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Bilaga 6. Känslighetsanalyser
För att det föreslagna stomlinjenätet ska vara robust mot framtida trender och
investeringar har känslighetsanalyser genomförts. Effektbeskrivningen har utgått från
jämförelser med jämförelsealternativet (JA).
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Förutsättningar
Målår för analyserna har varit år 2030.
Resandeanalys har genomförts med VISUM. Ett VISUM-nät har konstruerats i syfte
att utgöra jämförelsealternativ (JA) till strategins förslag till stomnät. JA-nätet för
VISUM-analyserna har baserats på de investeringar som finns i de statliga
infrastrukturplanerna för 2010-2021 och i SL:s Trafikplan 2020.
Simuleringsperioden i analyserna har varit under högtrafik klockan 6-9 på morgonen,
om inget annat anges. Denna tidsperiod antas motsvara en fjärdedel av
dygnsresandet.
Resmatrisen som använts i resandeanalyserna har baserats på de objekt som finns
upptagna i åtgärdsplaneringen (år 2021) och på markanvändning enligt RUFS 2010,
men har uppdaterats enligt Stockholms stads senaste uppgifter kring
markanvändningen 2020 och 2030.

Jämförelsealternativet (JA)
Restidseffekterna har jämförts mot ett jämförelsealternativ (JA). JA speglar en
förväntad utveckling av stomnätet år 2030 enligt nuvarande planering och har därför
utgått från de investeringar som finns i de statliga infrastrukturplanerna 2010-2021 och
i SL:s Trafikplan 2020. En stor del av objekten i RUFS 2010 finns således med i JA,
men merparten av de objekt som saknar finansiering i nuläget finns ej med i JA.
Nedan redovisas de större förändringarna i JA jämfört med nuläget:
 Spårväg City trafikerar sträckan Fridhemsplan – Ropsten
 Tvärbana Ost trafikerar sträckan Sickla udde - Slussen längs och Sickla Udde –
Saltsjö Järla längs med Saltsjöbanans sträckning
 Tvärbanan norr om Alvik är förlängd dels till Universitetet via Sundbyberg och
Solna, dels till Sollentuna via Kista och Rissne
 Citybanan är byggd
 Upprustning av Saltsjöbanan och Lidingöbanan
 Nytt signalsystem och utökad trafik på tunnelbanans röda linje
 Spårväg syd är utbyggd mellan Flemingsberg och Älvsjö
 Stombusslinje 2 är förlängd till Solna Centrum
 Stombuss trafikerar sträckan Sollentuna - Täby
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Österlänk
En känslighetsanalys har genomförts för att belysa effekterna av en östlig
kollektivtrafikförbindelse. Den östliga förbindelsen (även kallad Österleden) har
analyserats utifrån Dennispaketets ursprungliga förslag där, en led sammanbinder
Norra och Södra länken via Värtan och Ladugårdsgärdet.
Fyra olika alternativ till österlänk har analyserats.
1. Stomlinje mellan Sickla och Ropsten med stopp i Frihamnen
2. Stomlinje mellan Henriksdal och Ropsten med stopp i Frihamnen
3. Förlängning av stomlinje 6 mellan Frihamnen och Henriksdal
4. Tvärbanan förlängs från Sickla, via Frihamnen till Ropsten
Då samtliga alternativ ger ett ökat kollektivtrafikutbud jämfört med Stomnät 2030 visar
analyserna att fler resenärer lockas till kollektivtrafiken med en östlig förbindelse, vilket
ger möjligheter för en ökad kollektivtrafikandel.
Sinsemellan är en förlängning av tvärbanan (alternativ 4) det mest attraktiva
alternativet då den knyter samman flera framtida stora bytespunkter; Gullmarsplan,
Sickla och Ropsten, se Figur 1.

