
Kommunerna i stråket mellan Stockholm och Uppsala driver ABC-sam-
arbetet tillsammans med Stockholms läns landsting och Regionförbun-
det Uppsala län. Samarbetet ska genom samverkan över länsgränserna 
i det starka stråket bidra till bättre funktionella samband, för att stärka 
arbetsmarknaden och regionen som helhet. I den här rapporten, som 
ger en bild av stationsstrukturen från Uppsala i norr till Solna i söder, 
framgår det tydligt vilken utbyggnadspotential som finns i de stations-
nära lägena längs stråket . 

Kommunerna arbetar mycket aktivt med utvecklingen av de stations-
nära lägena. Transportsystemet måste matcha den potential som finns 
för att resandet med kollektivtrafik ska stimuleras. Rapporten kan 
förhoppningsvis bidra till goda beslut om investeringar i infrastruktu-
ren och dess användning, samt utgöra ett stöd för kommunerna i deras 

fortsatt arbete.
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Stationstruktur i ABC-stråket 3

Kommunerna i stråket Stockholm–Uppsala, Stockholms läns landsting och Region-

förbundet Uppsala län driver ABC-samarbetet, som nu har varit igång ett antal år. 

Syftet är att genom samverkan över länsgränsen i det starka Uppsala-Stockholm 

stråket bidra till bättre funktionella samband och därigenom stärka arbetsmarknaden 

och regionen som helhet.

Även om förutsättningarna på många sätt är goda kan den regionala tillgänglighe-

ten i stråket förbättras. Utbyggnader i stationsnära lägen stödjer en hållbar trans-

portförsörjning. Föreliggande studie visar tydligt sambanden mellan lokalisering av 

bostäder och arbetsplatser, efterfrågan på transporter samt kapacitetskrav i spårsys-

temet. Genom en samlad bild av den goda potentialen och de utbyggnadsplaner som 

fi nns i stråket stärks behovet av ett transportsystem som kan matcha potentialen. Det 

är vår förhoppning att rapporten kan bidra till goda beslut om investeringar i infra-

strukturen och dess användning, samt utgöra ett stöd för kommunerna i deras arbete. 

Studien har ställts samman av Staffan Forsell, Inregia AB på uppdrag av ABC-

samarbetet.

För ABC-samarbetet, april 2007

Sven-Inge Nylund  Catharina Blom
Regionplanedirektör,   Regiondirektör 
Stockholms läns landsting  Regionförbundet Uppsala län 

Förord
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Sammanfattning

Studien av den regionala stationsstrukturen fokuserar på att ge en övergripande 

sammanfattning av den sammanhängande stationsstrukturen från Uppsala i norr till 

Solna i söder. Syftet med rapporten är att ge en samlad redovisning av den utbygg-

nadspotential som fi nns i de stationsnära lägena längs stråket.

I studien framgår tydligt den utbyggnadspotential som fi nns i goda kollektivtrafi k-

lägen längs hela stråket. Dessutom redovisas att kommunerna arbetar mycket aktivt 

med utveckling av de stationsnära lägena. 

I studiens slutsatser slås fast att: 

• Ett hållbart transportsystem med hög andel kollektivtrafi kresor är nödvändigt för 

att uppnå nationella mål om hållbar utveckling. 

• Attraktiv kollektivtrafi k skapar ett exploateringstryck i stationsnära lägen.

• Stationerna och dess omland i ABC-stråket är redan idag attraktiva stadsutveck-

lingsområden. 

• Exploatering i stationsnära lägen ger ett ökat utnyttjande av kollektivtrafi ken.

• Transportsystemet måste kapacitetsmässigt matchas mot kommunernas utbygg-

nadspotential.
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Bakgrund

Som en del av arbetet med att fördjupa och konkretisera den strukturstudie som tidi-

gare genomförts inom stråkplaneringen i ABC-stråket har en studie av den regionala 

stationsstrukturen genomförts. 

