 
i planeringen. En trafikstrategi tydliggör 
kommunens vilja att utveckla ett hållbart 
trafiksystem och en attraktiv livsmiljö. 

En trafikstrategi är ett planeringsunderlag som 
anger trafikplaneringens inriktning i kommunen. 
Den ger en samlad bild av hur trafiksystemet 
kan skapa förutsättningar för en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling och ett hållbart 
transportmönster. Trafikstrategin formulerar 
vision samt redovisar mål och strategier som  
stöd för denna utveckling.  

Trafikstrategin är en tematisk fördjupning 
av översiktsplanen samt ett stöd i arbetet att 
aktualisera denna. Trafikstrategin utgör även ett 
underlag  vid detaljplanering, åtgärdsplanering 
och genomförandeplanering.
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Trafikstrategins roll i 
planeringsprocessen 
Arbetet med planering för transporter och 
resor kan delas in i tre planeringsskeden: 
inriktningsplanering, åtgärdsplanering och 
genomförandeplanering.

Trafikstrategin spänner främst över skede för 
inriktningsplanering men till viss del även 
över skede för åtgärdsplanering. I dessa skeden   
planeras övergripande åtgärder för att uppnå 
vision och mål.

Inriktningsplanering Åtgärdsplanering Genomförandeplanering

Inriktningsplanering beskriver 
förutsättningar för att mark- 
och bebyggelsefrågor uppnår 
den stadsutveckling som  
kommunen vill åstadkomma. 
I inriktningsplaneringen ingår 
översiktsplan, trafikstrategi och 
fördjupning av översiktsplanen. 
Trafikstrategin är underordnad 
översiktsplaner.

Översiktsplanen är det över-
gripande planeringsverktyget för 
kommunens markanvändning. 
Trafikstrategin utgör ett 
underlag vid en aktualisering av 
översiktsplanen. 

Trafikstrategin anger trafik-
planeringens inriktning i 
kommunen och ger en samlad 
bild av hur trafiksystemen 
bör utvecklas för att uppnå 
kommunens vision av stads-
utveckling.

Åtgärdsplanering syftar till att 
ta fram de trafikplaner, program 
för trafiksäkerhet, parkerings-
normer och detaljplaner som 
inriktningsplaneringen pekat ut 
(bilaga till detta dokument är en 
del av  åtgärdsplaneringen). 

Även förslag på åtgärder och 
projekt som syftar till att målen 
i trafikstrategin uppnås ingår i 
åtgärdsplaneringen. 

Trafikplaner anger hur 
trafiksystemet ska vara uppbyggt 
och åtgärder för att uppnå detta. 
Trafikplaner görs för ett eller  
flera trafikslag exempelvis 
cykelplan eller kollektiv-
trafikplan. 

Åtgärdsprogram görs för en eller 
flera stadsbyggnadsaspekter t.ex. 
trafiksäkerhet, tillgänglighet och  
miljö.

Genomförandeplanering sker på 
projektnivå, där de projekt som 
är utpekade i åtgärdsplaneringen 
förverkligas. 

Genomförandet av åtgärder som 
påverkar resor och transporter 
kan delas in på följande sätt; 

Lokalisering och utformning 
av ny bebyggelse påverkar 
behovet av transporter och val 
av trafikslag.

Påverkan för att öka människors 
kunskap om och acceptans för 
förändring av res- och transport-
mönster. 

Resande, där utbudet av 
trafikslag påverkar valet av resor 
och transporter.

Utformning av gaturum, 
trafiksystem, fordon och bytes-
punkter påverkar valet av 
trafikslag.
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Uppföljning av  
trafikstrategin
Visionen för Sigtuna kommun beskriver ett 
framtida tillstånd då trafiksystemet utvecklats 
och är mer hållbart än idag. Fortfarande kommer 
det sannolikt att kvarstå brister och det kommer 
att uppstå nya behov samtidigt som gamla  
försvinner. Visionen är viktig, men en hållbar 
utveckling av trafiksystemet är mera en ständigt 
pågående process än ett tillstånd som kan 
uppnås. Utvecklingens riktning är viktigare än 
dess hastighet. Mål, medel och åtgärder behöver 
löpande omprövas.

Många organisationer leds och utvecklas med 
stöd av ledningssystem, t ex kvalitetssystem och 
miljöledningssystem. Ett övergripande syfte med 
ledningssystem är att de ska bidra till ”ständiga 
förbättringar” av verksamheten. Kvalitetssystem 
ska exempelvis bidra till att kvaliteten ständigt 
utvecklas och steg för steg ger en ökad 
”kundtillfredsställelse”. På motsvarande sätt ska 
miljöledningssystem se till att verksamhetens 

”miljöprestanda” förbättras och att dess negativa 
miljöpåverkan successivt minskar. 

Nedanstående figur beskriver schematiskt 
processen att utveckla ett trafiksystem med 
utgångspunkt från en trafikstrategi som innehåller 
visioner och mål. Denna process anpassas till 
organisation och arbetssätt i varje enskilt fall. 
Arbetet med Trafikstrategi för Sigtuna kommun 
följer till stora delar detta schema.

Det fortsatta arbetet att utifrån Trafikstrategin 
utveckla ett hållbart trafiksystem för Sigtuna 
kommun ska integreras i kommunens aktuella 
verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsen har 
ett ansvar för att i sin ordinarie verksamhets-
planering arbeta fram en handlingsplan kopplat 
till Trafikstrategin. Utgångspunkten är att de 
strategier som redovisats i kommande skede 
konkretiseras i åtgärder som med fördel kan  
samlas i en trafikplan. 

Vision

Nuläges- 
beskr ivning

Mål

Analyser 
Scenarier 
Trender

Implmenter ings - 
s t rategier 
Åtgärder

Måluppfyl le lse 
Uppföl jning 

Ledning
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Den bilaga till Trafik-strategin som innehåller 
nulägesbeskrivning och förslag till åtgärder kan 
utgöra underlag för en samordnad trafikplan för 
kommunen.  

Det samlade ansvaret för Trafikstrategin vilar på 
kommunstyrelsen i samverkan med bygg- och 
trafiknämnd samt miljö- och hälsoskyddsnämnd. 
Stadsbyggnadskontoret och kommunlednings-
kontoret har i samverkan med miljö- och hälso-
skyddsförvaltningen samordningsansvaret för 
uppföljning och redovisning av måluppfyllelse för 
de i Trafikstrategin formulerade målen.

Dialogkonferenser är en modell för planering 
och uppföljning i Sigtuna kommun. Arbetet 
med särskilt angelägna politikerområden med  
egna styrdokument ska därför planeras, 
följas upp och utvecklas genom regelbundna 
dialogkonferenser. 

Utveckling av kommunens trafiksystem är en 
sektorsövergripande process som kräver intresse 
och insatser från alla delar av den kommunala 

organisationen. Samverkan, både internt och 
externt, är viktigt för att uppnå ett hållbart 
trafiksystem. För att förbättra samverkan omkring 
kommunens trafiksystem ska en konferens 
på temat Trafiksystemet i Sigtuna kommun 
arrangeras vartannat år. Stadsbyggnadskontoret 
och kommunledningskontoret ansvarar för att 
detta genomförs. Syftet med konferensen är att:

•	 Samla relevanta verksamhetsföreträdare  
för att enas om en gemensam handlings-
plan för utveckling av kommunens 
trafiksystem.

•	 Göra en självutvärdering av tidigare års 
arbete och handlingsplan.

•	 Visa på goda exempel där man framgångs-
rikt lyckats utveckla trafiksystemet mot 
större hållbarhet. 

Handlingsplanen ska innehålla överens- 
kommelser eller konkreta aktiviteter i syfte att 
uppnå visioner och mål i Trafikstrategin.
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Sigtuna kommun ligger i Stockholms läns utkant men är samtidigt strategiskt beläget utmed det expansiva stråket längs väg E4 och järnvägen 
mellan Stockholm och Uppsala. Inom kommunen ligger Arlanda flygplats och Arlandastad.
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I n ledning

 Vis ion för t raf iksys temet i  Sigtuna kommun år 2030

  Mål för t raf iksys temet i  Sigtuna kommun

   Utgångspunkter

    Strategier för at t  uppnå vis ion och mål

Bi laga:  Traf iksys temet i  Sigtuna kommun -  Nulägesbeskr ivning november  
  2009 med s lu tsatser & förs lag t i l l  å tgärder

Långsik t igt  hål lbar t raf ik -  och bebyggelsemi l jö 

Hål lbara resvanor

Ökad gång- och cykel t raf ik

Ökad andel resor med kol lekt iv t raf ik 

Bytespunkter 

Hål lbar bi l t raf ik 

Hål lbar godstraf ik

Hål lbar båt t raf ik

Övergripande  
s t rategier

Traf ik

Dokumentets upplägg 
I denna inledning beskrivs varför en trafikstrategi 
behövs och vad det är. 

”Trafikstrategins roll i planeringsprocessen” 
sammanfattar dokumentets funktion i den 
kommunala planeringsprocessen.

”Uppföljning” formulerar riktlinjer för det  
fortsatta arbetet att utveckla kommunens 
trafiksystem och för hur strategier och mål 
kontinuerligt ska följas upp. 

”Vision för trafiksystem i Sigtuna kommun år 
2030” beskriver visionen för trafiksystemets 
utveckling. Ur visionen bryts fem viktiga  
aspekter ut som förtydligar kommunens 
intentioner. 

”Mål” sammanfattar viktiga nationella och 
regionala mål samt Sigtuna kommuns strategiska 
mål för trafiksystemets utveckling. 

”Utgångspunkter” beskriver vad begreppen  
Hållbar utveckling och Fyrstegsprincipen  
betyder samt ger exempel på några av de ut- 
maningar som Sigtuna kommun 
står inför i arbetet att utveckla  
ett hållbart trafiksystem för kommunens 
invånare.

Avslutningsvis redovisas Sigtuna kommuns åtta 
strategier för att uppnå visionen. 

