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Yttrande angående – remiss gällande 
Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer 

 
Yttrande 
Göteborg växer så det knakar. Staden beräknas få 250 000 nya invånare till 2050. 
Samtidigt har vi lovat att Göteborgs klimatavtryck ska vara nära noll till 2030 enligt 
stadens nya Miljö- och klimatprogram. Stadens trafikstrategi har mål med ökad andel 
resor med cykel och kollektivtrafik samtidigt som bilresorna måste minska. Nya miljö- 
och klimatprogrammet har också miljömål som innebär att göteborgarnas hälsa och 
välbefinnande ska främjas genom bättre luftkvalitet och ljudmiljö. 

Då är det viktigt att riksintressena för kommunikationer stödjer stadens omställning till en 
mer grön och miljövänlig stad. Vi rödgrönrosa har svårt att se att Trafikverket har samma 
målbild som Göteborg. Stadsledningskontorets remissvar är bra och lyfter många viktiga 
aspekter.  

Det är bra om Trafikverket vände på perspektivet och analyserar hur anläggningar av 
riksintresse kan förändras så det ger synergier på övrig samhällsutveckling och 
stadsplanering. Det behövs resonemang om hur riksintresset kan anpassas för att 
underlätta stadsutveckling, exempelvis bidra till minskad barriärverkan, tillgodose 
metrobussens behov av framkomlighet på statliga leder, omledning av tung godstrafik 
samt hastighetsanpassning av trafikleder i stadsmiljö. 

Trafikverket saknar en strategi för hur det framtida statliga vägnätet ska se ut i Göteborg. 
Det behöver tas ett helhetsgrepp då många utvecklingsprojekt i staden riskerar att påverka 
det statliga vägnätet. Dessutom saknas ett angreppssätt som innefattar flera trafikslag. Det 
riskerar att låsa fast Göteborg i dagens sätt att resa och transportera gods. Till exempel 
borde regeringens ambition att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart tydligare 
framgå. Möjligheter för att hantera störningarna från Hamnbanan måste finnas kvar.  

Idag finns fyra vägar av riksintresse till Göteborgs hamn. Två av dessa, Lundbyleden och 
Oscarsleden, går igenom de centrala delarna av staden. Det är positivt att Göteborgs Stad 
har en fortsatt dialog med staten om det på sikt går att häva riksintresset för den ena eller 
båda dessa leder. 
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Yttrande angående – Remiss från Länsstyrelsen - 
Förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av 
riksintressen för kommunikationer 

Yttrandet 
Göteborgs befolkning kommer växa med nära en tredjedel till 2035. Det är viktigt att 
staden har en så väl genomtänkt och fungerande infrastruktur som möjligt. Samarbete 
och helhetsperspektiv är helt avgörande för en hållbar utveckling. Det är inte asfalt, räls 
eller ledningar som står i fokus utan hur människor använder dem för att resa, 
kommunicera och driva företag. Människor måste smidigt, hållbart och kostnadseffektivt 
kunna transportera sig mellan boende och arbetsplatser, varor och tjänster måste flöda 
kunna så fritt som möjligt. Dagligen körs tonvis av godstransporter både till och från 
verksamheter inom och utanför staden. Restprodukter fraktas från bostäder, företag och 
kommunala verksamheter. 
 
Välutvecklade, hållbara och kostnadseffektiva transportsystem är nödvändiga för 
medborgarnas välbefinnande, för handelns och industrins tillväxt samt för samhällets 
utveckling. Det är av största vikt att underlätta så att alla de tusentals transporter som 
sker varje dag kan göras utan onödiga omvägar. Infrastrukturen måste erbjuda korta 
restider vilket skapar en förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden. Antalet personer som 
arbetar i en annan kommun än där de bor ökar snabbare än antalet personer som bor 
och arbetar i samma kommun. 
 
En inskränkning av kapaciteten på lederna i Göteborg påverkar i hög grad näringslivets 
möjligheter att ha kvar verksamheterna i staden. Butiksdöden i staden har varit 
omfattande under bygget av de stora vägprojekten. Försämrad framkomlighet i form av 
avspärrningar och vägomledningar har försvårat transporten av både varor och kunder. 
Nödvändiga besökare har övergivit stadens handlare och övriga utbud.  
 
Att omvandla lederna till boulevarder och att ta dem i anspråk för förtätning av staden, 
försämrar framkomligheten och därmed handelns och industrins tillväxt. Vi anser att det 
är av största vikt att underlätta så att alla de tusentals transporter som sker varje dag kan 
göras utan onödiga omvägar. Infrastrukturen måste erbjuda korta restider vilket skapar 
en förbättrad rörlighet på arbetsmarknaden. Antalet personer som arbetar i en annan 
kommun än där de bor ökar snabbare än antalet personer som bor och arbetar i samma 
kommun. Kollektivtrafik är inte alltid det bästa sättet för människor att få ihop vardagen. 
Fordonstrafiken är och kommer även i framtiden vara en nödvändig del av samhället.  
 
Hamnen är Nordeuropas största och Sveriges handelsport mot världen. Den är en viktig 
del för hela Sverige där smidiga och effektiva transporter till och från är avgörande. 
Hamnbanan utgör en mycket viktig del av hela fraktkedjan med hela världen och 
kvaliteten för näringslivets transporter behöver förbättras för att stärka den internationella 
konkurrenskraften.  
Vi sverigedemokrater vill att hamnen ska fortsätta växa och infrastrukturen till och från 
samt runt hamnen ska utvecklas för att möta näringslivets framtida behov av service av 
högsta kvalitet. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yttrande 
 
Datum 2021-03-27 
 

Sverigedemokraterna 
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Remiss från Länsstyrelsen – Trafikverkets 
revidering av riksintressen för 
kommunikationer 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över remiss från Länsstyrelsen, Trafikverkets revidering av riksintressen för 
kommunikationer, i enlighet med bilaga 3 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, 
översänds till Länsstyrelsen. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen Västra Götalands län har den 15 februari 2021 för yttrande översänt 
Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av riksintresse för 
kommunikationer, till Göteborgs Stad. Länsstyrelsen önskar svar senast den 1 april 2021. 
Trafikverket genomför under 2020 och 2021 en översyn av riksintressen för 
kommunikationer för de fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Länsstyrelsen 
har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av riksintresse 
för kommunikationer på remiss. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om 
Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som planeringsunderlag för att hantera 
riksintressen i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har valt att samråda med kommunerna 
i Västra Götalands län för insamlande av kompletterande synpunkter. 

På grund av den korta svarstiden har stadsledningskontoret inhämtat tjänstepersons-
yttranden från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Göteborgs Hamn AB. 

Stadsledningskontoret är positivt till Trafikverkets översyn men ser inte att förslaget 
bidrar till att underlätta planeringen i Göteborg då de generella funktionsbeskrivningarna 
är alltför breda och vaga och i flera fall innebär en glidning mot att omfatta faktorer som 
effektivitet snarare än att beskriva vad som gör en länk riksintressant. Kontoret delar 
många av Länsstyrelsen Västra Götalands synpunkter och ställningstaganden, bland annat 
att riksintressen är nationella intressen till mark- och vattenanvändning som ska skyddas. 

Stadsledningskontoret vill även framföra en del synpunkter gällande förändringarna i 
kartmaterialet. Framförallt önskar kontoret att Trafikverket utvecklar motiveringen till 
förändringarna. Kontoret ser att det finns behov av fortsatt dialog mellan berörda parter 
om objekten med riksintresseanspråk. 

Stadens remissvar kommer även att översändas för kännedom till Trafikverket. 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2021-03-12 
Diarienummer 0461/21 
 

Handläggare  
Neda Sherafat 
Telefon: 031-368 00 72 
E-post: neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (12) 
   
   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Remisshandlingarna innehåller ingen särskild ekonomisk konsekvensbeskrivning. Det 
ekonomiska perspektivet tas dock upp i Trafikverkets sektorsbeskrivning och då kopplat 
till framförallt samhällsekonomisk effektivitet. 

Förtydligande av riksintressens innebörd, syfte och hantering skulle ge positiva 
ekonomiska konsekvenser, då planläggningen kan bli mer förutsägbar och 
förgävesplaneringen minska. Dock bedömer stadsledningskontoret att Trafikverkets 
förslag inte bidrar till dessa nyttor. 

Göteborgs planeringsinriktning med fokus på bebyggelseförtätning inom den redan 
byggda staden tillvaratar befintlig service, infrastruktur med mera, vilket är mer 
ekonomiskt jämfört med att ta nya områden i anspråk. Stadens planeringsinriktning kan 
dock skapa ökad trafikbelastning på kommunikation av riksintresse. Det kan orsaka 
längre restider på vissa platser, vilket i sin tur kan ge vissa negativa ekonomiska effekter. 

I Göteborg finns centralt belägen mark att ta i anspråk för ny bebyggelse. Det är 
dimensionerande för om staden och regionen ska ha möjlighet att växa ifall riksintresse 
för kommunikation ligger kvar oförändrat genom tidigare transitområden. En sådan 
begränsning av potentiell stadsutveckling kan medföra negativa ekonomiska effekter. 

Vid begränsad kapacitet på tillfartsvägar (väg, järnväg och farleder) till och från hamnen 
kommer köer och annat vägval få ekonomiska konsekvenser med försenade transporter 
och längre körtider. Bra kapacitet ger motsatt effekt. Trafikverkets funktionsmål om att 
kvaliteten för näringslivets transporter ska förbättras och stärka den internationella 
konkurrenskraften är positiv ur ett ekonomiskt perspektiv för Göteborgs hamn. Även 
Trafikverkets beskrivning av påverkansområde stärker detta. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Remisshandlingarna innehåller ingen miljökonsekvensbeskrivning eller liknande. 
Ansvaret för utpekandet av riksintressen regleras dock i Miljöbalken. 

Göteborgs planeringsinriktning med fokus på bebyggelseförtätning inom den redan 
byggda staden tillvaratar befintlig service, infrastruktur med mera och syftar bland annat 
till att hålla nere behovet av byggnation för ny service och infrastruktur. Detta bör vara 
bra ur miljösynpunkt då det bedöms krävas mindre resursförbrukning, jämfört med om 
nya områden byggs ut. Stadens planeringsinriktning kan dock skapa ökad trafikbelastning 
på kommunikationsleder av riksintresse, med risk för ökad lokal miljöproblematik i form 
av buller och luftutsläpp i stadsmiljön. 

Bedömning ur social dimension 
Remisshandlingarna innehåller ingen social konsekvensanalys eller liknande. Det går inte 
att utläsa att Trafikverket tagit särskild hänsyn till den sociala aspekten vid översynen av 
riksintressen för kommunikationer. 

Utpekandena och beskrivningarna baseras i hög grad på nuläget och kan riskera att 
barriärer i staden bibehålls. Beskrivningen att normal trafiktillväxt till följd av växande 
tätorter inte innebär en påtaglig skada, och att bullerutbredningsområdet ska vara att 
betrakta som influensområde för riksintresseanspråket riskerar att leda till att allt större 
områden i Göteborg, och fler göteborgare, utsätts för bullerstörning i takt med den 
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”normala trafiktillväxten”. Det kan i sin tur leda till att fler områden riskerar att anses 
som olämpliga för stadsutveckling utifrån buller, även om läget i övrigt är att betrakta 
som en plats där det finns störst möjlighet till yteffektiva transporter. 

Göteborgs planeringsinriktning att minska kommunikationsledernas barriärverkan och 
bygga en tätare stad med kortare avstånd bör leda till en mer jämlik tillgång av stadens 
utbud. Samtidigt riskerar ökad trafikbelastning och utträngningseffekter av trafik – till 
följd av bebyggelseförtätningen – skapa störningar i form av buller, försämrad luftkvalitet 
och köproblematik. Detta kan vara försvårande för människors vardagssituation. 

Bilagor 
1. Trafikverkets generella funktionsbeskrivningar  

2. Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län 

3. Förslag till yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Trafikverkets 
svarsmall  
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Ärendet  
Länsstyrelsen Västra Götalands län har den 15 februari 2021 för yttrande översänt 
Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av riksintresse för 
kommunikationer, till Göteborgs Stad. Länsstyrelsen önskar svar senast den 1 april 2021. 
Trafikverkets remittering pågår till och med den 23 april 2021. Stadens remissvar 
kommer även att översändas för kännedom till Trafikverket. 

Beskrivning av ärendet 
Trafikverket genomför under 2020 och 2021 en översyn av riksintressen för 
kommunikationer för de fyra trafikslagen väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Länsstyrelsen 
har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden av riksintresse 
för kommunikationer på remiss. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter på om 
Trafikverkets riksintresseanspråk fungerar som planeringsunderlag för att hantera 
riksintressen i samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har valt att samråda med kommunerna 
i Västra Götalands län för insamlande av kompletterande synpunkter. 

