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Nationell plan för transportsystemet 2014-2025 

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) har beretts möjlighet att 
inkomma med synpunkter på Trafikverkets fårslag till Åtgärdsplan 2014-
2025. 

AIAB delar i allt väsentligt Trafikverkets bedömningar och inriktning av 
drift, underhåll och investeringar under perioden 20 14-2025. Principerna 
får de föreslagna åtgärderna är rimliga och föreslagna åtgärder förefaller 
vara rätt prioriterade. 

AIAB delar också Trafikverkets syn på de brister som kommer att fåre
ligga vid planperiodens slut och som berör AIAB:s verksamhet som 
ägare av järnvägsinfrastrukturen till Arlanda flygplats och fårvaltare av 
avtalen rörande Arlandabanan. Trafikverket skriver bl.a. följande 
avseende situationen 2025: "Tillgängligheten till Arlanda har fortsatta 
brister, liksom Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala. Arbetet 
med att förstärka den storregionala pendlingen i Mälardalen behöver 
fortsätta." Trafikverket namnger också specifika brister och anför särskilt 
sträckan "Skavstaby-Arlanda och att planering påbörjas under plan
perioden, (ej statlig infrastrukturhållare för delar av sträckan)". I 
fårslaget a vs ätts dock medel till utredning och projektering får 
Skavstaby-Arlanda under perioden. Detta är naturligtvis positivt men 
innebär samtidigt att ingen kapacitetsfårstärkning kommer att ske under 
planperioden som medger att den fårtätade pendeltågstrafik mellan 
Uppsala och Stockholm som SL önskat i samband med att Citybanan 
öppnas får trafik kommer igång. Istället kan trafiken startas tidigast cirka 
l O år senare. Med tanke på den starka tillväxt som fårväntas i stråket 
Uppsala- stockholm är det därfår stor risk att tågtrafiken inte kan möta 
upp efterfrågan på delsträckor däremellan. 

Trafikplatsen Skavstaby är en nyckel får att kunna utöka pendeltågs
trafiken utan att annan tågtrafik störs. Ett fårslag till möjlig utbyggnads
ordning får perioden fram till 2025 har tagits fram av AIAB i samråd 
med bl.a. Trafikverket i Stockholm och SL AB. Förslaget grundar sig på 
planerad t ·afik . om redovisats av olika tågoperatörer. 
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Kopia: n.registrator@ regeringskansli et.se 
n.nationellplan@regeringskansliet.se 
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