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SAMMANFATTNING
Landstingets trafikförvaltning har undersökt förutsättningarna för
kollektivtrafik i Östlig förbindelse, en bergtunnel som sammanbinder
Södra länken i Sickla med Norra länken i Värtan. Utredningen utgör
en del av trafikförvaltningens uppdrag i Sverigeförhandlingen.
Östlig förbindelse utan kollektivtrafik beräknas enligt Trafikverkets
analyser öka trafikarbetet med bil i hela länet med 1,5-1,6 procent och
stärka bilens konkurrenskraft jämfört med andra transportslag.
Analyserna stödjs av trafikförvaltningens analyser som visar att en
Östlig förbindelse utan kollektivtrafik beräknas leda till ett minskat
kollektivtrafikresande i länet.
Trafikförvaltningens analyser visar att Östlig förbindelse med
kollektivtrafik, skulle ge kollektivtrafikresenärerna betydande
restidsvinster, oavsett om den trafikeras med buss eller med spårvagn.
En Östlig förbindelse med kollektivtrafik dämpar biltrafikalstringen
och reducerar överflyttningen av resor från kollektivtrafik till bil. Även
med kollektivtrafik i Östlig förbindelse beräknas trafikarbetet med bil
öka samtidigt som förbindelsen stärker bilens konkurrenskraft
jämfört med kollektivtrafik och andra transportslag.
Östlig förbindelse med kollektivtrafik ger kollektivtrafikresenärerna
nya resmöjligheter över Saltsjö-Mälarsnittet, vilket ger en stor
efterfrågan på kollektivtrafikresor i förbindelsen. Den avlastar flera av
tunnelbanans centrala snitt, framförallt tunnelbanans gröna och blå
linjer över Saltsjö-Mälarsnittet, tunnelbanans röda linje mellan
Centralen och Gärdet samt Spårväg City.
Den stora efterfrågan på kollektiva resor i Östlig förbindelse ställer
krav på kapacitetsstarka fordon. Stomnätsplanens målstandarder och
kapacitetsintervall indikerar att spårvagn (60 m) är det mest lämpliga
fordonsvalet. Spårväg bedöms även ge en robustare och mer
långsiktigt pålitlig trafik, genom sitt reserverade utrymme och
strukturerande effekter.

Busstrafik genom Östlig förbindelse kan genom sitt finmaskigare nät
med flera linjer fånga in ett större omland med flera längre resor utan
byte. Det ger områden med direktbussförbindelse stora restidsvinster.
Det är möjligt att komplettera spårväg med vissa busslinjer genom
Östlig förbindelse. Busstrafiken bedöms få kapacitetsproblem i det
anslutande vägnätet till Östlig förbindelse, särskilt genom Norra
Djurgårdsstaden.
Spårväg genom Östlig förbindelse kan sammankoppla flera befintliga
spårsystem. Tvärbanan, Lidingöbanan och Spårväg City bildar ett
sammanhängande spårvägsnät och möjliggör för gemensam depå- och
teknikdrift samt samordning av tekniska system (signal). Spårväg ger
ett högre kollektivtrafikresande i Östlig förbindelse jämfört med buss.
Spårväg har därför även störst avlastande effekt på tunnelbanans
centrala snitt.
Det är dyrare att bygga spårväg i Östlig förbindelse än att bygga de
hållplatser, ramper och liknande som behövs för busstrafik, nästan 3,1
miljarder mot drygt 1,1 miljard för investering i busstrafikens
infrastruktur. De höga investeringarna uppvägs av att
driftkostnaderna för den tillkommande busstrafiken är högre än för
spårvägstrafiken, 239 miljoner SEK per år mot 64 miljoner SEK för
spårtrafiken. Spårväg och buss kostar ungefär lika mycket efter cirka
20 år. Med tiden blir buss dyrare än spår.
Relativt övriga studerade objekt inom Sverigeförhandlingen bedöms
kollektivtrafik i Östlig förbindelse kunna ge stor nytta.
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INLEDNING

I det här kapitlet beskrivs
Sverigeförhandlingen samt
trafikförvaltningens uppdrag och leverans.
Sist i detta kapitel finns även en
läshänvisning.
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INLEDNING
Den här rapporten lämnas från trafikförvaltningen till
Sverigeförhandlingens kansli den 12 september 2016.

Läshänvisning
I rapporten redovisas preliminära och översiktliga bedömningar av
kostnader och nyttor för kollektivtrafik i Östlig förbindelse. Efter
inledande kapitel 1 om bakgrunden till uppdraget, följer kapitel 2
om de metoder som har använts för att beräkna kostnader, nyttor
och trafikering. Kostnaderna är uppdelade i investeringskostnader
och drift- och underhållskostnader inklusive räntor. Nyttorna
omfattar restidsnytta. Därefter följer kapitel 3 om vilka
förutsättningar som legat till grund för studerade relationer och
alternativ.
Huvuddelen av rapporten utgörs av kapitel 4 studerade relationer
och alternativ. Där beskrivs relationer och alternativ med karta och
information om utformning, kostnader, nyttor och trafikering.
Därefter följer kapitel 5 jämförelser, där restidsnytta och dess
geografiska spridning samt kostnader för investering, drift och
räntor jämförs mellan studerade utredningsalternativ.
Efterföljande kapitel 6 beskriver konsekvenser, primärt med
avseende på befintlig infrastruktur och trafiksystem. I kapitel 7
beskrivs känslighetsanalyser, i kapitel 8 beskrivs identifierade
osäkerheter och i anslutande kapitel 9 listas medverkande i
utredningen.

Om Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen är en process som är initierad av regeringen.
Syftet är att skapa förutsättningar för att bygga höghastighetsjärnväg
i Sverige och åstadkomma förbättrad kollektivtrafik och utökat
bostadsbyggande i storstäderna. En viktig del i processen är att hitta
finansieringslösningar som involverar flera parter och som kan leda
till ett snabbt genomförande. I Stockholm ska även
finansieringslösningar för en östlig vägförbindelse utredas.
Den organisation som leder processen benämns också
Sverigeförhandlingen och består av två förhandlingspersoner, HG
Wessberg och Catharina Håkansson Boman, samt ett kansli.

2016-09-12
6
SL 2015-0497

INLEDNING
Trafikförvaltningens uppdrag

Trafikförvaltningens leverans

Stockholms läns landsting har två uppdrag i Sverigeförhandlingen.

Trafikförvaltningens leverans består dels av denna rapport, Utredning
av kollektivtrafik i Östlig förbindelse, med utrednings- och
analysresultat för fem utredningsalternativ (UA). Den består också av
två PM, ett som belyser förutsättningarna för spårvägens infrastruktur
samt ett som belyser effekterna om en tunnelbana skulle trafikera i
Östlig förbindelse.

Det ena uppdraget har trafikförvaltningen som i samverkan med
kommunerna i Stockholms län, landstingsstyrelsens förvaltning och
staten ska genomföra utredningar och ta fram underlag inför
Sverigeförhandlingen, däribland kollektivtrafik i Östlig förbindelse.
Följande beslut ligger till grund för trafikförvaltningens uppdrag:
•
•
•

Landstingsfullmäktiges budget 2015, LS 1403-0399
Landstingsfullmäktiges budget 2016, LS-2015-0039
Beslut i trafiknämnden, SL 2015-0497

Det andra uppdraget har landstingsstyrelsen som med stöd av sin
förvaltning företräder Stockholms läns landsting i förhandlingen.
Trafikförvaltningen har även ett uppdrag att tillsammans med
Stockholms stad studera kollektivtrafikförsörjningen av Norra
djurgårdsstaden.

Period för utredningens genomförande
Uppdraget har genomförts under perioden mars till september 2016.

Trafikförvaltningens utredning är i tidigt skede. Den omfattar:
• Sträckningar för de studerade relationerna
• Investeringskostnader utifrån generella nyckeltal
• Drift- och underhållskostnader
• Restidsnytta
• Påverkan på ruttval (resenärens val av resa) och reseflöden
• Trafikerings- och utformningsaspekter
• Systemeffekter
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METOD

I det här kapitlet beskrivs de metoder som
har använts för att beräkna kostnader och
nyttor. De beskrivs i följande ordning:
• investeringskostnad
• drift- och underhållskostnad
• trafikering
• restidsnytta
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INVESTERINGSKOSTNAD
Metod
Investeringskostnaderna beräknas på följande sätt:
•
•

Översiktlig teknisk lösning och grov kostnadsbedömning
utifrån generella nyckeltal.
Investeringskostnaderna har delats upp i fyra block enligt
tabellen nedan.
Block
1

Benämns

Avser

Byggherre-

Egen organisation, projektering,

kostnader

tillstånd, trafikomläggningar
Utgör 25 procent av block 2

2

Bygg och

Vägar, hållplatser, broar, bana,

anläggning inkl.

el, spår, tele. Räknas fram utifrån

BEST

faktiska mängder gånger
nyckeltals kostnader per objekt

3

Marklösen

Ersättning för intrång.
Framräknade kostnader

4

Ekonomiska

Marknad, kompetens egen och

osäkerheter

upphandlad. Utgör 10 procent av
investeringskostnaden

1-4

Summa investeringskostnad

I kostnadsbedömningen har hänsyn tagits till samtliga delar som
avser genomförandet samt åtgärder i angränsande anläggningar, till
exempel ledningsomläggningar och ersättningstrafik. Hänsyn har
inte tagits till andra kostnadsbärande konsekvenser såsom
omläggning av annan infrastruktur eller trafik.
Nyckeltal för bygg och anläggningskostnader
(prisnivå 2016)
Markarbeten exklusive bana i befintlig väg (per
meter)

25 000 SEK

Markarbeten exklusive bana i ny linje (per
meter)

40 000 SEK

Framkomlighetsåtgärder i befintlig väg (per
meter)

5 000 SEK

Bygge av 1+1 väg (per meter)

20 000 SEK

BEST dubbelspår (per meter)

60 000 SEK

Hållplats spårväg (per styck)

5 miljoner SEK

Växlar (per styck)

1 miljon SEK

Hållplats priobuss (per styck)

1 miljon SEK

Trafikljus (per styck)

400 000 SEK

Åtgärder i korsande bro (per styck)

2 miljoner SEK
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INVESTERINGSKOSTNAD
Förutsättningar och antaganden
Kalkylen utgör en steg 1 kalkyl, vilket innebär att kostnaden baseras
på en översiktlig teknisk lösning och grov kostnadsbedömning utifrån
generella nyckeltal. Kalkylen är upprättad utifrån tidigare använda
nyckeltal för spårväg och väg inom Sverigeförhandlingen. För varje
delobjekt har räknats fram längder för sträckor, antal hållplatser och
andra kostnadsdrivande åtgärder som till exempel omläggning av
trafik eller större ledningsomläggningar.
De investeringskostnader som har tagits fram i steg 1 bör främst
användas för att jämföra olika alternativ. För bedömning av
kostnader för enskilda alternativ krävs fördjupade analyser.
För delen spårväg Sickla-Ropsten genom Östlig förbindelse har
tidigare framtagen successiv kalkyl, som genomförts i samarbete med
Trafikverket, använts. Från den succesiva kalkylen har 85
procentvärdet använts.
I tidigare kalkyler inom ramen för Sverigeförhandlingen används ett
påslag för projektering med 15 procent. Erfarenheter från andra
projekt i urban miljö visar dock att denna kostnad ofta är högre. För
jämförbarhet med tidigare kalkyler har dock 15 procent för
projekteringskostnader antagits.
Geotekniska undersökningar saknas.