Till denna skrift hör en bilaga ”Trafiksystemet 
i Sigtuna kommun, nulägesbeskrivning 
november 2009 med slutsatser och förslag 
till åtgärder”.  I det dokumentet skildras  
dagens trafiksystem och dess nät. Där ges även 
förslag på åtgärder för att uppnå visionen för 
trafiksystemet i Sigtuna kommun år 2030.  
Dessa åtgärder bör, i det fortsatta arbetet,  
samlas i en Trafikplan.
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0 Traf iken i  Sigtuna kommun karaktär iseras av god t i l lgängl ighet och ef fekt iv i te t , 

ger möj l ighet t i l l  t i l lväxt, 

har hög traf iksäkerhet och 

visar s tor hänsyn t i l l  mi l jö och hälsa. 

Vi är på god väg mot en långsik t igt  hål lbar t raf ikmi l jö. 

Vision för trafiksystemet i Sigtuna 
kommun år 2030
En vision är en föreställning om ett i framtiden 
önskvärt tillstånd. Denna vision beskriver en 
framtidsbild av Sigtuna kommun år 2030 med 
fokus på trafik.

Tillgänglighet och effektivitet 

Sigtuna kommun är utformad så att invånare, 
näringsliv och offentliga organisationer med 
tillfredsställande lätthet kan nå önskade 
målpunkter och utbud av aktiviteter och  
service. Inom tättbebyggt område är 
tillgängligheten god även utan bil. Det 
finns goda möjligheter för invånare av alla  
kategorier att på ett jämlikt sätt ta sig fram  
fritt och självständigt i Sigtuna kommun. 

Framkomlighet i tid och rum är god för  
samtliga trafikslag. De olika trafiknäten 
kompletterar varandra och olika trafikslag 
är i hög grad samordnade. Det skapar 
förutsättningar för intermodalitet (byte 
mellan olika trafikslag) och för att resor och 
transporter företas med det mest hållbara 
trafikmedlet.

Möjlighet till tillväxt

Kommunen växer med avseende  på både 
antal invånare och antal arbetsplatser. Trafik-
systemet utvecklas mot allt större flexibilitet 
för att på ett hållbart sätt möjliggöra och  
stödja etablering av nya bostäder  och 
verksamheter i kommunen. Bostäderna 
i kommunen har närhet till eller, med 
kollektivtrafik, lätt att nå service  och  
rekreation av olika slag.

Nya verksamheter etableras, med hänsyn 
till miljö och resurshushållning, där de har 
bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. 
Förutsättningarna för att anställda ska bo i eller 
välja att flytta till kommunen är goda. 

Trafiksäkerhet

Det inträffar mycket få olyckor i trafiken.  
Dödsolyckor eller svårare olyckor på  
kommunens vägnät är mycket ovanliga. 
Trafikmiljön är utformad så att den är 
särskilt anpassad till oskyddade trafikanter, 
framförallt barn, funktionshindrade och 
gamla. Hastigheten är avpassad med hänsyn  
till oskyddade trafikanter. Utformningen av 
platser och länkar där olika trafikmedel delar 
utrymme tydliggör behovet av försiktighet och 
signalerar detta. 

Sigtuna kommun är en attraktiv kommun för 
invånare, besökare och näringsutövare. Sigtuna 
kommun har goda förutsättningar för ett rikt 
fritidsliv, ett brett utbud av arbetsplatser och  
ett tryggt boende av god kvalitet.
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Långsiktigt hållbar trafikmiljö

Kommunens trafikmiljö är anpassad för att 
tillgodose behov av resor och transporter för 
både invånare och näringsidkare på ett sätt 
som är långsiktigt hållbart. Sigtuna kommun 
erbjuder miljövänliga och attraktiva trafik-
medel som jämlikt kan nyttjas av invånare 
av alla kategorier, trafikmedel som kan  
konkurrera med bilen. Det är enkelt och 
attraktivt att resa kollektivt eller cykla och gå  
i kommunen och det finns goda möjligheter  
att byta mellan olika trafikslag. 

Sigtuna kommun är planerad på sådant sätt 
att invånare, arbetstagare och besökare inte 
är hänvisade till bil för att kunna ta sig fram. 
Kommunens arbetsplatser kan nås med 
kollektivtrafik eller via gång- och cykelvägnätet 
med en bekvämlighet som kan konkurrera  
med bilens. 

Företagen är villiga att synkronisera sina 
godstransporter och att nyttja miljövänliga 
fordon eller transportera via järnväg.  
Efterfrågan på godstransporter tillgodoses på 
ett hållbart sätt. 

Miljö och hälsa

Trafikens negativa påverkan på natur och 
människors hälsa samt utsläpp av ämnen som 
bidrar till global uppvärmning är märkbart 
mindre än år 2009 och fortsätter att minska. 
Fordon drivs energisnålt och med låg andel 
miljöförstörande bränslen. Luft, vatten 
och mark belastas inte av skadliga mängder 
utsläpp.

Trafiken bidrar minimalt till miljöförstöring.

Trafiksystem och bebyggelse är utformad på så 
sätt att människor känner sig lockade att färdas 
på ett sätt som ger vardagsmotion.

Gång- och cykeltrafik ökar i alla delar av 
kommunen. Kommunens invånare känner sig 
delaktiga i arbetet för en bättre miljö. De är  
väl informerade om att ett hållbart resande är 
bra både för den egna hälsan och för miljön.
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Trafiksystemet i Sigtuna 
kommun år 2030
Kommunen har välplanerade trafiknät och ett 
flexibelt trafiksystem som är tillgängligt för alla 
och erbjuder säker, trygg och hållbar rörelsefrihet.

Kommunens trafiknät ansluter till det regionala 
trafiknätet för kollektivtrafik vid Märsta station 
där ett resecentrum med god service har ut-
vecklats. Här möts olika trafikslag och det är 
bekvämt att byta trafikmedel. 

Andra bytespunkter finns i Sigtuna stad, 
Rosersberg, Arlandastad och på Arlanda flygplats. 
Mindre bytespunkter finns också på strategiska 
platser på landsbygden där individuell trafik 
knyter an till den kollektiva trafiken.

De tre tätorterna Märsta, Sigtuna stad och 
Rosersberg samt Arlandastad och Arlanda 
flygplats är förbundna med effektiv, bekväm  
och hållbar kollektivtrafik. 

De större tätorterna, Märsta och Sigtuna stad samt 
Arlanda flygplats  har flexibla lokala trafiksystem 

som är anpassade till bebyggelsestrukturer och 
behov i de två relativt olika tätorterna och de 
speciella funktionerna på Arlanda flygplats. 

Kommunens gång- och cykelnät är väl integrerat 
med tätorternas bebyggelse och sträcker sig ut i 
den omgivande landsbygden.  Det medverkar till 
att gång- och cykeltrafiken ökar på korta avstånd 
och antalet bilresor reduceras. 

Barriärer orsakade av trafiknäten har minimerats. 
Väg 263 genom Märsta har omvandlats till en 
väg som samverkar med omgivande bebyggelse 
och idrottsområden och har många möjligheter 
till säkra och trygga passager för gång- och cykel-
trafik. Ostkustbanan har fått fler planskilda 
korsningar för alla trafikslag på strategiska platser 
i Märsta. 

Godstrafiken via väg har reducerats. Utsläppen 
orsakade av vägtrafik till och från Arlanda  
flygplats har minskats genom de genomförda 
åtgärderna i kollektivtrafiken.
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I detta kapitel presenteras nationella mål för 
trafiksystemens utveckling samt de mål som 
Sigtuna kommun har satt upp mot bakgrund av 
dessa och den vision för trafiksystemet i Sigtuna 
kommun som redovisas i detta dokument.

Övergripande mål 
Nationella mål

I juni 2009 beslutade regeringen om nya 
transportpolitiska mål enligt följande. 

Det övergripande målet för transportpolitiken 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet.

Det övergripande målet stöds av två huvudmål: 
ett funktionsmål  och ett hänsynsmål

Funktionsmålet berör tillgänglighet genom 
resor och transporter. Hänsynsmålet handlar om 
säkerhet, miljö och hälsa.

Säkerhet preciseras inom vägtransport, 
järnvägstransport, sjötransport och luftfart. 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten 
inom 16 områden. I november 2005 lades 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
till de 15 som  regeringen antagit redan i april  
1999. Målen beskriver den kvalitet och det  
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och 
kulturresurser som är ekologiskt hållbart på  
lång sikt. 

Mål för trafiksystemet i Sigtuna  
kommun

De 16 miljömålen är: 

1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 

Mål 1, 2 och 15 berör i allra högsta grad 
trafiksystemets utveckling. 

Regionala mål

Stockholms läns miljömål fastställdes i maj 2006. 
Miljömålen bygger på de nationella miljömålen. 
De regionala miljömålen har sikte på 2010.

Översiktsplan 2002 

I Översiktsplan 2002 för Sigtuna kommun 
formuleras en framtidsbild som även  
Trafikstrategin ska bidra till att förverkliga.  I 
Översiktsplanen  beskrivs en vision för Sigtuna 
kommun som berör allt från  kommunens 
identitet, befolkning, näringsliv och byggande  
till trafik och miljö. 
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Mål för Sigtuna kommun
Utifrån den vision som formulerats har ett antal  
mål för kommunens trafiksystem ställts upp.  
Målen kan delas in i inriktningsmål och resultat-
mål. De förra kan beskrivas som den inriktning  
man bör ha för att uppnå hållbarhet. 
Inriktningsmålen är inte alltid möjliga att 
kvantifiera utan syftar snarare till att peka ut 
riktlinjer för planering och åtgärder. Resultat-
målen är mätbara.

Tillgänglighet och effektivitet

Tillgänglighet kan beskrivas på flera olika sätt. 
Restiden är ett sätt att beskriva tillgängligheten 
på en övergripande nivå exempelvis inom eller 
mellan tätorter. Speciellt intressant är det 
att studera restidskvoterna, dvs förhållandet 
mellan restider för olika trafikslag, vilket ger 
en bild av hur väl exempelvis kollektivtrafiken 
kan konkurrera med biltrafiken. För att 
kollektivtrafiken ska utgöra ett reellt alternativ 
till bilen bör kvoten restiden med buss/restiden 
med bil understiga två och helst vara ännu  
lägre. Ett resultatmål är därför att:

•	 restidskvoten kollektivtrafik/bil mellan 
centrum i kommunens tätorter och 
Arlanda flygplats samt centrala Stockholm 
ska senast 2020 understiga 1,5.

