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Bilaga 1. Stadens kollektivtrafik
- marknadsanalys

Bilaga 1. Stadens kollektivtrafik - marknadsanalys
Marknadsanalysen utgör en beskrivning av marknaden för kollektivtrafik i
Stockholms innerstad. Detta har skett genom framtagande av underlag för
dagens kollektivtrafikresande samt kartläggning av övrigt resande.
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Linjenätet
Undersökningsområdets kollektivtrafik består av flera lokalbanor, tunnelbana,
stombuss- och övriga busslinjer, se Figur 0-1 och Figur 0-2 för innerstadens
stombussnät.

Figur 0-1

SLs linjenät i undersökningsområdet.

Lokalbanorna utgörs av Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan och
Tvärbanan. Spårtrafiken ingår tillsammans med stomlinjerna i SL:s stomtrafik.
Den kännetecknas av hög kapacitet och god framkomlighet med bra
kopplingar i bytespunkterna.
Det finns fyra stombusslinjer i innerstadstrafiken, linjerna 1 till 4. Utöver finns
det stombusslinjer i förortstrafiken, dessa redovisas inte separat i ovanstående
karta.
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Figur 0-2

SLs stombussar i innerstaden.

Det övergripande syftet med stombusslinjerna är att de tillsammans med
spårtrafiken ska erbjuda attraktiva och snabba resor med hög turtäthet, korta
restider samt hög komfort och servicenivå. Stombusslinjerna ska komplettera
tunnelbane- och pendeltågstrafiken, speciellt i de delar av innerstaden där det
inte finns spårtrafik inom gångavstånd.
Införandet av stombusslinjerna genomfördes under temat ”tänk spår - kör
buss”, och ett antal grundläggande förutsättningar slogs fast:
 Attraktiva, synliga och handikappanpassade hållplatser med plant
insteg.


Miljövänliga (etanol, biogas) och bekväma fordon med egen identitet.



Informationssystem för resenärerna i realtid på hållplatser och i fordon.



En hög turtäthet för att bland annat minimera behovet av passning. En
riktlinje är att turtätheten skall vara 5-7 minuter under högtrafik.



Hög medelhastighet och framkomlighet med hjälp av busskörfält,
bussprioritering i trafiksignaler och relativt långa hållplatsavstånd.
Målsättningen är en medelhastighet på minst 18 km/tim inklusive
hållplatstid.
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Avståndet mellan hållplatserna för stombussarna i innerstaden ligger på 400
m jämfört med 800 -1000 m i ytterstaden samt 700 m för Tvärbanan och 900 –
1400 m för tunnelbanan.1

Dagens resande
Under en vardag görs drygt 2,5 miljoner påstigningar i SL-trafiken vilket
omräknat till resenärer innebär drygt 700 000. Marknadsandelen för alla resor
i länet ligger på en fjärdedel under ett vardagsdygn, se Tabell 0–1. För resor
till och från innerstaden är SLs marknadsandel betydligt högre, cirka 60
procent.
Tabell 0–1

Färdsättsfördelningen (%) en vintervardag mellan SL, bil och
gång/cykel/moped i olika resrelationer. Källa: SL, 2009, Fakta om
SL och länet 2008, s. 5

Resrelation

SL

Bil

GCM

Totalt

Lokalt innerstan

24

8

68

100

Till/från innerstan

60

35

6

100

Mellan Länshalvor

34

64

2

100

Lokalt egna kommunen

11

46

43

100

Övriga inom samma länshalva

21

76

3

100

Hela länet

24

42

34

100

Inpendlingen till innerstaden omfattar mer än dubbelt så många resor som
antalet lokala innerstadsresor. 2
Av innerstadens 24 busslinjer har stomlinje 4 flest resenärer med 58 000
påstigande per vardag, se Figur 0-3.

1
2

Trafikplan 2020, s. 15.
Trafikplan 2020, s. 16.
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Figur 0-3

Innerstadsbussar Stockholm: Påstigande per vardag hösten
2009. Källa: SL.

Påstigande per vintervardag

Som jämförelse kan nämnas att Tvärbanan och Roslagsbanan vardera har
cirka 48 000 respektive 38 000 påstigande, se Figur 0-4. Sammanlagt görs
nästan 270 000 resor med innerstadsbussarna per vardag jämfört med 1,15
miljoner resor med tunnelbanan, jämför Figur 0-5.
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Figur 0-4

Lokalbanor Stockholm inklusive Roslagsbanan. Påstigande per
vintervardag 2008. Källa: SL-trafiken i siffror 2009.