Strukturstudien fokuserade på regional tillgänglighet och kom bland annat till 

slutsatsen att tillgången på mark i bra lägen är god. Därför är det rekommenderbart 

att sträva efter att bygga i kollektivtrafi knära lägen.

Rapporten av den regionala stationsstrukturen fokuserar på att ge en övergripan-

de sammanfattning av den sammanhängande stationsstrukturen från Uppsala i norr 

till Solna i söder. Vidare ges en bild av de olika kommunernas syn på stationen som 

strategisk resurs för den kommunala utvecklingsplaneringen i närområdet.

I denna rapport hanteras inte Stockholms Central och Karlbergs station samt de 

nya stationerna längs Citybanan. Planeringsförutsättningarna vid dessa stationer är 

mycket komplexa och beslutsläget är ännu inte klarlagt. 

I rapportens senare del redovisas hur många boende och sysselsatta som fi nns i 

närheten av stationerna, dessutom fi nns en detaljerad karta över arbetsställen invid 

stationerna. Bilder över boende och sysselsatta återger tämligen väl bilden av resan-

det till och från stationen. Det ges också en kort beskrivning av utvecklingsförutsätt-

ningar kring de olika stationerna.
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Syfte

Syftet med denna rapport är att ge en samlad redovisning av den utbyggnadspotential 

som fi nns i de stationsnära lägena längs stråket. Dessutom ges en kommunal exem-

pelsamling av pågående planering i stråket. 

Genom en samlad bild av den goda potentialen och de utbyggnadsplaner som fi nns 

i stråket stärks behovet av ett transportsystem som kan matcha potentialen.  Genom 

god planering och prioritering av exploatering i stationsnära lägen kan resandet med 

kollektivtrafi k stimuleras. 

Ett ökat resande ställer höga krav på utbyggnader av spårkapacitet, så att infra-

strukturen kan hantera en tätare trafi kering av såväl gods som personresor.
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ABC-stråkets regionala 
stationsstruktur

Stråkets stationer

Den regionala stationsstrukturen i ABC-stråket med Primärstationer (röda), sekundärstatio-
ner (orange) och nya stationer (gula). (Primärstation = stationer med fl er än 5 000 påsti-
gande passagerare och den största stationen i varje kommun).
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Regional tillgänglighet
Från den tidigare genomförda strukturstudien har inhämtats resultat från de regio-

nala tillgänglighetsanalyser som genomfördes. Dessa beräknades som den samman-

vägda tillgängligheten till de nedan angivna målpunkterna.

Regional tillgänglighet 2000 med då aktuellt kollektivtrafi ksystem (utan Upplandspendeln, 
för övrigt i stort sett oförändrat jämfört med dagens).
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Regional tillgänglighet 2030, ”Alternativt kollektivtrafi knät” =antaganden om infrastruk-
turutbyggnader enligt RUFS och Uppsalas översiktsplan samt kompletterat med Upplands-
pendelns trafi kering, samt buss mellan Vallentuna och Arlanda.

Vid en jämförelse mellan bilderna för 2000 och 2030 framgår tydligt att de före-

slagna infrastrukturutbyggnaderna ger stor påverkan på tillgängligheten i stråket. 

Störst förändring av tillgängligheten får Upplands Väsby och Vallentuna samt vid de 
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16 Stationstruktur i ABC-stråket

nyöppnade stationerna i Knivsta och Uppsala. Även om Vallentuna saknar en egen 

tågstation i stråket Uppsala-Stockholm gynnas kommunen av de planerade utbygg-

naderna. Upplands Väsbys station med fungerande bussanslutning blir en viktig 

kollektivtrafi knod för Vallentuna. Solna station får en uppgraderad betydelse genom 

planerna på en förlängning av tvärbanan till Solna station och en planerad utbyggnad 

av pendeltåg från Solna till Täby.