Spårvägen förutsätts anläggas huvudsakligen i reserverat utrymme
eller planerat gaturum. Det betyder att områden med befintlig
körbana inte har kompenserats för bortfall av körbana för
biltrafiken.
Kollektivtrafikkörfält för Priobuss förutsätts i huvudsak läggas i
befintliga bilkörfält. Angränsade parkeringsytor kommer att tas i
anspråk för att bereda plats för busstrafiken där det är möjligt. För
ett begränsat antal sträckor antas helt nya busskörfält eller bussgator
anläggas.
Depåkostnaden är en schablonkostnad baserad på antal fordon och
en depåkostnad per fordon. I det fortsatta utredningsarbetet
behöver tillkommande depåbehov och befintlig depåkapacitet
studeras mer ingående.
Antal fordon per sträcka är framtaget utifrån antaganden om
trafikering, fordonslängd, medelhastighet och sträckans längd.
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DRIFT- OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD
Metod

Samband

Metoden för att ta fram drift- och underhållskostnaden har i detta
tidiga utredningsskede gjorts för följande två huvudsakliga
kostnadsdelar:
•
Drift och underhåll
•
Räntor och avskrivningar (gäller för hållplats, depå och BEST
– Bana, El, Signal, Tele)
Drift- och underhållskostnaden har räknats ut med följande
generella steg:

Driftkostnaden består av följande kostnadsposter för både buss och
spår.

Information om aktuellt alternativ
Linjelängd

Restid

Turtäthet

Fordonsbehov

Stationer/
Hållplatser

Depåer

Utbudstimmar

Utbudskilometer

Schabloner som är generella för alla alternativ
Effektivitet

Löner

Underhållskost
nad

Overhead

Driftkostnad per objekt

•
Fordon
Fordon innehåller underhållskostnad samt avskrivningar och
räntor för bussinvesteringar. Fordonskostnaden drivs av
utbudstimmar, investeringskostnad för fordon samt antagen
räntenivå.
•
Hållplats/BES/Depå
Innehåller underhållskostnad för anläggningen samt betalvärdar
vid hållplatser och i fordon

Beräkning av utbud för aktuellt alternativ
Avgångar

•
Trafikdrift
Trafikdrift är framförallt förarkostnader samt drivmedel/drivström
och påverkas av objektets utbudstimmar, utbudskilometer samt
antaganden om effektivitet i utbudet.

Påslag

•
Generella kostnader
Hit hör trafikledning/arbetsledning, IT, försäkringskostnader
Bedömda räntekostnader kan räknas om utifrån resultatet av en
eventuell successiva kalkylering.
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BERÄKNINGSANTAGANDEN
Metodutveckling

Förutsättningar och antaganden

I utredningar som tidigare tagits fram inom Sverigeförhandlingen har
kostnadssammanställningar över 60 år antingen varit uträknade utan
diskontering med kostnadsökning på 2 procent per år eller bara
diskonterade med 3,5 procent per år utan att ta hänsyn till
kostnadsökningar. I denna rapport har vi valt att kombinera dessa för att
ge en mer rättvisande bild av den nuvärdesberäknade kostnaden.
Kostnaden över 60 år är därför inte jämförbar med tidigare rapporter.

Utredningen bygger i övrigt på följande förutsättningar och
antaganden:

Kassaflödesberäkning
Baserat på de beräkningar av investering och driftkostnad som görs tas
en uppskattning av totala kassaflödet för 60 år fram, detta innehåller :
•
Investeringskostnad för anläggning samt spårfordon, över 60 år
antas spårfordon reinvesteras en gång, ingen reinvestering i
anläggningen.
•
Räntekostnad: Bygger på en linjär avskrivning och en kalkylränta
på 4 procent under hela driftperioden. Denna räntenivå har även
använts för övriga objekt inom Sverigeförhandlingen. Objekten
antas ha en linjär avskrivning som påbörjas i samband med
driftstart.
•
Drift och underhållskostnad, antas uppkomma i samband med
driftstart.
I utredningen redovisas kostnaden som ett nuvärdesberäknat värde för
drift, underhåll och räntor under 60 år. Nuvärdet bygger på följande
komponenter:
•
•

Årliga kostnadsökningar med 2 procent per år, basår 2016
Diskonteringsränta på 3,5 procent (enligt ASEK och riktlinjer för
att beräkning av samhällsekonomi).

•

Ersättningstrafik ingår inte i driftkostnaden

•

Effekten av att annan busstrafik kan tillgodogöra sig
föreslagna framkomlighetsåtgärder och därmed få minskade
driftkostnader är inte beaktad

•

För spår är en konduktör per avgång inkluderad men ingen
övrig bemanning av hållplatser (motsvarar en kostnad på 19
miljoner SEK/år i UA3).

•

I investeringskostnaden finns ett antagande om
reinvesteringskostnad för följande delar av investeringen:
– Fordon – buss: Antas behöva nyanskaffas vart 14:e år
– Fordon – spår: Antas behöva nyanskaffas efter 30 år
– Depå: Antas behöva nyanskaffas efter 50 år

Räntekostnaden innehåller osäkerheter gällande storleken på
investering och framtida räntenivåer. Med en ränta på 2 procent
halveras räntekostnaderna, vilket framförallt påverkar
räntekostnaderna för de investeringstunga spåralternativen.
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RESTIDSNYTTA
Samband
I en trafikanalys är alla resenärer rationella och gör sina val utifrån
restid. Flera olika komponenter ingår i begreppet restid till
exempel gångtid till eller från en hållplats eller station, gångtid vid
byte och väntetid vid byte.
Om restiden med kollektivtrafik minskar kommer en del bilister
lockas över till kollektivtrafiken. Hur många bilister som byter
färdmedel beror på hur stor restidsförkortningen är, hur lång tid
motsvarande bilresa tar, kostnader för parkering, trängselskatt och
biljettpris, hur stor kollektivtrafikandelen är initialt osv.
Om restiden med ett befintligt kollektivtrafikmedel förkortas eller
om ny kollektivtrafik läggs till i modellen kommer det ske en
överflyttning från annan kollektivtrafik, givet att det finns andra
kollektiva färdmedel i samma stråk. Hur stor överflyttningen blir
beror på hur stor restidsförkortningen är.
Exempel på sådant som förkortar restiden för
kollektivtrafikresenärer är:
• om hastigheten på en linje ökar
• om antalet stations- eller hållplatsstopp minskar
• om turtätheten förbättras
• om bytespunkten förbättras
• om antalet byten minskar
• om stationer eller hållplatser lokaliseras så att gångavstånden
till eller från viktiga start- eller målpunkter förkortas

Om tätbefolkade bostadsområden knyts ihop med viktiga
arbetsplatsområden ger det ofta stora restidsnyttor. Centrala
Stockholm är länets viktigaste arbetsplatsområde varför åtgärder
som förbättrar resmöjligheterna dit ger stora restidsnyttor.
Investering i förbättrade tvärförbindelser ger generellt lägre nyttor
eftersom konkurrensen med bil i tvärled är större med anledning
av mindre trängsel i vägnätet. Tillgången till parkering är också
bättre vilket gynnar bilister. Bättre tvärförbindelser är efterfrågat
och är också en förutsättning för att fastslagen regional inriktning
enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
(RUFS 2010) med regionala kärnor ska kunna understödjas.
Långa sammanhängande linjer som förbinder flera viktiga startoch målpunkter utan byten ger ofta stora restidsvinster spridda
över stora geografiska områden (regional effekt).
Ökat kollektivtrafikresande och färre bilresor leder till högre
miljönyttor och om restiden med kollektivtrafik minskar antas det i
förlängningen få positiva effekter både på arbetsmarknaden och
näringslivet. På sikt kan en sådan förändring även leda till sociala
nyttor i form av minskat utanförskap, att områden med olika social
karaktär knyts samman etc.
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RESTIDSNYTTA
Metod

Förutsättningar och antaganden

Restidsnytta redovisas i SEK utifrån den restidsvinst i minuter
som uppstår i hela länet av att ny infrastruktur byggs.
Restidsnytta har i dessa trafikanalyser beräknas med hjälp av
modellerna SIMS och Visum.

Följande förenklingar har gjorts i analyserna:
•
Nyttorna med annan busstrafik som partiellt kan köras i stråket är
inte medräknade. Ökad framkomlighet i stråket som nyttjas av
annan busstrafik är inte heller medräknad, nyttorna kan därmed
vara underskattade.

Prognosmodellen SIMS beräknar resandet uppdelat på typ av resa
och färdsätt. Modellen tar hänsyn till länets befolknings- och
arbetsplatsstruktur, restider i trafiksystemet, bilinnehav,
kostnads- och inkomstutveckling samt åldersfördelning. Modellen
förutsätter att varje resenär är rationell i sina val och reser på det
sätt som innebär kortast restid.
Nätverksmodellen Visum har använts för att fördela
kollektivtrafikresenärerna i kollektivtrafiksystemet.
Trafikförvaltningens Visummodell omfattar hela Stockholms län
och delar av Mälardalen. I modellen analyseras resandet med
kollektivtrafiken under en genomsnittlig vintervardagsmorgon,
den tidsperiod då resandet generellt sett är som störst under hela
dygnet.
Trafikanalyser bör i första hand användas för att jämföra olika
varianter av åtgärder. Absolutnivån av olika resultat ska tolkas
med försiktighet då antagandena de bygger på kan vara osäkra.
En expertworkshop genomfördes den 22 april där vägkapacitet
och framkomlighet i Östlig Förbindelse och dess anslutande
vägnät diskuterades utifrån erfarenheter från tidigare genomförda
analys och simuleringar. Vi denna workshop diskuterades även
möjlig framkomlighet för buss i studerade sträckningar, samt
effekt och behov av framkomlighetsåtgärder för att säkra bussens
framkomlighet på sträcka och i korsning.

•

I detta skede är det enbart resandet med kollektivtrafiken som
analyserats. Om restiderna med kollektivtrafiken minskar brukar
följden bli att bilister flyttar över till kollektivtrafiken. Den effekten
har inte analyserats fullt ut, den har approximerats med en
elasticitetsmodell. Analyserna beaktar inte heller att exploateringar
kan ge ett ökat bilresande med trängsel och köer i vägnätet som
följd.

•

I de studerade stråken har ingen eller endast liten reducering av
annan busstrafik skett. Vilket gör att restidsnyttan kan vara något
överskattad samtidigt som resandet med den nya kollektivtrafiken
kan vara underskattad. Busslinje 76 Hammarbyhamnen-Ropsten
har tagits bort från samtliga UA.

•

I de studerade stråken där busstrafiken bedöms bli mycket tät, ner
mot 1 minuters trafik, har inte resenärerna fått ta del av hela
restidsnyttan som den täta trafiken ger. Detta eftersom det bedöms
uppstå regularitetsproblem vid så tät trafikering, vilket medför att
bussarna inte ankommer med jämna intervall. I några fall har
därför en något lägre turtäthet (3 minuter) använts i beräkningen
av restidsnytta. I samma fall har en något högre turtäthet (2
minuter) använts för beräkning av driftskostnad. Syftet har varit att
i analysen spegla den turtäthet som resenären upplever av en linje
med dålig regularitet.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

I det här kapitlet beskrivs
vilka förutsättningar som
legat till grund för studerade
relationer och alternativ.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Prognosår

Analyserna har gjorts för prognosåret 2030. Det innebär att indata till
modellerna, exempelvis antal boende och infrastruktur, speglar år 2030.

