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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Datum   2021-08-20 

Till Kommunstyrelsen 
 

Dnr  KS 2020/0119 

Remissvar Sjötrafikutredningen del 1- TN 2019-0440  

Sammanfattning 
Stockholm Nordost lämnar ett gemensamt svar till Sjötrafikutredningen del 1. En studie avseende 
trafikbrygga i Österskär godkänns och fortsatt uppdrag lämnas. 

Beslutsförslag 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

1. Godkänna Stockholm Nordost remissvar på Region Stockholms Sjötrafikutredning del 1 
TN 2019-0440.  

2. Godkänna studien vad avser förutsättningarna för anläggande av brygga för sjötrafik vid 
Österskär. 
 
3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vidare förutsättningarna för anläggande av 
brygga i anslutning till Åkersberga samt förutsättningarna för utveckling av replipunkt Åsättra. 
Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2022. 
 
 
Bakgrund 
Region Stockholm, Trafikförvaltningen har erbjudit länets kommuner att lämna synpunkter på 
Sjötrafikutredningen del 1. Svar ska lämnas senast 30 september. Kommunstyrelsen gav i augusti 
2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag göra en studie vad avser förutsättningarna för 
anläggande av brygga för sjötrafik i Österskär respektive en studie för Åsättra vad avser framtida 
behov av anläggningar och förutsättningar för vintertrafik.  
 
Förvaltningens slutsatser 
Trafikförvaltningen genomför på uppdrag av Regionfullmäktige i Stockholm en utredning om hur 
Stockholmsregionens sjötrafik ska utformas. Österåkers kommun lämnade ett remissvar i augusti 
2020. Utifrån de inkomna synpunkterna har förslaget omarbetats och återigen remitterats. 
Sjötrafikutredningen visar på två olika alternativ på utformning av sjötrafiken med planeringsår 2025 
Österåkers kommuns lokala skärgårdsråds synpunkter har inarbetats i denna tjänsteskrivelse.  

Utöver de synpunkter vi delar med övriga kommuner i Stockholm Nordost vill Österåker särskilt 
framhålla behovet av att snarast kunna erbjuda trafik från Östanå och återigen understryka behovet 
av en god samverkan för att utveckla sjötrafiken.  
Österåkers kommun har behov av att utreda förutsättningarna för brygganläggning i Österskär för 
sjötrafik med koppling till kollektivtrafiken. En studie har genomförts som pekar på behovet av 
fördjupade utredningar. Åsättra, kommunens replipunkt behöver studeras vad avser 
förutsättningarna för utveckling av vintertrafiken, godstransporter samt ökad kollektivtrafik till sjöss. 
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Trafikverket har aviserat en planerad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Ljusterö som bedöms nödvändig 
bland annat för att kunna utveckla replipunkten. Denna åtgärdsvalsstudie har precis startat upp 
varför denna studie avseende förutsättningarna för utveckling av Åsättra kan återupptas.  

Tidigare beredning och beslutsunderlag 
Remissvar från Österåkers kommun på Region Stockholms sjötrafikutredning del 1,  KS 2020-08-24, 
§ 8:6 

Bilagor 
1. Sjötrafikutredningen del 1, 
2. Remissvar sjötrafikutredningen, Stockholm Nordost , 17 september 2021 
3. Studie brygga för sjötrafik i Österskär, 2021-08-24 

Kent Gullberg   Daniel Jäderland 
Samhällsbyggnadschef   Tf. Infrastruktur- och anläggningschef 

__________ 
Expedieras 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 

- Stockholm Nordost 
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