Figur 1

Skillnad mellan utredningsalternativet (Stomnät 2030) och de fyra olika
österlänksalternativen i antal nya resenärer som lockas till kollektivtrafiken
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Analyserna visar att en östlig kollektivtrafikförbindelse framförallt ger en tydlig
avlastning av tunnelbanas röda linje till Ropsten och blå linje till Nacka Forum. Även
Spårväg City avlastas. Om den östliga kollektivtrafikförbindelsen förlängs från Värtan
till Östra station, sker även en tydlig avlastning av stomlinje 6 och tunnelbanans röda
linje till Tekniska högskolan. I figurerna nedan visas hur Stomnät 2030 påverkas av de
fyra alternativa kopplingarna av en östlig kollektivtrafikförbindelse.
Resandeförändringarna på Spårväg City och den föreslagna förlängningen av blå
tunnelbanan till Nacka blir inte i något alternativ så stora att rekommendationerna
kring dessa stomlinjers genomförande förändras.

Stomlinje Sickla – Ropsten
Figur 2 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för tunnelbanan, tvärbanan
och Spårväg City vid införande av en stomlinje mellan Sickla och Ropsten.
Figur 3 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för kollektivtrafiken (exkl.
tvärbanan och Spårväg City) vid införande av en stomlinje mellan Sickla och Ropsten.

Figur 2

Skillnad i belastning vid införande av en stomlinje mellan Sickla och Ropsten
jämfört med Stomnät 2030 för trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg,
rött=ökning, blått=minskning
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Figur 3

Skillnad i belastning vid införande av en stomlinje mellan Sickla och Ropsten
jämfört med Stomnät 2030 för kollektivtrafiken exkl. tunnelbanan, Spårväg City
och Tvärbanan, rött=ökning, blått=minskning

Stomlinje Henriksdal – Ropsten
Figur 4 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för tunnelbanan, tvärbanan
och Spårväg City vid införande av en stomlinje mellan Henriksdal och Ropsten.
Figur 5 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för kollektivtrafiken (exkl.
tunnelbanan, tvärbanan och Spårväg City) vid införande av en stomlinje mellan
Henriksdal och Ropsten.
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Figur 4

Skillnad i belastning vid införande av en stomlinje mellan Henriksdal och
Ropsten jämfört med Stomnät 2030 för trafikslagen tunnelbana, tvärbana och
spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 5

Skillnad i belastning vid införande av en stomlinje mellan Henriksdal och
Ropsten jämfört med Stomnät 2030 för kollektivtrafiken exkl. tunnelbana,
Spårväg City och Tvärbana, rött=ökning, blått=minskning
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Förlängning av stomlinje 6 mellan Frihamnen och Henriksdal
Figur 6 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för tunnelbanan, tvärbanan
och Spårväg City vid förlängning av stomlinje 6 från Frihamnen till Henriksdal.
Figur 7 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för kollektivtrafiken (exkl.
tunnelbanan, tvärbanan och Spårväg City) vid förlängning av stomlinje 6 från
Frihamnen till Henriksdal.

Figur 6

Skillnad i belastning vid förlängning av stomlinje 6 till Henriksdal jämfört med
Stomnät 2030 för trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning,
blått=minskning
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Figur 7

Skillnad i belastning vid en förlängning av stomlinje 6 till Henriksdal jämfört med
Stomnät 2030 för kollektivtrafiken exkl. tunnelbana, Spårväg City och
Tvärbanan, rött=ökning, blått=minskning

Tvärbanan förlängs från Sickla till Ropsten
Figur 8 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för tunnelbanan, tvärbanan
och Spårväg City vid en förlängning av tvärbanan från Sickla till Ropsten.
Figur 9 visar förändringarna i belastning i Stomnät 2030 för kollektivtrafiken (exkl.
tunnelbanan, tvärbanan och Spårväg City) vid en förlängning av tvärbanan från Sickla
till Ropsten.
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Figur 8

Skillnad i belastning vid en förlängning av Tvärbanan från Sickla till Ropsten
jämfört med Stomnät 2030 för trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg,
rött=ökning, blått=minskning