De fyra stombusslinjerna stod hösten 2009 för 56 procent av det totala
resandet med buss i innerstaden. Allmänt sker drygt 70 % av alla påstigningar
per vardag i SL-trafiken i stomtrafiken.3
3

Trafikplan 2020, s. 15.
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Figur 0-5

Tunnelbana Stockholm: Modellberäknat påstigande per vardag
hösten 2009. Källa: SL

Stombussarnas belastning under maxtimmen mellan klockan 7.30 och 8.30
varierar över linjernas sträckning, se Figur 0-6. Hårt belastade, dvs. med fler
än 500 resor, är följande avsnitt:
 linje 1 mellan Lilla Essingen och Fridhemsplan


linje 1 mellan S:t Eriksgatan och Hötorget



linje 1 mellan Mariebergsgatan och Västerbroplan



linje 2 mellan Ersta Sjukhus och Tjärhovsplan



linje 3 mellan Tjärhovsplan och Kungsholms kyrka



linje 3 mellan Karlbergsvägen och Karolinska Institutet



linje 4 mellan Gullmarsplan och W.Yxkullsgatan



linje 4 mellan Hornstull och Fridhemsplan



linje 4 mellan Odenplan och Roslagsgatan i båda riktningar
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Figur 0-6

Belastning stomlinjer 1 – 4 kl. 7.30 – 8.30, 2009. Källa: ATRmätningar.

Inom de ovan nämnda avsnitten ligger även det så kallade maxsnittet per linje
dvs. sträckan mellan två hållplatser med mest resande mellan klockan 7:30
och 8:30. För vissa linjer och riktningar ligger dock maxsnittets resande under
den ovan använda gränsen på 500 resenärer i maxtimmen. Nedan följer en
lista över maxsnitten per stombusslinje och riktning. Belastningen står i
parentes, för storleksordningar se även Figur 0-7:
 Linje 1, Riktning mot Frihamnen: Fyrverkarbacken – Västerbroplan
(950)


Linje 1, Riktning mot Essingetorget: Mariebergsgatan – Västerbroplan
(500)



Linje 2, Riktning mot Barnängen: Jarlaplan – Tegnérgatan (300)



Linje 2, Riktning mot Sveaplan: Ersta Sjukhus – Tjärhovsplan (550)



Linje 3, Riktning mot Södersjukhuset: Slussen – Tjärhovsplan (450)



Linje 3, Riktning mot Karolinska Sjukhuset: Slussen – Mälartorget
(710)



Linje 4, Riktning mot Gullmarsplan: Roslagsgatan – Stadsbibliotek
(530)



Linje 4, Riktning mot Radiohuset: Högalidsgatan – Västerbroplan (770)
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Bland stombussarna sticker linje 1:s avsnitt mellan Mariebergsgatan och
Västerbroplan ut som mest belastat snitt under morgonrusningen, följd av linje
4:s snitt över Västerbron mot Radiohuset samt linje 3:s snitt mellan Slussen
och Mälartorget. Bland övriga innerstadsbussarna är sträckan
Räntmästartrappan – Slottsbacken som trafikeras av linje 76 en mycket
använd sträcka under morgonrusningen. För storleksordningar av
belastningen i maxsnittet för övriga innerstadsbussar se även Figur 0-8.

Figur 0-7

Belastning på maxsträckan mellan klockan 7:30 och 8:30 hösten
2009 för stomlinjerna. Källa: SL
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Figur 0-8

Belastning på maxsträckan mellan klockan 7:30 och 8:30 hösten
2009 för övriga innerstadsbusslinjer För namn på maxsträckan
jämför
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Tabell 0–2. Källa: SL
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Tabell 0–2

Beskrivning av högst belastade sträcka (maxsträcka) per linje
och riktning linje för övriga innerstadsbussar. Källa: SL

Linje och riktning
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Linje 40, riktning mot Lappkärrsberget
Linje 40, riktning mot Reimersholme
Linje 42, riktning mot Radiohuset
Linje 42, riktning mot Karlbergs stn
Linje 43, riktning mot Tanto
Linje 43, riktning mot Ruddammen
Linje 44, riktning mot Skansen
Linje 44, riktning mot Ruddammen
Linje 47, riktning mot Tomteboda
Linje 47, riktning mot Waldemarsudde
Linje 49, riktning mot Essingetorget
Linje 49, riktning mot Fridhemsplan
Linje 53, riktning mot Finnberget
Linje 53, riktning mot Roslagstull
Linje 55, riktning mot Hammarbyhamnen
Linje 55, riktning mot Hjorthagen
Linje 56, riktning mot Hakberget
Linje 56, riktning mot Hornsberg
Linje 59, riktning mot Malmgårdsvägen
Linje 59, riktning mot Karolinska sjh
Linje 62, riktning mot Rindögatan
Linje 62, riktning mot Fredhäll
Linje 65, riktning mot Skeppsholmen
Linje 65, riktning mot Norra station
Linje 66, riktning mot Tengdahlsgatan
Linje 66, riktning mot Reimersholme
Linje 69, riktning mot Blockhusudden
Linje 69, riktning mot Fridhemsplan
Linje 70,,riktning mot Frösundavik
Linje 70, riktning mot Universitetet
Linje 71, riktning mot Jarlaberg
Linje 71, riktning mot Norrmalmstorg
Linje 72, riktning mot Östhammarsgatan
Linje 72, riktning mot Karlbergs stn
Linje 73, riktning mot Ropsten
Linje 73, riktning mot Karolinska sjh
Linje 74, riktning mot Sickla
Linje 74, riktning mot Krukmakargatan
Linje 76, riktning mot Ljusterögatan
Linje 76, riktning mot Ropsten
Linje 77, riktning mot Karolinska Sjh
Linje 77, riktning mot Liljeholmen