Markanvändning
Markanvändningen (som används för alla trafikförvaltningens utredningar inom Sverigeförhandlingen) är RUFS 2010 uppskriven med fem
procent, inklusive tillkommande bostäder enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse . Dessutom tillkommande bostäder som bedöms ha en
koppling till något av de 22 alternativen som initialt ingått i landstingets
utredning av storstadsåtgärder. Antalet bostäder lämnades till
trafikförvaltningen hösten 2015.

Planerad utveckling
Följande planerade åtgärder förutsätts vara färdigställda:
Östlig förbindelse färdigställd i bergtunnel, 80 kilometer per timme. I
huvudtunnlarna och i på- och avfartsramper för busstrafik förutsätts
busskörfält
•

Spårväg syd utbyggd sträckan Älvsjö-Flemingsberg

•

Spårväg City förlängd till Centralen och Ropsten, samt
sammankopplad med Lidingöbanan

•

Utbyggd tunnelbana enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse.

•

Merparten av Nackas busstrafik matar till tunnelbanan vid Nacka C
via ny bussterminal och angör inte längre Slussen

• Citybanan

•

Merparten av Värmdös busstrafik har Slussen som ändhållplats

• Roslagsbanan uppgradering

•

Tvärbanan förlängd till Sickla station och ansluter därmed till
Saltsjöbanan samt förlängd till Helenelund

• Saltsjöbanans upprustning

Figuren visar i blått de spår och banor som förutsätts vara
färdigställda i analyser av kollektivtrafik i Östlig förbindelse.
Gått visar de banor som studeras i Sverigeförhandlingen.

• Röda linjens uppgradering

• Förbifart Stockholm
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Stomnätsplanen
Stomnätsplanen för Stockholms län antogs av Stockholms läns landstings trafiknämnd i
februari 2014. Det är en behovsanalys av stomlinjenätet utveckling fram till år 2030.
I planen fastslås vilken standard och prestanda som ska gälla för utformning och
framkomlighet i stomnätet. Utifrån dessa principer har ett utvecklat stomlinjenät tagits
fram med bland annat 11 regionala stombusslinjer, utveckling av spårväg och
tunnelbana.
I planen pekas Tvärbanans förlängning från Sickla Udde mot Frihamnen och vidare
mot Hagastaden/Karolinska alternativt Universitetet ut som en tänkbar framtida
kapacitetsförstärkning bortom år 2030.
Stomnätsplanen fastslår bland annat gränsvärden för turtätheter, komfortkrav och
kapaciteter för olika trafikslag. Maximal rekommenderad turtäthet är två minuter per
stråk. För system som är helt separerade på egen infrastruktur, såsom tunnelbana, kan
högre turtäthet vara aktuell om den behövs av kapacitetsskäl. I ytterstaden ska
eftersträvas att inte köra tätare än 5 minuters trafik.
Val av trafikslag baseras framförallt på resandeunderlag och kapacitetsbehov.
Kapaciteten för respektive trafikslag är styrda av rekommenderad turtäthet och
komfortkrav.
Kapacitetsgräns för traditionell ledad stombuss är 2000 resenärer per riktning i
maxtimmens dimensionerande snitt. Med dubbeldäckare kan kapacitetstaket utökas till
2800 resenärer.

Fordonslängd
Sittplatskapacitet
per fordon
Ståplatskapacitet
per fordon
Kapacitetsintervall
Medelhastighet

Ytterstadsstombuss

Dubbelledbuss

Dubbeldäckare

Snabbspårvagn

Tunnelbana

Pendeltåg

18 m

24 m

12 m

2x30 m

3x46,5 m

214 m

55

65

80

155

380

750

60

120

60

265

675

1050

200-2000

500-2700

600-2800

1200-7800

3000-21000

5800-28000

20-65 km/h

20-65
km/h

20-65
km/h

25-35
km/h

30-40 km/h

50-80 km/h

Figuren visar det utvecklade stomnätet enligt
Stomnätsplanen
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Norra Djurgårdsstaden
Norra Djurgårdsstaden är ett stort stadsutvecklingsområde i paritet med Hagastaden.
Utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden innebär totalt cirka 35 000 boende och 50
000 arbetsplatser i området där Östlig förbindelse ansluter till innerstaden. Det stora
antalet arbetsplatser kommer göra Norra Djurgårdsstaden till en viktig regional
målpunkt och förväntas generera stort resande med kollektivtrafik, bil, gång och
cykel. Området har även höga ambitioner avseende både stadsutveckling och miljö,
med en innerstadslik stadsstruktur med mycket goda möjligheter att gå och cykla
inom samt till och från området.
I södra delen av Norra Djurgårdsstaden ligger Frihamnspiren med betydande färjeoch hamntrafik. Befintlig hamnverksamhet ställer stora krav på transportkapaciteten
genom området för att snabbt kunna tömma och lasta fartyg och färjor. Norr om
Frihamnspiren ligger Värtahamnen och Värtahamnspiren i nära anslutning till Norra
länken.
Norra Hamnvägen utgör huvudgatan genom området och sammankopplar Loudden,
Frihamnen och Värtahamnen/Värtapiren med Norra länken, vilket tidvis innebär
hård belastning utan alternativa ruttval. Norra Hamnvägen ska säkerställa att
hamntrafiken snabbt kan tömmas under rusningstrafik.
Längs Norra Hamnvägen har en förlängning av Spårväg City studerats tillsammans
med lokal busstrafik. Efterfrågan på kollektivtrafikresande i är högt i stråket längs
Norra Hamnvägen och kapacitetsbehovet motiverar enligt Stomnätsplanen
spårvägstrafik.
Det är i dagsläget oklart var Östlig förbindelse kommer att ansluta till Norra
Hamnvägen. Det är även oklart om Frihamnspiren kommer få en direkt anslutning till
Östlig förbindelse. Norra Hamnvägen blir på så vis en trång sektion där flera
funktioner ska samsas. Därtill kommer det finnas betydande behov för både
fotgängare och cyklister att korsa Norra Hamnvägen.

Figuren visar (i blått) geografisk utbredning av
Norra Djurgårdsstaden

Figuren visar förslag på vägnät i
delar av Norra Djurgårdsstaden
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Banor som kan trafikeras med
spårvagn
I närheten av Östlig förbindelse finns ett antal
separata banor som kan trafikeras med spårvagn.
Genom att binda samman och samtrafikera kan
effektiviseringsvinster uppnås genom att befintlig
infrastruktur (bana och depå) merutnyttjas:
•
Byggda: Tvärbanan, Saltsjöbanan,
Lidingöbanan
•

Planerade: Spårväg City, Kistagrenen,
Tvärbanan till Sickla

•

I Sverigeförhandlingen: Spårväg syd

Depå för buss och spårvagnar
Lokalisering och kapacitet i befintliga och
planerade depåer med hänsyn till utvecklad
kollektivtrafik är av stor vikt för resurseffektiv
depådrift med komplett serviceutbud.

Rissnedepån
Cirka 30 platser
AGA-depån
Cirka 40 platser

Ulvsundadepån
Cirka 60 platser

Brommadepån
Cirka 7-20 platser

Det är en fördel om befintliga depåer kan
merutnyttjas istället för att investera i ny depå.
Depåer för buss har större flexibilitet än
spårdepåer, vilka förutsätter anslutande
spårsystem.
Genom anslutning till byggda eller planerade
banor som kan befintliga eller planerade
spårvagnsdepåer merutnyttjas, exempelvis:


AGA-depån, Rissnedepån, Ulvsundadepån,
Brommadepån och Kungens kurva depån.

Kungens Kurva
depån
Cirka 30-40 platser

Figuren visar kapacitet i befintliga och planerade depåer samt i framtida möjliga depåer
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STUDERADE
RELATIONER
OCH ALTERNATIV

I det här kapitlet beskrivs studerade
utredningsalternativ med karta samt med
information om utformning, trafikering,
nyttor och systemeffekter.
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ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
I denna kapitel ges en sammanfattande bild av studerade relationen
och alternativ med en kartbild och en kort beskrivning av utformning,
kostnad, nytta och trafikering.
Resultaten har tagits fram utifrån förenklingar och antaganden enligt
tidigare redovisade metoder för utredningar inför
Sverigeförhandlingen.
De siffror och bilder som presenteras kan användas för att jämföra
olika alternativ. För bedömning av kostnader och nyttor för enskilda
alternativ krävs fördjupade analyser.
Studerade alternativ utgår ifrån föreslagen sträckning för Östlig
förbindelse i bergtunnel. Föreslagna busslinjer i Östlig förbindelse
förutsätts gå i biltunneln. Föreslagna spårlinjer i Östlig förbindelse
förutsätts gå i separat spårtunnel parallellt med biltunneln.
Spårdragningen i Östlig förbindelse är identisk med den som utreds
inom Trafikverkets planläggningsprocess för Östlig förbindelse. Mer
information finns på: http://www.trafikverket.se/ostligforbindelse
Föreslagna linjesträckningar utgår till stor del från Stomnätsplanen.
Föreslagna linjesträckningar har inte samråtts med berörda
kommuner.
Inom studien har behov av framkomlighetsåtgärder identifierats för
att säkra kollektivtrafikens framkomlighet utifrån antagna restider. De
framkomlighetsåtgärder som antagits, exempelvis busskörfält, har ej
samråtts med berörd väghållare.
Totalt har fem utredningsalternativ studerats: UA1, UA2, UA3,
UA4 och UA5. Av dessa har tre utredningsalternativ studerats vidare
med avseende på nyttor och kostnader: UA1, UA3 och UA4.
De fem utredningsalternativen har jämförts mot ett
jämförelsealternativ (JA) som omfattar en Östlig förbindelse helt
utan kollektivtrafik.

Figuren visar geografisk utbredning för Östlig förbindelse i
bergtunnel.

Tunnelsektion med separat dubbelspårsstunnel för spårväg
(blått) vid sidan av trafiktunnlarna med 3 körfält vardera
(grönt)
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UTREDNINGSPROCESSEN
De fem utredningsalternativen har utretts olika långt. Främst till följd av lärdomar under utredningsarbetets gång.