Bakgrunden till Trafikverkets översyn är ett regeringsbeslut 2020-01-23 att uppdra åt 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Statens energimyndighet, Tillväxtverket och 
Trafikverket (riksintressemyndigheterna) att tillsammans med Boverket som 
samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk på områden av 
riksintresse. I uppdraget ingår att se över och precisera kriterierna för vilka områden som 
ska anses vara av riksintresse enligt 3 kap. 6–8 §§ miljöbalken, och utvärdera om de 
nuvarande anspråken på områden av riksintresse enligt 3 kap. 6–8 §§ miljöbalken 
motsvarar de kriterier som tas fram och ta ställning till om dessa anspråk behöver ändras. 
Sammantaget ska översynen leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk på 
områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella utbredning. 

Trafikverkets remisshandlingar finns på deras hemsida och nås via denna länk. 
Trafikverket har remitterat materialet till länsstyrelser, Boverket och statliga myndigheter. 
Remissmaterialet består dels av en interaktiv karttjänst, där remissversionen av 
riksintressekartan presenteras digitalt, dels av generella funktionsbeskrivningar av de 
olika riksintressena för kommunikationer, dels av ett antal förteckningar över 
riksintresseanspråk, framtida riksintressen utan markanspråk samt förändringar jämfört 
med nuvarande anspråk. Trafikverket bedömer att det nya utpekandet av riksintressen 
kommer att antas under hösten 2021. Till dess gäller de riksintressen som finns på 
Trafikverkets hemsida, under avsnittet ”Fastställda riksintressen”. 

Länsstyrelsen har, utöver Trafikverkets remisshandlingar, även översänt en länk till 
Trafikverkets sektorsbeskrivning av riksintresse för kommunikationer, som de tog beslut 
om 2020 efter samråd med Boverket. Sektorsbeskrivningen ingår inte i remissförfrågan. 

Vad är ett riksintresse? 
Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden och regleras i 3 och 4 kap. miljöbalken 
(1998:808). Riksintressen i 4 kap. miljöbalken gäller större områden som riksdagen 
beslutat om, medan riksintressen i 3 kap. miljöbalken avser de som ansvariga nationella 
myndigheter anger anspråk för. Det finns tolv ansvariga myndigheter, där Trafikverket är 
en och Boverket samordnar. 

Det ska framgå av en kommuns översiktsplan hur riksintressena ska tillgodoses och 
hanteras, efter dialog med länsstyrelsen. Översiktsplanen ska också innehålla en 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/remissnytt-utpekande-av-riksintressen-2021/
https://www.trafikverket.se/contentassets/2a405c23c03c42e695bd56527f880180/riksintressen-for-trafikslagens-anlaggningar--sektorsbeskrivning-inklusive-kriterier-2020.pdf
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bedömning om vilket riksintresse som ska ges företräde i de fall olika riksintressen kan 
påtagligt skada varandra. 

Dialog kring riksintresse kommunikation i Göteborg 
Göteborgs Stad och Trafikverket Region Väst har i flera sammanhang fört en dialog 
gällande riksintressets påverkan på stadsutvecklingen och vice versa, bland annat inom 
specifika planeringsarbeten såsom detaljplaner och åtgärdsvalsstudier. Dialogen har ofta 
handlat om vilken konkretiserad funktion som riksintresset ämnar skydda. De statliga 
lederna i Göteborg är klassade som riksintresse men nuvarande definition av riksintresset 
är inte tillräckligt tydlig för att skapa samsyn i tolkningen. I planer som rör tillkommande 
bebyggelse – och då också tillkommande trafik – kretsar frågorna återkommande om 
påverkan på riksintresset och vad som är acceptabel trafikbelastning. Ett förtydligande av 
och en funktionsbeskrivning för riksintresset är efterfrågad.  

Då staten återkommande ifrågasatt stadens bebyggelseförtätning med motivet att ett ökat 
transportbehov kan försvåra för riksintressets funktion, tillsatte stadsbyggnadskontoret för 
några år sedan en utredning om tillämpning av regler för riksintressen kommunikationer.1  
Utredningen belyste ramarna för kommunens fysiska planering och huruvida 
bebyggelseutvecklingens ökade efterfrågan av kommunikationer innebär påtagligt 
försvårande av användningen av anläggningar i riksintressanta områden. Utredningen 
betonar att riksintresseanspråket är ett fysiskt markanspråk som ska prövas och att 
effektivitet inte omfattas av riksintresset utifrån arealhushållningen.   

I Göteborgs kommande översiktsplan (ÖP) finns flera planeringsinriktningar som 
aktualiserar vikten av att ha samsyn i tolkningen av riksintresset för kommunikationer. En 
avgörande inriktning för stadens utveckling, som framhävs i bland annat ÖP och 
trafikstrategin, är en kraftfull omställning till ett mer hållbart resande. Det innebär bland 
annat att yteffektiva resandeformer behöver ersätta delar av den ytkrävande 
personbilstrafiken även i de statliga lederna, till exempel genom att körfält överlåts till ett 
framtida metrobussystem för att öka kollektivtrafikresandet. 

En ytterligare ambition i omställningen till hållbart resande är att stärka möjligheterna att 
gå och cykla genom att minska barriärverkan från bland annat den statliga 
trafikinfrastrukturen. Om detta ska kunna ske utan alltför omfattande fysiska åtgärder 
uppstår behov av att leda om trafik och anpassa hastigheterna på de statliga lederna.  

När det gäller den tunga hamn-/godstrafiken, som till stor del går rakt igenom centrala 
Göteborg, är inriktningen att den på sikt ska ledas runt staden, det vill säga en 
omfördelning av trafikflöden mellan olika statliga leder som ingår i riksintresset.  

Stadens strategi för utbyggnadsplanering bygger till stor del på att ytterligare byggnation 
ska tillkomma i inner- och mellanstaden. När detta successivt realiseras kommer frågan 
beträffande acceptabel trafikbelastning på vägar av riksintresse fortsatt vara högst 
närvarande. 

Mot denna bakgrund kan konstateras att en samsyn mellan kommunen och staten kring 
tolkningen och tillämpningen av riksintresset är nödvändig för att underlätta och 
effektivisera framtida planering för involverade aktörer inom samhällsplaneringen. 

 
1 Riksintresse kommunikation, Peggy Lerman, Lagtolken, 2016. 
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Länsstyrelsens syn på Trafikverkets underlag samt ställningstagande 
Länsstyrelsen Västra Götalands län har sedan tidigare uppmärksammat att bedömningen 
av påverkan på riksintresse kommunikationer vållat bekymmer i den fysiska planeringen i 
länet, i synnerhet bostadsbyggandet. Länsstyrelsen har ännu inte kunnat bedöma huruvida 
bifogat underlag bidrar till att minska frågorna kopplat till den kommunala planeringen 
eller om underlaget är så tydligt som det bör vara för förutsägbarhet. 

Länsstyrelsen har dock ett par utgångspunkter som de kommer stå fast vid i deras 
remissvar och som de vill förmedla till kommunerna i samband med sitt utskick. 

1. Länsstyrelsen kommer sannolikt inte ifrågasätta utpekanden om vad som är av 
riksintresse (det har dock noterats att underlag om djuphamnar saknas). 

2. Länsstyrelsens utgångspunkt är att riksintressen är nationella intressen kopplat till 
mark och vattenanvändning som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor ska rymmas 
inom riksintressesystemet eller att en enskild myndighets sakintresse ska skyddas 
inom systemet. 

3. Länsstyrelsen tog 2018 fram ett ställningstagande kopplat till riksintresse för 
kommunikation som de avser att stå fast vid. 

Länsstyrelsen menar att utpekandet av riksintressen ska vara förutsägbara och tydliga för 
både länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen är trygg med att motiv finns för 
redovisade utpekanden. Det de särskilt kommer titta på är om de åtgärder som redovisas 
som skydd för utpekade anläggningar är tydliga och rimliga. Detta eftersom områden som 
är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer enligt lagstiftningen ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

2018 tog Länsstyrelsen i Västra Götaland ett beslut om ett ställningstagande kopplat till 
riksintresse för kommunikationer avgränsat till vägars trafikbelastning. Här är en 
sammanfattning av Länsstyrelsens ställningstagande: 

”Länsstyrelsen kan ingripa mot åtgärder som inskränker på vägens anspråk på yta och 
inskränkningens påverkan på möjligheten att upprätthålla vägens funktion i 
kommunikationssystemet. Länsstyrelsens möjlighet att bevaka intresset av effektivitet 
kopplat till trafikbelastning på vägar med stöd av prövningsgrunden riksintresse saknar 
stöd i hushållningsbestämmelserna i miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. Länsstyrelsen 
kan inte hävda att en enskild detaljplan påtagligt försvårar utnyttjandet av en 
riksintressant väg/sträckning på grund av att den alstrar fler transporter, vilka ökar 
belastningen på vägen/sträckningen. Länsstyrelsen anser att utrymme för att bedöma och 
konsekvensbeskriva områdens lämplighet med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov 
finns inom andra delar av PBL och MB. Länsstyrelsen kan i sin rådgivning hävda att 
enskilda detaljplaner påverkar trafikbelastningen på nationellt prioriterade vägar och att 
konsekvenserna av den påverkan måste hanteras och beskrivas av kommunen.” 

Motiv för Länsstyrelsens ställningstagande: 

”Trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger utanför riksintresse-
bestämmelsernas räckvidd. Länsstyrelsen har därmed inte möjlighet att med stöd av 
prövningsgrunden riksintresse ingripa mot åtgärder som påverkar flöden eller 
användningen av en vägsträckning. Trafikbelastning på en vägsträckning är heller inte en 
influensfaktor att ta hänsyn till vid bedömning av påtaglig skada i Trafikverkets generella 
eller specifika funktionsbeskrivningarna eller i riksintressepreciseringar.” 
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Trafikverkets remiss; revidering av riksintresse för kommunikation 
Enligt Trafikverket innebär det nya utpekandet av riksintresse för kommunikation dels 
större fokus på vägars och järnvägars funktion för det nationella transportsystemet, dels 
bättre systematik i utpekande av framtida och planerade anläggningar och dels tydligare 
fokus på flygplatsernas funktion ur ett systemperspektiv. 

För varje trafikslag har Trafikverket tagit fram generella funktionsbeskrivningar som 
syftar till att skapa samsyn kring, och en enhetlig beskrivning av, vilka funktioner, eller 
värden, som utgör Trafikverkets riksintressen. De generella funktionsbeskrivningarna ska 
också tydliggöra vilken annan utveckling som kan innebära skador på eller medföra 
synergier med Trafikverkets anläggningar av riksintresse. 

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. 
De generella förändringarna nationellt är: 

• Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan 
ingår i utpekandet av järnvägen. 

• Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som 
ligger i en hamn pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för 
hamn eftersom en av hamnens funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika 
trafikslag. 

• Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse 
längre varvid samtliga dessa har utgått. 

Följande anläggningar med koppling till Göteborg har lagts till i listan över riksintresse: 

• Järnväg: Uppställning och depå vid Lärje 
• Sjöfart: Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg 
• Sjöfart: Farled Göteborg – Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar 

Följande anläggningar med koppling till Göteborg bedöms inte längre vara av 
riksintresse: 

• Planerad järnväg för alternativ dragning av hamnbanan mellan Kvillebangården och 
Pölsebo 

• Väg: 155 Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet 
• Väg: 158 Säröleden 
• Väg: 570/563 Göteborg-Säve flygplats 
• Väg: Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn 
• Väg: Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs 

kombiterminal 
• Förkortning av hamnbanan, vilket innebär att anspråket för järnväg avslutas där 

anspråket för hamn börjar 

Synpunkter från förvaltningar och bolag 
På grund av den korta remisstiden har stadsledningskontoret inhämtat 
tjänstepersonsyttranden från stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och Göteborgs Hamn 
AB. Nedan sammanfattas de inkomna remissvaren. 
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Stadsbyggnadskontoret 
Stadsbyggnadskontoret skulle önska att Trafikverkets remisshandling kunde vända på 
perspektivet och analysera hur Trafikverkets anläggningar av riksintresse kan 
anpassas/utvecklas för att medföra synergier på övrig samhällsutveckling och 
stadsplanering. 

Stadsbyggnadskontoret delar Länsstyrelsens hållning att riksintresseanspråket i huvudsak 
handlar om anspråk på ett markområde. 

Stadsbyggnadskontoret anser vidare att stat och kommun gemensamt, parallellt med 
pågående översyn av riksintresset, behöver arbeta vidare med någon form av 
framkomlighetsprogram, i syfte att säkerställa ett välfungerande trafiksystem i Göteborg. 

Stadsbyggnadskontoret tillstyrker de förändringar som föreslås av riksintressen för 
kommunikationer i remitterat kartmaterial, dock med invändningar gällande bland annat 
markeringen för befintlig järnvägsanläggning i området kring Kruthusgatan och väg av 
riksintresse till riksintresseklassad hamn. 