Andra pågående planeringsaktiviteter kring Mälarbanans anslutningar till stråket 

påverkar också den regionala tillgängligheten. I Uppsalas översiktsplan fi nns mark-

reservat för att nyanlägga en järnvägsförbindelse från Enköping till Uppsala, som 

skulle kunna trafi keras vidare till Arlanda. Banverket har dessutom studerat alterna-

tiva järnvägsutbyggnader från Kallhäll till Tomteboda samt en alternativ sträckning 

via Kista.

Den förbättrade regionala tillgängligheten förutsätter omfattande utbyggnad av 

kollektivtrafi ken med utbyggda pendeltågsförbindelser mellan Stockholm och Upp-

sala med hög turtäthet. Dagens spårsystem har kapacitetsbegränsningar och behöver 

utvecklas för att kunna hantera det trafi keringsupplägg som skisserats inom ramen 

för Upplandspendeln. Ett tydligt exempel på detta är den framfl yttade öppningen av 

en station i Bergsbrunna, som skjutits på framtiden på grund av risk för störningar 

och förseningar.

Utöver utvecklingen av personresandet som föreslagits inom ramen för Upplands-

pendeln fi nns också ett ökat godsfl öde att vänta på spåret. Flygbränsle till Arlanda 

transporteras idag från Gävle till Brista med tåg (10 tåg per vecka) och vidare till 

Arlanda i pipeline. 

Dessutom planerar Banverket för en ny kombiterminal i Stockholmsregionens 

norra delar. I Banverkets förstudie pekas en lokalisering i Rosersberg ut som det mest 

rimliga alternativ som uppfyller de uppställda kraven på en kombiterminal. I förstu-

dien har en trafi kering på 10 godståg in och 10 ut från terminalen legat till grund för 

trafi keringsanalyser.

Integrerad utveckling
Utbyggnad av transportinfrastruktur skapar en efterfrågan på mark i dess närhet. 

Områdens attraktivitet är starkt beroende av dess tillgänglighet. Tillgänglighet kan 

mätas med olika mått bland annat som restid till olika målpunkter med bil respek-

tive kollektivtrafi k. Samtliga områden inom stråket har relativt god tillgänglighet till 

bostäder och arbetsplatser med bil, eftersom E4 med motorvägsstandard skär genom 

stråket och det fi nmaskiga vägnätet är relativt väl utbyggt. 

För att kunna uppnå en önskad utveckling med hög andel kollektivtrafi kresande 

är det nödvändigt att skapa en effektiv stadsbygd där utvecklingen i huvudsak är 

koncentrerad till stationsnära lägen. 

En tät bebyggelsestruktur i stationsnära lägen gynnar också utvecklingen av gång- 

och cykeltrafi k samtidigt som den är lätt att försörja med fjärrvärme. 
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Utvecklingsscenarier enligt RUFS
Under arbetet med den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS, 

gjordes tämligen detaljerade antaganden om nytillkommande befolkning och arbets-

platser för 2015 och 2030. Dessa antaganden togs fram med hjälp av modeller som 

fördelade marken enligt vissa principer, där regionala kärnor, stationsområden och 

kommunala översiktsplaner var högt prioriterade.

För samtliga kommuner i Stockholms län redovisas dessa antaganden på kartor i 

rapporten. I detta sammanhang skall redovisningen ses som ett arbetsmaterial och 

diskussionsunderlag. I RUFS redovisades dessa resultat endast på aggregerad nivå.
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Kommunal utvecklingsplanering

Aktiv planering
I stråket sker en mycket aktiv planering kring stationerna. Nedan ges en samman-

ställning av pågående utvecklingsprocesser och aktuella dokument som berör sta-

tionsnära lägen. Bland kommunerna i stråket fi nns en bred samsyn om utvecklings-

potentialen i de stationsnära lägena.