Det finns en rad olika effektivitetsmått rörande 
trafiksystemet. Ett inriktningsmål är att:

•	 trafiksystemets  kapacitet ska ge  förutsäg-
barhet om restider, framkomlighet och 
kostnad.
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Möjlighet till tillväxt

En ökad tillgänglighet i tid och rum ger i 
förlängningen möjlighet till tillväxt. Närhet till 
arbetsplats avseende fysiskt eller tidsmässigt 
avstånd innebär fördelar bland annat när det gäll- 
er regionförstoring. Viktigt är dock att eventuell 
regionförstoring sker med hållbara trafikmedel. 

Några inriktningsmål är att: 

•	 antalet resemöjligheter för gång- och 
cykeltrafik samt kollektivtrafik inom 
kommunen och till viktiga målpunkter i 
regionen ska öka både i antal och kvalitet,  
t. ex. i form av förkortade restider.

•	 antal bytespunkter med god standard  
ska öka.

•	 tillgänglighet för godstrafik ska förbättras.

Hög trafiksäkerhet

Den så kallade Nollvisionen uttrycker att ingen 
ska omkomma eller skadas svårt i trafiken. För 
att sträva mot detta krävs samverkan mellan olika 
väghållare och aktörer inom vägtrafikområdet. 
Under den senaste sexårsperioden har 18 personer 
omkommit och 140 skadats allvarligt i trafiken i 
Sigtuna kommun. Ett resultatmål är att:

•	 antalet dödade och svårt skadade i trafik-
systemet för vägtrafik ska minska med  
25 % till 2020 och med 50 % till 2030.

Fordonstrafikens hastighet är av avgörande 
betydelse både för en olyckas sannolikhet och 
konsekvens. Ett inriktningsmål är att:

•	 vägnätets hastighetsnivåer ska, baserat på  
en översyn av hastighetsgränser i kom-
munen,  anpassas till en balans mellan  
trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Stor hänsyn till miljö och hälsa

Många människors miljö påverkas av trafiken i 
form av buller och avgasemissioner. 

En stor del av föroreningar i form av koldioxid, 
kväveoxider och partiklar kommer från vägtrafik. 
Utsläpp av koldioxid leder till global upp-
värmning. Effekterna på jordens klimat kan bli 
långtgående om de värsta scenarierna uppfylls.  
Ett resultatmål är att:

•	 årligt utsläpp per kommuninvånare  av  
koldioxid från trafik ska minska.  

Buller från vägar och järnvägar förorsakar nega- 
tiva hälsoeffekter lokalt. Långvarig bullerexponer-
ing kan leda till ökad stress som medför förhöjd  
risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Ett inriktnings-
mål är att:

•	 antalet personer, platser och miljöer som är 
utsatta för höga bullernivåer utomhus från 
spår- och vägtrafik ska minska. 

Långsiktigt hållbar trafikmiljö

Ju fler trafikanter som nyttjar hållbara trafikmedel 
för sina resor, desto bättre förutsättningar finns 
för att skapa en långsiktigt hållbar trafikmiljö. I 
dagsläget sker 57 % av resorna med bil, en andel 
som successivt bör minska i strävan mot ökad 
hållbarhet. Ett resultatmål är att: 

•	 i det framtida resemönstret år 2020 ska 
antalet individuella resor med bil uppgå 
till högst 45 %.

Utbudet av parkering påverkar möjligheterna  
att skapa en hållbar trafikmiljö. I konkurrens om 
ytor i tätorterna gäller följande inriktningsmål:

•	 parkering i centrala lägen ska prioriteras  
för boende och besökare framför parkering 
för verksamma.
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Social Ekonomisk

Ekologisk

Utgångspunkter

“Utvecklingen tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att till-
godose sina behov.” 

I detta kapitel beskrivs några viktiga 
utgångspunkter för planering av trafiksystemet i 
Sigtuna kommun.

Hållbar utveckling
Hållbar utveckling i en stad eller region förut-
sätter en social, ekonomisk och geografisk 
sammanhållen utveckling. Detta ger i sin tur 
en kommun och region med attraktivitet och 
konkurrenskraft. Hållbar utveckling definieras  
på följande sätt enligt Bruntlandkommisionen  
från 1983:

Att utveckla en attraktiv och hållbar stad handlar 
om ett helhetsperspektiv där många olika parter  
är involverade i utvecklingsarbetet. Trafik- 
systemet är en av flera beståndsdelar som 
medverkar till utvecklingen av attraktiva städer 
och samhällen. Den attraktiva staden är också 
oftast den hållbara staden. Hållbarhet är något 
som är slitstarkt och kan brukas länge. Ett  
hållbart trafiksystem kännetecknas av:

Ekologisk  hållbarhet  förutsätter en utveckling 
som inte medför negativ påverkan på människors 
hälsa, natur och biologisk mångfald och inte  
orsakar utsläpp som bidrar till global 
uppvärmning. 

Ekonomisk hållbarhet förutsätter en pålitlig 
infrastruktur som möjliggör ett konkurrens-
kraftigt och varierat näringsliv där kunskap och 
utveckling stimuleras.

Social hållbarhet innebär möjlighet till positiva 
upplevelser, ett rikt kulturliv, god offentlig 
service, och god hälsa. Ett samhälle där alla 
människor känner sig delaktiga och trygga. En 
god kollektivtrafik inom kommunens tätorter  
främjar social gemenskap, god sammanhållning 
och stärker ortens identitet.

Alla tre hållbarhetsaspekterna måste samexistera: 
miljön utgör ramen för vårt handlande,  
ekonomin ger de nödvändiga medlen och  
målet att uppnå ”det goda livet”, är den sociala 
delen av hållbarheten.
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Utmaningar
Trafiksystemet skapar förutsättningar för 
ett fungerande vardagsliv och en ekonomisk 
samhällsutveckling. Trafiksystemet skapar också 
problem i form av trafikolyckor, bullerstörningar, 
trängsel och luftföroreningar. Detta gäller inte 
minst biltrafiken. Biltrafiken måste utvecklas med 
avseende på hållbarhet och hänsyn till människor 
och miljö. Biltrafik är och kommer under  
överskådlig tid att vara ett effektivt sätt att resa  
som skapar frihet och flexibilitet för människor  
och organisationer. Utveckling av hållbar 
kollektivtrafik och spårburna godstransporter 
kan erbjuda fullgoda alternativ till biltrafik och 
transporter på väg och minska trafiksystemets 
negativa påverkan på samhället. 

Klimatpåverkan, ökad miljöpåverkan, stigande 
drivmedelspriser och framkomlighetsproblem  ger 
ändrade förutsättningar för trafiksystemet. Ny  
teknik öppnar nya möjligheter och skapar 
förutsättningar för ändrade resvanor. 

Ökade möjligheter att bo i närheten av sin 
arbetsplats eller att  delvis arbeta hemifrån minskar 
behovet av resor och kan medföra vinster för  
såväl ekologisk, ekonomisk som social hållbarhet.

Arbetpendling över kommungränserna ökar och 
lokala arbetsmarknader slås samman vilket leder  
till regionförstoring. En utveckling som redan  
pågått i ett par decennier. 

Trafiksystemet måste ha en hög flexibilitet att 
möta olika framtida utvecklingsscenarier och till- 
hörande krav på hållbar utveckling.

Fyrstegsprincipen 
Fyrstegsprincipen ska vara vägledande för all 
trafik- och stadsplanering i Sigtuna kommun. 
Fyrstegsprincipen är en planeringsmetod 
för att hushålla med resurser och minska 
vägtransportsystemets miljöpåverkan. Den har 
lanserats av Vägverket som ett sätt att använda 
vägnätet effektivare. 

Fyrstegsprincipen går ut på att steg för steg 
analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas - i 
första hand genom att påverka behovet av resor 
och transporter, i sista hand med stora nybyggen. 
En helhetssyn och planering utifrån människors  
behov och miljöns begränsningar är utgångs-
punkter för fyrstegsprincipen.

Steg 1. Först ska åtgärder som kan påverka 
transportbehovet och valet av trafikslag övervägas 
och prövas. Exempel: Åtgärder som t.ex. 
marknadsföring av kollektivtrafiken, skolskjuts, 
samåkningsprojekt och lånecyklar.   

Steg 2.  I andra hand prövas åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. 
Exempel: Planeringsåtgärder såsom placering 
av verksamhetsområden, bostäder, arbetsplatser 
eller tekniska åtgärder såsom styrning, reglering, 
information, väginformatik och avgiftssystem. 

Steg 3. I tredje hand prövas begränsade 
utbyggnadsåtgärder i det befintliga nätet.  
Exempel: Åtgärder i form av breddning, mitträcke, 
sidoområdesåtgärder, ombyggnad av korsningar  
och andra förbättringsåtgärder. 

Steg 4. I fjärde hand ska nyinvesteringar i form 
av betydande  ombyggnader eller nybyggnation 
prövas. 

Åtta strategier
Trafikstrategin formulerar åtta strategier för att anta 
utmaningar och uppnå visioner och mål.  

Två strategier är övergripande:

•	 hållbar trafik- och bebyggelsemiljö
•	 hållbara resvanor 

Övriga strategier behandlar trafik av olika slag:

•	 ökad gång- och cykeltrafik
•	 ökat antal resor men hållbar kollektivtrafik
•	 bytespunkter
•	 hållbar biltrafik
•	 hållbara godstransporter
•	 hållbar båttrafik
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Strategi för långsiktigt 
hållbar trafik- och  
bebyggelsemiljö

Helhetsperspektiv

Kommunens planering syftar till en utveckling i 
riktning mot ett hållbart och attraktivt samhälle.

Trafiken och trafiksystemet får inte ”ta över”. 
Risken är då stor att trafiksystemet förbrukar 
stadens goda sidor och att en attraktiv och hållbar 
stadsutveckling försvåras.  