UA1
Buss

UA2 Priobuss

UA3
Spår

UA4
Spår plus

UA5
Spår plus med
ytterligare trafik

Studie av
utformning och
trafikering

Studie av
efterfrågan på
resor och
resflöden

Studie av
utformning och
trafikering

Studie av
efterfrågan på
resor och
resflöden

Studie av
utformning och
trafikering

Studie av
efterfrågan på
resor och
resflöden

Studie av
utformning och
trafikering

Studie av
efterfrågan på
resor och
resflöden

Studie av
utformning och
trafikering

Studie av
efterfrågan på
resor och
resflöden

Beräkning av
restidsnytta

Beräkning av
kostnader

Efterfrågan på resor bedömdes bli högre
än vad som är kapacitetsmässigt möjligt
för bussen att hantera med fortsatt hög
prioritet

Beräkning av
restidsnytta

Beräkning av
restidsnytta

Beräkning av
kostnader

Beräkning av
kostnader

Utredningsalternativet är en
framtidsutblick som skulle kunna
realiseras i ett senare skede

Utredningsalternativet
är en framtidsutblick
som visar nyttor av
ytterligare anslutande
spårutbyggnad
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UTREDNINGSALTERNATIV – GEOGRAFISK UTBREDNING
UA1 Buss och UA2 Priobuss
UA1 och UA2 innebär att busslinjerna
täcker in stora omland. Befintliga och
planerade linjer merutnyttjas.
UA2 Priobuss har antagits få bättre
framkomlighet än UA1 Buss, vilket
förutsätter framkomlighetsåtgärder för
busstrafiken.

Figuren illustrerar studerade alternativ UA1 Buss och UA2 Priobuss.
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UTREDNINGSALTERNATIV - GEOGRAFISK UTBREDNING
UA3 Spår
UA3 Spår innebär spår igenom Östlig förbindelse.
Spårdragningen överensstämmer med den som utreds
inom Trafikverkets planläggningsprocess för Östlig
förbindelse. Tvärbanan vid Båtbyggargatan (Sickla
Udde) kopplas samman med Spårväg City vid hållplats
Lindarängsvägen.
Busslinje 904 Danderyd – Tyresö kompletterar i
reserelation där spår saknas.

Lindarängsvägen

Sickla udde

Figuren illustrerar studerade alternativ UA3 Spår.

Tvärbanan, Lidingöbanan och Spårväg City bildar ett
sammanhängande spårvägsnät.
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UTREDNINGSALTERNATIV - GEOGRAFISK UTBREDNING
UA4 Spår plus

UA4 Spår plus innebär spår genom Östlig förbindelse. Tvärbanan
vid Båtbyggargatan (Sickla Udde) kopplas samman med Spårväg
City vid hållplats Lindarängsvägen i likhet med UA3. Därtill
innehåller Spår plus även följande spårutbyggnader:
• Ny spårväg mellan Järla – Nacka C och spårkoppling i Sickla
station. Samtrafik med spårvagn och tåg sträckan Sickla – Järla.
• Nya spår mellan Norra Djurgårdstaden – Odenplan –
Sundbyberg, vilket sluter tvärbaneringen.
Lindarängsvägen

• Nya spår mellan Globen – Älvsjö, vilket kopplar samman med
Spårväg syd.
Tvärbanan, Spårväg syd, Lidingöbanan, Spårväg City och
Saltsjöbanan bildar ett sammanhängande spårvägsnät med
kombitrafik på Saltsjöbanan.
Busslinje 904 Danderyd – Tyresö kompletterar i en relation där
spår saknas.

Figuren illustrerar studerade alternativ UA4 Spår plus.
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UTREDNINGSALTERNATIV - GEOGRAFISK UTBREDNING
UA5 Spår plus med ytterligare trafik
UA5 innebär samma infrastruktur som UA4, men
ytterligare trafikering med tillkommande och
förändrade tvärförbindelser:
• Spårvagnslinje mellan Lidingö och Sundbyberg, via
bland annat Odenplan.
• Spårvagnslinje mellan Spårväg syd och Nacka C, via
bland annat Gullmarsplan.
Tvärbanan, Spårväg syd, Lidingöbanan, Spårväg City
och Saltsjöbanan bildar ett sammanhängande
spårvägsnät.
Busslinje 904 Danderyd – Tyresö kompletterar i en
relation där spår saknas.

Figuren illustrerar studerade alternativ UA5 Spår plus med ytterligare trafik.
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UTREDNINGSALTERNATIV - UTFORMNING OCH TRAFIKERING
UA1 Buss

ALTERNATIV
Buss 901: Älvsjö – Östlig förbindelse – Ropsten, 3 minuterstrafik
Buss 902: Sundbyberg - Odenplan – Östlig förbindelse –
Ektorp/Orminge, 4 minuterstrafik
Buss 903: Ropsten - Östlig förbindelse – Gustavsberg, 10
minuterstrafik
Buss 904: Danderyds Sjukhus - Östlig förbindelse - Tyresö C, 5
minuterstrafik

Figuren illustrerar stråk i UA1 Buss med resflöden > 100 resenärer
under förmiddagens maxtimme

UTFORMNING
I Östlig förbindelse antas god framkomlighet genom variabla
busskörfält i Östlig förbindelse och i anslutande ramper. Längs övriga
delar av busslinjerna har vissa framkomlighetsförbättrande åtgärder
antagits för att dagens framkomlighet ska kunna upprätthållas även
om busstrafikflödena ökar rejält. Vändkapaciteten vid linjernas
ändhållplatser och kapaciteten vid vissa centrals belägna hållplatser
bedöms behöva utökas.
TRAFIKERING
Alternativet innebär nya busslinjer mellan Älvsjö och Ropsten,
Sundbyberg och Nacka, Ropsten och Värmdö, samt Danderyd och
Tyresö via Östlig förbindelse. Totalt trafikeras 75 hållplatser i
alternativet.
NYTTA
Det är framförallt den nya resmöjligheten över Östlig förbindelse som
ger restidsnyttor. Efterfrågan på bussresor över Östlig förbindelse blir
så stor att bussens kapacitet inte räcker till enligt Stomnätsplanen
kapacitetsintervall. Busstrafiken genom Östlig förbindelse skulle bli
tät, motsvarande cirka en buss varje minut, vilket bedöms medföra
regularitets- och framkomlighetsproblem. I Östlig förbindelse kan det
hanteras genom att kollektivtrafikkörfältet blir permanent. Men på
anslutande vägnät blir det stora bussflödet svårare att hantera.
SYSTEMEFFEKTER
Trafikupplägget följer flera utpekade stomlinjer i Stomnätsplanen och
sammankopplar Älvsjö-Gullmarsplan, Tyresö-Sickla/Norra
Djurgårdsstaden, Norra Djurgårdsstaden – Ropsten/Danderyds
sjukhus/Odenplan-Solna.
Busstrafiken kan med sitt finmaskigare nät med flera längre linjer,
fånga in ett större omland. Det ger flera områden direktresor utan
byten med restidsvinster och ökat tillgänglighet till östra
regioncentrum.
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UTREDNINGSALTERNATIV – UTFORMNING OCH TRAFIKERING
UA2 Priobuss

UTFORMNING
Alternativet innebär egna busskörfält i Östlig förbindelse och i
ALTERNATIV
anslutande ramper samt nya framkomlighetsåtgärder i stråken
Priobuss 901: Älvsjö - Östlig förbindelse – Ropsten, 2 minuterstrafik
Älvsjö-Östlig förbindelse och Sundbyberg C-Solna C-Östlig
Priobuss 902: Sundbybergs C – Östlig förbindelse – Ektorp/Orminge, 2
förbindelse. Åtgärderna består i anläggande av signalprio,
minuterstrafik
busskörfält och bussgator. Även hållplatserna längs stråket rustas
Priobuss 903: Ropsten - Östlig förbindelse – Gustavsberg, 10 minuterstrafik upp förökad kapacitet och till god standard med skärmtak och viss
möblering. Åtgärderna innebär kraftiga begräsning av vägtrafikens
Priobuss 904: Danderyds Sjukhus – Östlig förbindelse – Tyresö C, 5
framkomlighet i vissa stråk till följd av anläggande av busskörfält.
minuterstrafik
Kostnad för vägtrafikens restidsförluster är inte beräknad.
Vändkapaciteten vid linjernas ändhållplatser bedöms behöva
utökas.
TRAFIKERING
Alternativet innebär samma trafikering och samma hållplatslägen
som i UA1 Buss, men busslinjerna har en högre medelhastighet.
NYTTA
Efterfrågan på bussresor över Östlig förbindelse blir så stor att
bussens kapacitet inte räcker till i enlighet med Stomnätsplanens
kapacitetsintervall. Busstrafiken genom Östlig förbindelse skulle bli
tät, motsvarande cirka en buss varje 45:e sekund, vilket bedöms
medföra regularitets- och framkomlighetsproblem. Efterfrågan på
resor bedömdes bli högre än vad som är kapacitetsmässigt möjligt
för bussen att hantera med fortsatt hög prioritet.
Utredningsalternativet Priobuss, som innebär högprioriterad buss
med god framkomlighet, har därför inte utretts vidare.
SYSTEMEFFEKTER
Trafikupplägget ger motsvarande systemeffekter som UA1 Buss.
Priobuss förutsätter framkomlighetsåtgärder för buss med
konsekvenser på övrig vägtrafiks framkomlighet som följd.
Figuren illustrerar stråk i UA2 med resflöden > 100 resenärer under förmiddagens maxtimme
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UTREDNINGSALTERNATIV - UTFORMNING OCH TRAFIKERING
UA3 Spår

ALTERNATIV
Spårvagn 20: Sickla station – Östlig förbindelse – NDS – Ropsten – AGA,
6 minuterstrafik
Spårvagn 22: Tvärbanans Solnagren förlängs: Östlig förbindelse – NDS –
Ropsten, 6 minuterstrafik
Buss 904: Danderyds Sjukhus – Östlig förbindelse – Tyresö C, 5
minuterstrafik
UTFORMNING
Alternativet innebär nya spår i parallell tunnel till Östlig förbindelse och
genom Norra Djurgårdsstaden till Ropsten. På så vis sammanbinds
Tvärbanan vid hållplats Sickla udde med Spårväg City vid hållplats
Lindarängsvägen och med Lidingöbanan vid Ropsten. Nya anslutningar till
Östlig förbindelse för spår förutsätts även vid Sickla Udde och Loudden i
Norra Djurgårdsstaden. Vid Sickla udde anläggs även en bytespunkt
mellan bussar på Värmdöleden och Tvärbanan. Det är en viktig
infrastrukturinvestering för att sprida nyttan med spårvagn i Östlig
förbindelse till större del av ostsektorn.
TRAFIKERING
Alternativet innebär ny tvärbanelinje mellan Sickla station och Ropsten
samtidigt som tvärbanelinjen från Solna förlängs från Sickla udde till
Lidingö. Förslaget kompletteras av ny busslinje mellan Danderyd och
Tyresö.
NYTTA
Det är framförallt den nya resmöjligheten över Östlig förbindelse som ger
restidsnyttor. Anslutningen till Lidingöbanan möjliggör restidsnyttor för
Lidingö samt samutnyttjande av depån vid AGA.
SYSTEMEFFEKTER
Tvärbanan och Lidingöbanan- Spårväg City bildar ett sammanhängande
spårvägsnät. Möjliggör för gemensam depå- och teknikdrift samt
samordning av tekniska system (signal).