Figur 9

Skillnad i belastning vid en förlängning av Tvärbanan från Sickla till Ropsten
jämfört med Stomnät 2030 för kollektivtrafiken exkl. tunnelbana, spårväg City
och Tvärbanan, rött=ökning, blått=minskning
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Ökad kollektivtrafikandel
För att blicka bortom år 2030 och/eller ta höjd för en förändrad framtid med högre
energipriser och ökat kollektivtrafikresande som följd, har en känslighetsanalys av en
ökad kollektivtrafikandel genomförts. En ökning av kollektivtrafikens marknadsandel
sker oftast i samband med att bilkörningen blir dyrare både i pengar och tidsvärden. I
RUFS 2010 har ett scenario tagits fram där körkostnaden för bil per kilometer är realt
40 % högre än idag vilket innebär att bilkörningen upplevs lika dyrt per kilometer som
idag. Områdesavgiften ligger på 70 kr per dag för innestaden, 35 kr per dag i området
mellan innestaden och den ”yttre ringleden” (Förbifarten, Norrortsleden,
Södertörnsleden) samt 105 kr per dag för båda områden tillsammans. Detta motsvarar
50, 25 respektive 75 kr idag. I scenariot ökar kollektivtrafikandelen i länet under
morgonens maxtimme med 7,5 % till 62,3% jämfört med scenariot med dagens
avgifter.
Känslighetsanalysen avser belysa hur robust det föreslagna ytliggande stomnätet är
vid en ökad kollektivtrafikandel med 7,5 % jämfört med resmatrisen i JA. Analyserna
visar att en ökad kollektivtrafikandel beräknas ge en resandeökning i det ytliggande
stomnätet under högtrafik på cirka 20 %. Det finns delar av stomnätet där
resandeökningen beräknas bli uppemot 40 %, men uppstår främst i stomnätets
ytterområden, där belastningen idag är relativt låg och känsligheten därmed lägre.
Ökningen väntas fördela sig på stomnätet med dagens utformning enligt Tabell 1 och
Figur 10.

Figur 10

Relativ ökning av belastningen i maxtimmen för dagens stombussar år 2030
om högre områdesavgifter enligt RUFS-scenario införs. Procentvärden som
decimalsiffror. Källa: SL.
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Tabell 1

Linje

Antal påstigande per stombuss i innerstaden (dagens linjenät) i maxtimmen år
2030 för olika RUFS-scenarier. Källa: SL.
Påstigande RUFS med
dagens avgifter

Påstigande RUFS
med högre avgifter

Ökning

Relativ ökning

1

3468

4048

580

17%

2

3396

3864

468

14%

3

4320

4940

620

14%

4

6289

7158

869

14%

För att det föreslagna linjenätet för år 2030 ska vara robust nog att kunna ta hand om
de nya kollektivtrafikresenärerna vid en ökad kollektivtrafikandel, utan att
kapacitetsbrist uppstår, har analyser av uppemot 20 % resandeökning per linje
genomförts.
Analyserna visar att det föreslagna linjenätet är robust nog att ta emot upp emot 20 %
resandeökning per linje utan att kapacitetstaket är nått. Därmed kan nätet anses vara
bra uppställt inför önskade högre marknadsandelar för kollektivtrafiken.

Tunnelbana till Karolinska
Alternativa lösningar för kollektivtrafiken till Karolinska och Hagastaden har studerats
under 2009, däribland tunnelbana. Därför har en känslighetsanalys genomförts av en
tunnelbanekoppling mellan Odenplan och Karolinska Sjukhuset. Det primära syftet var
dels att studera hur sådan kapacitetsstark koppling påverkar det föreslagna stomnätet
dels studera hur en sådan kapacitetsstark koppling kan avlasta den högt belastade
korridoren Odenplan - St Eriksplan - Karolinska Sjukhuset.
Med en tunnelbana till Karolinska har två förändringar gjorts för yttrafiken. Stomlinje 2
har kortats och går mellan Odenplan och Södersjukhuset. Stomlinje 5 har förlängts
och går vidare från Karolinska upp till Solna C
Samtidigt har två olika utformningar av tunnelbanan prövats:
1. Tunnelbanan som en avgrening av linje 17 som att istället för att gå till Alvik
går till Karolinska.
2. Tunnelbanan som en skyttel mellan Odenplan och Karolinska.
Analyserna visar att båda tunnelbanealternativen lockar färre nya resenärer till
kollektivtrafiken än Stomnät 2030. Jämförs de två tunnelbanealternativen mot
varandra ger en avgrening något bättre resultat än en skyttel, se Figur 11.
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Figur 11