Trafikkontoret 
Trafikkontoret ställer sig positivt till att Trafikverket påbörjat en översyn av 
myndighetens riksintresseanspråk, men ser inte att förslaget bidrar till att underlätta 
stadsplaneringen i Göteborg. Detta då de generella funktionsbeskrivningarna är alltför 
breda och i flera fall innebär en glidning mot att omfatta faktorer som effektivitet snarare 
än att beskriva vad som gör en länk riksintressant. 

Trafikkontorets bedömer förslaget för riksintresseanspråkens areella utbredning som 
rimliga, men ser behov av en fortsatt diskussion om hur hamnbanan mellan 
Kvillebangården och Eriksberg ska hanteras, då det tidigare reservatet för planerad 
järnväg i tunnel genom Ramberget föreslås tas bort. 

Göteborgs Hamn AB (GHAB) 
GHAB tycker att beskrivningen ”Riksintressen för trafikslagens anläggningar – 
sektorsbeskrivning inklusive kriterier för utpekande” till stora delar fungerar bra som 
planeringsunderlag. Även de generella funktionsbeskrivningarna fungerar bra. GHAB vill 
specifikt lyfta att det är viktigt att påverkansområden skyddas. Det är även bra att 
Trafikverket har ett specifikt funktionsmål om att kvaliteten för näringslivets transporter 
ska förbättras och stärka den internationella konkurrenskraften. 

GHAB anser att det är alldeles för många hamnar som klarar kriterierna för allmän hamn. 
Trafikverket borde ta ett större grepp om kriterierna för allmän hamn och ha kriterier för 
flygplatser som förebild. 

GHAB saknar en strategi från Trafikverket på hur det framtida statliga vägnätet ska se ut i 
Göteborg. Många utvecklingsprojekt i Göteborg riskerar att påverka det statliga vägnätet 
och ett helhetsgrepp behöver tas. 

Idag saknas ett utpekat påverkansområde från Göteborgs hamn. GHAB undrar om det är 
något som Trafikverket och/eller Länsstyrelsen kommer att ta fram och vill naturligtvis i 
så fall vara med och påverka dess utformning. 

Vidare framför GHAB synpunkter gällande en del objekt med riksintresseanspråk, men 
ser gärna att objekten hanteras i en egen remissrunda i framtiden. 
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Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till att Trafikverket har påbörjat en översyn av 
myndighetens riksintresseanspråk, men ser inte att förslaget bidrar till att underlätta 
stadsplaneringen i Göteborg då de generella funktionsbeskrivningarna är alltför breda och 
vaga och i flera fall innebär en glidning mot att omfatta faktorer som effektivitet snarare 
än att beskriva vad som gör en länk riksintressant. 

Göteborgs Stad efterlyste redan 2017, i remissvaret gällande Riksintresseutredningens 
betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99), att 
riksintresseanspråken behöver förtydligas genom att vara tydligare underbyggda och 
framtagna i en mer sammanhållen process där kommunen har möjlighet att delta i tidigt 
skede och göra avvägningar tillsammans med Trafikverket. Trafikverket har försökt att 
definiera när påtaglig skada skulle kunna uppstå, men har inte valt att beskriva vad det är 
som gör en länk eller anläggning riksintressant. De generella funktionsbeskrivningarna är 
alltför odefinierade och förteckningarna över riksintresseanspråken ger ingen vägledning 
kring anläggningens eller länkens riksintressanta värde som därmed behöver skyddas mot 
påtaglig skada. 

Övergripande synpunkter 
Stadsledningskontoret delar Länsstyrelsen Västra Götalands utgångspunkt att 
”riksintressen är nationella intressen kopplat till mark- och vattenanvändning som ska 
skyddas. Syftet är inte att alla frågor ska rymmas inom riksintressesystemet eller att en 
enskild myndighets sakintresse ska skyddas inom systemet”. Stadsledningskontoret delar 
även Länsstyrelsens syn att trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor som ligger 
utanför riksintressebestämmelsernas räckvidd. Trafikverkets förslag till generella 
funktionsbeskrivningar för väg kan tolkas som en glidning mot att trafikbelastning ska 
omfattas av riksintresseanspråket. Stadsledningskontoret anser att samhällsplaneringen 
skulle gynnas om pågående riksintresseöversyn kunde bidra till ökad samsyn och 
tydliggörande av att riksintresset kommunikationer de facto handlar om fysiska markytor 
och inte om effektivitet kopplat till trafikbelastning eller hastigheter för de fordon som 
nyttjar dessa ytor. 

Fokus i Trafikverkets remisshandling ligger på att beskriva vilka funktioner som utgör 
riksintresse för kommunikation samt vilken utveckling som kan innebära skador på 
riksintresset. Viss uppmärksamhet ägnas även åt att beskriva vilken annan 
samhällsutveckling som skulle kunna stärka riksintresset, eller som det uttrycks i 
handlingen: ”medföra synergier med Trafikverkets anläggningar av riksintresse”. 
Samrådshandlingen fokuserar följaktligen på vad som kan påverka riksintresset negativt 
eller positivt.  

Stadsledningskontoret skulle önska att Trafikverket även kunde vända på perspektivet 
och analysera hur anläggningar av riksintresse kan anpassas/utvecklas för att medföra 
synergier på övrig samhällsutveckling och stadsplanering. Remisshandlingen saknar 
resonemang om hur riksintresset kan anpassas för att underlätta stadsutveckling, 
exempelvis minskad barriärverkan, trafikalstring till följd av bebyggelseförtätning, 
metrobussanspråk på statliga leder, omledning av tung godstrafik samt 
hastighetsanpassning av trafikleder i stadsmiljö. 
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Stadsledningskontoret saknar vidare en strategi från Trafikverket på hur det framtida 
statliga vägnätet ska se ut i Göteborg. Många utvecklingsprojekt i Göteborg riskerar att 
påverka det statliga vägnätet och ett helhetsgrepp behöver tas. 

Synpunkter på Trafikverkets generella funktionsbeskrivningar 
Utöver inledande synpunkt att de generella funktionsbeskrivningarna är alltför allmänt 
hållna, vill stadsledningskontoret framföra följande synpunkter. 

Stadsledningskontoret delar Trafikverkets uppfattning gällande utveckling som kan 
innebära skador på kategorin Led i storstad, att bebyggelse ska lokaliseras på de platser 
där det finns störst möjlighet till yteffektiva transporter, vilket är en bärande del i att nå 
Göteborgs Stads mål om hållbart resande och utsläppsnivåer. Dock vill 
stadsledningskontoret påpeka att detsamma behöver gälla även för bebyggelseområden 
som placeras i anslutning till leden längre ut i systemet, då en stor andel av trafiken 
alstras från bland annat kranskommuner men blir en trängselfaktor först när trafiken når 
storstaden. 

Trafikverket skriver att följande kan generellt riskera att utgöra påtaglig skada för 
funktionen hos riksintresseutpekade vägar: ”Förändringar i infrastruktur som på något sätt 
påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods- eller persontransporter. 
Framkomligheten kan försämras till följd av en betydligt ökad trafikmängd. Normal 
trafiktillväxt till följd av växande tätorter innebär dock inte en påtaglig skada. 
Framkomligheten och kapaciteten kan försämras genom tillkomsten av fler 
korsningspunkter eller på-/avfarter.”. Stadsledningskontoret anser att skrivningen är 
problematisk och innehåller motsättningar då det ofta är stora utvecklingsprojekt i 
växande städer som kan innebära en betydande ökning av trafikmängden. Den normala 
trafiktillväxten, som kan tolkas som jämförbar med Trafikverkets basprognos, innebär en 
kraftig ökning i efterfrågan på kapacitet på lederna i Göteborg, som bör vara att betrakta 
som en betydligt ökad trafikmängd. 

Trafikverkets skrivning innebär även en konserverande syn på vägtrafiksystemet ifall 
förändringar i infrastruktur, som på något sätt påverkar tillgängligheten eller 
framkomligheten, ska ses som en risk för att påtagligt skada riksintresset. Det innebär att 
allt från nya busskörfält till förändrad signalprioritet skulle kunna tolkas som påtaglig 
skada på riksintresset. Stadsledningskontoret ser här återigen en förskjutning mot att 
riksintresset ska tolkas som att det omfattar ett bevarande av dagens kapacitet, hastighet 
och effektivitet, snarare än att det är påtaglig skada som ska undvikas. 

Stadsledningskontoret ställer sig även frågande till hur beskrivningarna under avsnitt 3.2 
Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner, ska tolkas i förhållande till 
riksintresseanspråken. Under avsnittet beskrivs många funktioner och kvaliteter som 
stadsledningskontoret bedömer inte omfattas inom ramen för riksintresse, såsom 
”utveckling som leder till hastighetsförändringar på delar av vägnätet kan innebära skada 
på funktionen” (avsnitt 3.2.6, s. 19). Stadsledningskontoret instämmer i att 
hastighetsförändringar kan påverka väglänkens funktion sett till dess effektivitet, men ser 
inte att väglänkens effektivitet omfattas av riksintresseanspråk med grund i Miljöbalken. 
En ökad hastighet förkortar restider, som kan tolkas som ökad effektivitet, medan en 
sänkt hastighet ökar antalet fordon som kan rymmas på en enskild sträcka under en viss 
tid, vilket också kan tolkas som ökad effektivitet. 
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Vidare finns det en otydlighet i funktionsbeskrivningen där det i avsnitt 4.2.3 står att 
endast TEN-T-hamnar2 som ingår i stomnätet pekas ut som riksintresse, samtidigt som 
många av de hamnar som är av riksintresse ingår i TEN-T övergripande nät. Frågan är 
kopplad till Trafikverkets sektorsbeskrivning, som inte är en del av remissmaterialet men 
som enligt Göteborgs Hamn AB innehåller för lågt ställda kriterier för allmän hamn. 
Trafikverket bör ta ett större grepp om kriterierna och ha kriterier för flygplatser som 
förebild. Funktionalitet ur ett systemperspektiv bör även vara styrande för hamnar av 
riksintresse. Av de 50 allmänna hamnarna är hälften utpekade som TEN-T-hamnar, vilket 
strider mot Trafikverkets mål att endast TEN-T-hamnar som ingår i stomnätet pekas ut 
som riksintresse. Utpekade CORE-hamnar3 i stomnätet för TEN-T borde synliggöras 
tydligare i såväl den generella funktionsbeskrivningen som riksintresseanspråken och 
därmed underlätta prioriteringen i Trafikverkets nationella infrastrukturplan. Att begränsa 
antalet hamnar av riksintresse bör även vara av intresse för städer med mindre hamnar för 
att till exempel underlätta utveckling av bostäder i attraktiva lägen. Att satsa på större 
hamnar både stödjer och stärker Trafikverkets funktionsmål om att kvaliteten för 
näringslivets transporter ska förbättras och stärka den internationella konkurrenskraften. 

Stadsledningskontoret ser positivt på förtydligandet av att riksintresseutpekandet av 
stationer omfattar stationens kärnfunktion, det vill säga: plattform med väntfunktion, 
plattformsförbindelser och trafikinformation och att övriga delar av stationen inte ingår i 
riksintresseutpekandet, om inte annat anges i en precisering. 

Synpunkter på Trafikverkets utpekande av riksintressen för kommunikationer  
Stadsledningskontoret vill framföra följande synpunkter gällande förändringarna i 
kartmaterialet: 

- Stadsledningskontoret saknar ett trafikslagsövergripande angreppssätt på utpekandet 
av riksintresseanspråken. Avsaknaden av ett trafikslagsövergripande synsätt riskerar 
att cementera dagens sätt att resa och transportera gods. Det hade varit önskvärt att 
regeringens ambition om att flytta över gods från väg till järnväg och sjöfart fick ett 
större avtryck, och att detta skulle avspeglas i utpekandena av riksintresseanspråken. 

- Markeringen för befintlig järnvägsanläggning i området kring Kruthusgatan i 
Göteborg behöver justeras för att överensstämma med nuvarande markanvändning. 

- Göteborgs kommande översiktsplan föreslår ett utredningsområde för förbindelse 
över Göta älv vid Lärje. Detta berör avgränsningen av riksintresseområdet för 
planerad bangård i området. Det behöver ske en samordning mellan riksintresset och 
en eventuell framtida älvförbindelse i området. 

- I formell mening är kravet att det ska finnas minst en väg av riksintresse till en 
riksintresseklassad hamn. Göteborg har idag fyra vägar av riksintresse till Göteborgs 
hamn, varav två – Lundbyleden och Oscarsleden – går igenom de centrala delarna av 
staden. Göteborgs Stad önskar fortsatt dialog med staten kring om riksintresset på sikt 
kan hävas för någon eller båda av dessa vägar. 

- Farled 955 är felaktigt benämnd Göteborg Frihamnen – Vänersborg Normansgrund i 
remissmaterialet. Korrekt benämning enligt SJÖFS 2013:4 är Skandiahamnen – 
Normansgrundet. 

