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[Titel]  

  
Ornöfärjans Samfällighetsförening 
Haninge kommun 
Trafikförvaltningen Region Stockholm 
Waxholmsbolaget 
 
 
 

 

Angående ansökan om förändring av enskild 
färjelinje till allmän, sträckan Dalarö-Ornö, 
Haninge kommun, Stockholms län 
 

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm, utreder huruvida den idag 

enskilda färjelinjen mellan Dalarö och Ornö bör bli allmän. Utredningen startade i och 

med att samfällighetsföreningen inkom med ansökan om en övergång till allmän färja.  

Utredningen visar visserligen på att färjelinjen uppfyller kriterier för att förändras till 

allmän färjeled.  En förutsättning för att Trafikverket genom Färjerederiet ska kunna 

trafikera leden är dock att det krävs nya färjor. Därmed behöver befintliga färjelägen 

byggas om (i samma geografiska läge), vilket är betydande ombyggnadsarbeten. 

Betydande ombyggnadsarbeten behöver finansieras via Länsplanen för regional 

transportinfrastruktur.  

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Stockholm föreslår att frågan om 

förändring ska prövas enligt 4 kap 2 § vägförordningen: 

”Om länsstyrelsen efter väghållningsmyndighetens utredning finner att vägen är av 

sådan betydelse att den bör förändras till allmän väg men att den inte kan upplåtas för 

allmän trafik utan betydande ombyggnadsarbeten, gäller i stället för 1 § följande. Frågan 

om ombyggnadsarbetet ska utföras prövas i den ordning som anges i förordningen 

(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur om arbetena kräver medel 

som i statsbudgeten anvisats för byggande av vägar. Frågan om att förändra vägen till 

allmän ska avgöras i samband med den prövningen.” 

Detta innebär att frågan, enligt Trafikverkets tolkning, om förändringen till allmän färja 

ska beslutas av Länsstyrelsen och avgöras i samband med prövningen av Länsplan för 

regional transportinfrastruktur. 

 

Som en del i utredningen vill nu Trafikverket Region Stockholm ha in synpunkter på 

bifogad PM.  

 

Vi vill ha ert samrådsyttrande om förslaget senast den 5 februari 2021: 

Trafikverket Region Stockholm 

172 90 Sundbyberg 
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Ange ärendenummer enligt ovan i brevhuvudet i ert samrådsyttrande. 

 

Kontakt om ni har frågor: 

forandringsarendenPLST@trafikverket.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

e-signerad av  

Helena Sundberg, Regional direktör 

Planering Region Stockholm 

 

Bilagor: 

 PM inklusive bilagor (1,2,3,4,5,6,7) 
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