Skillnad i stomnätets attraktivitet mellan utredningsalternativet (Stomnät 2030)
och tunnelbanealternativen, mätt i antal nya resenärer som lockas till
kollektivtrafiken

Analyserna visar att med tunnelbana som avgrening av gröna linjen flyttas ca 3700
resor i högtrafik från ytliggande nätet till den nya tunnelbanegrenen mellan Odenplan
och Karolinska. Resultaten visar även på en generell överflyttning från det ytliggande
nätet till tunnelbanans centrala delar, dvs en försämrad avlastning av tunnelbanans
mest belastade snitt, vilket förklaras av resenärernas motstånd till att byta, se Figur 12
och Figur 13.
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Figur 12

Skillnad i belastning med tunnelbana som avgrening jämfört med Stomnät 2030
för tunnelbana, tvärbana och Spårväg City, rött=ökning, blått=minskning

Figur 13

Skillnad i belastning med tunnelbana som avgrening jämfört med Stomnät 2030
för kollektivtrafiken exkl. tunnelbana, Tvärbanan och Spårväg City, rött=ökning,
blått=minskning

Analyserna visar att med tunnelbana som skyttel flyttas endast ca 2100 resor i
högtrafik från ytliggande nätet till den nya tunnelbanan mellan Odenplan och
Karolinska. Resultaten visar även på en generell överflyttning från det ytliggande nätet
till tunnelbanans centrala delar, dvs en försämrad avlastning av tunnelbanans mest
belastade snitt, vilket förklaras av resenärernas motstånd till att byta, se Figur 16och
Figur 17.
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Figur 14

Skillnad i belastning med tunnelbana som skyttel jämfört med Stomnät 2030 för
tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 15

Skillnad i belastning med tunnelbana som skyttel jämfört med Stomnät 2030 för
kollektivtrafiken exkl. tunnelbana, tvärbana och Spårväg City, rött=ökning,
blått=minskning
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Analyser har även genomförts för var gränsen går för när framkomligheten för
yttrafiken blir så pass dålig att tunnelbanealternativen är mer attraktiva för resenärerna
än utredningsalternativet. Detta har analyserats med att stegvis sänka hastigheten för
yttrafiken i Stomnät 2030 från 20 km/h till 18, 16 respektive 14 km/h.
Två olika alternativ till försämrad framkomlighet har undersökts.
1. Alternativ 1: Hastigheten sänks på stombuss 2 (Södersjukhuset – Solna C)
mellan Karolinska och Odenplan, på stombuss 5 (Liljeholmen – Karolinska)
mellan Karolinska och Sankt Eriksplan och på stombuss 6 (Ropsten –
Karolinska) mellan Frejgatan och Odenplan.
2. Alternativ 2: Hastigheten sänks på stombuss 2 (Södersjukhuset – Solna C)
mellan Karolinska och Odenplan, på stombuss 5 (Liljeholmen – Karolinska)
mellan Karolinska och Sankt Eriksplan och på stombuss 4 (Slakthuset –
Loudden) mellan Odenplan och Sankt Eriksplan.
Resultaten visar att om hastigheten på stomnätet i Stomnät 2030 understiger 16 km/h
på yttrafiken blir tunnelbanan ett attraktivare alternativ för resenärerna förutsatt att den
utformas som en avgrening, se Figur 16.
Om hastigheten på ytstomnätet istället förutsätts bli som i alternativ 2 ligger
brytpunkten för när tunnelbanan blir attraktivare något högre, vid strax över 16 km/h,
se Figur 17.