Maxsträcka
Högalidsgatan
Albano
S:T Eriksgatan
Humlegården
Körsbärsvägen
Körsbärsvägen
Nybrogatan
Körsbärsvägen
Kungsgatan
Sergels Torg
Arbetargatan
Olof Dalins Väg
Slussen
Centralen
Skanstull
Mariatorget
Centralen
Centralen
Stadsbibliotek.
Stadsbibliotek.
Kungsholms K:A
Fridhemsplan
Centralen
Kungsgatan
Södra Station/S
Nytorgsgatan
Sergels Torg
Norrmalmstorg
Torsplan
Sveaplan
Renstiernas G.
Ersta Sjukhus
Stadsbibliotek.
Roslagsgatan
Östra Station
Roslagstull
Eriksdal
Mårtensdal
Slussen
Räntmästartr.
Högalidsgatan
Västerbroplan

Västerbroplan
Roslagstull
Hälsingegatan
Runebergsplan
Odengatan
Stickelbärsv.
Skeppargatan
Stickelbärsv.
Norra Bantorget
Kungsträdgården
Kulturskolans H
Nordenflychtsv.
Glasbruksgatan
Kungsgatan
Tullgårdsparken
Slussen
Sergels Torg
Bleckholmsterr.
Handelshögskol.
Frejgatan
Stadshuset
Mariebergsgatan
Tegelbacken
Norra Bantorget
Siargatan
Östgötagatan
Kungsträdgården
Kungsträdgården
Karolinska Inst
Johannes Skola
Ersta Sjukhus
Tjärhovsplan
Roslagsgatan
Stadsbibliotek.
Starrbäcksängen
Wennergren Cen.
Skanstull
Bohusgatan
Glasbruksgatan
Slottsbacken
Västerbroplan
Högalidsgatan
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Ser man på hela dygnet är nedanstående sträckor (båda riktningar) de mest
belastade för stombussarna:
 Linje 1: Fyrverkarbacken-Västerbroplan (Förmiddag 950, Eftermiddag
omvänd: 700)


Linje 2: Tjärhovsplan-Slussen (Förmiddag 600, Eftermiddag omvänd:
500)



Linje 3: Torsplan-Karlbergsvägen (Förmiddag 700, Eftermiddag
omvänd: 700)



Linje 4: Västerbroplan-Högalidsgatan (Förmiddag 800, Eftermiddag
omvänd: 800)

Sträckan Slussen-Tjärhovsplan är under morgonrusningen också starkt
belastad för linje 3 vilket även gäller för linjens sträcka Slussen-Mälartorget.
För linje 4 är sträckan Stadsbiblioteket-Roslagsgatan ytterligare ett mycket
använd avsnitt under morgonrusningen med stark belastning i omvänd riktning
på eftermiddagen.

Planerade förändringar av kollektivtrafiken inom
Stockholmsförhandlingen
I överenskommelsen Stockholmsförhandlingen – Trafiklösning för
Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030, beslutades i december
2007 prioriteringar och förslag till finansiering av åtgärder för trafikprojekt,
bland annat järnvägar och kollektivtrafik i Stockholms innerstad:
2008-2012


Citybanan



Tvärspårväg Solna



Tvärspårväg Kista

2013-2019


Tunnelbana Karolinska (arbetet med systemhandling och järnvägsplan har
avbrutits)



Bussterminal Slussen



Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan



Lidingöbanan



Tvärspårväg Solna-Universitetet

Efter 2019


Tunnelbana till Nacka



Spårväg längs busslinje 4
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Utöver detta är Spårväg City samt trimningsåtgärder i tunnelbanan viktiga
delar i Stockholms framtida kollektivtrafiksystem. En ombyggnad av
Cityterminalen har också diskuterats. Styrelsen har även beslutat om att
genomföra en fördjupad utredning kring en stadsspårväg på sträckan Solna
centrum – Karolinska/Norra Station – Odenplan med förslag på
detaljutformning och depåer. De ovan nämnda åtgärderna beskrivs mer i
detalj nedan. Ordningen är densamma som i listan. Beskrivningen av de
nämnda åtgärder som inte nämns i Stockholmsförhandlingen men som redan
byggs eller är beslutade - Spårväg City och trimningen av röda linjen - följer
därefter. Informationen är hämtad från SL:s Trafikplan 2020 samt från SL:s
hemsida om inget annat anges.
Citybanan
Nya spår för pendeltågen byggs i en tunnel mellan Södra station och
Tomteboda. Nya pendeltågsstationer byggs vid Centralen och Odenplan.
Citybanan beräknas vara klar år 2017.