Aktuella planeringsaktiviteter i kommunerna inom ÖP, FÖP, DP och program 

redovisas i

Solna • Ny översiktsplan för Solna Stad

• Ny FÖP för Solna station med lokalisering av ny arena för fotboll 

• FÖP för Västerjärva och Ulriksdalsfältet (2004)

• Pågående programsamråd för Ulriksdalsfältet

Sollentuna • ÖP

• Flera detaljplaner kring stationerna

Upplands Väsby • Ny kommunplan

• Pågående programarbete för centrum

Sigtuna • ÖP (2002)

• Ny FÖP för Arlanda

• Bytespunkt Märsta, Förstudie Banverket (2000)

• Kombi Norr (Rosersberg), Förstudie Banverket (2006) 

Knivsta • ÖP för kommunen

Uppsala • Ny ÖP för kommunen

• ÖP för Staden (2002)

• Pågående planprogramarbete för Bergsbrunna
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Stationer där närområdet byggs ut eller omvandlas

Stationsområden med omvandling.

 

Som framgår av bilden ovan sker det betydande omvandling i stationernas närom-

råden vid de fl esta stationer. Ett starkt exploateringstryck fi nns i stationsnära lägen 

längs hela stråket.
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Slutsatser 

Studiens slutsatser visar tydligt på sambandet mellan lokalisering av bostäder och 

arbetsplatser, efterfrågan på transporter samt kapacitetskrav i spårsystemet.

Ett hållbart transportsystem med hög andel 
 kollektiv trafi kresor är nödvändigt
För att uppnå nationella mål om hållbar utveckling och globala utmaningar som 

minskad energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser är det nödvändigt att pla-

nera för god kollektivtrafi kförsörjning. 

Utbyggnader i stationsnära lägen stödjer en hållbar transportförsörjning i ABC-

stråket.

Den regionala tillgängligheten i stråket kan förbättras genom ökad trafi kering och 

bättre omstigningsmöjligheter.

Attraktiv kollektivtrafi k skapar ett exploateringstryck 
i stationsnära lägen
Bra kollektivtrafi k skapar attraktiva utbyggnadsområden där de boende utan uppoff-

ring självmant väljer kollektivtrafi ken. Stationerna och dess omland i ABC-stråket är 

redan idag attraktiva stadsutvecklingsområden 

Det fi nns en bred samsyn i planeringen mellan kommunala, regionala och natio-

nella aktörer om stråkets tillgänglighet och dess attraktivitet.

Exploatering i stationsnära lägen ger ett ökat 
utnyttjande av kollektivtrafi ken
Ett stimulerat byggande i goda kollektivtrafi klägen ger ökande resandeströmmar på 

spåren vilket ju också är precis vad som eftersträvas.

Transportsystemet måste kapacitetsmässigt matchas 
mot kommunernas utbyggnadspotential
Ökande person- och godstrafi k på spåren ställer krav på effektivt kapacitetsutnytt-

jande.

Kapacitetsbrister i stråkets spårsystem behöver tillgodoses i paritet med kommu-

nernas utbyggnadsplaner.
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Lokala förutsättningar 
i ABC-stråkets kommuner

Solna stad
I Solna kommun ligger två tågstationer inom stråket, Solna och Ulriksdal.

Befolkning per basområde 2000, 2015 och 2030. 500 och 1000 meters radie.

I bilden syns tydligt att det enligt RUFS fi nns stor utbyggnadspotential för boende 

i närområdet kring Solnas stationer. Detta bekräftas också av de utbyggnadsplaner 

som Solna har för dessa områden.
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Sysselsatta per basområde 2000, 2015 och 2030. 500 och 1000 meters radie.

Enligt de antaganden som RUFS baseras på fi nns inte lika kraftig expansionspoten-

tial för sysselsatta som för boende i de stationsnära lägena i Solna. Solna stad har 

mer omfattande utbyggnadsplaner för arbetsplatser i stationernas närområde, där 

kommunen planerar avsevärt mycket mer arbetsplatser än den potential som RUFS 

påvisar.
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Solna Station

Arbetsställen kring Solna station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen med 
samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

Intill Solna station fi nns ett stort antal små, medelstora och stora arbetsställen. 