Figuren illustrerar stråk i UA3 Spår med resflöden > 100 resenärer
under förmiddagens maxtimme

2016-09-12
29
SL 2015-0497

UTREDNINGSALTERNATIV - UTFORMNING OCH TRAFIKERING
UA4 Spår plus

ALTERNATIV
Buss 904: Danderyds Sjukhus – Östlig förbindelse – Tyresö C, 5 minuterstrafik
Spårvagn 20: Nacka C - Östlig förbindelse – Odenplan – Solna C – Sundbyberg
C, 6 minuterstrafik
Spårvagn 22: Tvärbanans Solnagren förlängs: Östlig förbindelse – Ropsten, 6
minuterstrafik
Spårvagn 23: Tvärbanans Kistagren förlängs till Nacka C, 6 minuterstrafik
Spårvagn 25: Spårväg syd förlängs till Gullmarsplan – Östlig förbindelse – AGA,
6 minuterstrafik
UTFORMNING
Alternativet innebär de nya spår som föreslås i UA3, ytterligare spårutbyggnad
mellan Sickla och Nacka, Norra Djurgårdstaden och Sundbyberg samt mellan
Globen och Älvsjö.
TRAFIKERING
Alternativet innebär ny tvärbanelinje mellan Nacka och Sundbyberg,
Kistagrenens förlängs från Sickla Station till Nacka och Spårväg syd förlängs till
Lidingö. Förslaget kompletteras av ny busslinje mellan Danderyd och Tyresö.
NYTTA
Det är den nya resmöjligheten över Östlig förbindelse i kombination nya
resmöjligheter mellan olika spårsystem och från ett större upptagningsområde
som ger restidsnyttor.
SYSTEMEFFEKTER
Spårväg syd, Saltsjöbanan, Spårväg City och Lidingöbanan sammanbinds med
Tvärbanan samtidigt som Tvärbaneringen sluts. Det möjliggör för gemensam
depå- och teknikdrift samt samordning av tekniska system (signal). UA4 innebär
jämfört med UA3 att större knutpunkter så som nya stationen vid Odenplan,
Älvsjö station och Nacka C nås. Samtidigt ökar tillgängligheten till Solna C och
Sundbybergs C. Spårlänken Norra Djurgårdsstaden-Solna underlättar
tvärresandet norr om innerstaden och tar hand om det ökade resandet från
Odenplan med anledning av Citybanan

Figuren illustrerar stråk i UA4 Spår plus med resflöden > 100
resenärer under förmiddagens maxtimme
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UTREDNINGSALTERNATIV - UTFORMNING OCH TRAFIKERING
UA5 Spår plus med ytterligare trafik
ALTERNATIV
Buss 904: Danderyds Sjukhus – Östlig förbindelse – Tyresö C, 5
minuterstrafik
Spårvagn 20: Nacka C - Östlig förbindelse – Solna/Sundbyberg, 6
minuterstrafik
Spårvagn 21: Lidingöbanan förlängs till Solna/Sundbyberg, 6 minuterstrafik
Spårvagn 22 och 23: Tvärbanan vänder vid Mårtensdal
Spårvagn 24: Spårväg syd förlängs till Nacka C, 6 minuterstrafik
Spårvagn 25: Älvsjö - Östlig förbindelse – AGA, 6 minuterstrafik
UTFORMNING
Alternativet innebär samma spårutbyggnad som UA4, Spårväg i Östlig
förbindelse med utbyggnad.
TRAFIKERING
Alternativet innebär ny tvärbanelinje mellan Nacka och Sundbyberg, Spårväg
syd förlängs till Nacka och kompletteras av en ny linje mellan Älvsjö och
Lidingö. Lidingöbanan förlängs till Sundbyberg. Förslaget kompletteras av ny
busslinje mellan Danderyd och Tyresö.
NYTTA
Restidsnyttan bedöms vara större än för övriga utredningsalternativ. Det är
de tillkommande resmöjligheterna på tvären mellan olika spårsystem som ger
tillkommande restidsnyttor. Sammanhängande spårsystemen ger även
teknisk nytta. Utredningsalternativet ska ses som en framtidsutblick har
därför inte studerats vidare.
SYSTEMEFFEKTER
Tvärbanan, Spårväg syd, Lidingöbanan, Spårväg City och Saltsjöbanan bildar
ett sammanhängande spårvägsnät. Möjliggör för gemensam depå- och
Figuren illustrerar stråk i UA5 Spår pus med ytterligare trafik med
teknikdrift samt samordning av tekniska system (signal). UA5 innebär
resflöden > 100 resenärer under förmiddagens maxtimme
jämfört med UA4 ökade möjligheter för resande i tvärled och ytterligare ökad
tillgänglighet till Odenplan, Älvsjö station, Solna C och Sundbybergs C.
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JÄMFÖRELSER

I det här kapitlet jämförs restidsnytta och
dess geografiska spridning samt kostnader
för investering, drift och räntor mellan
studerade utredningsalternativ.
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GEOGRAFISK SPRIDNING AV RESTIDSNYTTA
Staplarna i kartbilden visar den geografiska spridningen av
restidsnyttan för UA1, UA3 och UA4. Staplarna i
diagrammet visar summan av restidsvinsterna för alla
boende i respektive område, vilket innebär att staplarnas
höjd indikerar i vilka områden restidsvinsterna är som störst
och var ytterligare bostäder ger bidrag till respektive
alternativs totala restidsnytta.
Störst restidsnytta uppnås för boende och verksamma i
Stockholm, särskilt i Norra Djurgårdsstaden, Hammarby
sjöstad och Sickla. Kompletterande länkar med buss eller
spår sprider nyttorna till Nacka, Värmdö, Lidingö, Tyresö,
Haninge, Solna och Sundbyberg.
Konsekvenser för biltrafikens restider har inte beräknats
beroende på i vilken grad de olika alternativen kräver
omfördelning av biltrafikyta eller hög turtäthet påverkas
biltrafiken i olika grad
Restidsnytta
hela
kalkylperioden
UA1
[Miljarder SEK] Buss
Stockholm
Nacka
Solna
Huddinge
Värmdö
Lidingö
Tyresö
Haninge
Sundbyberg
Järfälla
Totalt hela länet

1,7
1,3
0,3
0,0
0,2
0,3
0,3
0,2
0,0
0,0
4,3

UA3
Spår

UA4
Spår plus
2,7
6,6
1,6
2,6
-0,1
1,0
0,1
0,8
0,6
0,7
0,4
0,6
0,4
0,4
0,3
0,4
0,0
0,3
0,0
0,2
5,9
14,4

Figuren visar summa restidsnytta för alla boende i respektive område under
förmiddagens maxtimme.
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FÖRÄNDRAT RESANDE
Kollektivtrafik
Under morgonens maxtimme är resandet norrut tydligt
dimensionerande, till följd av bostadsområden i söderort och
ostsektorn som vill nå arbetsplatser i östra delen av innerstaden.
UA1 Buss beräknas under maxtimmen skapa en efterfrågan på 3 400
bussresenärer, summa båda riktningar i maxsnittet. UA3 Spår
beräknas skapa en ännu större resefterfrågan, motsvarande 6 000
spårvägsresenärer under maxtimmen, summa båda riktningar i
maxsnittet.
Resande i UA3 Spår motsvarar Tvärbanans flöde vid Stora Essingen.
Under morgonens maxtimme är rusningsriktning norrut
dimensionerande, från bostadsområden i södra länshalvan till
arbetsplatser i den norra.

Bil
Trafikverkets har beräknat efterfrågan på bilresor i sin
sammanfattande rapport som togs fram till Sverigeförhandlingen
(april 2016). Beräkningarna visar på en efterfrågan på 5 600 fordon
(bilar) under maxtimmen, summa båda riktningar i maxsnittet om
Östlig förbindelse enbart byggs för bil. Beräknat på en 1,1 passagerare
per fordon motsvarar det en resefterfrågan på 6 200 bilresor.
Efterfrågan på bilresor i Östlig förbindelse enligt Trafikverkets
prognoser är lika stort som efterfrågan på kollektivtrafikresor i UA3
Spår. Det potentiella kollektivtrafikresandet i Östlig förbindelses
sträckning är således stort.

Uppgifter för bil kommer från Trafikverket (”Östlig förbindelse
Trafikanalys och nyttor”, publicerad i april 2016.)

Figuren visar förändringar i biltrafik under maxtimmen om Östlig
förbindelse enbart byggs för bil. Rött=ökad biltrafik. Grönt=minskad
biltrafik.

I Trafikverkets resandeprognoser ingår justerad trängselskatt enligt
beslut 2014 (justerad avgift till eller från innerstaden samt avgift på
Essingeleden), ytterligare skatt på innerstadsbroarna och på Östlig
förbindelse. Prognosen bygger på hög biltrafiktillväxt utan
kollektivtrafik i Östlig förbindelse, men på en lägre markanvändning
än vad som förutsatts i Trafikförvaltningens prognoser.
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FÖRÄNDRAT RESANDE
Utredningsalternativ med buss
Flödesbilderna visar hur resandet förändras under morgonens maxtimme för de två bussalternativen, UA1 och UA2. Gröna band innebär ett
ökat resande och röda band innebär ett minskat resande. Bandens tjocklek motsvarar resandeförändringens storlek. Båda alternativen ger ett
stort bussresande över Östlig förbindelse. Resandet är så stort att det bedöms vara svårt att med bussens kapacitet kunna ta hand om den stora
resandeefterfrågan. Priobuss ger störst resande vilket är en följd av den förbättrade framkomligheten.
Utredningsalternativen ger en betydande avlastning av tunnelbanans gröna och blå linjer över Saltsjö-Mälarsnittet och tunnelbanans röda
linje mellan T-Centralen och Gärdet. UA2 Priobuss ger en större avlastning än UA1 Buss då restiderna är kortare.

UA1 Buss

UA2 Priobuss
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FÖRÄNDRAT RESANDE
Utredningsalternativ med spår
Flödesbilderna visar hur resandet förändras under morgonens maxtimme för de tre spåralternativen, UA3, UA4 och UA5. Gröna band innebär ett
ökat resande och röda band innebär ett minskat resande. Bandens tjocklek motsvarar resandeförändringens storlek. Samtliga alternativ med spår
ger ett stort resande över Östlig förbindelse. Spårväg i Östlig förbindelse med utbyggnad ger störst resande vilket är en följd av de förbättrade
kopplingarna mot Nacka, City, Solna/Sundbyberg och Älvsjö.
Utredningsalternativen ger en betydande avlastning av tunnelbanans gröna och blå linjer över Saltsjö-Mälarsnittet, tunnelbanans röda linje
mellan T-Centralen och Gärdet samt Spårväg City. Med utbyggnad enligt UA4 Spår plus mot Nacka, Älvsjö och Sundbyberg blir avlastningen
större än för UA3 Spår. Detta eftersom en konkurrenskraftig tvärförbindelse med stort resandeunderlag tillförs systemet.

UA3 Spår

UA4 Spår plus

UA5 Spår plus med ytterligare trafik
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NYTTOR UTIFRÅN RESTID
Diagrammet visar bedömda restidsnyttor under
kalkylperioden för de utredningsalternativ som
studerats vidare.

Nytta i förmiddagens maxtimme
Total restidsnytta enligt UA1 Buss ger 74 500 SEK
under förmiddagens maxtimme, medan UA3 Spår
ger en restidsnytta på 101 700 SEK under
förmiddagens maxtimme.

UA5 Spår plus med ökad trafik

Restidsnytta har inte beräknats för UA5

UA4 Spår plus

14,4

Nytta under kalkylperioden, 60 år
UA1 Buss ger en restidsnytta på 4,3 miljarder SEK,
nuvärdesberäknad för hela kalkylperioden (60 år),
men bussens begränsade kapacitet gör det svårt att
realisera hela nyttan.
UA3 Spår ger en total restidsnytta på 5,9 miljarder
SEK, nuvärdesberäknad för hela kalkylperioden (60
år).
UA4 Spår plus ger en restidsnytta på 14,4 miljarder
SEK, nuvärdesberäknad för hela kalkylperioden (60
år).