Figur 0-9

Citybanan. Trafikplan 2020, s. 81.
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Tvärspårväg Solna
Tvärbanan förlängs för närvarande från Alvik till Sundbybergs centrum, Solna
centrum och Solna station. Trafiken planeras komma igång 2013.
Från Alvik går Tvärbanan in i en 800 meter lång tunnel under Traneberg.
Tunneln mynnar ut efter Margretelundsvägen och spåret fortsätter på en bro
över Ulvsundasjön. Därefter fortsätter spåret på det befintliga industrispåret
genom Ulvsunda industriområde. Tvärbanan går sedan under Norrbyvägen
och därefter längs Karlsbodavägen. Tvärbanan passerar Bällstaån på en egen
bro i samma höjd som den befintliga bron men något på tvären för att få till en
smidig sväng. Sedan går Tvärbanan längs Landsvägen i gatutrafik
tillsammans med bussar, bilar och cyklar fram till Sundbybergs centrum.
Därefter passerar Tvärbanan över Mälarbanan mellan Sundbyberg och Solna
på en egen bro som leder till Solna Business Park. Här går Tvärbanan i
blandtrafik fram till Svetsarvägen. Tvärbanan korsar sedan Gränsgatan vid
Ankdamsrondellen och går därefter på egen bana längs Frösundaledens norra
sida. Vid Solna centrum finns det möjlighet att byta till både tunnelbana och
buss. Tvärbanan fortsätter därefter under Solnavägen/Frösundaleden och
kommer upp i Hagalund. I närheten av Solna station finns ändhållplatsen.

Figur 0-10

Tvärbana Norr, Solnagrenen. Källa: Trafikplan 2020, s. 97.

Tvärspårväg Kista
SL planerar även att förlänga Tvärbanan från Alvik till Kista. Syftet är att skapa
bättre tvärförbindelser i de norra och västra delarna av Stockholmsregionen.
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En utbyggd tvärbana kommer att binda ihop nyexploateringsområden i
Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun bättre och
kopplar ihop tunnelbanans Blå och Gröna linje med pendeltåget och en
eventuell framtida station för regionaltåg. Projektet befinner sig i
förstudiefasen.

Figur 0-11

Tvärbanan Norr, Kistagrenen. Källa: Trafikplan 2020, s. 98.

Sträckningen för den planerade Kistagrenen börjar strax norr om hållplatsen
Ulvsunda, och går sedan genom Bromma handels- och flygplatsområde och
vidare parallellt med Ulvsundaleden förbi Annedal och Solvalla.
Spårvägen fortsätter sedan över Ulvsundavägen till Rissne centrum. På den
sträckan finns två kvarstående alternativ: ett längs Kavallerivägen och ett
öster om Sundbybergs kommunhus i Rissne. Norr om Rissne centrum går
Tvärbanan parallellt med Artillerivägen fram till Enköpingsvägen och vidare till
Stora Ursvik. Även genom Stora Ursvik har ett antal olika alternativ studerats
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och en viktig aspekt vid valet av sträckning har varit att hållplatsen i Stora
Ursvik ska vara tillgänglig för boende såväl i Stora Ursvik som i Rinkeby.
Kistagrenen fortsätter sedan över Järvafältet där dragningen ska göra ett så
litet intrång som möjligt. Spåren passerar sedan den planerade nya E18 och
kommer fram till Ärvinge i Kista. Därefter går sträckningen längs Hanstavägen
fram till Kista Centrum. Om Kistagrenen dras till Sollentuna centrum finns fyra
aktuella sträckningsalternativ genom Kista. Om Kistagrenen däremot dras till
Helenelund finns endast en aktuell sträckning. Från Kista Centrum analyseras
tre olika alternativ för anslutning till Pendeltågets Märstagren: Helenelund,
Sollentuna C eller Häggvik.
Tunnelbana till Karolinska
Arbetet med framtagande av systemhandling och järnvägsplan för tunnelbana
till Karolinska har avbrutits. Istället genomförs en fördjupad utredning om
stadsspårväg på sträckan Solna centrum – Karolinska/Norra Station –
Odenplan med förslag på detaljutformning och depåer. Parallellt genomförs en
fördjupad analys av vilka förberedande arbeten, såväl projektering som
försvarsarbeten, som bör göras för att i framtiden möjliggöra en utbyggnad av
tunnelbana till Karolinska – Norra Station.
Bussterminal Slussen4
Slussens tillstånd är dåligt och den befintliga anläggningen kommer att rivas
och en ny ska byggas upp. Arkitekttävlingen avslutades under våren 2009 och
från och med januari till mars 2010 pågår plansamrådet. Ny utställning
kommer att ske våren 2011. Startskottet för ombyggnaden är planerad för
2012, ombyggnaden ska vara klar år 2018.
Ombyggnaden betyder förändringar för busstrafiken och då framförallt för
bussarna från ostsektorn. Det är fortfarande oklart exakt var den nya
terminalen för busstrafiken från ostsektorn kommer att placeras. Två
huvudsakliga förslag utreds för närvarande; dockningsterminal på kajplanet
eller terminal i berget under Katarinagaraget.
Förändringarna på övre Slussen är inte lika stora. Antalet hållplatslägen
utökas till 6, dvs. 3 i varje riktning. Lägena blir även längre med plats för två
ledbussar.
Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan
Det finns planer att modernisera Saltsjöbanans yttre del till
snabbspårvägsstandard och ansluta den till Tvärbanan vid Lugnet.
Ombyggnaden skulle innebära en tidvis avstängning av banan och
ersättningstrafik med bussar.
Det pågår även en idéstudie av framtida, alternativa kollektivtrafiklösningar för
ostsektorn. Idéstudien färdigställs under hösten 2011.
4