Stationen är ett viktigt nav för både boende och sysselsatta i närområdet. Enligt SL 

hade Solna station ca 5 500 påstigande pendeltågspassagerare 2005. Den nya natio-

nalarenan för fotboll planeras att byggas norr om Solna station. Anläggningen ersätter 

Råsunda stadion och rymmer 50 000 åskådare. Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, 

Peab, Fabege och Jernhusen är överens om byggande och drift. När den nya arenan 

väntas stå klar inom några år, kommer Råsunda att ge plats för nya bostäder.
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Ulriksdals station

Arbetsställen kring Ulriksdals station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

I Ulriksdals stations närområde fi nns idag fl era arbetsplatser, men området är inte 

något utpräglat arbetsplatsområde. Kommunen ser stor utvecklingspotential i om-

rådet och kommer att planera för en utveckling av både bostäder och arbetsplatser i 

området, med Ulriksdals station som en naturlig centralpunkt.

Enligt SL hade Ulriksdals station ca 2 000 påstigande passagerare 2005. 
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Sollentuna kommun
I Sollentuna kommun ligger stationerna Helenelund, Sollentuna, Häggvik, Norrviken 

och Rotebro.

Befolkning per basområde 2000, 2015 och 2030. 500 och 1000 meters radie.

Invid stationerna i Sollentuna kommun fi nns enligt de antaganden som RUFS baseras 

på måttlig utbyggnadspotential. Kommunen ser dock omfattande utbyggnader vid 

Sollentuna och Häggvik. 
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Sysselsatta per basområde 2000, 2015 och 2030. 500 och 1000 meters radie.

Utvecklingen av sysselsatta i Sollentunas närområde är, som framgår av kartan 

ovan, främst beroende av utvecklingen i Kista och Akalla några hundratal meter från 

Helene lund. Kommunen ser stor utbyggnadspotential på 5–15 års sikt i Häggvik och 

på 20–30 års sikt i Rotebro.
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Helenelunds station

Arbetsställen kring Helenelunds station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

Vid Helenelunds station fi nns ett extremt stort antal arbetsplatser, bara inom några 

hundra meter. Dessa arbetsplatser ligger dock på andra sidan kommungränsen. På 

Sollentunas sida av kommungränsen ligger främst bostäder. Viss förtätningspotential 

fi nns i området mellan järnvägen och E4. Detta ställer krav på planeringssamverkan 

mellan de båda kommunerna.

Helenelunds station hade ca 3 300 påstigande passagerare per dag 2005 enligt SL.
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Sollentuna station

Arbetsställen kring Sollentuna station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

Vid Sollentuna station fi nns kommunens administrativa centrum och även kommer-

siell service. Dessutom fi nns ett större antal små, medelstora och stora arbetsställen 

inom stationsområdet. Området mellan Sollentuna och Häggvik utgör den norra 

delen av den regionala kärnan Kista-Häggvik. Kommunen tar här fram planer för om-

fattande bostads- och arbetsplatsbebyggelse. Vid Sollentuna station har just arbete 

inletts med en ombyggnad av affärscentrum kompletterat med 400 nya bostäder.

Sollentuna station hade 7 400 påstigare passagerare per dag 2005. 
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Häggviks station

Arbetsställen kring Häggviks station, 500 och 1000 meters radie.

Runt Häggviks station fi nns fl era arbetsställen i olika storleksklasser. Både kommu-

nen och SL vill tillsammans med fastighetsägarna utveckla bytespunkten i Häggvik. 

Reservat fi nns för att förlänga tvärbanan till Häggvik. I Häggvik fördubblar Stinsen 

sin butiksyta och ytterligare handel tillkommer i omgivningen. Planer som tas fram 

syftar till att på lång sikt skapa en kvartersstruktur mellan Sollentuna och Häggvik. I 

området ryms ett par tusen bostäder och arbetsplatser.