 
2 TEN-T är en förkortning för transeuropeiskt transportnät. 
3 Hamnar som EU pekat ut som strategiskt viktiga och särskilt prioriterade. 
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Stadsledningskontoret saknar generellt sett objektsvisa motiveringar till Trafikverkets 
utpekanden av riksintresse för kommunikation och önskar att Trafikverket utvecklar 
motiveringen till följande förändringar i remissmaterialet: 

- Halvors länk och Arken Kombiterminal utgör inte längre egna riksintresseanspråk.  
- Riksintresse för väg och järnväg slutar vid riksintresse för hamn. Tidigare gick de 

fram till respektive hamnterminal och kopplingen mellan olika funktioner i 
riksintresseanspråken kunde därmed tydligare säkerställas. Förändringen kan 
föranleda att Länsstyrelsen behöver se över vägar för farligt gods. 

- Djupområde och skyddade områden är inte längre riksintresse för sjöfart, bland annat 
Danafjord. 

- Endast nuvarande läge är markerat som riksintresseanspråk för Hamnbanan. Planerad 
utbyggnad nämns i tabellsammanställningen men inte på kartan och framtida läge för 
Hamnbanan mellan Kvillebangården och Eriksberg har tagits bort. Göteborgs Stad 
och Trafikverket behöver ha en fortsatt diskussion om hur staden ska kunna utvecklas 
i området, där tunnelreservatet som delvis skulle hantera Hamnbanans problematik 
utifrån buller, risk och barriäreffekt föreslås tas bort. 

Stadsledningskontoret ser att det finns behov av fortsatt dialog mellan berörda parter om 
objekten med riksintresseanspråk.   

Gällande föreslagna förändringar i areell utbredning ser stadsledningskontoret de 
tillkommande anspråken som rimliga och i linje med Göteborgs Stads övergripande 
planering, där uppställningsspår i Lärje redan hanteras i pågående process och att samtal 
redan pågår om förhållandet mellan sjöfartens och Göteborgs utveckling.  

Vidare ser stadsledningskontoret det som rimligt att riksintresseanspråken för väg till 
Säve flygfält och Kruthusgatan upphör då de har tappat sin funktion utifrån att 
flygplatsen i stora delar har upphört och utifrån de förändringar som sker kring 
Centralenområdet.  

Stadsledningskontoret delar Trafikverkets bedömning att väg 158 inte bör utgöra ett 
riksintresseanspråk då den framförallt har en regional funktion. 

 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion 

1. Inledning 

Syftet med de generella funktionsbeskrivningarna är att skapa samsyn kring, och en enhetlig beskrivning av, 

vilka funktioner, eller värden, som utgör Trafikverkets riksintressen. De generella funktionsbeskrivningarna 

ska också tydliggöra vilken annan utveckling som kan innebära skador på eller medföra synergier med 

Trafikverkets anläggningar av riksintresse. De generella funktionsbeskrivningarna är tänkta att underlätta för 

samhällsutveckling i synergi med trafikslagens anläggningar och tydliggöra funktionerna i transportsystemet. 

Informationen är uppdelad per trafikslag. Texten om respektive trafikslag inleds med en generell beskrivning 

av vilken utveckling som kan innebära skador eller synergier med trafikslaget i fråga. Därefter följer 

beskrivningar av ett antal generella funktioner som är vanligt förekommande för riksintressen inom 

trafikslaget.  

I karttjänsten samt i förteckningen över riksintressen (excel) går det att se vilka generella funktioner 

Trafikverket tillskriver varje enskild anläggning av riksintresse.  
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2. Järnväg 

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier ................................................................................. 2 

2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner .......................................................................... 3 

2.2.1 TEN-T stomnät .................................................................................................................................... 3 

2.2.2 TEN-T övergripande nät ...................................................................................................................... 4 

2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik .................................................................................................. 5 

2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik ................................................................................ 6 

2.2.5 Omledningsbana ................................................................................................................................. 7 

2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse................................................................................................. 8 

2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse ................................................................ 9 

2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer ............................................ 10 

2.2.9 Anläggning för tjänst ......................................................................................................................... 11 

Trafikverkets anspråk för järnväg består dels av banor och dels av anläggning för tjänst, vilket omfattar bland 

annat depåer, kombiterminaler och rangerbangårdar. Anspråket för järnvägsbanor omfattar samtliga banor 

som hör till järnvägen. 

2.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar:  

 Uppförande av störningskänslig bebyggelse inom område kring järnvägen där riktvärden för buller 

eller luftkvalitetsnormer riskerar att överstigas.  

 Uppförande av bebyggelse inom riskområde eftersom detta kan leda till begränsningar av vilken typ 

av gods som kan transporteras. 

 Införande av begränsningar, exempelvis förelägganden eller områdesskydd som kan påverka 

trafikering eller kapacitet och försvårar nyttjandet av riksintresseområdet.  

 Markanvändning som på något annat sätt påverkar tillgänglighet/framkomlighet för gods- och/eller 

persontransporter på järnvägen.  

 Exploatering nära spåret kan påverka markens stabilitet och järnvägens konstruktion vilket i sin tur 

kan påverka vilken typ av transporter som kan nyttja länken i fråga.  

 Markanvändning som bidrar till fler passager över järnvägen.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade järnvägar: 

 Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter  

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter  
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2.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

2.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning1. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TEN-

T järnväg stomnät: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling 

som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika 

transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet 

väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande 

infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på 

väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag. 

  

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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2.2.2 TEN-T övergripande nät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning2. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-T övergripande 

nät är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket 

och har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för TEN-

T järnväg övergripande nät: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. Utveckling 

som innebär att tillgängligheten minskar mellan hamnar och anordningar för överföring av gods mellan olika 

transportslag kan innebära skador på riksintresset. TEN-T bygger på att det mest lämpliga transportsättet 

väljs för varje del av resan eller transporten. Därmed kan försämrade förutsättningar i anslutande 

infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade förutsättningar att transportera gods på 

väg eller försämrade möjligheter att lasta om gods mellan trafikslag. 

  

                                                           
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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2.2.3 Järnväg som trafikeras av godstrafik 

Särskilt viktigt för funktionen hos järnvägar för godstrafiken är möjligheter till omlastning till och från sjöfart 

och vägtrafik. Därmed är tillgängligheten till anläggningar för tjänst av särskild vikt för att kunna upprätthålla 

godstrafiken.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnväg som trafikeras av godstrafik: 

Skador kan uppstå om kopplingarna till omlastningsplatser eller industrier försämras. 
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2.2.4 Järnväg som trafikeras av långväga persontrafik 

Banor som trafikeras av långväga persontrafik knyter samman orter och städer i Sverige och utgör ett viktigt 

nät för persontransporter. För att persontrafiken ska kunna fungera är det av vikt att stationer finns utmed 

banan. Stationerna utgör en bytespunkt för persontrafiken till andra färdmedel. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för banor 

som trafikeras av långväga persontrafik: 

Synergieffekter skapas av förbättrad anslutning till andra banor som trafikeras av långväga persontrafik. Det 

är viktigt att se banorna som en del av ett nät. Deras inbördes relationer till varandra och gemensamma 

målpunkter ger möjligheter till resandeutbyte och för personerna som nyttjar järnvägen att nå fler 

destinationer.  
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2.2.5 Omledningsbana  

För att bibehålla funktionen i det riksintressanta järnvägssystemet är det av stor vikt att det finns utpekade 

länkar för att leda om trafik vid behov. Länkarna kopplar ihop utpekade riksintressestråk så att dessa även 

kan nyttjas vid avbrott.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

omledningsbanor: 

Funktionen som omledning kräver att järnvägen har en tillräcklig kapacitet för att vid särskilda händelser 

också kunna hantera den trafik som annars nyttjat riksintresselänken.  

Förbättrade anslutningar mellan omledningen och riksintresset skapar synergier i och med att omledningen 

underlättas. Förbättrad bärighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter skapar också synergier som 

stärker järnvägens funktion som omledningsbana. 
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2.2.6 Station utmed järnväg av riksintresse 

Alla stationer med resandeutbyte längs med järnväg av riksintresse är en del av riksintresset. 

Riksintresseutpekandet av stationer omfattar stationens kärnfunktion, det vill säga: plattform med 

väntfunktion, plattformsförbindelser och trafikinformation. Övriga delar av stationen ingår inte i 

riksintresseutpekandet om inte annat anges i en precisering.  

Stationerna har en central funktion för att persontransporter med järnväg ska fungera eftersom det är platser 

där det går att ha ett resandeutbyte. Stationen är således en stödjande funktion till järnvägens funktion.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

stationer: 

För att stationen ska fungera som en effektiv bytespunkt och underlätta för persontransporter på järnväg 

krävs funktioner utöver kärnfunktionen. Utveckling av bytespunkten genom till exempel busshållplats, 

cykelparkering och service påverkar stationen positivt. Ändrad markanvändning i närheten av stationen kan 

påverka möjligheten att ta sig till stationen både positivt och negativt. Stationens och järnvägens funktion 

behöver således beaktas vid fysisk planering i anslutning. 

Det krävs ytor kring stationen för att resenärer skall kunna komma till och från plattformarna på ett snabbt, 

säkert och enkelt sätt. Man behöver även beakta hur säkerheten kan påverkas vid utbyggnad i stationens 

närhet.  
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2.2.7 Järnväg som binder samman anläggningar av riksintresse 

Järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett 

sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar så behöver 

transporterna till och från anläggningarna fungera väl. Dessa länkar är av särskilt värde för godstransporter, 

för vilka det är extra viktigt att undvika onödig omlastning. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse: 

Skador på järnvägar som binder samman anläggningar av riksintresse får framförallt konsekvenser för 

anläggningen i fråga. Bristande kapacitet och bärighet på anslutande infrastruktur skadar riksintresset. 
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2.2.8 Järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

Dessa järnvägars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga banor. Det innebär möjligheter till 

resor och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra 

grannländer. Järnvägarna försörjer såväl godsflöden som persontransporter varvid båda perspektiven bör 

beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på annat vis kommer att påverka möjligheter till 

transporter. 

Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska 

skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägarvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer: 

För att kunna bedöma skador och synergier på järnvägar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 

strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda banans funktion förstås som en del av ett större nät. 
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2.2.9 Anläggning för tjänst 

Riksintresseutpekande av anläggning för tjänst sker för de anläggningar som krävs för att 

riksintressejärnvägarnas funktion ska kunna upprätthållas. Anläggning för tjänst är en övergripande 

benämning för de spårområden som möjliggör för uppställning, omlastning, rangering och underhåll av tåg. 

Alla anläggningar för tjänst är beroende av en god koppling till järnvägssystemet och behöver vara 

lokaliserade så att de passar in i såväl gods- som persontågstrafikens omloppsbanor.  

I storstadsområden kan konkurrensen om mark vara stor och det kan finnas andra anspråk på de 

spårområden som kompletterar järnvägen. I och med att funktionen hos anläggningar för tjänst är beroende 

av kopplingen till järnvägen samt tågens rutter och linjer är det viktigt att hänsyn visas till anläggningar för 

järnvägens tjänster i storstadsområden eftersom alternativ mark för anläggningarna är svår att tillgå. 

Trafikverket driver inte några depåer eller kombiterminaler i egen regi, detta sker av andra aktörer på 

marknadsmässiga grunder. Depåer och kombiterminaler är dock en förutsättning för att trafikeringen av 

järnvägen ska kunna fungera samt för att överförflyttning från och till andra trafikslag ska kunna ske. 

Riksintresseutpekandet sker för att långsiktigt säkerställa att anläggningarna ska kunna finnas. 

Godsbangård 

En godsbangård kan innehålla flera olika funktioner för järnvägen. Tågbildning sker på godsbangårdar, vilket 

kan medföra buller. Det kan också finnas möjligheter för uppställning av tåg, lastning, underhåll och växling. 

Godsbangården behöver fungerande kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för att dess funktion i 

systemet ska kunna upprätthållas.  

Kombiterminal 

En kombiterminal möjliggör för omlastning av gods mellan olika trafikslag. Förutom järnvägskopplingen är 

det centralt för kombiterminalens funktion att dess anslutningar till väg, flygplats och/eller hamn 

upprätthålls.  

Rangerbangård 

På en rangerbangård finns en rangervall, som används för att sortera vagnar beroende på var deras 

slutdestination finns. Rangeringen pågår stora delar av dygnet och medför buller varvid det är viktigt att 

störningskänslig bebyggelse som kan begränsa tiden rangering kan genomföras inte uppförs i anslutning till 

rangerbangården. Det kan även finnas andra faktorer som påverkar lämpligheten för bebyggelse i anslutning 

till rangerbangården. En rangerbangård är beroende av kopplingar till det övergripande järnvägssystemet för 

att transporterna ska kunna ske. Den är däremot inte beroende av kopplingar till annan infrastruktur så som 

vägar för att upprätthålla sin funktion. 