Utveckling av ett attraktivt och hållbart sam- 
hälle måste utgå från ett helhets-perspektiv och 
involvera många parter. Genom att involvera be- 
rörda parter tidigt i planeringsprocessen skapas 
förutsättningar för en bred dialog med löpande 
förankring. Detta gäller inte minst på regional 
nivå. Ett regionalt samarbete ökar möjligheterna 
att skapa ett hållbart transportsystem. 

Genom att samordna planering för bebyggelse  
och trafik kan ett balanserat trafiksystem ut-
vecklas. Trafiksystemen ska möjliggöra utveckling 
av näringsliv och vitala samhällsfunktioner 
samtidigt som det tar hänsyn till oskyddade 
trafikanter och är tillgängligt för kommunens  
alla invånare.

Arlanda-Märsta utvecklas som ett av åtta yttre 
områden i Stockholmsregionen till en regional 
stadskärna. Detta är ett led i en utveckling 
som ger regionen en tätare och flerkärnig 
bebyggelsestruktur. En struktur som bidrar till 
god hushållning med mark, energieffektivitet  
och högre kollektivtrafikandelar vilket i sin 
tur leder till en bättre miljö och tillgänglighet  
samt ökad välfärd.

Tillgänglighet

Tillgänglighet kan definieras på flera olika sätt.

Övergripande menas den lätthet med vilken det är 
möjligt att nå olika målpunkter i samhället.

I trafiksammanhang används restiden mellan 
olika geografiska punkter som ett mått på 
tillgänglighet. 

På individnivå innebär tillgänglighet att alla i 
samhället har möjlighet att ta sig fram fritt och 
självständigt för att nå önskat utbud. Detta  
innebär att planering och utformning av samhället 
ska ske med särskild hänsyn till funktions-
hindrade, barn och äldre.

Boverket använder begreppet samhälls-
tillgänglighet som innebär möjlighet att ta del 
av samhället fysiskt, socialt, psykologiskt och 
organisatoriskt. 

“Trafiken och trafiksystemet får inte 
”ta över”. Risken är då stor att 
trafiksystemet förbrukar stadens 
goda sidor och att en attraktiv 
och hållbar stadsutveckling 
försvåras.”
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 Fysisk tillgänglighet innebär möjlighet att ta sig 
fram hela vägen från startpunkt till målpunkt. 

Social tillgänglighet innebär att ha möjlighet att 
träffa människor på gator, torg, i parker och på 
andra offentliga platser.

Psykologisk tillgänglighet innebär möjligheter 
att uppfatta och förstå omgivningen för att våga  
röra sig på egen hand. 

Organisatorisk tillgänglighet är att ha tillgång  
till resmöjligheter och kunna resa på egen hand. 

Alla dessa aspekter av tillgänglighet är beroende 
av hur den bebyggda miljön är utformad.

Stadsplaneringens syfte är bland annat att skapa 
ett samhälle där tillgängligheten är god för alla.

Tillgänglighet ska gälla före rörlighet som 
planeringsprincip. Med tillgänglighet menas 

här möjlighet att nå någonting önskvärt, med 
rörlighet menas möjlighet att förflytta sig. Ju 
sämre tillgänglighet i tid och rum till en önskad 
aktivitet, desto mer rörlighet krävs för att nå 
aktiviteten i fråga.

Tillgänglighet till olika mål ökar och behovet  
av resor minskar om människor kan nå det de 
behöver på ett sätt som inte kräver hög grad 
av rörlighet. Detta förutsätter bland annat en 
blandning av bostäder, handel och arbetsplatser. 

God fysisk tillgänglighet även när samhället 
växer kräver ett trafiksystem som utvecklas för 
att, med hållbara trafikmedel, stödja etablering 
av nya bostäder och verksamheter. Väl utvecklad 
kollektivtrafik och ett gent och väl utformat 
vägnät för gång- och cykeltrafik är av stor vikt.
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S T R A T E G I

•	 Planera utifrån en helhetssyn och 

samordna planering för bebyggelse och 

trafik. 

•	 Involvera berörda parter tidigt i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

•	 Planering och utformning av samhället 

ska ske med särskild hänsyn till 

funktionshindrade, barn och äldre.

•	 Tillgänglighet skall gälla före rörlighet 

som planeringsprincip.

•	 Ny bebyggelse lokaliseras till platser där 

det finns möjlighet till kollektivtrafik och 

goda gång- och cykelvägar. 

•	 Planera för en trafikmiljö som känns 

trygg. 

•	 Skapa nya väl manifesterade knutpunkter 

i tätorternas vägnät.

•	 Tätorternas entréer utvecklas och 

manifesteras. 

•	 Planera för ett samhälle och ett 

trafiksystem som främjar jämställdhet. 

God social och psykologisk tillgänglighet 
förutsätter en trafikmiljö som känns trygg. 
Upplevelsen av trygghet är subjektiv. Generellt 
upplevs ljusa, och överblickbara platser och  
stråk tryggare. En annan viktig aspekt är att  
platsen eller stråket är befolkad. En bebyggelse- 
miljö med en blandning av bostäder, handel  
och arbetsplatser främjar liv och rörelse under 
större delen av dagen. Hållplatser och bytes-
punkter bör vara placerade i anslutning till 
bebyggelse 

Väl manifesterade knutpunkter i vägnätet kan  
stärka psykologisk tillgänglighet, förbättra 
orienterbarhet och ge en plats identitet. 
Genomfartsvägar och huvudgator som idag 
upplevs som livlösa med få utblickar och  
kontakter mot tätorten förbättras. Omsorgsfullt 
gestaltade knutpunkter kan annonsera 
bostadsgrupper och samhällsfunktioner. Av 
samma skäl utvecklas och manifesteras tät-
orternas entréer. 

Trafik- och stadsmiljö utformas så att kvinnor 
och män kan resa på lika villkor vilket främjar 
utveckling av ett jämställt samhälle. Statistik 
visar att kvinnor inte har tillgång till bil i samma 
utsträckning som män trots att de har minst 
lika stort behov av att förflytta sig. Statistiken 
visar också att kvinnor, oftare än män, känner  
otrygghet i trafikmiljön. 
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Strategi för hållbara 
resvanor

Planering ”Mobility  
management”

En fortsatt expansion i regionen och inom 
kommunen innebär sannolikt ett ökat resande. 
Ökad fordonstrafik ger mer utsläpp och buller, 
ökad risk för olyckor och ökad trängsel.

”Mobility management”, planering för hållbara 
resvanor, syftar till att skapa förutsättningar 
för bästa möjliga användning av befintlig 
infrastruktur med avseende på tillgänglighet och 
hållbarhetskrav.

Arbetsättet innebär mjuka åtgärder som påverkar 
resan innan den börjar. ”Mobility management” 
är steg 1 och 2 i fyrstegsprincipen.

“Syftet är att påverka resan eller 
transporten innan den börjat.“

Avsnittet rör åtgärder som ryms under  steg 1 
och 2 i den så kallade fyrstegsprincipen. De två 
första stegen handlar om att bearbeta attityder 
och framhålla och marknadsföra mer hållbara 
resvanor.  

Strategi för hållbara resvanor beskriver hur 
”Mobility management” kan tillämpas för att 
påverka resvanor och avser inte direkta åtgärder 
i trafikmiljön. Arbetet för att skapa hållbara 
resvanor är ett viktigt komplement till för- 
bättring och utbyggnad av trafiksystem. 

Syftet är att påverka resan eller transporten innan 
den börjat.

För att nå långsiktigt hållbara resvanor krävs 
smidiga, snabba och attraktiva alternativ till 
bilåkandet. Arbetspendling står för en stor andel 
av resandet. Kollektivtrafiken ska erbjuda goda 
möjligheter för att arbetspendla. Möjlighet att 
arbeta under resan kan locka till arbetspendling 
med kollektivtrafik. 

Åtgärder och projekt av olika slag kan också styra 
mot hållbara resvanor. Mötes- och resepolicy 
för kommun och företag, ”gröna resplaner” och 
avgiftsbelagd personalparkering är exempel på 
detta.

Information och samverkan

Hållbara resvanor kan stimuleras genom att 
bearbeta attityder och marknadsföra mer hållbara 
resvanor. 

Rent praktiskt kan arbetet handla om att lyfta 
fram de fördelar som finns att gå, cykla eller  
åka kollektivt. Fördelar som främjar hälsa, 
ger tillfälle till motion och medför ökad  
bekvämlighet och säkerhet.  
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Ökad kunskap och medvetenhet om ny teknik 
stimulerar till miljöanpassade kommunikationer. 
Användning av de minst miljöbelastande 
drivmedlen, sparsamt körsätt och samåkning 
minskar biltrafikens miljöbelastningen. 

Ökad kunskap om och ökad användning av 
tekniska lösningar för möten såsom telefon-  
eller videokonferenser med mera kan leda till 
minskat resande.

Samverkan mellan olika aktörer som är delaktiga  
i trafikplanering eller berörda av den leder oftast 
till det bästa resultatet. Kommunen är en viktig 
part i denna samverkan. Andra viktiga parter är 
SL, SJ och andra huvudmän för kollektivtrafik 
samt Banverk, Vägverk och enskilda företag. I 
Sigtuna kommun är LFV/Arlanda flygplats en 
viktig part. Kommunen kan vara initiativtagare 
till vissa projekt och en viktig samverkanspart 
inom andra. Kommunen kan också själv  
verka för hållbara resvanor genom att föregå  
med goda exempel. 

”Dialogprojekt” i skolor och förskolor väcker 
intresse och engagemang för bättre resvanor. 
Det pågående arbetet i Sigtuna kommuns skolor 
med ”dialogprojekt” innebär att kommunen 
tillsammans med skolorna arbetar för att väcka 
intresse och engagemang för hållbara resvanor 
och säkrare trafikmiljö. Föräldrar stimuleras, 
bland annat, att samarbeta för att gå till- 
sammans med egna och andras barn till och  
från skolan, ”vandrande skolbuss” eller ”gåtåg”.

S T R A T E G I

•	 Skapa förutsättningar för bästa 
möjliga användning av befintlig 
infrastruktur.