UA3 Spår

5,9
restid

UA2 Priobuss

Restidsnytta har inte beräknats för UA2

UA1 Buss

4,3

0

2

4

6

8

10

12

14

Miljarder SEK under kalkylperiod 60 år
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NYTTOR UTIFRÅN RESTID
Jämfört med övriga objekt som studeras inom ramen för Sverigeförhandlingen, ger kollektivtrafik i Östlig förbindelse relativt stora nyttor
jämförbara med studerade tunnelbaneutbyggnader. Störst nytta ger UA4 Spår plus, vilket förklaras av att det ger restidsnyttor i ett geografiskt
stort område, se även figur på sida 33 över den geografiska spridningen av restidsnytta.
Station Hagalund

1

Lidingö Kombinationsalternativet

-0,9

Lidingöbanan till Lidingö C

0,3

Tunnelbana till Lidingö C

0,8

Spårväg Syd

1,9

Röd, Älvsjö/Skärholmen-Fridhemsplan

5,6

Blå, Älvsjö-Barkarby

5,3

Bas, Älvsjö-Fridhemsplan

4,3

Roslagsbanan till City via Odenplan

6,6

Östlig Förbindelse, Buss

4,3

Östlig Förbindelse, Spår

5,9

Östlig Förbindelse, Spår plus

14,4

-2

0

Restidsnytta i miljarder SEK under kalkylperioden (60 år)
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KOSTNADER FÖR INVESTERING, DRIFT, UNDERHÅLL OCH RÄNTOR
Diagrammet visar nuvärdesberäknat kassaflöde för investering, drift och
räntor för kalkylperioden på 60 år. Intäkter har inte hanterats eller
analyserats i denna utredning.

35 000
30 000

Investeringskostnad

Investeringskostnaden för UA1 Buss är 1,9 miljarder SEK över
kalkylperioden på 60 år. Motsvarande siffra är 4,0 miljarder SEK för UA3
Spår och 10,5 miljarder SEK för UA4 Spår plus.
Besparingen av att samförlägga en spårvägstunnel bredvid
motorvägstunnlarna i Östlig förbindelse bedöms till cirka 1,7 miljarder
SEK jämfört med att bygga spårvägstunneln separat.

Drift- och underhållskostnad
Drift- och underhållskostnaden är högst för UA1 Buss och UA4 Spår plus,
främst beroende på att dessa alternativ innehåller mer utbudstimmar och
kilometrar. Drift- och underhållskostnaden för UA1 Buss är 10,6 miljarder
SEK över en kalkylperiod på 60 år. Motsvarande siffra är 2,7 miljarder SEK
för UA3 Spår och 10,1 miljarder SEK för UA4 Spår plus. Den låga
driftkostnaden för UA3 Spår beror främst på att trafikökningen är relativt
liten och att viss busstrafik ersätts med spårtrafik.

25 000

Miljoner SEK

Investeringskostnaden är översiktligt framräknat utifrån nyckeltal som
även använts för andra objekt inom Sverigeförhandlingen.
Investeringskostnaden för buss är svårbedömd eftersom kostnaden för ny
infrastruktur är beroende av vald lösning samt vilka övriga regleringar som
införs. För UA3 Spår har underlag från successiv kalkyl använts med 85
procent sannolikhet, vilket gett ett mer detaljerat kostnadsunderlag. För
UA4 Spår plus har delar av investeringskostnaden baserats på underlag
från successiv kalkyl, medan andra delar baseras på nyckeltal.
Investeringskostnad för buss är endast framräknad utifrån nyckeltal.

20 000

Driftkostnad 60 år
Räntekostnad 60 år

15 000

Investeringskostnad 60 år

10 000
5 000
0
Buss

Spår

Spår plus

Räntekostnad
Den högre investeringskostnaden för spåralternativen UA3 och
UA4 jämfört med UA1 Buss påverkar räntekostnaden.
Räntekostnaden för UA1 Buss är 1,1 miljarder SEK över en
kalkylperiod på 60 år. Motsvarande siffra är 3,1 miljarder SEK för
UA3 Spår och 8,2 miljarder SEK för UA4 Spår plus.
Beräkningarna baseras på en kalkylränta på 4 procent. Med en
ränta på 2 procent halveras räntekostnaderna, vilket framförallt
påverkar räntekostnaderna för de investeringstunga
spåralternativen.
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ÅRLIG DRIFTKOSTNAD
Den årliga driftkostnaden (miljoner SEK) i 2016 års
penningvärde för respektive alternativ ger en tydlig bild av de
olika utredningsalternativens påverkan på Stockholms läns
landstings ekonomiska resultat.

250

200

Den låga driftkostnaden för UA3 Spår beror på att
trafikökningen är liten och att busstrafik med låg
medelhastighet har ersatts med snabbare spårtrafik.

150

Bussalternativet innehåller betydande utökning av
trafikproduktionen jämfört med jämförelsealternativet.
Orsaken till större trafikproduktion i bussalternativet är att
nyttorna ska få samma storleksordning som UA3 Spår.

Miljoner SEK

UA1 Buss och UA4 Spår plus har en relativt likvärdig
driftkostnad, 235 respektive 225 miljoner SEK medan UA3
Spår har en driftkostnad på 61 miljoner SEK.

100

50

0
UA1 Buss

UA3 Spår

UA4 Spår plus

Årlig driftkostnad (miljoner SEK) i 2016 års penningvärde för
respektive alternativ
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KOSTNADER FÖR INVESTERING, DRIFT, UNDERHÅLL OCH RÄNTOR
Ackumulerad kostnad
Sett till den ackumulerade kostnaden för utredningsalternativen
från driftstart, innebär spåralternativen en initialt högre kostnad till
följd av den större infrastrukturinvesteringen. Kostnaderna för UA1
Buss ökar däremot i högre takt än för spåralternativen. Ett ”breakeven” mellan UA1 Buss och UA3 Spår nås efter 21 år. Vid denna
tidpunkt är UA1 Buss och U3 Spår lika dyra. Efter 21 år blir UA1
Buss mer kostsamt än UA3 Spår. Att bussalternativet med tiden blir
dyrare beror bland annat på att bussar har en kortare livslängd
jämfört med spårfordon och måste bytas ur mer frekvent samt att
den årliga driftkostnaden är högre.

Omvärldsfaktorer påverkar kostnaden
Spårburen kollektivtrafik har generellt sett högre
investeringskostnader och lägre driftkostnader. För busstrafik
gäller generellt sett det omvända. Eftersom kostnaden fördelar sig
olika blir en jämförelse mellan trafikslagen beroende av en rad
antaganden för omvärldsfaktorer, till exempel räntenivån.
Eftersom räntekostnaden innehåller stora osäkerheter ger drift- och
underhållskostnaden den säkraste bedömningen av de olika
utredningsalternativens påverkan på Stockholms läns landstings
ekonomiska resultat.

35 000
30 000
25 000

Miljoner SEK

UA4 Spår plus har högst initial investering och inräknat räntor även
högst årlig kostnad. Detta alternativ blir därför dyrast oavsett
tidshorisont

Ackumulerat kassaflöde 60 år för buss och spår

Kassaflöde UA1 Buss
investering+ränta+drift

20 000

Kassaflöde UA3 Spår
investering+ränta+drift

15 000

Kassaflöde UA4 Spår
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investering+ränta+drift

10 000
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RESTIDSNYTTA I FÖRHÅLLANDE TILL KOSTNAD
Kvoter har tagits fram för att se restidsnyttan i förhållande till
investeringskostnaden och i förhållande till den totala kostnaden för
utredningsalternativ UA1 Buss och UA3 Spår.

Restidsnytta i förhållande till investeringskostnaden
Beräkningarna visar att UA1 Buss ger högre restidsnytta per investerad krona
jämfört med UA3 Spår. Det förklaras av den lägre investeringskostnaden som
buss innebär jämfört med spår. Kvoterna tar inte hänsyn till driftkostnader eller
att bussar har kortare livslängd än spårfordon.
Kvoterna är jämförbar med övriga objekt i Sverigeförhandlingen (restidsnytta 60
år diskonterad, men investeringskostnaden är ej diskonterad).

Restidsnytta i förhållande till den totala kostnaden
Om hänsyn tas till driftkostnader visar beräkningarna att UA3 Spår ger högre
restidsnytta per satsad krona jämfört med UA1 Buss. Det förklaras av att
spårinvesteringens större investeringskostnad vägs upp av dess lägre
driftkostnader relativt UA1 Buss.
Kvoten är lämplig att använda vid jämförelser av driftkostnadstunga alternativ
mot investeringstunga alternativ eftersom hela kostnadsbilden under
kalkylperioden beaktas.

4
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2

3,7

2

1,9

1
1
0

Buss

Spår

Restidsnytta per investerad krona för UA1 Buss
och UA3 Spår. Anges i miljarder SEK.
0,70
0,60
0,50
0,40

0,58

0,30
0,20

0,33

0,10
0,00

Buss

Spår

Restidsnytta per satsad krona för UA1 Buss och
UA3 Spår. Anges i miljarder SEK under 60 års
kalkylperiod.
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KONSEKVENSER

I det här kapitlet beskrivs
konsekvenser, primärt med
avseende på befintlig infrastruktur
och trafiksystem.
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FRAMKOMLIGHET OCH KAPACITET
Östlig förbindelse antas ha god kapacitet och framkomlighet för buss och spårväg.
Kapacitetsproblem uppstår framförallt i Norra Djurgårdsstaden, Odengatan och även i
anslutningspunkten mot Nacka C för bussalternativen (UA1 och UA2). Möjligheten till
god framkomlighet utanför Östlig förbindelse blir dimensionerande för kollektivtrafikens
kapacitet i tunneln.

Tät trafikering i centralt belägna snitt
Den stora efterfrågan på kollektiva resor genom Östlig förbindelse skapar behov av tät
trafikering, i synnerhet med buss, men även med spårväg.
NORRA DJURGÅRDSSTADEN
Med busstrafik genom Östlig förbindelse (UA1, UA2) finns behov av minst en buss i
minuten genom Norra Djurgårdstaden. Det är i praktiken svårt att trafikera så tätt med
bibehållen regularitet och framkomlighet om inte busstrafiken får ett eget reserverat
utrymme utan korsningar i plan med övrig trafik. Även Spårväg City, som bedöms behöva
köras i 3 minuters trafik, behöver ett eget spårutrymme genom Norra Djurgårdsstaden.