Depå 

Depåer är verkstadsområden inklusive uppställningsområden. Såväl godståg som persontåg behöver 

regelbundet underhållas. När tågen transporteras till eller från depåerna upptar de tid i spår och ju längre 

avstånd det är till depån desto mer resurser nyttjas. En depås lokalisering är av central vikt för att dess 

funktion i systemet ska kunna upprätthållas. Att flytta en depå kan få stora konsekvenser för trafikeringen på 

järnvägen i och med att ledtiderna blir längre.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på järnvägar (se avsnitt 2.1) gäller följande för 

anläggning för tjänst: 

Anläggningar för tjänst är stödjande till järnvägen och nödvändiga för en fungerande järnvägstrafik. Det 

innebär att åtgärder som innebär hinder för verksamheten på anläggningen kan påverka tågtrafiken negativt. 

Exempel på åtgärder som skulle kunna innebära hinder är uppförande av störningskänslig bebyggelse i 
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anslutning till rangerbangård, försämrad väganslutning till kombiterminal eller flytt av depå till ett mer 

perifert läge i förhållande till tågens omloppsbanor. 

Markanvändning som begränsar framkomligheten till spårområdet kan påverka järnvägens funktion negativt. 

Utöver de skador och synergier som gäller för järnvägen generellt, behöver även riktvärden för industribuller 

beaktas vid exploatering av störningskänslig bebyggelse, då verksamheten vid lastning och lossning omfattas 

av dessa. Synergier kan skapas då industrier och andra verksamheter med stora transportbehov etableras i 

anslutning till omlastningsplatser så som kombiterminaler.  
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3.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade vägar:  

 Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för 

buller eller annan risk. Det kan leda till begränsningar i framkomligheten i vägnätet 

 Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods eller 

persontransporter. Framkomligheten kan försämras till följd av en betydligt ökad trafikmängd. 

Normal trafiktillväxt till följd av växande tätorter innebär dock inte en påtaglig skada. 

Framkomligheten och kapaciteten kan försämras genom tillkomsten av fler korsningspunkter eller 

på-/avfarter. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av 

anläggningar m.m. 

 Åtgärder som placeras inom eller i anslutning till en korridor för en planerad eller framtida 

anläggning kan försvåra tillkomsten av anläggningen. Det kan leda till att vägen blir fysiskt omöjlig att 

bygga eller att kostnaden ökar så mycket att den inte längre kan finansieras inom 

infrastrukturplaneringen.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade vägar: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter. 
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3.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

3.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning3. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T 

vägar i stomnätet: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T 

bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade 

förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter 

att lasta om gods mellan trafikslag. 

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet 

för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta 

eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på 

vägnätet får minskad trängsel.  

  

                                                           
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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3.2.2 TEN-T övergripande nät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning4. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

Det övergripande TEN-T nätet kompletterar stomnätet. Att en anläggning är en del av TEN-t övergripande nät 

är inte grund för att vara ett riksintresse, men många av riksintressevägarna är en del av TEN-T nätverket och 

har således en funktion även i det gränsöverskridande transportnätverket. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för TEN-T 

vägar i det övergripande nätet: 

TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria rörligheten inom EU för passagerare 

och gods. Länkarna som kopplar samman de olika transportslagen är särskilt viktiga för TEN-T. TEN-T 

bygger på att det mest lämpliga transportsättets väljs för varje del av transporten. Därmed kan försämrade 

förutsättningar i anslutande infrastruktur påverka riksintresset negativt, till exempel försämrade möjligheter 

att lasta om gods mellan trafikslag. 

Utveckling som innebär att ett annat transportslag inom TEN-T-nätverket kan erbjuda en förbättrad kapacitet 

för TEN-T-vägnätet genom överförflyttning till mer lämpligt transportsätt bidrar till synergieffekter. Detta 

eftersom belastningen på TEN-T-vägnätet minskar och de transporter som även fortsättningsvis sker på 

vägnätet får minskad trängsel.  

  

                                                           
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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3.2.3 Nationella stamvägnätet 

Vägarna i det nationella stamvägnätet är fastställda av riksdagen. Stamvägnätet ska hantera långväga person- 

och godstransporter. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för nationella 

stamvägnätet: 

Stamvägnätets kapacitet är av central vikt för långväga person- och godstransporter. Påtaglig skada kan 

uppstå när illa vald lokalisering av trafikalstrande målpunkt som enskilt leder till en betydande försämring av 

vägens framkomlighet och kapacitet sker.  
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3.2.4 Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse 

Vägar som binder samman anläggningar av riksintresse kan vara av riksintresse för att skapa ett 

sammanhängande nät. För att bibehålla och skydda funktionen hos riksintressanta anläggningar behöver 

transporterna till och från anläggningarna fungera väl. De vägar som pekas ut enligt detta kriterium är viktiga 

för att transportnätet ska bli sammanhängande. 

Många av de vägar som har denna funktion har andra väghållare än Trafikverket.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för vägar som 

binder samman anläggningar av riksintresse: 

När skadan på en väg av riksintresse ska bedömas behöver även skadan det medför på anläggningen av 

riksintresse som vägen leder till beaktas. 

Förbättrad kapacitet eller framkomlighet på en väg som binder samman två eller flera riksintressen kan skapa 

synergieffekter och underlätta för transporterna till och från anläggningen. Förbättrad bärighet kan till 

exempel medföra att färre lastbilar behövs för att transportera samma mängd gods.  
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3.2.5 Omledningslänk 

För att bibehålla funktionen i det riksintressanta vägsystemet är det av stor vikt att det finns utpekade länkar 

för att leda om trafik vid behov. Funktionen som omledningsväg kräver att vägen har en tillräcklig kapacitet 

att kunna hantera den trafik som annars hade trafikerat riksintressevägen.  

Länkarna utgörs i regel av tvärförbindelser mellan vägar och innebär inte ett fullständigt omledningsnät.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för 

omledningslänkar: 

Förbättrade anslutningar mellan omledningsvägen och den primära riksintressevägen skapar synergier i och 

med att omledningen underlättas. Förbättrad framkomlighet, kapacitet och mer trafiksäkra korsningspunkter 

skapar också synergier som stärker vägens funktion som omledningsväg. 
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3.2.6 Funktionellt prioriterat vägnät 

Det funktionellt prioriterade vägnätet är de vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Det 

pekas ut utifrån en eller flera av följande fyra funktioner: godstransporter, långväga personresor, dagliga 

personresor och kollektivtrafik. Utgångspunkten för vägarnas indelning i funktioner är de olika trafikanternas 

anspråk och behov, det vill säga vilken trafik som är viktigast där.  

Alla vägar som ingår i det funktionellt prioriterade vägnätet är inte riksintresseutpekande, men många av de 

vägar som är av riksintresse har också en funktion som funktionellt prioriterat vägnät.  

- Funktionellt prioriterat vägnät för godstransporter 

Vägar som är funktionellt prioriterade för godstransporter är internationellt, nationellt eller regionalt viktiga 

för långväga godstransporter. Särskilt viktigt för dessa vägar är kopplingen till målpunkter för godset och 

noder för omlastning.  

En annan viktig aspekt är att en jämn hastighet bör kunna hållas. Inbromsning och acceleration ökar bullret 

och utsläppen av olika föroreningar från trafiken och ger även högre bränslekostnader. En godtagbar 

framkomlighet och förutsägbarhet även i rusningstrafik är också viktigt för godstrafiken på det funktionellt 

prioriterade vägnätet. 

- Funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor 

Det funktionellt prioriterade vägnätet för långväga personresor ska tillgodose framkomlighet och 

tillgänglighet för personresor. Centralt är kopplingen till målpunkter så som centra för boende och/eller 

arbetsplatser. För persontrafiken är det särskilt viktigt att en godtagbar framkomlighet och förutsägbarhet 

upprätthålls även i rusningstrafik. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för det 

funktionellt prioriterade vägnätet: 

Utveckling som leder till hastighetsförändringar på delar av vägnätet kan innebära skador på funktionen. 

Exploatering längs med vägarna som är störningskänsliga vad gäller buller, vibrationer och luftkvalitet kan 

försvåra upprätthållandet av funktionen på vägen genom risk för förelägganden som kan leda till exempelvis 

sänkt hastighet. Exploatören kan behöva bidra till åtgärder för att kompensera så att tillgängligheten kan 

bibehållas. 

Välplanerade anslutningar till vägen ökar tillgängligheten. Kopplingar i bytespunkter för kollektivtrafiken till 

andra färdmedel ökar också tillgängligheten och förbättrar funktionen. 
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3.2.7 Rekommenderad färdväg för farligt gods 

De rekommenderade färdvägarna för farligt gods syftar till att säkerställa en god framkomlighet även för 

farligt gods med minimerade risker. De är av god trafiksäkerhetsstandard för att minimera sannolikheten för 

att en olycka ska inträffa. Det finns ett primärt vägnät som utgör stommen i vägnätet och bör i så stor 

utsträckning som möjligt användas av genomfartstrafiken. 

Alla vägar som är rekommenderad färdväg för farligt gods är inte riksintresseutpekande, men många av de 

vägar som är av riksintresse har också en funktion som rekommenderad färdväg för farligt gods. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för 

rekommenderade färdvägar för farligt gods: 

Det är av särskild vikt att skyddsavstånd för farligt gods respekteras längs med dessa leder. Utveckling i 

närheten av vägarna som begränsar vilken typ av gods som kan transporteras innebär skador på riksintresset 

och försvårar påtagligt möjligheterna att transportera farligt gods inom Sverige. 

Ombyggnad till fler säkra korsningspunkter kan påverka de rekommenderade färdvägarna för farligt gods 

positivt. 
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3.2.8 Väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer 

Dessa länkars funktion är att skapa en nationell struktur av viktiga vägar. Det innebär möjligheter till resor 

och transporter från regionala centra till Stockholm, Göteborg och Malmö samt kopplingar till våra 

grannländer. Vägarna är av varierande typ, men kan bland annat utgöras av motorvägar, motortrafikled och 

landsvägar. Väglänkarnas funktion är beroende av deras sammanhang. Vägarna försörjer såväl godsflöden 

som persontransporter varvid båda perspektiven bör beaktas vid utveckling som sker i närheten eller som på 

annat vis kommer att påverka väglänken i fråga. 

Ett regionalt centra utgår från indelningen i FA-regioner. Eftersom det finns geografiska och demografiska 

skillnader mellan olika delar av landet har dock utpekandet enligt FA-regioner kompletterats.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för väglänkar 

som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga strukturer: 

För att kunna bedöma skador och synergier på väglänkar som bidrar till att upprätthålla nationellt viktiga 

strukturer krävs ett systemperspektiv där den enskilda vägens funktion förstås som en del av ett större nät. 

Upprustning av anslutande vägar så att den totala standarden på vägen mellan regionalt centra och 

Stockholm/Göteborg/Malmö ökar kan innebära synergier för väglänken i fråga.  
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3.2.9 Led i storstad 

I en storstad är ofta konflikterna om och anspråken på markområden högre än i andra miljöer. 

Trafikintensiteten på leder genom storstäder är ofta hög. Leder genom storstäder är komplexa då de ska 

hantera långväga transporter och transporter mellan målpunkter i närområdet. Både gods och 

persontransporter ska samsas om utrymmet och kapaciteten behöver vara hög.  

Att en väg utgör en led i storstad ligger inte till grund för att den blir utpekad som riksintresse, men flera 

viktiga vägar av riksintresse utgör också en led i storstad varvid det är viktigt att framhålla de specifika 

förutsättningarna för denna funktion. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå på vägar (se avsnitt 3.1) gäller följande för led i 

storstad: 

Ökad belastning av lokala transporter till följd av nya exploateringar eller förändringar på kringliggande 

vägnät kan skada och/eller hindra möjligheterna för långväga transporter att nyttja leden för genomfart. Ny 

bebyggelse är en självklarhet i storstäder men bebyggelsen måste lokaliseras på de platser där det finns störst 

möjlighet till yteffektiva transporter. Det är därför viktigt att olika lokaliseringar prövats i ett tidigt skede i 

planeringsprocessen.  
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4. Sjöfart 
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4.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart:  

 Uppförande av ny störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör påverkansområde för 

buller eller annan risk. Hamnens verksamhet pågår i regel dygnet runt.   

 Förändringar i infrastruktur som på något sätt påverkar tillgängligheten/framkomlighet för gods 

eller persontransporter. Detta gäller såväl anslutande infrastruktur på land som farleder. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet 

av anläggningar m.m. 