•	 Stimulera hållbara resvanor genom, 
attitydpåverkan och information. 

•	 Lyft fram fördelar att gå, cykla och 
resa kollektivt. 

•	 Samverkan mellan aktörer som 
är delaktiga i eller berörda av 
trafikplanering. 

•	 Dialogprojekt i skolor och förskolor. 

En grön resplan bör innehålla:  

Kartläggning av resvanor, förutsättningar och 
förbättringsmöjligheter för arbetsresor på 
arbetsplatsen.

Åtgärdsförslag: Utarbetande av grön resplan på 
företaget.

Genomförande: Ny infrastruktur (cykelställ, 
matchningsprogram för samåkning etc), 
information och marknadsföring av alternativen, 
prova-på-perioder.

Utvärdering: Uppföljning och återkoppling av 
resultat till de anställda.
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Strategi för ökad 
gång- och cykeltrafik

Oskyddade trafikanter

Fotgängare och cyklister är oskyddade trafikanter. 
Trafiksäkerhet, framkomlighet, tillgänglighet  
och trygghet för oskyddade trafikanter ska  
bevakas i all trafikplanering och planläggning. 

Sigtuna kommun arbetar för att göra trafikmiljön 
säkrare för alla oskyddade trafikanter och 
kommunen arbetar också utifrån FN:s 
barnkonvention som sätter barnen i fokus.   
Bättre möjligheter för barn att gå till skolan  
skapas genom säkra gångförbindelser mellan 
bostäder och skolor och en god utformning av 
utemiljön i allmänhet. 

Dialogprojekt, med sikte på en trafiksäker gång- 
och cykelmiljö för barn genomförs med alla  
skolor och förskolor i kommunen. 

I dialogprojektet ”Den goda dialogen” arbetar 
kommunen tillsammans med föräldrar, 
barn, pedagoger och skolledning samt 
kollektivtrafikaktörer och polis fram underlag  
till handlingsplan för en säker trafikmiljö 
för barnen. Syftet med projektet är också att  
väcka intresse och stimulera föräldrar till sam- 
arbete för att minska biltrafiken vid skolorna,  
bland annat, genom att gå eller cykla tillsammans 
med egna och andras barn till och från skolan. 
Dialogprojektet har, med gott resultat, hållits  
på flera grundskolor i Sigtuna kommun. Målet  
är att genomföra dialogprojekt med kommunens  
alla skolor och förskolor. 

Åtgärder för hög trafiksäkerhet i alla delar av 
gång- och cykelnätet ska prioriteras. Där gång- 
och cykeltrafik blandas ska vägarna utformas, 
med avseende på siktförhållanden med mera, 
så att störningar mellan gång- och cykeltrafik 
minimeras 

Cykeltrafiken i kommunen är relativt gles och 
kan därför blandas med gångtrafik i kommunens 
vägnät för gång- och cykeltrafik. Gång- och 
cykelnätet består av delar som utformas på olika 
sätt. Gångbanor och gång- och cykelbanor löper 
längs vägnät för biltrafik och ingår i vägområdet.
Gång- och cykelvägar ingår i ett vägnät som är  
helt separerat från vägnätet för biltrafik. Gång- 
och cykelstråk kan bestå av sträckor med gång-  
och cykelbanor, sträckor med gång- och cykel-
vägar samt ibland också sträckor med fot- 
gängare och cyklister i blandtrafik. 

Huvudnät för gång- och cykeltrafik planeras 
för att attraktiva målpunkter i första hand ska 
kunna nås av fotgängare och cyklister. Gena 
och sammanhängande gång- och cykelvägar  
ska knyta samman bostadsområden med 
skolor, arbetsplatser, centrum och bytespunkter 
för kollektivtrafik samt områden för fritids- 
aktiviteter och rekreation. 

God tillgänglighet och framkomlighet året om 
ska säkras i huvudnätet för gång- och cykeltrafik. 
Framkomlighet för fotgängare och cyklister 
förbättras med kompletterande länkar och 
övergångsställen i gång- och cykelnätet.

“Huvudnät för gång- och cykeltrafik 
planeras för att attraktiva 
målpunkter i första hand ska kunna 
nås av fotgängare och cyklister.”
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Gång- och cykelvägar ska utformas med omsorg 
om trygghet och trivsel. Trygghet har två  
aspekter, dels trygghet relaterat till trafik-
situationen och dels trygghet relaterat till våld  
och överfall. Andelen fotgängare och cyklister  
ökar om gång- och cykelvägar är trygga och 
trevliga. I en livfull och blandad stad där 
människor rör sig ökar benägenheten att gå,  
cykla och vistas i utemiljön. Gång- och cykelvägar 
ska helst ledas genom områden där människor 
vistas eller bor. Gång- och cykelvägar med god 
belysning, utan skymmande växtlighet och 
med gång- och cykeltunnlar i god kontakt med 
omgivningen inifrån tunneln ökar tryggheten  
för fotgängare och cyklister. 

Handlingsplan för gång- och cykeltrafik utgör 
underlag för utveckling och samarbete. 

En långsiktig handlingsplan för gång- och 
cykeltrafik som redovisar brister och fel i väg-
nätet och föreslår åtgärder bör utarbetas. Planen 
ska också innehålla strategi för utveckling 
av cykeltrafik. Handlingsplanen kan utgöra  
underlag för förbättringar i vägnätet för 
gång- och cykeltrafik i ett utökat samarbete 
mellan kommunen, Vägverk, Luftfartsverk, 
grannkommuner, företag och andra aktörer.

Gångtrafik

Fotgängare är en mycket heterogen grupp. 
Fotgängares behov är olika. Personer som går för  
att nå ett bestämt mål är känsliga för avstånd och  
vill ha gena gångvägar. Personer som går för 
rekreation eller motion har andra prioriteringar.  

Vi har alla behov att kunna röra oss fritt och 
självständigt i en god miljö. Trygghet och trivsel 
påverkar också i hög grad vår benägenhet att  
gå till fots.

Särskilt höga krav ställs på tillgänglighet för  
äldre, barn och personer med funktions-
nedsättningar vid utformning av gångvägar. 
Tillgänglighet avser här framkomlighet och 
användbarhet för alla oavsett funktionshinder. 
Lutningar, ytbeläggning och belysning samt 
utformning och utrustning av övergångsställen 
har stor betydelse för tillgänglighet. Platser  
för vila och skyltning som är tydlig även för 
personer med nedsatt orienteringsförmåga är 
också viktiga detaljer. God tillgänglighet och 
anpassning för barn, gamla och personer med 
funktionshinder gynnar alla gångtrafikanter. 

Cykeltrafik

Goda förutsättningar för cyklister kan överföra 
resor från bil till cykel. En till fem kilometer 
långa resor kan överföras från bil till cykel 
om förutsättningarna för cyklister är de rätta.  
Ett säkert och väl skyltat cykelnät skapar  
bättre möjligheter att välja cykeln framför bilen. 

Tillgång till cykelparkering är en viktig  
komponent för att fler ska välja cykel före bil. 
Cykelparkeringar med säkra och tillgängliga 
anslutningar, utrustade med väderskydd och 
låsningsmöjligheter anordnas vid skolor, 
arbetsplatser, centrum och bytespunkter samt  
vid områden för fritidsaktiviteter och  
rekreation.
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“Cykelparkeringar ska placeras så 
att de säkert och snabbt kan nås 
av cyklisterna.”

S T R A T E G I

•	 Framkomlighet, trafiksäkerhet, 

tillgänglighet och trygghet för oskyddade 

trafikanter bevakas i all planering.

•	 Dialogprojekt, med sikte på en 

trafiksäker gång- och cykelmiljö för barn, 

genomförs med alla skolor och förskolor 

i kommunen. 

•	 Åtgärder för hög trafiksäkerhet i alla 

delar av gång- och cykelnätet ska 

prioriteras.

•	 Huvudnät för gång- och cykeltrafik 

planeras för att attraktiva målpunkter i 

första hand ska kunna nås av fotgängare 

och cyklister.

•	 Huvudnät för gång- och cykeltrafik ska 

ha god tillgänglighet och framkomlighet 

året om. 

•	 Gång- och cykelvägar utformas med 

omsorg om trygghet och trivsel. 

•	 Handlingsplan för gång- och cykeltrafik 

utgör underlag för utveckling och 

samarbete.

•	 Utforma gångvägar med höga krav 

på tillgänglighet för äldre, barn och 

funktionshindrade. 

•	 Skapa goda förutsättningarna för cyklister 

för att överföra resor från bil till cykel. 

•	 Samverkan med Vägverket för bättre 

förutsättningar för cykeltrafik på 

landsbygden. 

Cyklister bör ges möjligheten att ta med cykeln  
på tåg och buss. Det skapar bättre förut- 
sättningar för längre resor med cykel.

Kommunen samverkar med Vägverket för att 
förbättra förutsättningar för cykeltrafik på 
landsbygden. Målet är att minimera olycksrisker 
och öka användning av cykel på landsorten.

Cirka 15 % av Sigtuna kommuns invånare 
bor på landsbygden. Av dem bor många inom 
cykelavstånd till centrum och/eller bytespunkter 
för kollektivtrafik. Boendeunderlaget är ofta  
för litet för att det ska vara ekonomiskt  
försvarbartatt anlägga cykelvägar. Förbättrade 
förutsättningar för cykeltrafik i anslutning  
till befintliga bilvägar är därför ett alternativ. 

De regionala cykelstråken, Sigtunastråket, 
Arlandastråket och Märstastråket är viktiga 
länkar för cykeltrafiken på landsbygden som 
kan utvecklas. Märstastråket, saknar länken 
mellan Rosersberg och Upplands Väsby.  
Knivstastråket är ett planerat cykelstråk som  
skulle förbättra möjligheterna att cykla från  
Märsta till kommunens norra delar och vidare 
mot Knivsta.

Cykeltrafik på landsväg hänvisas i möjligaste 
mån till mindre trafikerade vägar och vägavsnitt. 
På dessa vägsträckor prioriteras förbättringar  
för cykeltrafik. 