www.stockholm.se, 100120, samt intervjuer med Anders Björlinger, SL, 091210, och
Erik Hollander, SL, 091217.
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I idéstudien ingår att belysa såväl Saltsjöbanans utformning på kort sikt som
på lång sikt i kombination med en eventuell, framtida tunnelbana till Nacka C,
Tvärbanans koppling till Saltsjöbanan och tunnelbanan samt bussnätets
utformning skall även studeras inom ramen för idéstudien.

Figur 0-12

Tvärbana Ost, Saltsjöbanan. Källa: Trafikplan 2020, s.96.

Lidingöbanan
Lidingöbanan ska rustas upp och på längre sikt kopplas ihop med Spårväg
city. Upprustningen innehåller nya spårvagnar, nya plattformar och en större
uppställningsplats för SL:s fordon. Upprustningen av banan påbörjas 2012 och
beräknas vara klar senast två år senare.
Under 2007 har även en sträckningsstudie av möjliga dragningar av
Lidingöbanan via Lidingö centrum genomförts.5 De två alternativen för möjliga
dragningar av banan genom centrum är antingen att banan går på befintlig
järnvägsbro över Värtan och sedan via Norra Kungsvägen till centrum eller att
banan går på ny spårbro över Värtan via Södra Kungsvägen och
Stockholmsvägen till centrum. Efter centrum har de båda alternativen samma
sträckning. Genomförda analyser visar att båda alternativen i huvudsak
innebär försämrad restidsstandard samt nyttoförluster för resenärerna, jämfört
med om kollektivtrafikförsörjningen i huvudsak sker genom dagens utbud och
linjesträckningar. Här har dock inte den numera planerade sammankopplingen
med Spårväg City beaktats. I samband med planeringen för Spårväg City
genomförs nu en förstudie för Lidingöbanan i syfte att främst lösa depåfrågan.
I den förstudien kommer alternativa sträckningar att nämnas.
Det har även gjorts en sträckningsstudie för tunnelbana till Lidingö centrum
och därefter vidare till Dalénum.

5

PLAN-rapport 2007:2: Långsiktig kollektivtrafikplan för Lidingö.
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Tvärspårväg Solna-Universitetet
Tvärbanan förlängs vidare från Solna station till Universitetet. Sträckningen
går via Bergshamra och är ännu högt preliminär.

Figur 0-13

Tvärbana Norr, Universitetet. Källa: Trafikplan 2020, s.99.

Tunnelbana till Nacka
Det finns långtgångna planer att förlänga den blåa tunnelbanelinjen till Forum
Nacka. Senaste beslutet är dock att utreda lösningar för kapacitetsproblemen
på kort och medellång sikt. Där BRT visat sig vara en intressant lösning då
den kan komma till stånd fortare och till en lägre kostnad än tunnelbana. BRT
ska dock inte ses som en ett alternativ till tunnelbana.
Spårväg längs linje 4
Stombusslinje 4 är den högst belastade av dagens fyra stombusslinjer. Därför
ligger en konvertering till spårväg nära till hands. Det finns dock inga beslut
ännu. Föreliggande strategidokument utreder en möjlig konvertering närmare.
Förbättringar på Roslagsbanan
Befolkningen i nordostsektorn växer snabbt och det finns en stark politisk vilja
att utöka trafiken på Roslagsbanan. För att kunna göra det behöver stora delar
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av banan byggas ut med dubbelspår. Projektet med dubbelspårsutbyggnad är
indelat i två etapper.
En förstudie för etapp 1 genomfördes under våren 2008. Den pekade ut ett
antal delsträckor där dubbelspårsutbyggnader kan öka kapaciteten och
minska störningskänsligheten. För dessa delsträckor har järnvägsplaner tagits
fram. På sträckan Åkers Runö – Åkersberga påbörjades
dubbelspårsutbyggnad i januari 2010.
SL har genomfört en förstudie för etapp 2 där man har studerat ytterligare
kapacitetsförstärkningar på Roslagsbanan. Förstudien har varit ute på remiss
och en slutrapport finns nu framtagen för beslut i SLs styrelse.
Planerade förändringar av kollektivtrafiken utöver
Stockholmsförhandlingen
Spårväg City
Spårväg City utgör en öst-västlig förbindelse mellan Ropsten och
Kungsholmen via Nybroplan och Stockholms central.
I en första etapp förlängs spårvägen från Waldemarsudde via Hamngatan,
förbi Berzelii park fram till Sergels torg. Den första etappen öppnades för trafik
i augusti 2010.

Figur 0-14

Sträckning Spårväg City. Trafikplan 2020, s. 106.