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekad sjöfart: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter. 
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4.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

4.2.1 Allmän hamn 

Allmänna hamnar är av särskild betydelse för den allmänna trafiken. En allmän hamn får inrättas om hamnen 

är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. En allmän hamn är öppen för allmän sjötrafik, vilket 

innebär att alla fartyg i princip har rätt att i mån av plats anlöpa hamnen och utnyttja dess resurser. Hamnen 

fyller en funktion som koppling mellan sjö- och landtransporter. I hamnens verksamhetsområde ingår både 

ytor på land och i vatten. Allmänna hamnar kan både ha funktionen att hantera persontransporter och 

godstransporter. Möjligheten till att lasta och lossa fartyg samt att omlasta gods till andra fartyg, järnväg- eller 

vägtransport är en central funktion för hamnen.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

allmänna hamnar: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och landtransporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära 

en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och 

lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när 

arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 
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4.2.2 Hamn av central betydelse 

Dessa hamnar utgör inte nödvändigtvis samma koppling mellan land- och sjötransporter som de utpekade 

allmänna hamnarna. Exempel på detta kan vara hamnar som bedömts kunna utgöra ersättning för andra 

hamnar eller på något sätt kan användas för att avlasta landinfrastrukturen. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

hamnar av central betydelse: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära en 

negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och lagerverksamhet 

utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i anspråk för andra 

ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när arbete får utföras och 

minskade ytor för lagerverksamhet. 
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4.2.3 TEN-T hamn 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning5. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

En TEN-T hamn fyller i princip samma funktion som beskrivits under allmänna hamnar. Endast TEN-T 

hamnar som ingår i stomnätet pekas ut som riksintresse, men många av de hamnar som är av riksintresse 

ingår i TEN-T övergripande nät. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TEN-

T hamn: 

Med hänsyn till funktionen som koppling mellan sjö- och land transporter kan hamnar påverkas av händelser 

och åtgärder både på land och i vatten. Brister, existerande eller nya, i väg, järnväg eller farled kan innebära 

en negativ utveckling för hamnens verksamhet. Själva hamnområdet där lastning, lossning och 

lagerverksamhet utförs kan påverkas av utvecklingen i anslutande ytor och om delar av hamnområdet tas i 

anspråk för andra ändamål till exempel i form av utökade bullerrestriktioner, minskad tid på dygnet när 

arbete får utföras och minskade ytor för lagerverksamhet. 

  

                                                           
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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4.2.4 Allmän farled 

En farled är en sjöväg anvisad genom sjösäkerhetsanordningar eller utmärkt i sjökort eller i nautisk 

publikation. Ihop med sjötrafikstråken fyller farleden funktionen som en del av sjötransporten i 

transportsystemet, den del som börjar eller slutar i hamnen. Farledens kapacitet anges i maximala 

dimensioner för djupgående, längd, bredd och i förekommande fall även segelfri höjd. Restriktioner kan också 

förekomma för vindstyrka och mörkernavigering.  

Farleder till hamn av riksintresse eller enskild hamn av större betydelse pekas ut som riksintresse. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

farleder till hamn av riksintresse: 

Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en 

farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan 

verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar 

kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka 

negativt. 
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4.2.5 TEN-T inre vattenvägar 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning6. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. TEN-T omfattar alla transportslag och bidrar till att säkerställa den fria 

rörligheten inom EU. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer och varor, 

erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

I Sverige har inte samma tradition av att dela upp sjöfart i en havsdel och en inlandsdel funnits. De farleder 

som ingår i TEN-T inre vattenvägar i Sverige skiljer sig i egentlig mening inte från andra farleder.  

En indelning av områden baserade på våghöjd finns dock i Sverige, där andra regler rörande 

fartygskonstruktion och bemanning gäller enligt vad Transportstyrelsen föreskrivit. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för TEN-

T inre vattenvägar: 

Likt hamnen kan farledens funktion påverkas av både utveckling på land och i vatten. Minskad kapacitet i en 

farled kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. Byggnationer eller annan 

verksamhet än sjöfart i en farled eller i dess närhet kan leda till en sådan utveckling. Hastighetsbegränsningar 

kan även ha en negativ påverkan på farledens funktion. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka 

negativt. 

  

                                                           
6 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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4.2.6 Sjötrafikstråk 

Ett sjötrafikstråk är en sjöväg som utgör den kortaste navigerbara vägen mellan två punkter med hänsyn 

tagen till tillräckligt vattendjup. Fartygsstråk är inte föreskrivna eller utmärkta i sjökortet (jämför farled), 

förutom i de avsnitt av fartygsstråket som omfattas av ruttsystem. Sjötrafikstråk fyller tillsammans med 

farleden en del av sjötransporten i transportsystemet. Dessa stråk återfinns oftast längre ut till havs och 

påverkas därför inte bara av svensk lagstiftning utan även av internationell lagstiftning.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

sjötrafikstråk: 

I och med att allt fler verksamheter pågår till havs kan funktionen av dessa stråk påverkas. Havsbaserad 

energiproduktion har setts som en potentiell källa till konflikt om den inte anpassas till sjöfartens behov. Även 

alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt. 
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4.2.7 Ankarplats 

Ankringsområden och rekommenderade ankringsplatser anvisas där bottenbeskaffenheten och 

bottentopografin och sjötrafiksituationen är sådan att ankring är lämplig. Ankringsområden har en definierad 

yta och visas som sådan i sjökort. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Utöver de skador och synergier som generellt kan uppstå för sjöfarten (se avsnitt 4.1) gäller följande för 

ankarplatser: 

Minskad kapacitet vid en ankarplats kan påverka hamnens gods- eller passagerarvolymer i negativ riktning. 

Byggnationer eller annan verksamhet än sjöfart vid en ankarplats eller i dess närhet kan leda till en sådan 

utveckling. Även alltför omfattande förbudsområden kan påverka negativt. 



   

 
PM  31 (35) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2020-161363 2021-01-25  
   

   
   

 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
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5.1 Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Följande kan generellt riskera att utgöra en påtaglig skada för funktionen hos riksintresseutpekade 

flygplatser: 

 Uppförande av störningskänsliga anläggningar (bebyggelse) inom påverkansområde för buller eller 

risk. 

 Uppförande av anläggningar som kan generera störningar (EMC) och riskerar att störa 

radiokommunikation mellan flygplan och ATS och/eller mellan flygplan och markbunden 

navigerings-/landningsutrustning. 

 Uppförande av hinder som byggnader, master etc som riskerar att tränga igenom flygplatsens 

nuvarande och framtida hinderytor och därmed menligt påverka flygplatsens operativa verksamhet. 

 Införandet av begränsningar så som områdesskydd som försvårar möjligheterna till nyttjande av 

riksintresseområdet, genom exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet av 

anläggningar mm och som i framtiden kan begränsa flygplatsens utveckling.  

Följande innebär generellt positiva synergier med funktionen hos riksintresseutpekade flygplatser: 

 Utveckling som innebär förbättrade möjligheter för samordning mellan transportslag eller att 

flaskhalsar i systemet byggs bort påverkar riksintresset positivt och kan bidra till synergieffekter  
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5.2 Generell beskrivning av ofta förekommande funktioner 

5.2.1 TEN-T stomnät 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, 

definierat i EU-förordning7. För att understödja en samordnad gränsöverskridande utveckling, har 

stomnätskorridorer inrättats. Målen för TEN-T är bland annat att säkerställa framkomligheten för personer 

och varor, erbjuda användarna en infrastruktur av hög kvalitet och basera verksamheten på alla transportslag. 

Vägnätet inom TEN-T består av motorvägar och vägar av hög standard. Användarna ska garanteras en hög, 

jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet. 

TEN-T stomnätet är koncentrerat till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Uppbyggnaden av 

stomnätet är baserat på korridorer som knyter samman hela Europa längs med utpekade stråk. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 

  

                                                           
7Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
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5.2.2 Nationella basutbudet 

Det nationella basutbudet består av flygplatser som har beslutats av regeringen. Enligt regeringen är syftet 

med nationella basutbudet att säkerställa en del av ett effektivt och långsiktigt hållbart flygtransportsystem 

som garanterar en grundläggande interregional tillgänglighet i hela landet.  

En flygplats som ingår i det nationella basutbudet får inte läggas ner utan regeringens godkännande även om 

den går med förlust. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 
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5.2.3 Grundläggande tillgänglighet 

Utifrån det transportpolitiska funktionsmålet om tillgänglighet ska transportsystemets utformning, funktion 

och användning medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 

samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Utifrån detta har därför Trafikverket pekat ut ett antal flygplatser 

som riksintresse. Dessa flygplatser utgör en central infrastruktur/kommunikationsanläggning för att 

tillgodose grundläggande tillgänglighet och åtkomlighet för en region. Med åtkomlighet avses när en person 

som reser med första avgång från exempelvis Karlstad flygplats i avsikt att besöka Bryssel och återvända med 

sista avgången hem. Tillgänglighet – innebär att en person som reser från Bryssel vill göra en förrättning över 

dagen i Karlstad.8 Tillgången till flygtrafik såväl inom landet som till regioner i Europa skapar förutsättningar 

för en grundläggande tillgänglighet. Flygplatserna fungerar även för att kunna kopplas samman med andra 

transportslag för att uppnå en god tillgänglighet i hela regionen.  

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 

  

                                                           
8 Transportstyrelsen gör årligen en tillgänglighetsrapport, där åtkomlighet och tillgänglighet från ett antal 
flygplatser i Sverige undersöks.  
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5.2.4 Övrig flygplats 

Dessa flygplatser har en viktig funktion i den nationella infrastrukturen. 

Utveckling som kan innebära skador eller synergier 

Se avsnitt 5.1. 
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Riksintressen för kommunikationer, förteckning över 
förändringar per län 
Denna förteckning utgör ett stöd i förståelsen av vilka förändringar Trafikverkets förslag på 

riksintresseanspråk innebär. 

Trafikverkets nya riksintresseanspråk innebär ett antal förändringar jämfört med tidigare. Förändringarna är 

en följd av att Trafikverket har antagit nya kriterier för riksintresse. Ett antal förändringar har skett generellt 

nationellt, dessa redovisas här i stället för per län: 

 Stationer utmed järnväg av riksintresse pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i 

utpekandet av järnvägen. 

 Kombiterminaler och andra anläggningar för tjänster inom järnvägsområdet som ligger i en hamn 

pekas inte ut som enskilda anläggningar utan ingår i anspråket för hamn eftersom en av hamnens 

funktioner är att möjliggöra omlastning mellan olika trafikslag. 

 Djupa och skyddade områden inom sjöfarten är inte ett kriterium för riksintresse längre varvid 

samtliga dessa har utgått. 

För vissa anläggningar kan det ha skett förändringar i det geografiska anspråket trots att samma anläggning 

som tidigare är med i Trafikverkets riksintresseanspråk.  
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Södermanlands län ............................................................................................................................................ 14 

Uppsala län......................................................................................................................................................... 15 

Värmlands län .................................................................................................................................................... 16 

Västerbottens län ............................................................................................................................................... 17 

Västernorrlands län ............................................................................................................................................ 18 

Västmanlands län ............................................................................................................................................... 19 

Västra Götalands län .......................................................................................................................................... 20 

Örebro län .......................................................................................................................................................... 21 
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Blekinge län 

Riksintresseutpekandet i Blekinge län har inte förändrats. 
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Dalarnas län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Mora godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 26 Länsgräns Värmlands län– Mora 

Väg 50 Länsgräns Gävleborgs län-Falun 

Väg 66 Länsgräns Västmanlands län-Ludvika 

Väg 66/71 Malung-Riksgräns Norge 

Väg 69 Falun-Rättvik 

Väg 70 Mora-Idre 

Järnväg 

Insjön (kombiterminal) 

Anslutning till Insjöns kombiterminal 
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Gotlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 140, Visby- Klintehamn 

Väg 149, Visby – Visby flygplats 

Väg 142, Visby hamn fram till korsning med väg 140 

Sjöfart 

Kappelshamn hamn  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Inga anläggningar har utgått som riksintresse i Gotlands län. 
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Gävleborgs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Gävle hamn, Fredriksskans 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 76/533 Anslutning till Gävle hamn, Karskär, från söder 

Väg 84 Länsgräns Jämtlands län-Hudiksvall 

Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län-Tönnebro 

Väg 50 Länsgräns Dalarnas län-Söderhamn 

Väg 642/583 Söderhamn-Sandarne 

Väg 629/583 Anslutning till Ljusne hamn 

Sjöfart 

Söderhamns hamn, Sandarne 
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Hallands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö. Delsträckan Torup-Nässjö är nytillkommen 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 24 Mellbystrand-Länsgräns Skåne 

Väg 158 Kungsbacka-länsgräns Västra Götaland 

Väg 610/E6.04 Anslutning till Halmstad flygplats 

Järnväg 

Halmstad-Nässjö, delsträckan Torup-Hyltebruk utgår 
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Jämtlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 84 Riksgränsen Norge-länsgräns Gävleborgs län 

Väg 87 Östersund -länsgräns Västernorrlands län 

Väg 315 Hedviken-länsgräns Västernorrlands län 

Väg 321 Svenstavik-Mattmar 

Väg 340 Krokom-Valsjöbyn-Riksgräns Norge 

Väg 346 Hoting-länsgräns Västernorrlands län 

605.2 Anslutning till Östersund flygplats, del av sträckning genom Östersund 
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Jönköpings län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Anslutning till Jönköpings godsterminal i Torsvik 

Byarum-Tenhult, planerad anläggning 

Nässjö-Halmstad, delen Nässjö-TorupNässjö-Vetlanda 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 30, länsgräns Kronoberg – Jönköping 