28

Traf iks t rategi
S

tr
a

te
g

i 
fö

r 
ö

ka
d

 a
n

d
e

l 
re

so
r 

m
e

d
 k

o
ll

e
kt

iv
tr

a
fi

k 
 

Strategi för ökad andel 
resor med hållbar  
kollektivtrafik

Attraktiv och effektiv  
kollektivtrafik

I detta avsnitt formuleras strategier för ett ökat 
antal resor med hållbar kollektivtrafik avseende 
samordning och effektivitet samt trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och trygghet. Andra aspekter 
som berör kollektivtrafik behandlas i avsnitt om  
Strategi för långsiktigt hållbar trafik- och 
bebyggelsemiljö samt Strategi för hållbara 
resvanor. 

Hållbar kollektivtrafik är en av grundpelarna 
i uppbyggnaden av det hållbara samhället. 
Kollektivtrafik samordnar resandet för många  
och är ur miljösynpunkt alltid bättre än privat  
biltrafik. Kollektivtrafikens fordon förbättras 
successivt. Målet är att störningar i form av 
buller och luftföroreningar minimeras. En 
attraktiv kollektivtrafik som är tillgänglig 
för alla erbjuder alternativ till bilresande 
och skapar goda förutsättningar för en ökad  
andel kollektivtrafikresor. 

Storstockholms Lokaltrafik  AB (SL) är huvud-
man för huvuddelen av kollektivtrafiken i Sigtuna 
kommun. Kommunen råder inte direkt över 
kollektivtrafiken men har ett aktivt samarbete  
med SL, andra huvudmän och intressenter  
omkring kollektivtrafiksystemet i kommunen. 

God samordning mellan olika trafikslag 
och olika huvudmän för trafiken krävs 
för att skapa ett effektivt kollektiv- 
trafiksystem. Planering av kollektivtrafik bör syfta 
till att underlätta hela resan från start till mål  
genom att korta ner restider och möjliggöra  

smidiga byten mellan olika trafikslag. 
Hög turtäthet är en viktig faktor för 
attraktiv kollektivtrafik. Tillförlitlighet 
och information påverkar tillgängligheten.  
Hållplatser för många resenärer ska ha  
information om ankomster och restider.

Kollektivtrafiksystemet anpassas till kommun-
invånarnas behov och kommunens bebyggelse-
struktur och bebyggelseutveckling. En effektiv 
kollektivtrafik kräver en god samordning av 
linjenätets uppbyggnad med bostäder, arbets-
platser och målpunkter av olika slag. Kommunen 
ska ha den samlade kunskapen om aktuella  
behov och efterfrågan avseende kollektivtrafik 
inom kommunen. Kommunen kan också bäst 
bedöma hur dessa kan komma att förändras  
som en följd av planering för ny bebyggelse med 
mera. 

Program för kollektivtrafik i Sigtuna kommun 
utgör ett viktigt underlag i samarbetet med 
kollektivtrafikens olika aktörer. Kommunen 
sammanställer förutsättningarna för utveckling  
av kollektivtrafiken i ett Program för  
kollektivtrafik med beskrivning av kommunens 
kollektivtrafik och strategi- och åtgärdsförslag. 

Kollektivtrafiken planeras och utformas för att 
vara ett attraktivt alternativ för resor till och från 
arbetet. Arlanda flygplats och företagen i 
kommunen har många arbetstagare från andra 
kommuner i Stockholmsregionen. Cirka 40 % 
av den arbetsföra befolkningen i kommunen  
pendlar till arbeten utanför kommunen. 
Tågtrafiken och god samordning mellan buss  
och tågtrafik är därför av stor betydelse.

“En tillgänglig kollektivtrafik består 
av många delar. Tillämpas Hela-
resan-perspektivet är det allt från 
hållplatsen till fordonet som ska 
vara tillgängligt.”
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En stor andel av kommunens invånare har sin 
arbetsplats på Arlanda flygplats som av naturliga 
skäl ligger långt ifrån bostäder. Många av dem 
som arbetar på flygplatsen har skiftarbete. 
Kollektivtrafiken till flygplatsen är därför viktig  
och behöver fungera dygnet runt. 

Kollektivtrafiken planeras och utformas för 
att också vara ett attraktivt alternativ för resor  
inom tätorterna. Bättre kollektivtrafik inom 
tätorterna minskar bilberoende, ökar tillgänglighet 
till handel och kommunal service och förbättrar 
för personer som inte har tillgång till bil. God 
kollektivtrafik inom tätorterna skapar också 
förutsättningar för identitet och sammanhållning.

Kollektivtrafiken planeras och utformas för att  
vara ett möjligt alternativ för resor till 
rekreationsområden och strategiska mål på 
landsbygden. 

Kollektivtrafikens fordon och hållplatser 
planeras för tillgänglighet för funktions- 
hindrade, trafiksäkerhet, trygghet och för att  
ge alla möjlighet att resa kollektivt. Det ska vara  
lätt att nå kollektivtrafiken. Fordon 
ska vara utrustade för god tillgänglighet, 
bekvämlighet och hög säkerhet. Fordon bör  
ha plats för rullstolar, gåhjälpmedel, barnvagnar 
och, i viss mån, cyklar.

Spårburen trafik

Sigtuna kommun har ett strategiskt bra läge intill 
Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala. 
Märsta och Rosersberg har järnvägsstation 

men Sigtuna stad har inte direktkontakt med 
järnvägstrafiken. Arlanda flygplats har tre stationer 
på Arlandabanan som står i förbindelse med 
Ostkustbanan. 

Kommunen verkar för att pendeltågstrafiken 
vid Märsta station ska ha minst 15 minuters 
turtäthet fram till den dag en tätare trafik blir 
möjlig. Detta förväntas vara möjligt senast när 
Citybanan är utbyggd och kapacitetsproblemen på  
Ostkustbanan är åtgärdade.

Kommunen förordar att pendeltågslinjen 
förlängs från Märsta station till Arlanda flyg- 
plats. Detta ökar tillgängligheten för 
persontrafik till Arlanda flygplats från Märsta 
och Stockholmsregionen i övrigt. För att göra 
det möjligt att låta SL:s pendeltåg fortsätta  
från Märsta station ända fram till Arlanda  
flygplats krävs en spårförbindelse ”Återspåret”  
som förenar Ostkustbanan med Arlandabanan. 

En annan möjlighet som diskuterats är att 
köra pendeltåg till Arlanda flygplats är att låta  
vartannat pendeltåg vika av mot Arlanda från 
Upplands Väsby. Om detta alternativ genomförs 
är det viktigt att trafiken på Ostkustbanan på 
sträckan Rosersberg - Märsta station och trafiken 
på Arlandabanan fördelas så att trafik och tur-
täthet vid Märsta station mot såväl Stockholm  
som Uppsala bibehålls och på sikt också förbättras. 

Kommunen verkar aktivt för utveckling av ett 
spårburet system, spårtaxi eller annat i anslutning 
till Arlanda flygplats med vidare koppling till 
Märsta station.
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En studie om ”Pionjärbanor för spårbilar har, 
på näringsdepartementets uppdrag, gjorts under 
år 2009. En spårbil är en helt ny typ av fordon 
som kan köra både på gator och vägar och på  
vanliga järnvägsspår. 

I denna studie har en analys genomförts av de 
aktuella förutsättningarna för pionjärbanor för 
spårbilar. Märsta-Arlanda har bedömts vara ett  
av tolv intressanta områden i landet för 
spårbilstrafik. Inledningsvis ska förutsättningarna 
för denna teknik prövas på fyra olika platser i  
landet; Stockholm, Södertälje, Uppsala och Umeå. 

SL har år 2009 inlett en idéstudie som syftar till 
att utreda förutsättningar för en förlängning 
av Roslagsbanans spår från Vallentuna till 
Arlanda. Möjligheterna att fortsätta denna spår- 
förbindelse till Märsta station bör studeras i  
detta sammanhang.

Busstrafik

Kommunen samverkar med SL för att skapa  
snabb och effektiv kollektivtrafik mellan Sigtuna 
stad, Märsta station och Arlanda flygplats alla 
tider på dygnet.

Kommunen samverkar med SL för att skapa  
smidig och flexibel busstrafik inom tätorterna. 
Den bör ha hög turtäthet och vara uppbyggd 
så att den binder ihop tätortens olika delar. 
Bussarnas storlek med mera anpassas till gatunät 
och bebyggelse.

Kommunen samverkar med Vägverket och SL 
för att förbättra busstrafiken på landsbygden. 
Busshållplatser på landsbygden ska vara trafik-
säkra och tillgängliga. Infartsparkering för  
bilar och cyklar anordnas vid lämpliga bytes-
punkter på landsbygden. 

S T R A T E G I

•	 God samordning mellan olika trafikslag 

och huvudmän för effektiv kollektivtrafik. 

•	 Kollektivtrafiksystemet anpassas 

till invånarnas behov, kommunens 

bebyggelsestruktur och 

bebyggelseutveckling.

•	 Program för Kollektivtrafik i Sigtuna 

kommun utgör underlag för samarbete. 

•	 Kollektivtrafik planeras och utformas för 

att vara ett attraktivt alternativ för resor 

till och från arbete och för resor inom 

tätorterna.

•	 Kollektivtrafik planeras och utformas för 

att vara ett möjligt alternativ för resor 

till och från rekreationsområden och 

strategiska mål på landsbygden. 

•	 Kollektivtrafikens  fordon och hållplatser 

planeras för tillgänglighet för funktions-

hindrade, trafiksäkerhet och trygghet. 

•	 Kommunen verkar för att 

pendeltågstrafiken ska ha minst 15 

minuters turtäthet. 

•	 Kommunen förordar att pendeltågslinjen 

förlängs från Märsta station till Arlanda 

flygplats via “Återspåret”.

•	 Kommunen verkar för utveckling av  

spårbundna system, spårtaxi eller annat 

i anslutning till Arlanda med vidare 

koppling till Märsta station. 

•	 Kommunen samverkar med SL för att 

skapa snabb och effektiv kollektivtrafik 

mellan Sigtuna stad/Märsta station/

Arlanda flygplats.

•	 Kommunen samverkar med SL för att 

skapa smidig och flexibel busstrafik 

inom tätorterna. 