Trafikering genom Norra Djurgårdsstaden med busstrafik i
Östlig förbindelse (UA1), vinterns morgonrusning

Med spårvagn genom Östlig förbindelse (UA3, UA4, UA5) kan den samtrafikera de spår
som planeras för Spårväg City genom Norra Djurgårdsstaden. Det blir totalt en turtäthet
på 2-3 minuters trafik genom Norra Djurgårdsstaden. Det innebär en tät trafikering, men
bedöms som genomförbart utan allt för stor risk för kolonnkörning förutsatt att spårvägen
får god prioritet och att övrig busstrafik ej körs i spårvägsspåren.
ODENGATAN
Ett annat stråk med stor efterfrågan på kollektivtrafikresor är Odengatan. I
utredningsalternativen med buss (UA1 och UA2) blir turtätheten mycket hög i längs
Odengatan. I utredningsalternativen med spårväg i Odengatan (UA4 och UA5) är det
rimligt att anta att spårvägstrafiken ersätter busstrafiken. Om kollektivtrafiken även
fortsättningsvis ska bedrivas med buss finns behov av cirka 100 bussturer per timme,
vilket överstiger den rekommenderade maximala turtäthet på två minuter enligt
Stomnätsplanen (motsvarar 30 bussturer per timme). Det finns därför även behov av att
överväga mer kapacitetsstarka fordon för trafikeringen längs Odengatan. En förklaring till
den ökade efterfrågan på resor jämfört med idag är Citybanans öppnande.

Trafikering genom Norra Djurgårdsstaden med spårtrafik i
Östlig förbindelse (UA3), vinterns morgonrusning
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FRAMKOMLIGHET OCH KAPACITET
Den täta trafikeringen ställer krav på hög prioritet för att säkerställa
tillräcklig kapacitet. Om prioritet inte kan garanteras behövs överkapacitet i
kollektivtrafiksystemet för att kunna hantera avvikelser i regularitet.

Tät trafikering försvårar för god signalprioritering
SVÅRT MED 100 PROCENT SIGNALPRIORITERING
Busskapaciteten styrs av trafiksignaler i kombination med
hållplatsuppehåll. Trafiksignalerna portionerar normalt ut cirka fyra
bussar åt gången varannan minut. Busstrafiken i såväl Norra
Djurgårdsstaden som Odengatan bedöms bli för tät för att få fullgod
signalprioritet.
Bussarna som kommer från trafiksignalen behöver istället fördelas ut på
två separata hållplatser som kan nås oberoende av varandra. Dels
eftersom av- och påstigning tar tid samt att efterföljande buss behöver
kunna ankomma innan väntande bussar hunnit avgå. Dels eftersom
resenärerna måste veta var de ska stå för att komma med rätt buss. Långa
rader med bussar ger dålig översikt och risk för spring längs
plattformarna. Detta är extra viktigt för svaga resenärsgrupper i
kollektivtrafiken som har nedsatt syn eller nedsatt rörelseförmåga.

Hållplats för högvärdig busstrafik

BEHOV AV ÖVERKAPACITET
Vid tät trafik med dålig regularitet krävs därför en viss överkapacitet för
att den mest belastade turen inte ska blir överbelastad. Det beror dels på
att den täta busstrafiken inte ankommer med jämna tidsintervall,
eftersom det är flera olika linjer som sammanstrålar i gemensamma stråk.
Dels på att tät trafik med dålig regularitetbåde förlänger hållplatstider och
körtider. Bristande regularitet och trängsel kan i sin tur ge låg
kundnöjdhet samtidigt som behovet av viss överkapacitet och förlängda
körtider driver kostnader.
Anhopning av bussar längs Odengatan
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FRAMKOMLIGHET OCH KAPACITET
Den täta och oregelbundna trafikeringen som uppstår när flera turtäta linjer
sammanstrålar i vissa stråk ställer krav på kapacitetsstarka hållplatser. Det
gäller i synnerhet för utredningsalternativen med buss, där linjerna är fler och
turtätheten högre jämfört med spår.

Tät trafikering ställer krav på stora hållplatser
Behovet av större hållplatser är som störst längs Norra Hamnvägen genom
Norra Djurgårdsstaden, där trafikeringen är som tätast.
Vid 30 sekunders busstrafik behövs två dubbla hållplatslägen som kan angöras
oberoende av varandra, ett läge för bussar mot Östlig förbindelse och ett läge för
bussar mot City.
Därtill behövs en omkörningsfil för att bussarna vid respektive hållplatsläge ska
kunna avgå och ankomma oberoende av varandra. Det innebär totalt sett att
boulevardens bredd ökar med sju meter.

Anhopning av bussar längs Skeppsbron

Med spårvagnstrafikering behöver trafiken inte gå lika tätt, eftersom
spårvagnarna har större kapacitet än buss. Det gör att det blir möjligt med något
mindre hållplatser så att ytåtgången inte blir lika omfattande.
Spårvagnshållplatserna planeras för dubbelkopplade vagnar (2*30 m).

Gatusektion med busshållplatser för en renodlad busslösning,
cirka 46,1 meter

Gatusektion med spårvagnshållplats vid renodlad spårvägslösning,
cirka 39,1 meter
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En bussatsning i Östlig förbindelse ger motstridiga krav på fordonsval
eftersom resenärerna färdas dels i höga hastigheter på motorväg, dels i
lägre hastighet i tät stadstrafik med täta stopp.

Behov av kapacitetsstarka fordon
Den höga hastigheten ställer krav på stor andel sittplatser i bussarna.
Dubbelledade bussar (cirka 24 meter) med hög sittplatskapacitet är
mindre lämpliga i höga hastigheter på grund av sina dubbla leder.
Dubbeldäckare (cirka 15 meter) med hög sittplatskapacitet klarar de
höga hastigheterna bra, men är sämre lämpade i stadsmiljö med flera
stopp och där resenärer både ska kliva på och av bussen. Trappan inne i
bussen och fåtalet dörrar medför att angöring av hållplats tar extra tid.

MalmöExpressen, dubbelledad buss. Foto: PG
Andersson

Stadsspårvagn (cirka 40 meter) har relativt god sittplatskapacitet
beroende på invändig möblering. Snabbspårvagn (cirka 2*30 meter),
såsom Tvärbanan, har betydligt högre sittplatskapacitet, då två 30
meters spårvagnar kan dubbelkopplas.
Hållplatserna längs Spårväg City dimensioneras för cirka 40 meter
långa spårvagnar och cirka 20 meter långa buss. De hållplatserna kan
trafikeras av 60 meter långa spårvagnståg och busstrafiken hänvisas till
andra stråk..
Stombuss
(18 m)

Dubbelledad
buss (24 m)

Dubbeldäckare
(15 m)

Stadsspårvagn (40 m)

Snabbspårvagn (2*30 m)

Sittplatskapacitet

55

65

80

100

155

Ståplatskapacitet

60

120

60

150

265

Dubbeldäckare, Stockholm. Foto:
www.bussmagasinet.se
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Köbildning vid Trafikplats Sickla
På Värmdöleden förväntas köer byggas upp ner mot trafikplatsen där trafiken delar
sig mot Östlig förbindelse, Södra Länken och Danvikstull.
Denna köbildning riskerar att hindra busstrafiken som kommer på Värmdöleden från
Nacka via trafikplats Kvarnholmen och som ska vidare ner i Östlig förbindelse.
Busstrafiken behöver växla igenom två körfält på kort växlingsträcka cirka 700 meter.
I rusningstrafik kan då bussarna behöva växla igenom bilköer, vilket kan resultera i
förlängda restider. Utanför rusningstrafik behöver bussarna istället växla igenom
bilkörfält i betydligt högre hastighet, vilket ökar trafiksäkerhetsriskerna.
Situationerna kan delvis avhjälpas genom kompletterande bussramper, vilket i sin tur
ökar investeringskostnaden. Detta har inte beaktats vid beräkning av
investeringskostnad för UA1 och UA2.

Trafikplats Kvarnholmen

Trafikplats Sickla
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KONSEKVENSER FÖR LÄNETS FÄRDMEDELSFÖRDELNING
Nygenererad trafik
Inducerad eller nygenererad trafik är ett fenomen som ofta
uppkommer i samband med utbyggnad av trafiksystemet. När
exempelvis utbudet av väg ökar, ökar även efterfrågan på bilresor.
Enligt analyser av Förbifart Stockholm är cirka 40 procent av
resorna på Förbifarten just nygenererade bilresor, det vill säga
bilresor som inte skulle ha gjorts om det inte fanns någon Förbifart.
I regionen ökar Förbifart Stockholm biltrafikarbetet med fem
procent enligt Trafikverkets förstudierapport från 2001.
Om Östlig förbindelse byggs uppstår samma fenomen, det vill säga
nygenererad biltrafik, om än inte i samma omfattning som för
Förbifart Stockholm. Genom att bedriva en attraktiv kollektivtrafik
med hög restidsnytta i Östlig Förbindelse kan biltrafikens ökning
dämpas.
Enligt Trafikverkets analyser våren 2016 utan kollektivtrafik i Östlig
förbindelse minskar Östlig förbindelse trafikarbetet* (med bil) i
innerstaden (inklusive Essingeleden) med 5,2 - 5,3 procent, vilket
motsvarar cirka 100 000 fordonskilometer per dygn. Samtidigt som
trafikarbetet (med bil) i hela länet ökar med 1,5 - 1,6 procent, vilket
motsvarar cirka 700 000 fordonskilometer per dygn. Det innebär
att Östlig förbindelse både genererar ny biltrafik och omfördelar
biltrafiken. Totalt sett betyder det att trafikarbetet ökar med 70 000
mil per dygn. Underlaget är hämtat från Trafikverkets
sammanfattande rapport om trafikanalys och nyttor för Östlig
förbindelse publicerad april 2016.
* Trafikarbete är antalet resor multiplicerat med resornas längd.
Ett ökat trafikarbete kan bero på nytillkomna bilister, att
befintliga bilister gör fler resor eller att befintliga bilister gör
längre resor.

Källa: Trafikverkets rapport om trafikanalys och nyttor för
Östlig förbindelse publicerad april 2016
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Förändring av färdmedelsfördelning
Trafikförvaltningen har genomfört analyser av hur resorna med bil
och kollektivtrafik beräknas förändras under förmiddagens
maxtimme med och utan spårtrafik i Östlig förbindelse.
Med en Östlig förbindelse endast byggd för vägtrafik skulle antalet
bilresor under maxtimmen öka med 1 050 och antalet
kollektivtrafikresor minska med 450. Fler bilresor görs jämfört
med om Östlig förbindelse inte byggs alls (nygenererad trafik). Det
innebär att bilens marknadsandel skulle öka.
Med en Östlig förbindelse byggd för både vägtrafik och spårtrafik
skulle fortfarande antalet bilresor under högtrafik öka med 700.
Däremot skulle inte antalet kollektivtrafikresor minska, utan förbli
oförändrat. En kollektivtrafiksatsning skulle således dämpa
biltrafikökningen (700 jämfört med 1050) och minska
överflyttningen från kollektivtrafik till biltrafik.
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KÄNSLIGHETSANALYSER

I det här kapitlet beskrivs genomförda
känslighetsanalyser.
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KÄNSLIGHETSANALYS: NORRA DJURGÅRDSSTADEN UTAN SPÅRVÄG CITY
Känslighetsanalyser har genomförts utan utbyggnad av Spårväg City mellan
Djurgårdsbron och Ropsten. Istället har busstrafik ersatt Spårväg Citys sträckning genom
Norra Djurgårdsstaden.