Väg 47, Slättäng (26) – länsgräns Västra Götaland 

Väg 127, Vetlanda – Värnamo (E4) 

Väg 195, Bankeryd - länsgräns Västra Götaland 

Väg 609/658, Anslutning till Jönköping flygplats 
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Kalmar län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Västervik hamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Massamåla - Målilla 

Väg 34, Ålem – Högsby 

Väg 35, Gamleby – länsgräns Östergötland 

Södra vägen, Kalmar, Anslutning till Kalmar flygplats 

Järnväg 

Stångådalsbanan, Blomstermåla-Mösterås bruk 

Stångådalsbanan, Hultsfred – Linköping 

Tjustbanan, Västervik – Bjärka-Säby 
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Kronobergs län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Anslutning till Älmhult kombiterminal 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 23, Åseda – länsgräns Kalmar 

Väg 30, Växjö – länsgräns Jönköping 

Väg 117, Markaryd – länsgräns Skåne 

Väg 719, Anslutning till Växjö flygplats 
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Norrbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 870 – mellan Lombololeden och Kiruna Godsbangård 

Järnväg 

Järnväg Munksund- Haraholmen (Piteå) 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Kiruna Godsbangård (Kirunavaara KIA) 

Luleå Notviken underhållsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 94 Luleå-Arvidsjaur 

Väg 95 Riksgräns Norge-Länsgräns Västerbotten 

Väg 97 Luleå-Jokkmokk 

Väg 99 Haparanda-Pajala 

Väg 395 Vittangi-Pajala 

Väg 505 från E4ans norra infart mot Piteå centrum fram till korsning 505/506 

Väg 1809 anslutning till Gällivare Flygplats 

Luftfart 

Gällivare flygplats 
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Skåne län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Skånebanan, Åstorp - Kattarp 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 11, Simrishamn - Malmö 

Väg 13, Höör - Ystad 

Väg 16, Dalby – Flädie 

Väg 24, Hässleholm –länsgräns Halland 

Väg 105/1701/1702 Anslutning till Ängelholm flygplats 

Väg 108/816, Anslutning till Malmö flygplats 

Väg 112, Åstorp – E6 

Väg 117, Hässleholm – Länsgräns Kronoberg 

Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats 

Järnväg 

Simrishamnsbanan 

Sturupspendeln 

Åhusbanan 

Österlenbanan (Ystad-Simrishamn) 

Östervärn-Brågarp 

Luftfart 

Kristianstad flygplats 

Sjöfart 

Barsebäck hamn 
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Stockholms län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Skönviksvägen, från Bergs oljehamn till väg 222  

E4.19 Sagoleden  

E20.9 Från tpl Vasa till Mälarbron 

E20.8 Från Saltskog V- Mälarbron 

Järnväg 

Nynäsbanan, delen till Norviks hamn 

Brodepån 

Blackvreten 

Sjöfart 

Norviks hamn 

Bergs Oljehamn 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg  

Väg 77, Länsgräns Uppsala län-E18 Tpl Rösa 

Väg 222 mellan Vikdalsvägen och Gustavsbergsvägen 

Väg 263 

Väg 269 

Väg 275, delen Hjulsta tpl- korsning med väg 279 (Ulvsunda) 

Väg 277, delen Lidingöbron 

Väg 912 

Järnväg 

Saltsjöbanan 

Värtabanan, från östra bangården och söderut  

Roslagsbanan från Täby/Arninge och norrut, Näsbyparksgrenen, Kårstagrenen, Österskärgrenen 
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Södermanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Justerad anslutning till Katrineholm kombiterminal: Österleden/Terminalgatan 

Justerad anslutning till Eskilstuna kombiterminal: Folkesta tpl/Folkestaleden/Torestavägen 

Järnväg 

Eskilstuna godsbangård 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 52 Nyköping-länsgräns Örebro 

Väg 53 Nyköping-Eskilstuna 

Väg 629 Anslutning till Skavsta flygplats 

Väg 910 Merlänna-Åkers kyrka-E20 

Järnväg 

Folkesta-Nybybruk 

 

 

  



   

 
PM  15 (22) 

Ärendenummer Dokumentdatum   

TRV 2020/131663 2021-02-10  
   

 

Förteckning förändringar riksintresseanspråk, samrådsversion 

T
M

A
L
L
 0

4
2
3
 P

M
 2

.0
 

Uppsala län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Inga ytterligare anläggningar av riksintresse har tillkommit i Uppsala län. 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 72 Uppsala-Heby 

Väg 76 Älvkarleby-länsgräns Gävleborg 

Väg 77 Knivsta-länsgräns Stockholm 

Väg 291 E4-Älvkarleby 

Väg 600, Anslutning till Uppsala flygplats 

Luftfart 

Uppsala (Ärna) flygplats 
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Värmlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Kristinehamn-Nykroppa, Daglösen-Filipstad 

Nobelbanan Örebro - Kristinehamn 

Gränsbanan Arvika-Lilleström (Norge) 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 62 Karlstad – Hagfors – Norge riksgräns  

Väg 63 Karlstad – länsgräns Örebro 

Väg 26 Kristinehamn-länsgräns Dalarna 

Väg 707 anslutning till Karlstad flygplats 
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Västerbottens län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 363 delen mellan Umeå godsbangård och cirkulationsplatsen 363/E12/92 

Järnväg 

Hällnäs-Storuman 

Inlandsbanan Gällivare-Storuman 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 92, E12 – E45, Vännäs-Dorotea 

Väg 95, Länsgräns Norrbottens län-Skellefteå 

Väg 364/774 anslutning Skellefteå flygplats 

Väg 372 del av väg från E4 till Sävenäs (Skellefteå) 

Väg 1132 E45 Sorsele – E12 
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Västernorrlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Väg 

Väg 90/332 Veda-Gallsäter via Klockestrand 

Väg 331/684 Sörberge - Torsboda via Staveviken 

Anslutning till Örnsköldsviks hamn 

Järnväg 

Forsmo-Hoting 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 83, Ånge – länsgräns Gävleborg 

Väg 86, Sundsvall – länsgräns Jämtlands län 

Väg 87, Sollefteå-länsgräns Jämtlands län 

Väg 90 

Väg 315, Östavall-länsgräns Jämtlands län 

Väg 331, E4-Graninge 

Väg 335, Sollefteå- (E4) Örnsköldsvik (Överhörnäs) 

Väg 346, Junsele-Länsgräns Jämtland 

Väg 615, delen öster om korsningspunkt med Tunabäcksvägen (Sundsvall) 

Väg 1067, Anslutning till Örnsköldsviks flygplats 

Anslutning till Kramfors flygplats  
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Västmanlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Tillberga depå 

Västerås kombiterminal 

Västerås västra motorvagnsverkstad 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 66 Västerås-Länsgräns Dalarna 

Väg 72 Heby (Sala)-Länsgräns Uppsala 

Väg 540, Anslutning till Västerås flygplats 

Västerleden/553, Västerås, Anslutning till hamn 

Sjöhagsvägen/Oljevägen, Västerås, Anslutning till hamn 

Luftfart 

Västerås flygplats 
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Västra Götalands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Uppställning och depå vid Lärje 

Uppställning och depå vid Pilekrogen i Mölndal 

Sjöfart 

Farled Göteborg – Brofjorden inre vattenväg 

Farled Göteborg-Karlstad, Trollhätte kanal, nya slussar 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 42 Borås –Trollhättan 

Väg 46 delsträcka väg 184-väg 26 

Väg 47 delsträcka Vara – Trollhättan 

Väg 47 delsträckan Falköping – länsgräns Jönköping 

Väg 49 delsträcka Mölltorp-Askersund 

Väg 155  Öckeröleden delsträcka Ytterhamnsotet – Syrahålamotet 

Väg 158 Säröleden 

Väg 164 Strömstad – Åmål 

Väg 195 Mölletorp –Länsgräns Jönköping 

Väg 535 Partillemotet – Landvettermotet 

Väg 570/563 Göteborg-Säve flygplats 

Väg 2015/2024 väg till Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oljevägen/Tankgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborg hamn 

Stadstjänaregatan/Kruthusgatan, Göteborg, Anslutning till Göteborgs kombiterminal 

Järnväg 

Lysekilsbanan, Munkedal-Lysekil 

Luftfart 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Sjöfart 

Vänersborgs hamn 
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Örebro län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Sannahed rälsverkstad 

Hallsberg Rala  

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 49 Askersund-Länsgräns Västra Götaland 

Väg 51 Örebro-Länsgräns Östergötland 

Väg 52 Örebro-Länsgräns Södermanland 

Väg 63 Kopparberg-Länsgräns Värmland 

Väg 571 Anslutning till Örebro flygplats 

Järnväg 

Kvarntorpsspåret (Kumla-Norrtorp) 
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Östergötlands län 

Tillkomna anläggningar av riksintresse 

Järnväg 

Boxholms depå 

Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse 

Väg 

Väg 34 Linköping-Motala 

Väg 35 Linköping- Länsgräns Kalmar län 

Väg 51 Norrköping-Länsgräns Örebro 

Väg 209 Anslutning till Norrköping flygplats 

Järnväg 

Bjärka Säby-Västervik 

Stångådalsbanan Linköping- Hultsfred 

Luftfart 

Norrköpings flygplats 
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Svarsmall för Trafikverkets remiss gällande översyn av riksintressen  
 

Denna svarsmall syftar till att underlätta för insamlingen och bearbetningen av synpunkter på Trafikverkets översyn av riksintressen. Det är särskilt viktigt att ni gör det 
tydligt vilken del av materialet synpunkten gäller eller om den är av mer generell karaktär för att synpunkten ska gå att hantera. Till stöd finns ett antal rubriker på 
nästa sida. 

Svarsmallen skickas till trafikverket@trafikverket.se senast 23 april 2021. Ange ärendenummer i rubriken samt vilken organisation/person som står bakom remissvaret.   

 

Organisation Göteborgs Stad 

Kontaktperson Neda Sherafat 

E-postadress neda.sherafat@stadshuset.goteborg.se 

 

  

  

  

  

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Synpunkter på materialets funktion som planeringsunderlag 

Synpunkt Motivering Ändringsförslag 

Göteborgs Stad ställer sig positivt till att Trafikverket 
har påbörjat en översyn av myndighetens 
riksintresseanspråk, men ser inte att förslaget bidrar 
till att underlätta stadsplaneringen i Göteborg. 

De generella funktionsbeskrivningarna är alltför 
breda och vaga och i flera fall innebär de en glidning 
mot att omfatta faktorer som effektivitet snarare än 
att beskriva vad som gör en länk riksintressant. De 
generella funktionsbeskrivningarna är alltför 
odefinierade och förteckningarna över 
riksintresseanspråken ger ingen vägledning kring 
anläggningens eller länkens riksintressanta värde 
som därmed behöver skyddas mot påtaglig skada. 

Göteborgs Stad efterlyste redan 2017, i remissvaret 
gällande Riksintresseutredningens betänkande 
Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 
2015:99), att riksintresseanspråken behöver 
förtydligas genom att vara tydligare underbyggda och 
framtagna i en mer sammanhållen process där 
kommunen har möjlighet att delta i tidigt skede och 
göra avvägningar tillsammans med Trafikverket. 
Trafikverket har försökt att definiera när påtaglig 
skada skulle kunna uppstå, men har inte valt att 
beskriva vad det är som gör en länk eller anläggning 
riksintressant.  

Göteborgs Stad delar Länsstyrelsen Västra Götalands 
utgångspunkt att ”riksintressen är nationella 
intressen kopplat till mark- och vattenanvändning 
som ska skyddas. Syftet är inte att alla frågor ska 
rymmas inom riksintressesystemet eller att en 
enskild myndighets sakintresse ska skyddas inom 
systemet”. Göteborgs Stad delar även Länsstyrelsens 
syn att trafikbelastning på en vägsträcka är en faktor 
som ligger utanför riksintressebestämmelsernas 
räckvidd.  

De generella funktionsbeskrivningar för väg kan 
tolkas som en glidning mot att trafikbelastning ska 
omfattas av riksintresseanspråket. 

Göteborgs Stad anser att samhällsplaneringen skulle 
gynnas om pågående riksintresseöversyn kunde bidra 
till ökad samsyn och tydliggörande av att 
riksintresset kommunikationer de facto handlar om 
fysiska markytor och inte om effektivitet kopplat till 
trafikbelastning eller hastigheter för de fordon som 
nyttjar dessa ytor. 
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Fokus i remisshandlingen ligger på att beskriva vilka 
funktioner som utgör riksintresse för kommunikation 
samt vilken utveckling som kan innebära skador på 
riksintresset. Viss uppmärksamhet ägnas även åt att 
beskriva vilken annan samhällsutveckling som skulle 
kunna stärka riksintresset, eller som det uttrycks i 
handlingen: ”medföra synergier med Trafikverkets 
anläggningar av riksintresse”. Samrådshandlingen 
fokuserar följaktligen på vad som kan påverka 
riksintresset negativt eller positivt.  