•	 Kommunen samverkar med Vägverket 

och SL för att förbättra busstrafiken på 

landsbygden.   
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Strategi för  
bytespunkter 

Utformning av bytespunkter

I Sigtuna kommun finns två stationslägen i 
anslutning till Ostkustbanan och tre stationslägen 
i anslutning till Arlandabanan. Det finns också 
ett antal strategiskt belägna hållplatser i buss- 
trafikens linjenät som kan utvecklas till 
bytespunkter. 

Effektiva, bekväma och trivsamma bytespunkter 
underlättar byten mellan transportmedel. 
Bytespunkter är platser där flera trafikslag möts. 
Väl utformade bytespunkter kan göra kollektiv- 
trafiken till ett konkurrenskraftigt alternativ 
till bilen. Större bytespunkter bör vara centralt 
placerade vid platser med offentlig och 
kommersiell service eller andra viktiga målpunkter. 
Bytespunkter fungerar ofta som social mötes-
punkt för närområdet.

Bytespunkten utformas för hög trafiksäkerhet 
och god tillgänglighet för personer med 
funktionshinder. Parkering för privatbilar ska 
finnas på bekvämt avstånd och angöring för 
bil ska vara möjlig i anslutning till entréer och 
hållplatser. 

Hög turtäthet, förbättrad punktlighet och 
samordning av information, betal- och biljett-
system gör det attraktivt att välja kollektivtrafik. 
Tåg, bussar och framtida kollektivtrafikslag 
samordnas. Trafik med olika huvudmän  
samordnas för att förenkla byten och korta 
restider.

Det ska inte bara vara lätt att ta sig till stationen. 
Stationen är en stor logistikplats som ska  
underlätta byten mellan trafikmedel och ge 
möjlighet till service av olika slag.

Utveckling av god tillgänglighet och service för 
gång- och cykeltrafik underlättar för fotgängare 
och cyklister. Gång- och cykelnät utformas 
så att de förbinder bytespunkter med om- 
givande bebyggelseområden. Det ska finnas 
tillgång till väl placerade, stöldsäkra cykelställ. 
Vissa cykelställ kan utrustas med väderskydd. 
Vid större bytespunkter och resecentrum kan 
låsta cykelgarage finnas. Här kan resenärer  
också erbjudas cykelservice och cykeluthyrning. 

Bytespunkter planeras så att det är möjligt 
att uppnå ett serviceutbud i anslutning till 
bytespunkten. Detta kan underlätta vardagen 
för många resenärer. Om inköp och andra 
ärenden kan uträttas i samband med en resa kan  
ytterligare resor för att uträtta ärenden undvikas. 

“Det ska inte bara vara lätt att ta sig 
till stationen. Stationen är en stor 
logistikplats som ska underlätta 
byten mellan trafikmedel och 
ge möjlighet till service av olika 
slag.”
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Märsta bytespunkt

Märsta station utvecklas till en bytespunkt som 
fungerar som resecentrum med tillgång till 
information och service av olika slag. 

Märsta station ska vara en attraktiv plats som 
fungerar som entré till Sigtuna kommun och 
Märsta. Märsta stationsområde kopplas till  
Sätuna torg och Södergatan och förbindelsen 
mot Märsta centrum förbättras. Märsta station  
kommer också att överbrygga den barriär som 
järnvägen utgör och binda samman centrala 
Märsta med utvecklingsbara områden öster om 
stationen.  

Information om tåg- och busstrafik och service 
i anslutning till stationen och i kommunen 
för övrigt ska finnas samlad och överskådligt  
redovisad på en central plats på stationen. 

Sigtuna stad, Rosersberg och 
Arlanda 

Sigtuna busstorg utvecklas för att fortsatt vara en 
viktig bytespunkt i Sigtuna stad. 

Bytespunkter utvecklas också vid Sigtuna stads 
infarter från väg 263.

Rosersbergs station utvecklas till ett mindre 
resecentrum med viss service.

Arlanda C utvecklas till en nationell knutpunkt 
för tågtrafik för personbefordran. Detta för 
att ge både flygplatspersonal och flygresenärer 
samt boende såväl i Sigtuna kommun som i  
Stockholm-/Mälarregionen i övrigt bättre 
tillgänglighet till flygplatsen. 

S T R A T E G I

•	 Effektiva, bekväma och trivsamma 

bytespunkter underlättar smidiga byten. 

•	 Bytespunkten utformas för hög 

trafiksäkerhet och god tillgänglighet för 

personer med funktionshinder.

•	 Hög turtäthet, god punktlighet och 

samordning av information, betal- och 

biljettsystem.

•	 Utveckling av god tillgänglighet och 

service för gång- och cykeltrafik. 

•	 Bytespunkter placeras så att det är 

möjligt att utveckla ett serviceutbud i 

anslutning till bytespunkten.

•	 Märsta station utvecklas till ett 

resecentrum.

•	 Sigtuna busstorg utvecklas för att fortsatt 

vara en viktig bytespunkt i Sigtuna stad.

•	 Bytespunkter utvecklas vid Sigtuna stads 

infarter från väg 263.

•	 Rosersberg station utvecklas till ett mindre 

resecentrum.

•	 Arlanda C utvecklas för utökad 

persontrafik.

•	 Strategiskt belägna hållplatser i 

busstrafikens linjenät utvecklas till 

bytespunkter.
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Hänsyn till människor och miljö

I detta avsnitt formuleras strategier för hur 
vägnätet för biltrafiken kan utvecklas med 
avseende på framkomlighet, effektivitet, trafik-
säkerhet samt gestaltning och upplevelsemässiga 
kvalitéer. Andra aspekter som berör biltrafik 
behandlas i avsnitt om Strategi för långsiktigt 
hållbar trafik- och bebyggelsemiljö samt Strategi 
för hållbara resvanor. 

Sigtuna kommun har genom sin närhet till 
Stockholm, Uppsala, Arlanda flygplats, järnvägen 
samt europaväg E4 ett strategiskt läge för  
biltrafiken. Tillväxt i regionen och en fortsatt 
expansion av Arlanda flygplats medför sannolikt 
ökad bil- och lastbilstrafik inom Sigtuna kommun. 

Stadsplaneringen inriktas på att öka tillgänglig-
heten till viktiga målpunkter utan att behovet  
för rörlighet med bil ökar. Bilen är det  
dominerande färdmedlet i Sigtuna kommun 
avseende både antal resor och antal resta  
kilometer. Bilresandet varierar i olika delar 
av kommunen. De som har behov av att resa 
bilburet ska kunna göra det även i framtiden. 
Framkomlighet för biltrafik ska vara fortsatt  
god men hållbarhet och trafiksäkerhet i  
biltrafiksystemet måste utvecklas.

Gator och vägar utformas på ett sätt som gör  
det tydligt hur hastighet och körsätt bör  
anpassas till lokala förhållanden. Den framtida 
biltrafiken anpassas till människor och miljö för 
att uppnå det hållbara samhället. Väl utformade 

“Framkomligheten i genomfarts-
nätet ska  bibehållas och trafik-
säkerheten i nätet ska öka.”  

vägavsnitt och knutpunkter i anslutning till 
centrala delar, bostadsgrupper och viktiga 
målpunkter hjälper till att ge tätorter och platser  
en sammanhållande identitet. Belysning, 
planteringar, konstnärlig utsmyckning med mera 
kan vara värdefulla inslag i vägmiljön.

Regionalt vägnät 

God samverkan upprätthålls mellan Sigtuna 
kommun och Vägverket för att förbättra och 
utveckla det regionala vägnätet. Vägverket är 
huvudman för det regionala vägnätet i Sigtuna 
kommun.

Väg E4:s kopplingar till regionala och  
kommunala vägar utvecklas för förbättrad 
effektivitet och säkerhet. Rosersberg får en ny 
trafikplats och Måby trafikplats kompletteras  
med södervända anslutningsvägar. 

Strategi för hållbar  
biltrafik
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Trafik i riktning till och från Norrtälje bör  
ledas via väg E4 och Norrortsleden vidare mot  
väg E18. Trafik i ritning mot Enköping bör ledas  
via väg E4 och Rotebroleden vidare mot väg E18.

De regionala vägarna i öst-västlig riktning inom 
kommunen är inte av den standard att de tål hög 
trafikbelastning. Väg 263 bör i framtiden huvud-
sakligen utgöra en mellankommunal väg som 
förbinder väg E4 med Märsta och Sigtuna stad  
samt trafikförsörjer landsbygden. 

Väg 263 inom Märsta tätort omvandlas till en 
väg som samverkar med omgivande bebyggelse 
och idrottsområde. Gestaltningen av vägmiljön 
ska vara omsorgsfull med avseende på såväl upp- 
levelsemässiga kvalitéer som tekniska lösningar. 

Framkomlighet för biltrafiken bör bibehållas på 
det regionala vägnätet. På det regionala vägnätet 
där hastigheterna är högre är det viktigt med  
tydlig utformning och fysisk separering mellan  
bilar och oskyddade trafikanter. 
Kommunens samarbete med Vägverket 
syftar till att förbättra vägmiljön på lands-  
bygden framförallt med avseende på  
säkerhet och framkomlighet för oskyddade 
trafikanter. 

Huvudnät 

Framkomligheten bibehålls i huvudvägnätet 
samtidigt som trafiksäkerheten förbättras. För att 
uppnå detta eftersträvas fysisk trafikseparering 
mellan bilar och oskyddade trafikanter. I 
tätorternas centrala delar där trafikseparering  
kan vara svår att genomföra och i bostadsområden 
där många fotgängare och cyklister blandas 
med övriga trafikslag måste trafiksäkerheten 
prioriteras och hastigheterna hållas nere för att  
öka trafiksäkerheten.

Lokalnät 

Vid planering och utformning av lokalgator 
ska oskyddade trafikanters trafiksäkerhet, 
framkomlighet och tillgänglighet vara i fokus. 
Befintliga gator förbättras successivt. 

S T R A T E G I

•	 Stadsplanering inriktas på att öka  

tillgänglighet till viktiga målpunkter utan 

att behovet av rörlighet med bil ökar.