Figur 16

Skillnad mellan utredningsalternativet och utredningsalternativet med sänkt
hastighet jämfört med tunnelbana.
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Figur 17

Skillnad mellan utredningsalternativet och utredningsalternativet med sänkt
hastighet jämfört med tunnelbana

Studier har samtidigt visat att det men nuvarande planering är svårt att uppnå
tillräckligt hög medelhastighet i det ytliggande nätet och att det därför kommer att
krävas kraftfull prioritering av stomtrafiken på biltrafikens bekostnad i stråken mellan
Odenplan och Karolinska om tillräckligt hög medelhastighet ska uppnås.
I strategins andra etapp kommer en förlängning av grön tunnelbana mot nordost att
studeras. Detta kan få påföljder för rekommendationerna kring
kollektivtrafikförsörjningen av Karolinska.

BRT
1

Under 2010 genomfördes en förstudie av en BRT-linje , som kan ses som en form av
genomgående regional stombusstrafik. En känslighetsanalys har därför genomförts av
hur en kapacitetsstark BRT-linje, som förbinder ostsektorn med nordostsektorn via ett
centralt stråk genom Stockholms innerstad, påverkar föreslaget stomlinjenät, se Figur
18.

1

BRT (Bus Rapid Transit) är ett transportsystem som erbjuder snabbare resor än med vanliga
stombussar. Snabb trafik uppnås genom en förbättrad infrastruktur och tekniska hjälpmedel
som ger bussen prioritet före annan trafik.
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Figur 18

Föreslagen linjesträckning för BRT-linjen

BRT-linjen har i de centrala delarna försett med stopp i anslutning till Henriksdal,
Slussen, Centralstationen, Sankt Eriksplan och Karolinska.

Figur 19

Förslag till linjesträckning för BRT-linjen genom Stockholms stad
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Då införande av en BRT-linje ger ett ökat kollektivtrafikutbud jämfört med Stomnät
2030 visar analyserna att fler resenärer lockas till kollektivtrafiken med en ny BRTlinje, vilket ger möjligheter för en ökad kollektivtrafikandel, se Figur 20.

Figur 20

Skillnad mellan utredningsalternativet (Stomnät 2030) och Stomnät 2030 med
BRT i antal nya resenärer som lockas till kollektivtrafiken

Analyserna visar även att BRT-linjen ger en avlastande effekt av stomnätet på
resandet till och från Karolinska Sjukhuset. I stomnätet är det både tunnelbanans
gröna och blå linje, samt stomlinje 2 och 5 som avlastas. Däremot är det ingen
stomlinje som mister sin stomnätsmässighet, dvs får ett resande under 500 resenärer i
den dimensionerande riktningen under högtrafik, se Figur 21och Figur 22.
Tunnelbanan till Nacka får ett minskat resande på ca 1400 resenärer under högtrafik,
men påverkas inte i sådan utsträckning att den kan ifrågasättas utifrån
resandeunderlaget.
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Figur 21

Skillnad i belastning med BRT-linjen jämfört med Stomnät 2030 för trafikslagen
tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 22

Skillnad i belastning med BRT-linjen jämfört med Stomnät 2030 för
kollektivtrafiken exkl tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning,
blått=minskning
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Saltsjöbanan till Slussen
I utredningsalternativet föreslås Saltsjöbanan att kortas till Sickla då tunnelbanan
byggs ut till Nacka forum. Detta kommer ge negativa effekter för boende längs med
Saltsjöbanan och av den anledningen har analyser gjorts av vilket resande som är att
förvänta om Saltsjöbanan behåller sin nuvarande sträckning till Slussen.
Om Saltsjöbanan behålls till Slussen kommer cirka 400 fler resenärer lockas till
kollektivtrafiken mellan klockan 6-9 jämfört med om den kortas till Sickla. Detta
eftersom det ger ett ökat kollektivtrafikutbud jämfört med Stomnät 2030, vilket i sin tur
ger möjligheter för en ökad kollektivtrafikandel, se Figur 23.