Göteborgs Stad skulle önska att Trafikverket även 
kunde vända på perspektivet och analysera hur 
anläggningar av riksintresse kan anpassas/utvecklas 
för att medföra synergier på övrig samhällsutveckling 
och stadsplanering. Remisshandlingen saknar 
resonemang om hur riksintresset kan anpassas för att 
underlätta stadsutveckling, exempelvis minskad 
barriärverkan, trafikalstring till följd av 
bebyggelseförtätning, metrobussanspråk på statliga 
leder, omledning av tung godstrafik samt 
hastighetsanpassning av trafikleder i stadsmiljö. 

  

Göteborgs Stad saknar en strategi från Trafikverket 
på hur det framtida statliga vägnätet ska se ut i 
Göteborg. Många utvecklingsprojekt i Göteborg 
riskerar att påverka det statliga vägnätet och ett 
helhetsgrepp behöver tas. 

- Trafikverket bör ta fram en strategi för hur det 
framtida statliga vägnätet ska se ut i Göteoborg. 
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Synpunkter på kartmaterial och karttjänst 

Funktion/lager/objekt Synpunkt Motivering Ändringsförslag 

Generellt Göteborgs Stad saknar ett 
trafikslagsövergripande angreppssätt 
på utpekandet av 
riksintresseanspråken. 

Avsaknaden av ett 
trafikslagsövergripande synsätt 
riskerar att cementera dagens sätt att 
resa och transportera gods. 

Det hade varit önskvärt att regeringens 
ambition om att flytta över gods från 
väg till järnväg och sjöfart fick ett 
större avtryck, och att detta skulle 
avspeglas i utpekandena av 
riksintresseanspråken. 

Järnvägsanläggning kring 
Kruthusgatan 

Markeringen för befintlig 
järnvägsanläggning i området kring 
Kruthusgatan i Göteborg behöver 
justeras för att överensstämma med 
nuvarande markanvändning. 

- Justering till att överensstämma med 
nuvarande markanvändning. 

 Göteborgs kommande översiktsplan 
föreslår ett utredningsområde för 
förbindelse över Göta älv vid Lärje. 
Detta berör avgränsningen av 
riksintresseområdet för planerad 
bangård i området. Det behöver ske en 
samordning mellan riksintresset och en 
eventuell framtida älvförbindelse i 
området. 

Se under Synpunkt. Se under Synpunkt. 
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Väg av riksintresse till 
riksintresseklassad hamn. 

I formell mening är kravet att det ska 
finnas minst en väg av riksintresse till 
en riksintresseklassad hamn. Göteborg 
har idag fyra vägar av riksintresse till 
Göteborgs hamn, varav två – 
Lundbyleden och Oscarsleden – går 
igenom de centrala delarna av staden. 
Göteborgs Stad önskar fortsatt dialog 
med staten kring om riksintresset på 
sikt kan hävas för någon eller båda av 
dessa vägar. 

Se under Synpunkt. Se under Synpunkt. 

Farled 955 Farled 955 är felaktigt benämnd 
Göteborg Frihamnen – Vänersborg 
Normansgrund i remissmaterialet. 

Se under Synpunkt. Kartan behöver justeras till korrekt 
benämning på farled 955 som enligt 
SJÖFS 2013:4 är Skandiahamnen – 
Normansgrundet. 

Generellt Göteborgs Stad saknar generellt sett 
objektsvisa motiveringar till 
Trafikverkets utpekanden av 
riksintresse för kommunikation och 
önskar att Trafikverket utvecklar 
motiveringen till flera förändringar i 
kartmaterialet. 

- Göteborgs Stad ser att det finns behov 
av fortsatt dialog mellan berörda parter 
om objekten med riksintresseanspråk. 

Halvors länk och Arken Kombiterminal 
utgör inte längre egna 
riksintresseanspråk. 

Göteborgs Stad önskar att Trafikverket 
utvecklar motiveringen till 
förändringen. 

Det är svårt att i remissmaterialet 
utläsa motiveringen till förändringen. 

Motiveringen till förändringen behöver 
utvecklas. 
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Riksintresse för väg och järnväg slutar 
vid riksintresse för hamn. 

Göteborgs Stad önskar att Trafikverket 
utvecklar motiveringen till 
förändringen. 

Tidigare gick riksintresset fram till 
respektive hamnterminal och 
kopplingen mellan olika funktioner i 
riksintresseanspråken kunde därmed 
tydligare säkerställas. Förändringen 
kan föranleda att Länsstyrelsen 
behöver se över vägar för farligt gods. 

Motiveringen till förändringen behöver 
utvecklas. 

Djupområde och skyddade områden är 
inte längre riksintresse för sjöfart, 
bland annat Danafjord. 

Göteborgs Stad önskar att Trafikverket 
utvecklar motiveringen till 
förändringen. 

Det är svårt att i remissmaterialet 
utläsa motiveringen till förändringen. 

Motiveringen till förändringen behöver 
utvecklas. 

Endast nuvarande läge är markerat 
som riksintresseanspråk för 
Hamnbanan. Planerad utbyggnad 
nämns i tabellsammanställningen men 
inte på kartan och framtida läge för 
Hamnbanan mellan Kvillebangården 
och Eriksberg har tagits bort.  

Göteborgs Stad önskar att Trafikverket 
utvecklar motiveringen till 
förändringen. 

Det är svårt att i remissmaterialet 
utläsa motiveringen till förändringen. 

Motiveringen till förändringen behöver 
utvecklas. 

Göteborgs Stad och Trafikverket 
behöver ha en fortsatt diskussion om 
hur staden ska kunna utvecklas i 
området, där tunnelreservatet som 
delvis skulle hantera Hamnbanans 
problematik utifrån buller, risk och 
barriäreffekt föreslås tas bort. 

Föreslagna förändringar i areell 
utbredning. 

Göteborgs Stad ser de tillkommande 
anspråken som rimliga och i linje med 
Göteborgs Stads övergripande 
planering, där uppställningsspår i Lärje 
redan hanteras i pågående process och 
att samtal redan pågår om förhållandet 

Se under Synpunkt. Ingen. 
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mellan sjöfartens och Göteborgs 
utveckling. 

Väg till Säve flygfält och Kruthusgatan 
upphör. 

Göteborgs Stad ser det som rimligt att 
riksintresseanspråken för väg till Säve 
flygfält och Kruthusgatan upphör då de 
har tappat sin funktion utifrån att 
flygplatsen i stora delar har upphört 
och utifrån de förändringar som sker 
kring Centralenområdet. 

Se under Synpunkt. Ingen. 

Väg 158 utgör inte ett 
riksintresseanspråk. 

Göteborgs Stad delar Trafikverkets 
bedömning. 

Väg 158 har framförallt en regional 
funktion. 

Ingen. 

 

Synpunkter på generella funktionsbeskrivningar 

Trafikslag/avsnitt/sida Synpunkt Motivering Ändringsförslag 

3.2.9 Led i storstad Göteborgs Stad delar Trafikverkets 
uppfattning gällande utveckling som 
kan innebära skador på kategorin Led i 
storstad, att bebyggelse ska lokaliseras 
på de platser där det finns störst 
möjlighet till yteffektiva transporter, 
vilket är en bärande del i att nå 
Göteborgs Stads mål om hållbart 
resande och utsläppsnivåer. Dock vill 

En stor andel av trafiken alstras från 
bland annat kranskommuner men blir 
en trängselfaktor först när trafiken når 
storstaden. 

Det som står under avsnittet bör även 
gälla för bebyggelseområden som 
placeras i anslutning längre ut i 
systemet. 
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Göteborgs Stad påpeka att detsamma 
behöver gälla även för 
bebyggelseområden som placeras i 
anslutning till leden längre ut i 
systemet.  

3.1 Utveckling som kan innebära 
skador eller synergier 

”Följande kan generellt riskera att 
utgöra påtaglig skada för funktionen 
hos riksintresseutpekade vägar:  

[…] 

- Förändringar i infrastruktur som på 
något sätt påverkar 
tillgängligheten/framkomlighet för 
gods- eller persontransporter. 
Framkomligheten kan försämras till 
följd av en betydligt ökad 
trafikmängd. Normal trafiktillväxt till 
följd av växande tätorter innebär 
dock inte en påtaglig skada. 
Framkomligheten och kapaciteten 
kan försämras genom tillkomsten av 
fler korsningspunkter eller på-
/avfarter.” 

Göteborgs Stad anser att skrivningen är 
problematisk och innehåller 
motsättningar.   

Det är ofta stora utvecklingsprojekt i 
växande städer som kan innebära en 
betydande ökning av trafikmängden. 
Den normala trafiktillväxten, som kan 
tolkas som jämförbar med 
Trafikverkets basprognos, innebär en 
kraftig ökning i efterfrågan på kapacitet 
på lederna i Göteborg, som bör vara att 
betrakta som en betydligt ökad 
trafikmängd. 

Skrivningen bör formuleras om. 
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Samma som ovan. Skrivningen innebär även en 
konserverande syn på 
vägtrafiksystemet ifall förändringar i 
infrastruktur, som på något sätt 
påverkar tillgängligheten eller 
framkomligheten, ska ses som en risk 
för att påtagligt skada riksintresset. Det 
innebär att allt från nya busskörfält till 
förändrad signalprioritet skulle kunna 
tolkas som påtaglig skada på 
riksintresset. Göteborgs Stad ser här en 
förskjutning mot att riksintresset ska 
tolkas som att det omfattar ett 
bevarande av dagens kapacitet, 
hastighet och effektivitet, snarare än att 
det är påtaglig skada som ska undvikas. 

Se under Synpunkt. Se under Synpunkt. 

3.2 Generell beskrivning av ofta 
förekommande funktioner 

Göteborgs Stad ställer sig frågande till 
hur beskrivningarna under avsnittet 
ska tolkas i förhållande till 
riksintresseanspråken. Under avsnittet 
beskrivs många funktioner och 
kvaliteter som Göteborgs Stad bedömer 
inte omfattas inom ramen för 
riksintresse, såsom ”utveckling som 
leder till hastighetsförändringar på 
delar av vägnätet kan innebära skada 
på funktionen” (avsnitt 3.2.6, s. 19). 

Se under Synpunkt. Beskrivningen bör skrivas för att 
stämma överens med Miljöbalken. 
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Göteborgs Stad instämmer i att 
hastighetsförändringar kan påverka 
väglänkens funktion sett till dess 
effektivitet, men ser inte att väglänkens 
effektivitet omfattas av 
riksintresseanspråk med grund i 
Miljöbalken. En ökad hastighet 
förkortar restider, som kan tolkas som 
ökad effektivitet, medan en sänkt 
hastighet ökar antalet fordon som kan 
rymmas på en enskild sträcka under en 
viss tid, vilket också kan tolkas som 
ökad effektivitet. 

4.2.3 TEN-T hamn 

”Endast TEN-T hamnar som ingår i 
stomnätet pekas ut som riksintresse, 
men många av de hamnar som är av 
riksintresse ingår i TEN-T 
övergripande nät.” 

Det finns en otydlighet i formuleringen 
till vänster. Frågan är kopplad till 
Trafikverkets sektorsbeskrivning, som 
inte är en del av remissmaterialet men 
som enligt Göteborgs Hamn AB 
innehåller för lågt ställda kriterier för 
allmän hamn.  

Av de 50 allmänna hamnarna är 
hälften utpekade som TEN-T-hamnar, 
vilket strider mot Trafikverkets mål att 
endast TEN-T-hamnar som ingår i 
stomnätet pekas ut som riksintresse. 
Utpekade CORE-hamnar i stomnätet 
för TEN-T borde synliggöras tydligare i 

Se under Synpunkt. Trafikverket bör ta ett större grepp om 
kriterierna för allmän hamn och ha 
kriterier för flygplatser som förebild. 
Funktionalitet ur ett systemperspektiv 
bör även vara styrande för hamnar av 
riksintresse. 

I övrigt se under Synpunkt. 
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såväl den generella 
funktionsbeskrivningen som 
riksintresseanspråken och därmed 
underlätta prioriteringen i 
Trafikverkets nationella 
infrastrukturplan. Att begränsa antalet 
hamnar av riksintresse bör även vara 
av intresse för städer med mindre 
hamnar för att till exempel underlätta 
utveckling av bostäder i attraktiva 
lägen. Att satsa på större hamnar både 
stödjer och stärker Trafikverkets 
funktionsmål om att kvaliteten för 
näringslivets transporter ska förbättras 
och stärka den internationella 
konkurrenskraften. 

2.2.6 Station utmed järnväg av 
riksintresse 

Göteborgs Stad ser positivt på 
förtydligandet av att 
riksintresseutpekandet av stationer 
omfattar stationens kärnfunktion, det 
vill säga: plattform med väntfunktion, 
plattformsförbindelser och 
trafikinformation och att övriga delar 
av stationen inte ingår i 
riksintresseutpekandet, om inte annat 
anges i en precisering. 

- Ingen. 
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