Buss i Östlig förbindelse och buss istället för Spårväg City
Med busstrafik både genom Östlig Förbindelse och istället för Spårväg City bedöms det
behövas två genomgående stråk för buss genom Norra Djurgårdsstaden för att kunna
möta den stora efterfrågan på resor till, från och genom området.
Trots två stråk blir turtätheten i dessa mycket hög, trafik var 30-60:e sekund i ena stråket
och trafik var 60:e sekund i andra stråket (i vardera riktning).
Störningskänslighet och barriäreffekt med negativ påverkan för övrig trafik bedöms bli
betydande, inte minst då stråken korsar varandra.
En utformning med endast ett busstråk kräver en breddning av Norra Hamnvägen med
sju meter för att rymma erforderliga hållplatser för den täta trafiken.

Spår i Östlig förbindelse och buss istället för Spårväg City

Buss i Östlig förbindelse och buss istället för
utbyggnad av Spårväg city. Siffrorna anger turtäthet
i stråken

Med spår genom Östlig Förbindelse och busstrafik istället för Spårväg City bedöms det
behövas två genomgående stråk för kollektivtrafik genom Norra Djurgårdsstaden, ett för
buss och ett för spår, för att möta den stora efterfrågan på resor till, från och genom
området.
Trots två stråk blir turtätheten i stråken mycket hög med trafik varje minut i busstråket
och trafik var tredje minut i spårstråket (i vardera riktning). Att låta så tät buss- och
spårvagnstrafik trafikera samma stråk bedöms inte lämpligt med hänsyn till både
störningskänslighet och de barriäreffekter en sådan anläggning skulle ge.
Trots uppdelning i två stråk, bedöms störningskänslighet och barriäreffekt med negativ
påverkan för övrig trafik bli betydande, i synnerhet då stråken korsar varandras väg. En
alternativ utformning, där busstrafiken vänder i Frihamnen med byte till spårvagnar från
Östlig förbindelse, minskar behovet av två kollektivtrafikstråk genom Norra
Djurgårdsstaden. Samtidigt ökar restiderna för resenärerna som tvingas till ett extra byte.

Spår i Östlig förbindelse och buss istället förutbyggnad
av Spårväg city. Siffrorna anger turtäthet i stråken
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KÄNSLIGHETSANALYS UTAN SPÅRVÄG CITY
Restidsnytta för kollektivtrafik i Östlig förbindelse om
Spårväg City inte byggs
Om Spårväg City inte byggs och därmed inte finns med i jämförelsealternativet,
minskas restidsnyttan med buss i Östlig förbindelse med nästan 20 procent,
motsvarande cirka 700 miljoner SEK över en kalkylperiod på 60 år. Det bedöms
bero på att attraktiviteten (restiden) i anslutande kollektivtrafik genom Norra
Djurgårdsstaden försämras, vilket även påverkar benägenheten att resa med buss
genom Östlig förbindelse.
Om spårväg City inte byggs ut, påverkar det även en spårsatsning genom Östlig
förbindelse. Dels ökar investeringskostnaden för spår i Östlig förbindelse
eftersom nya spår måste anläggas längs Norra Hamnvägen. Dels ökar
restidsnyttan med spår i Östlig förbindelse med drygt tio procent, motsvarande
cirka 700 miljoner SEK över en kalkylperiod på 60 år. Anledning är att spår i
Östlig förbindelse delvis ersätter Spårväg City och därmed får en del av det
resande som en utbyggnad av Spårväg City förväntas resultera i.

Illustration av Spårväg City längs Klarastrandsgatan

Oavsett byggande av Spårväg City eller inte, blir restidsnyttan större med spår
än buss i Östlig förbindelse. Kostnaden för investering och drift varierar
samtidigt beroende på om Spårväg City är utbyggd eller inte.
Om varken kollektivtrafik i Östlig förbindelse eller Spårväg City byggs minskar
restidsnyttan med 1,7 miljarder SEK över en kalkylperiod på 60 år.

Investeringskostnad för kollektivtrafik i Östlig
förbindelse om Spårväg City inte byggs
Delar av Spårväg Citys planerade utbyggnad till Ropsten, delen Lindarängsvägen
till Ropsten, kan samnyttjas av spårväg genom Östlig förbindelse. Om Spårväg
City inte skulle byggas ut innebär det att det tillkommer en investeringskostnad
på 890 miljoner SEK för utredningsalternativen med spår genom Östlig
förbindelse (UA3, UA4, UA5).

Planerad linjesträckning för Spårväg citys utbyggnad (prickad)
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OSÄKERHETER

I det här kapitlet beskrivs identifierade
osäkerheter i utredningen.
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OSÄKERHETER I UTREDNINGEN
Parallellt analysarbete

Analyser av Östlig förbindelse bedrivs parallellt av Trafikverket och
trafikförvaltningen. Trafikverket har primärt analyserat Östlig
förbindelses effekter på vägtrafiksystemet och har inte antagit någon
kollektivtrafik i Östlig förbindelse. Trafikförvaltningen har endast
analyserat effekten av olika utredningsalternativ med kollektivtrafik i
Östlig förbindelse som jämförts mot ett utredningsalternativ utan
kollektivtrafik.

Östlig förbindelses effekter på trafiksystemet
Östlig förbindelse är svåranalyserad då det saknas nuläge att validera
prognosmodellen mot samtidigt som den innebär en stor förändring i
trafiksystemet som är svår att förutsäga effekterna av. Det är till exempel
svårt att med hjälp av hittills genomförda analyser bedöma hur en Östlig
förbindelse med kollektivtrafik skulle påverka fördmedelsvalet mellan
kollektivtrafik och bil samt resealstringen med respektive trafikslag.
I Trafikverkets analysmodeller, som använts för att analysera Östlig
förbindelses effekter på trafiksystemet, är kollektivtrafiknätet inte lika
uppdaterat som i trafikförvaltningens modeller. Modellen hanterar inte
gång- eller cykeltrafik, som utgör viktiga anslutningsresor för
kollektivtrafiken. I de analyser som hittills genomförts av Trafikverket
finns ingen kollektivtrafik i Östlig förbindelse. Trafikförvaltningens
modeller kan å andra sidan inte analysera effekter för vägtrafiken, utan är
specialiserade för analys av kollektivtrafiknätet. Trafikförvaltningens
modeller bedöms därför vara bättre på att analysera effekterna specifikt
för kollektivtrafiken.

Illustration av vägtunnel

Antaganden om trängselskatt och
vägavgifter
Enligt Trafikverkets analyser är bilresandet i Östlig förbindelse
känsligt för vilka antaganden som görs vad gäller trängselskatter
och avgifter både på Östlig förbindelse och i övriga delar av
vägnätet, samt för vilka antaganden som görs om framtida
trafiktillväxt.
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Olika förutsättningar kring antagen
markanvändning i länet
Markanvändningen som antagits i Trafikverkets och Trafikförvaltningens
prognoser har olika förutsättningar, vilket försvårar jämförbarheten.
Trafikförvaltningen använder en markanvändning som utgår från RUFS
som justerats för Stockholmsöverenskommelsen och där bostäder
kopplade till objekt i pågående Sverigeförhandling lagts till.
Trafikverket utgår från den markanvändning som ingår i den nationella
basprognosen, en markanvändning som innehåller betydligt färre
bostäder och färre arbetsplatser i Stockholm. Totalt sett är befolkningen i
Trafikverkets prognoser 15% lägre än i Trafikförvaltningens.

Illustration av vägtunnel

Skillnader i markanvändning ger skillnader i kollektivtrafikresande och
biltrafik. Resandet med kollektivtrafiken totalt sett är betydligt lägre i
Trafikverkets analyser. Över Saltsjö-Mälarsnittet i norrgående riktning är
resandet ca 40% lägre i Trafikverkets modell.

Olika förutsättningar för analysen av
kollektivtrafikresandet

Olika förutsättningar kring antagen
markanvändning i Norra Djurgårdsstaden

I analyserna av Östlig förbindelse har Trafikförvaltningen använt
nätutläggningsmodellen Visum medan Trafikverket har använt
Emme.

Bland annat skiljer sig antaganden för markanvändningen i Norra
Djurgårdsstaden (NDS), vilket bedöms ha en avgörande betydelse för
resultaten (både för resandevolymer och restidsnytta) vid analyser av
Östlig Förbindelse. I Trafikförvaltningens analyser finns ca 50 000
arbetsplatser i området medan Trafikverket har ungefär samma antal
arbetsplatser som idag (cirka 15 000 arbetsplatser).

Trafikförvaltningens Visummodell har använts mer frekvent för
analyser av kollektivtrafik och kodningen av kollektivtrafiknätet håller
en högre kvalitet jämfört med Trafikverkets modell. Trafikverket har
främst använt sin modell till att analysera biltrafik.

Effekten blir att ca 3 000 fler kollektivtrafikresenärer reser via Östlig
Förbindelse till NDS enligt Trafikförvaltningens prognoser jämfört med
Trafikverkets.

Trafikförvaltningen har lagt mycket tid på att kalibrera modellen för
att spegla resandet med kollektivtrafiken så bra som möjligt.
Sammantaget bedöms det resultera i högre kvalitet i
Trafikförvaltningens analyser av kollektivtrafikresandet och dess
fördelning jämfört med Trafikverkets analys av kollektivtrafiken.
Trafikverkets modell är mer anpassade för att visa biltrafikeffekter.
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Intention att prioritera kollektivtrafiken
Kommunernas och Trafikverkets förmåga och vilja att prioritera
kollektivtrafiken är helt avgörande för hur attraktiv och
konkurrenskraftig kollektivtrafiken blir.
Prioritering krävs vid utformning av gator, trafikplatser,
trafiksignaler och ramper
Prioritering innebär att någon funktion (kollektivtrafiken) ges en
större vikt på bekostnad av andra funktioner (biltrafik, stadsmiljö
m.m.) och kan resultera i kortare restider samt bättre regularitet för
kollektivtrafiken på bekostnad av övrig vägtrafik.
För att få rättvisande analyser krävs ett genomgripande
utredningsarbete där den förmågan och viljan till prioritering
prövas i projektering av fysisk utformning och trafiksignaler. Bland
annat bör en rad simuleringar göras och återkoppling ske mellan
resandeprognoser, fysisk utformning, produktionsberäkningar med
mera.

Utredningsalternativens robusthet
Den stora efterfrågan på kollektivtrafikresor, som en attraktiv
busstrafik i Östlig förbindelse leder till, är svåra att ta om hand om
med bussar. Bussens kapacitet är begränsad, vilket resulterar i en
mycket tät trafikering. Behovet av prioritering ökar i och med det
stora fordonsantalet. Tillfällen för övrig trafik att i plan korsa en
gata med tät prioriterad kollektivtrafik bli få och korta, vilket ger
negativ påverkan för dessa trafikantgrupper.

Svårigheter att prioritera buss. Foto: www.lidingosidan.se

Spårvagnar har högre kapacitet än buss och utredningsalternativen
med spår har således bättre förutsättningar att ta hand om den
stora efterfrågan på resor. Spårtrafik kan ta hand om efterfrågan på
kollektivtrafikresor utan att trafiken riskerar att bli allt för tät.
Då alternativen med spår bygger på trafik på egen bana, där
prioriteringen är given, stärker det kapaciteten och regulariteten
ytterligare. Negativ påverkan för andra trafikantgrupper och
funktioner som har behov av att korsa gaturummet blir mindre,
eftersom turtätheten är lägre än vad motsvarande busstrafik
behöver.
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