Trimning av röda linjens signalsystem
Ett nytt signalsystem liknande det redan trimmade på gröna linjen (36 tåg per
timme) kommer att öka turtätheten på röda linjen till uppskattningsvis 30 tåg
per timme. Åtgärden beräknas vara klar 2013.
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Cityterminalen6
Det finns tankar kring att öppna Cityterminalen mot Klarabergsviadukten.

Resandeutveckling
Resandeutvecklingen påverkas av olika faktorer: befolkningsutveckling,
bensinpris, biljettpriser, trafikutbud, antal sysselsatta och bilbegränsande
åtgärder såsom trängselskatt.7
För hela länet förväntas resandet med kollektivtrafiken öka med mellan 46 000
till 48 000 resor under morgonrusningen (kl 6 till 9) till år 2020. Mer än hälften
av dessa resor går till Stockholms innerstad, Västerort, Solna och
Sundbyberg. Söderort är utgångspunkt för många nya resor. Biltrafiken
beräknas öka snabbare än kollektivtrafiken. Detta innebär en minskad
marknadsandel för kollektivtrafiken i Stockholm vilket i sin tur står i motsats till
SL:s mål.
Resandet från samtliga elva trafiksektorer till innerstaden ökar med 15 000
resor eller 10 % jämfört med drygt 160 000 år 2006. Ökningen utgörs främst
av resor inom innerstaden (3 300 resor vilket är 8 % fler än år 2006) samt
resor från Söderort och Ost (5 300 eller 18 % respektive 3 000 eller 26 %)8.
Tabell 0–3
Startsektor
1
a2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Resandet till innerstaden (vardagar kl 6-9). Källa: SL, Trafikplan
2020, s. 66.
Innerstad
Inre nordväst
Söderort
Ekerö
Lidingö
Yttre nordväst
Nord
Nordost
Ost
Sydost
Sydväst

2006
40 000
28 600
28 700
2 000
3 500
4 800
7 800
11 600
11 400
11 600
11 300

2020
43 300
29 700
34 000
2 300
3 600
5 200
7 600
11 700
14 400
12 300
12 400

Antal
3 300
1 100
5 300
300
100
400
-200
100
3 000
700
1 100

Procent
8%
4%
18 %
15 %
3%
8%
-3 %
1%
26 %
6%
10 %

Framkomlighet
Dagens framkomlighet
I Figur 0-15 visas platser i länet med exceptionell låg medelhastighet för
stombusstrafiken under rusningstid. I Stockholms innerstad är detta
Fridhemsplan, Kungsgatan, Slussen, Ringvägen vid Götgatan samt Valhalla/Roslagsvägen. Samtliga linjer trafikerar minst en av dessa platser, se listan
nedan.
6

Intervju Anders Björlinger, SL, 091210
SL, Trafikplan 2020, s. 32.
8
SL, Trafikplan 2020, s. 65 – 66.
7
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Linje 1: Fridhemsplan, Kungsgatan



Linje 2: Slussen



Linje 3: Fridhemsplan, Slussen, Ringvägen



Linje 4: Fridhemsplan, Valhallavägen

Figur 0-15

Platser i Stockholms län där medelhastigheten för
stombusstrafiken underskrider 15 km/h (innerstaden) respektive
20 km/h (ytterstaden). Källa: Trafikplan 2020, s. 29.

Sträckorna med stor restidsförlust dvs. stora skillnader i körtid mellan hög- och
lågtrafiktid hänger ihop med dessa platser, se Figur 0-16 där sådana sträckor
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redovisas som utöver har många resenärer ombord på stombussarna som
trafikerar sträckan.
I innerstaden är det framförallt linje 3 och 4 som berörs. Nedan följer en lista
över sträckorna med framkomlighetsproblem i innerstaden samt en närmare
beskrivning av framkomlighetsproblemen. Beskrivningarna är hämtade från
Trafikplan 2020:
 Sträcka 3 i kartan: Eriksdal – Skanstull (Linje 3): Befintligt busskörfält
slutar vid Gräsgatan där ett högerkörfält tillkommer mot
Skansbroavfarten. Detta gör att bussarna hindras av denna
högersvängande biltrafik. Dessutom är situationen före hållplatsen
ibland närmast kaotisk då felparkerade bussar och bilar vid hotellet
hindrar bussar att komma in på hållplatsen. Även signalprioriteringen
har varit problematisk. Antalet förseningsminuter ligger därför på 6 300
per dygn.


Sträcka 5 i kartan: Mariebergsgatan – Västerbroplan (Linje 1 och 4):
Det finns busskörfält på sträckan men den dåliga framkomligheten kan
bero på bristande prioritering i trafiksignalerna vid Västerbroplan samt
problem vid pågående byggnation av hotell strax efter korsningen med
Mariebergsgatan. Problemen kan därför delvis vara temporära. Antalet
förseningsminuter ligger på 5 200 per dygn.



Sträcka 6 och 10 i kartan: S:t Eriksgatan – Fleminggatan i båda
riktningar (Linje 3 och 4): Korsningen mellan S:t Eriksgatan och
Fleminggatan har bussprioritering i trafiksignalerna men är delvis
överbelastad. SL har tidigare lagt förslag på busskörfält på S:t
Eriksgatan vilket inte vunnit gehör hos staden. Antalet
förseningsminuter ligger på 5 200 respektive 4 100 per dygn.