Häggviks station hade 2005 dagligen ca 1 900 påstigande passagerare enligt SL.
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Norrvikens station

Arbetsställen kring Norrvikens station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

I Norrvikens stationsområde fi nns inte någon större mängd arbetsplatser. Norr vikens 

station omges främst av bostäder. I kommunen fi nns en tydlig ambition om att ut-

veckla Norrviken och bevara stationskaraktären.

Norrvikens station hade ca 1 700 påstigare passagerare, dagligen 2005 enligt SL.
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Rotebro station

Arbetsställen kring Rotebro station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

I Rotebros stationsområde fi nns ett antal arbetsplatser, främst inom handel och 

service.

I Rotebro har det lilla lokala affärscentrumet vid stationen fått en fi nt utformad 

anslutning till järnvägen. En översiktsplan som togs fram i slutet av 80-talet visar på 

potential för nya bostäder och arbetsplatser.

Rotebros station hade enligt SL 3 300 påstigande passagerare dagligen 2005.
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Upplands Väsby kommun
I Upplands Väsby kommun ligger Upplands Väsby station.

Befolkning per basområde 2000, 2015 och 2030. 500 och 1000 meters radie.

Enligt de antaganden som RUFS grundas på bedöms det fi nnas en viss utbyggnads-

potential vid stationsområdet, främst i de västra delarna. Kommunen har omfattande 

utbyggnads- och omvandlingsplaner för stationsområdet.
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Sysselsatta per basområde, 2000, 2015 och 2030, 500 och 1000 meters radie.

Enligt RUFS fi nns en viss utbyggnadspotential för arbetsplatser inom stationsområ-

det och ytterliggare potential utanför området. I de utbyggnadsplaner som kommu-

nen har för kommunens centrala delar ingår både arbetsplatser och bostäder.
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Upplands Väsby station

Arbetsställen kring Upplands Väsby station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbets-
ställen med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i 
cirklarna.

Inom stationsområdet runt Upplands Väsbys station fi nns ett större antal arbetsplat-

ser, främst på den östra sidan om järnvägen.

Upplands Väsby station hade ca 6 100 påstigande passagerare 2005 enligt SL.
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Sigtuna kommun
I Sigtuna kommun ligger stationerna, Rosersberg, Märsta och Arlanda. 

Befolkning per basområde 2000, 2015 och 2030, 500 och 1000 meters radie.

Enligt de scenarier som RUFS bygger på fi nns måttlig utbyggnadspotential i Sigtuna 

kommun, en betydande del av kommunens yta ligger under restriktionsområden för 

bostadsbebyggelse med hänsyn till Arlandas bullermatta. Denna utbyggnadspotential 

bekräftas av kommunens egna planer för kommunen.
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Sysselsatta per basområde 2000, 2015 och 2030, 500 och 1000 meters radie.

Utvecklingen av antalet sysselsatta i Sigtuna kommun antas i RUFS karaktäriseras av 

en ytterligt stor potential framförallt i området runt Arlanda. Kommunen bekräftar 

också den starka sysselsättningsutvecklingen runt Arlanda i sina egna planer. Kom-

munen planerar även för utveckling av arbetsplatsområden i Rosersberg och Märsta. 

I Rosersbergs arbetsplatsområde strax sydväst om Rosersbergs station sker en kraftig 

expansion av företagsetableringar främst inom logistiksektorn. Banverket utreder f.n 

också möjligheterna att till detta område lokalisera en ny större kombiterminalan-

läggning som komplement på den norra sidan av Storstockholmsområdet till den 

befi ntliga Årstaterminalen.
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Rosersbergs station

Arbetsställen kring Rosersbergs station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

I området runt Rosersbergs station ligger idag ett antal små och medelstora arbets-

ställen. 