•	 Gator och vägar utformas på ett sätt som 

gör det tydligt hur hastighet och körsätt 

bör anpassas till lokala förhållanden.

•	 God samverkan upprätthålls mellan 

Sigtuna kommun och Vägverket för att 

förbättra det regionala vägnätet.

•	 Väg E4:s kopplingar till regionala 

och kommunala vägar utvecklas för 

förbättrad effektivitet och säkerhet.

•	 Trafik till och från kommunen med 

koppling till väg E18 bör ledas via väg 

E4 och Norrortsleden i östlig riktning 

och via E4 och Rotebroleden i västlig 

riktning.

•	 Väg 263 inom Märsta tätort 

omvandlas till en väg som samverkar 

med omgivande bebyggelse och 

idrottsområde. 

•	 Framkomlighet för biltrafik i regionalt 

vägnät och kommunalt huvudnät 

bibehålls och trafiksäkerhet förbättras. 

•	 Vid planering och utformning av 

lokalgator ska oskyddade trafikanters 

trafiksäkerhet, framkomlighet och 

tillgänglighet vara i fokus.

•	 En kommuntäckande parkeringspolicy 

arbetas fram.

Parkering 

En kommuntäckande parkeringspolicy som gäller 
parkering på allmän och enskild mark bör arbetas 
fram. Denna ska syfta till god service för bilister 
och samtidigt verka för minskad bilanvändning.
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Ökade godstransporter

En stor del av utsläppen från vägtrafiken härrör 
från godstransporter. Varudistribution utgör en 
stor del av samhällets trafikarbete. 

Sigtuna kommun bedömer att godstransporter 
kommer att öka inom kommunen på grund av 
ökad flygfrakt och godshantering i anslutning  
till Arlanda flygplats, nyetablering av 
logistikföretag i kommunen, utbyggnad av 
Kombiterminal Stockholm Norr i Rosersberg  
och utveckling av godshantering i anslutning 
till Brista Bränslemottagning. Nyetablering och 
utveckling av företag inom Arlandastad Norra 
och Västra, utbyggnad av nya stadsdelar för 
verksamheter inom Arlandastad och tillväxt 
i kommunen som helhet medför också ökade 
transporter av varor och gods av olika slag.

Arlanda flygplats och kommunens läge i förhållande 
till väg E4 mellan Stockholm och Uppsala gör  
att företag för godshantering och logistik söker 
sig till kommunen. Det är viktigt att verka för att 
dessa får bästa möjliga lokalisering i förhållande 
till kommunens infrastruktur. 

Optimal lokalisering av företag utifrån behov 
av kommunikationer och omfattning av 
godshantering kan minska miljöpåverkan orsakat 
av godstransporter. Personalintensiva företag  
bör ligga i goda kollektivtrafiklägen. Företag  
med mycket godstransporter bör ha närhet till 
genomfartsvägar och eventuellt också möjliga 
spåranslutningar till Ostkustbanan. Kommunen 
har en viktig roll i arbetet för en god lokaliserig  
av företag inom kommunen.

Transporter på järnväg 

Kommunen förordar en spårförbindelse för 
godstrafik mellan Ostkustbanan/ Arlandabanan 
och flygplatsens fraktområde ”Cargo City” 
enligt alternativ med ”Återspår”. Flygfrakt 
och godshantering på Arlanda flygplats ökar i 
omfattning. En planerad spårförbindelse mellan 
Ostkustbanan/Arlandabanan och ”Cargo City”, 
flygplatsens fraktområde, gör det möjligt att 
överföra en stor del av godstransporterna till  
och från flygplatsen från lastbil till tåg. 

Kommunen förordar en spårförbindelse 
som förutsätter ett utbyggt ”återspår” mellan 
Ostkustbanan och Arlandabanan norr om 
Arlanda flygplats. Spåret planeras sedan följa 
väg E4 söderut och vika av mot norr efter Måby 
trafikplats för att ansluta till en bangård vid  
”Cargo City”. ”Återspåret” skapar också 
förutsättningar för persontrafik på tåg mellan 
Märsta station och Arlanda city.

Etablering av Kombiterminal Stockholm Norr 
i Rosersberg ger ökad kapacitet för gods på 
järnväg i Stockholmsregionen. Den planerade 
terminalen ingår i det nät av kombiterminaler 
för hantering av gods på både järnväg och 
lastbil som Banverket fått regeringens uppdrag 
att bygga upp. Terminalen ska avlasta och 
komplettera nuvarande kombiterminal i Årsta.  
En kombiterminal är ett område där omlastning 
sker mellan tåg och lastbil. Nya spåranslutningar  
till Ostkustbanan och bangård för terminalen  
byggs invid Ostkustbanan söder om Rosersberg  
för att ta emot tågtrafiken. En ny trafikplats 

Strategi för hållbara  
godstransporter “Optimal lokalisering av företag 

utifrån behov av kommunikationer 
och omfattning av godshantering 
kan minska miljöpåverkan orsakat 
av godstransporter.”
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S T R A T E G I

•	 Optimal lokalisering av företag utifrån 

behov av kommunikationer och 

omfattning av godshantering. 

•	 Kommunen förordar en spårförbindelse 

för godstrafik mellan Ostkustbanan/

Arlandabanan och flygplatsen enligt 

alternativ ”återspår”. 

•	 Etablering av Kombiterminal Stockholm 

Norr i Rosersberg. 

•	 Utökning av verksamhet för omlastning 

av styckegods och varor mellan tåg och 

lastbil vid Brista. 

•	 Godstransporter till och från kommunen 

bör styras till väg E4 med koppling 

till väg E18 över Norrortsleden och 

Rotebroleden. 

•	 Planering och samordning av lokala 

gods- och varutransporter.

•	 Samverkan för ökad användning av 

förnyelsebara bränslen.

byggs på väg E4 i anslutning till Rosersberg. 
En kombiterminal i Rosersberg medför 
ökad lastbilstrafik inom kommunen. För 
Stockholmsregionen betyder det att järnvägens 
kapacitet för godstransporter ökar och trafik-
arbetet på väg kan minska i regionen som helhet.

Brista Bränslemottagning har spåranslutningar 
och bangårdsområde med kapacitet utöver 
den hantering av flygbränsle och eldningsbar 
skogsråvara som sker där idag. Området får 
också en förbättrad väganslutning till väg 859.  
En utökning av verksamheten vid Brista 
bränslemottagning ger ökad kapacitet omlastning 
av styckegods och varor mellan tåg och lastbil.
Även detta kan komma att innebära en ökning 
av lastbilstrafik i kommunen. För regionen och 
i viss mån landet som helhet betyder det att 
godstransporter kan överföras från lastbil till  
tåg och lastbilstrafik på väg kan minska.

Transporter på väg

En stor del av godstransporterna kommer även 
fortsättningsvis att ske på väg. 

Godstransporter till och från kommunen bör 
styras till väg E4 med koppling till väg E18  
över Norrortsleden mot Norrtälje och  
Kapellskär och över Rotebroleden mot Enköping 
för att avlasta länsvägar i kommunen som inte  
är dimensionerade för tung trafik. 

Planering och samordning kan minimera 
störningar och miljöpåverkan av lokala  
transporter av gods och varor inom kommunen. 
Kommunen kan medverka till att en sådan 
planering och samordning kommer till stånd.

Kommunen kan genom samverkan med andra 
aktörer öka möjligheten att använda förnyelsebara 
bränslen. 

Antalet tankstationer för förnyelsebara bränslen 
behöver utökas. Vid upphandling av bussar 
och transporter av varor, inom den kommunala 
verksamheten ska krav ställas på fordonens 
miljöprestanda. 



Sigtuna kommun

37

S
tr

a
te

g
i 

fö
r 

h
å

ll
b

a
r 

b
å

tt
ra

fi
k

Strategi för hållbar 
båttrafik

Sigtuna kommuns långa gräns mot Mälaren gör 
att kommunen har ett aktivt fritidsliv knutet till 
vatten och fritidsbåtar. Detta främjar invånarnas 
hälsa och välbefinnande. 

Förutsättningar finns för att passagerarbåtar 
för både chartertrafik och reguljär båttrafik 
kan angöra hamnar vid kommunens attraktiva 
turistmål, Sigtuna stad, Rosersbergs slott och 
Steninge slott.

Hamnen i Sigtuna stad utvecklas för att skapa 
bättre utrymme för såväl passagerarfartyg som 
fritidsbåtar. Turister har ett stort intresse för 
Sigtuna stad och hamnen har ett stort antal 
besökande fritidsbåtar under sommarsäsongen. 

Utveckling av välplanerade och moderna 
hamnanläggningar för fritidsbåtar ökar 
förutsättningarna för att båtlivet kan utövas på  
ett miljövänligt sätt.

En relativt stor del av kommunens invånare 
efterfrågar hamnplats för fritidsbåt och tillgång 
till hamnplats kan attrahera nya invånare till 
kommunen. Antalet hamnanläggningar bör  
inte vara fler än att de kan uppfylla båtlivets  
behov utan att belasta miljön. 
Anläggningar för båtlivet bör placeras 
så att tillfartsvägar och parkering  
kan anordnas på lämpligt sätt.

Småbåtshamnen i Flottvik utvecklas till ett marint 
centrum med utökad plats för båtbryggor och 
utrymme för vinterförvaring. Flottvik ligger i 
anslutning till Rävsta naturreservat vilket också  
är en tillgång för båtturism och lokalt båtliv. 

S T R A T E G I

•	 Verka för att passagerarbåtar anlöper 

ångbåtsbryggor i Sigtuna stad, Steninge 

slott och Rosersbergs slott.

•	 Utveckling av Hamnen i Sigtuna stad 

för att skapa utrymme för såväl för 

passagerarfartyg som fritidsbåtar.

•	 Utveckling av välplanerade och moderna 

hamnanläggningar för fritidsbåtar.

•	 Utveckling av Flottvik till ett maritimt 

centrum för fritidsbåtar.

“Utveckling av välplanerade och 
moderna hamnanläggningar för 
fritidsbåtar ökar förutsättningarna 
för att båtlivet kan utövas på ett 
miljövänligt sätt.”
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