Sträcka 7 i kartan: Londonviadukten – Slussen (Linje 471 och 474):
Busskörfält finns på sträckan. Trafiksignalerna är prioriterade men avoch påfarten till Vikingterminalen, trafiksignalerna i busslussen vid
Tullhuset samt vid infarten till terminalen gör att den sammanlagda
restidsförlusten är stor. Förutom resenärerna på de två
stombusslinjerna drabbas alla bussresenärer från Nacka och Värmdö
av detta problem. Antalet förseningsminuter ligger på 4 200 per dygn.



Sträcka 10 i kartan: Fridhemsplan – Fleminggatan (Linje 3 och 4):
Korsningen mellan Fleminggatan och S:t Eriksgatan tillsammans med
en stor trafikbelastning och begränsad bussprioritering gör att
busstrafiken har framkomlighetsproblem. På S:t Göransgatan
förekommer också ofta feluppställda bilar vilket hindrar stombusslinje
4. Signalerna ut mot S:t Eriksgatan från S:t Göransgatan ger en
begränsad prioritet beroende på den stora trafikmängden på S:t
Eriksgatan. Även feluppställda bilar längs S:t Eriksgatan hindrar
busstrafiken. Antalet förseningsminuter uppgår därför till 3 800 per
dygn.
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Figur 0-16

De 10 sträckorna i stombusstrafiken med högst summerad
restidsförlust. Källa: Trafikplan 2020, s. 30.

I Figur 0-17 visas medelhastigheten för stombusslinjerna 1 – 4 enligt SL:s
ATR-körningar under 2009. De sträckor i centrala Stockholm där
stombusstrafiken har problem med låg framkomlighet (hastigheten 15 km/h
och lägre) är markerade i röd och orange. Medelhastigheten är sämst på
Kungsgatan, Fridhemsplan, Västerbroplan, Slussen, Torsgatan, Odengatan
och den västra delen av Valhallavägen vilket täcker sig med analyserna i
Trafikplan 2020 ovan. Det tillkommer sträckorna på Torsgatan, vid

24(32)

Västerbroplan och på Odengatan som drabbar linje 3, linje 1 och 4 respektive
linje 2 och 4.

Figur 0-17

Medelhastighet i innerstadens stombussnät under
morgonrusning (2009). Källa: ATR-mätningar.

Sammanfattningsvis är samtliga stombusslinjer på en eller fler ställen
drabbade av framkomlighetsproblem. Speciellt utmärker sig linje 3:ans och
4:ans sträckningar som har låga hastigheter på fyra ställen. Linje 2 är med
endast två sträckor minst drabbat.
Medelhastigheten för stombussarna i innerstaden var år 2007/2008 14-15
km/h jämfört med 30-40 km/h för tunnelbanan och 23 km/h för Tvärbanan.9
Även stombussarna i ytterstaden hade med 20-25 km/h en högre hastighet än
stombussarna i innerstaden.
Den låga medelhastigheten för stomlinjerna har flera anledningar. Begränsad
framkomlighet på vissa delar av gatunätet är en viktig anledning, men också
det stora resandet som orsakar långa uppehållstider vid hållplatserna. På
grund av trängseln inne i bussarna ökar också tidsåtgången för av- och
påstigande förhållandevis mer ju större resandevolymerna är.

9

Trafikplan 2020, s. 15.
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Den genomsnittliga ståtiden vid hållplatsen under morgonrusningen varierar
både för stomlinjerna och för övriga innerstadsbussarna både mellan linjerna
och mellan riktningarna, se
Figur 0-18 och Figur 0-19. Bland stomlinjerna har linje 1 mot Frihamnen med
24 minuter kortast genomsnittlig väntetid och linje 3 mot Karolinska med 32
minuter längst. Bland övriga innerstadsbussar sticker linje 49 mot
Essingetorget ut med endast 14 minuter genomsnittlig ståtid. Linjen har även
mycket korta ståtider i den andra riktningen. Längsta genomsnittliga ståtid vid
hållplats har linje 74 mot Krukmarkargatan med 28 minuter. Allmänt ligger
ståtiderna för de övriga innerstadsbussarna under stombussarnas ståtider vid
hållplats.
Skillnaderna i ståtiden beror inte på antalet hållplatser längs sträckan. Linje 1
har med 33 hållplatser flest längs sin sträcka, linje 3 med 25 näst minst efter
linje 2 med 22 hållplatser. Linje 1 och 3 har dessutom ungefär lika många
påstigande (34 000 respektive 33 000 under hela dygnet) så skillnaden i ståtid
är svår att förklara. Linje 4:as långa ståtider kan däremot förklaras både med
många hållplatser (31) samt många påstigande (58 000 per dygn).