Rosersbergs station hade enligt SL dagligen ca 700 påstigande passagerare 2005.
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Märsta station

Arbetsställen kring Märsta station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen med 
samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

I stationsområdet runt Märsta station fi nns ett stort antal arbetsställen av varierande 

storlek. Arbetsställen med industrikaraktär är lokaliserade till de östra delarna, där 

det inte är möjligt att bygga bostäder av hänsyn till Arlandas fl ygbuller.

Märsta station hade ca 5 800 påstigande passagerare 2005 enligt SL. Banverket 

har tillsammans med SL, SJ och Sigtuna kommun initierat frågan om att under 

hösten 2006 genomföra en komplettering av tidigare framtagen förstudie för Märsta 

station i syfte att klargöra förutsättningarna för stationens läge (befi ntligt läge eller 

fl yttning söderut) samt stationens funktionalitet.
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Arlanda station

Arbetsställen kring Arlanda station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbetsställen 
med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i cirklarna.

I Arlandas stationsområde fi nns en av länets högsta arbetsplatskoncentrationer. 

I och med utbyggnad av pendeltågstrafi ken till Arlanda antas stationen få en 

mycket stark resandeutveckling. Antal passagerare fi nns inte tillgängligt i SL:s data-

baser eftersom stationen tidigare endast använts för Arlanda Express och fjärrtåg.
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Knivsta kommun
I Knivsta kommun ligger Knivsta station och en ny station planeras i Alsike.

Översiktskarta över Knivsta kommuns västra delar.

Kommunen har omfattande planer för utvecklingen runt Knivsta station ca 400–500 

bostäder planeras. Dessutom planeras lokaler. För tätorten fi nns planer för mellan 

800–1 650 bostäder fram till 2020. När trafi ken på Upplandspendeln är fullt utbyggd 

måste stationen byggas om.
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Alsike Norra

Studerade stationslägen

Alsike Södra

Alsike station

Tänkbara stationslägen och områden för utbyggnad av bebyggelse och bostäder. 
Källa: Banverket

Kommunen har i sin översiktsplan behandlat två alternativa stationslägen i Alsike. 

I anslutning till stationen skulle ca 1 000–2 000 bostäder kunna byggas.
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Uppsala kommun
I Uppsala kommun ligger Bergsbrunna station och Uppsala Centralstation.

Bebyggelse och stationer i Uppsala 

Enligt Uppsala ÖP för Staden från 2002 kommer befolkningen i Uppsala stad att öka 

med ca 30 000 personer till 2020.
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Bergsbrunna station

Arbetsställen kring Bergsbrunna station, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbets-
ställen med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i 
cirklarna.

Stationen i Bergsbrunna skulle ursprungligen ha öppnat som ett provisorium under 

2006. Vid framtagandet av tidtabellen för Upplandspendeln ansåg Banverket att ett 

stopp i Bergsbrunna riskerar att skapa förseningar längs sträckan och att pendeltåget 

först måste trimmas in. Ett stopp kan prövas på nytt under 2007.

Den nya stationen i Bergsbrunna är en viktig förutsättning för framtida utbygg-

nader i Bergsbrunna och Sävja. Ca 4 000 lägenheter bedöms kunna tillkomma i 

närområdet.
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Uppsala Centralstation

Arbetsställen kring Uppsala Centralstation, 500 och 1000 meters radie. Notera att arbets-
ställen med samma adress är placerade ovanpå varandra. Dessa syns som ”årsringar” i 
cirklarna.

Hela Uppsala station och dess närområde är under total omvandling. Ett nytt rese-

centrum med bättre kapacitet på spår och perronger samt en ny bussterminal byggs. 

Dessutom tillkommer nya bostäder, lokaler, torg och hotell som kopplas till det nya 

konserthuset.

I Uppsalas Översiktsplan fi nns reservat för spårutbyggnad till Enköping med 

anslutning till Uppsala C.
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