Figur 23

Skillnad mellan utredningsalternativet (Stomnät 2030) och om Saltsjöbanan går
till Slussen i antal nya resenärer som lockas till kollektivtrafiken

Analyser visar även att i fall Saltsjöbanan skulle gå kvar till Slussen ger det en
avlastande effekt på tunnelbanegrenen till Nacka, som mister ca 1800 resor under
högtrafik, se Figur 24 och Figur 25. En avlastning av tunnelbanegrenen till Nacka är
inte önskvärt, då resandet är långt under kapacitetstaket.
Att bibehålla Saltsjöbanan till Slussen och mata resenärer från ostsektorn till
tunnelbanan i Slussen ger även en generell ökning av resandet på tunnelbanans
gröna och röda linjer, särskilt över det hårt belastade snittet mellan Centralen och
Slussen.
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Figur 24

Skillnad i belastning med Saltsjöbanan till Slussen jämfört med Stomnät 2030
för trafikslagen tunnelbana, Tvärbana, Spårväg City och Saltsjöbana,
rött=ökning, blått=minskning

Figur 25

Skillnad i belastning med Saltsjöbanan till Slussen jämfört med Stomnät 2030
för kollektivtrafiken exkl. tunnelbana, tvärbana, Spårväg City och Saltsjöbanan,
rött=ökning, blått=minskning
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Försämrad framkomlighet för stomtrafiken
I utredningsalternativet (Stomnät 2030) förutsätts framkomligheten för stomtrafiken i
innerstaden bli god med en genomsnittlig hastighet på 20 km/h. Känslighetsanalyser
har även gjort för vad som händer om stomtrafiken på ytan i innerstaden inte ges god
framkomlighet och därmed håller samma genomsnittliga hastigheter som idag.
Analyserna visar att god framkomlighet för kollektivtrafiken är avgörande för om
attraktiviteten ska bli den förväntade, se Figur 26.

Figur 26

Skillnad mellan utredningsalternativet (Stomnät 2030) och Stomnät 2030 med
dagens framkomlighet i antal nya resenärer som lockas till kollektivtrafiken

Med sämre framkomlighet för stomtrafiken på ytan kommer belastningen i
tunnelbanan att öka markant, se Figur 27 och Figur 28.
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Figur 27

Skillnad i belastning med dagens framkomlighet för stomtrafiken jämfört med
Stomnät 2030 för trafikslagen tunnelbana, Tvärbana och spårväg City,
rött=ökning, blått=minskning

Figur 28

Skillnad i belastning med dagens framkomlighet för stomtrafiken jämfört med
Stomnät 2030 för kollektivtrafiken exkl. tunnelbana, Spårväg City och
Tvärbanan, rött=ökning, blått=minskning
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Försämrad framkomlighet för stomlinje 4
Specialstudie har gjorts för stomlinje 4 för vad som händer om medelhastigheten per
delsträcka sjunker från Stomnät 2030:s 20 km/h till 18, 16, 14 respektive 12 km/h.
Analyserna visar att attraktiviteten i nätet sjunker då stomlinje 4 får sämre
framkomlighet, se Figur 29.

Figur 29

Skillnad mellan utredningsalternativet (Stomnät 2030) och om stomlinje 4 får
sämre framkomlighet i antal nya resenärer som lockas till kollektivtrafiken

Analyser visar även att resandet ökar i tunnelbanan då stomlinje 4 får sämre
framkomlighet vilket visar på linjens betydelse i att avlasta tunga stråk för
tunnelbanan, se Figur 30 - Figur 37.
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Linje 4 18 km/h

Figur 30

Skillnad i belastning 18km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 31

Skillnad i belastning 18km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
busstrafiken, rött=ökning, blått=minskning
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Linje 4 16 km/h

Figur 32

Skillnad i belastning 16 km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 33

Skillnad i belastning 16 km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
busstrafiken, rött=ökning, blått=minskning

27(28)
Bilaga 6. Känslighetsanalyser

Linje 4 14 km/h

Figur 34

Skillnad i belastning 14 km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 35

Skillnad i belastning 14 km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
busstrafiken, rött=ökning, blått=minskning
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Linje 4 12 km/h

Figur 36

Skillnad i belastning 12 km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
trafikslagen tunnelbana, tvärbana och spårväg, rött=ökning, blått=minskning

Figur 37

Skillnad i belastning 12 km/h på stomlinje 4 jämfört med Stomnät 2030 för
busstrafiken, rött=ökning, blått=minskning