Figur 0-18 Genomsnittlig tid vid hållplats under morgonrusningen för
stomlinjerna, hösten 2009. Källa: SL
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Figur 0-19

Genomsnittlig tid vid hållplats under morgonrusningen för övriga
innerstads-bussar, hösten 2009. För förklaring riktning A/B se
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Tabell 0–2 för övriga bussar respektive .
Figur 0-18 för stombussarna. Källa: SL
Den tid bussen står vid hållplats på stomlinjerna utgör ca 20 procent av den
totala körtiden. Att tillåta påstigning i alla dörrar samtidigt som föraren inte
behöver visera och sälja biljetter skulle i vissa fall kunna minska
hållplatstiderna. Utvärderingen av SLs försök med trafikvärdar visar att denna
tid kan minska något på hållplatser med många påstigande, som Hornstull,
Skanstull, Odenplan och Fridhemsplan. På hållplatser med få påstigande
innebär åtgärden normalt ingen förbättring.
Vissa gator i Stockholm har byggts om för att förbättra framkomligheten för
busstrafiken, se Figur 0-20 för år 2007. I Tabell 0–4 visas hur stor andel av
stombussarnas linjesträckning går på reserverade körfält. I genomsnitt är det
21 % för samtliga fyra linjer. Linje 3 har med nästan en tredjedel av
körsträckan de högsta andelar i båda riktningar, linje 1 de lägsta.

28(32)

Figur 0-20

Separata körfält för busstrafik. Rött=kollektivkörfält i mitten,
grönt=kollektivkörfält vid kantsten, blått=bussgata.

Tabell 0–4

Ungefärliga siffror på hur stor andel av stombussarna som går på
egna busskörfält. Egen beräkning efter Inventering av
kollektivtrafikkörfält Stockholms innerstad (Trafikkontoret 2008).

Buss
nr

Längd (m)

Reserverade
körfält (m)

1

10 800

2 540

Frihamnen-Stora Essingen

24 %

1 470

Stora Essingen - Frihamnen

14 %

1 970

Norrtull-Sofa

26 %

2 300

Sofia-Norrtull

30 %

1 270

Karolinska - Sös

13 %

2 260

Sös - Karolinska

23 %

2 430

Gullmarsplan-Radiohuset

20 %

2 710

Radiohuset-Gullmarsplan

22 %

2

7 600

3

9 800

4

12 200

Totalt

% reserverat
utrymme

22 %
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En viktig fördel med framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken, liksom med
påstigning i alla dörrar, är bättre pålitlighet i trafiken. Minskad spridning i
körtiderna, vilket normalt yttrar sig som färre och mindre förseningar, är ofta
en nog så viktig vinst som den ökade medelhastigheten. Ett bra exempel på
denna effekt – både minskad och mer konstant körtid - visas för stombusslinje
3 i Stockholm innan och efter byggandet av ett busskörfält på Solnavägen, se
Figur 0-21.
Linje 3
03:40
03:20
03:00
02:40

Körtid

02:20
02:00

2007

01:40

2009

01:20
01:00
00:40
00:20
00:00
15:00 till 17:59

Figur 0-21

Körtidsvinsten för linje 3 innan och efter anläggning av
busskörfält. Källa: SL, 2010, Utvärdering av
framkomlighetsåtgärder på Solnavägen, s. 2.

Framkomlighetens betydelse
En känslighetsanalys visar effekten av en ökning av hastigheten i hela
stombussnätet till 20 km/h respektive 25 km/h, se
Figur 0-22 och Figur 0-23. Analysen görs med hjälp av en simulering i nätet
för 2030 i programmet Visum. Stombussarna får vid en höjning till 20 km/h i
genomsnitt mellan 75 % och 130 % mer resande per tur förutom linje 3 mot
Södersjukhuset som får 40 % fler resenärer per tur. Tunnelbanan avlastas
däremot med mellan 3 och 9 % per tur på både gröna och röda linjen
(Mörbygrenen) samt på den blåa linjen mot Kungsträdgården. Även Spårväg
City mot Frihamnen avlastas med cirka 20 %. Även busslinjerna 72 och 77
avlastas med hälften respektive en tredjedel av resorna per tur.
Vid en höjning av stombussarnas hastighet till 25 km/h ligger det ökade
resande på mellan 100 % och 220 % per avgång för stombussarna.
Tunnelbanan avlastas med mellan 5 och 12 % per tur på de ovan nämnda
linjerna. Även busslinjerna 72 och 77 avlastas med två tredjedelar respektive
hälften av resorna per avgång. Avlastningen av Spårväg City mot Frihamnen
ligger på rund 30 %.
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Figur 0-22 Känslighetsanalys 1: Genomsnittlig förändring av antal
passagerare per avgång vid hastighet 20 km/h i stombussnätet, 2030. Blå =
tunnelbana, gråtoner = lokalbanor, ljusblå = linje 1, grön = linje 2, orange =
linje 3, lila = linje 4.
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Figur 0-23

Känslighetsanalys 2: Genomsnittlig förändring av antal
passagerare per avgång vid hastighet 25 km/h i stombussnätet,
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2030. Blå = tunnelbana, gråtoner = lokalbanor, ljusblå = linje 1,
grön = linje 2, orange = linje 3, lila = linje 4.

