Stockholms läns landsting
Landstingsradsberedningen

1 (4)
SKRIVELSE
2013-03-20

LS 1209-1223

LANDSTINGSSTYRELSEN

Landstingsstyrelsen

1 3-04-0 9 0 0 0 1 6

Motion 2012:22 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V)
om behovet av ökade investeringar i kollektivtrafiken
Föredragande landstingsråd: Christer C Wennerholm
Ärendebeskrivning

Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har lämnat en motionen om behovet av
ökade investeringar i kollektivtrafiken.
Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms län växer snabbare än tidigare beräkningar gjort gällande. Det
ställer stora krav på alla som arbetar med infrastruktur- och
kollektivtrafikfrågor. Alliansen måste våga tänka både nytt och brett för att
tillgodose de behov en expansiv region behöver. Senast Vänsterpartiet
tillsammans med övriga oppositionspartier hade makten byggdes inte en
enda meter spår, även andra viktiga investeringar lyste med sin frånvaro.
Därför är det glädjande att Vänsterpartiet i sin motion lyfter fram flera
viktiga åtgärder som Allianspartierna initierat sedan 2006.
Trafikförvaltningen har arbetat med flera viktiga strategidokument vars
syfte är att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet i linje med
fördubblingsmålet. Stockholms län har redan idag den högsta
kollektivtrafikandelen i Sverige. Kollektivtrafikandelen ökade dessutom i
länet från 48 procent 2011 till hela 50,4 procent 2012. Varje dag är vi cirka
763 000 personer som reser med SL. Antalet påstigningar ökade också med
3,3 procent jämfört med 2011. Av allt motoriserat resande sker 37 procent
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med kollektivtrafiken, vilket är betydligt högre än snittet för övriga landet
på 15 procent.
I det nyligen antagna Regionala Kollektivtrafikförsörjningsprogrammet
sätts tydliga mål om en ökad kollektivtrafikandel. Arbetet med Spår- och
stomnätsstrategierna Etapp 1 och 2 ska bidra till att uppfylla de långsiktiga
mål som satts upp för kollektivtrafiken i det Regionala
Kollektivtrafikförsörjningsprogrammet. Etapp 1 och 2 ska senare under
2013 bilda en gemensam remiss för en stomnätsstrategi för hela
Stockholms län. Stomnätsstrategierna består av två delar, en strategisk del
och en konkret del med förslag på till exempel linjenät. Syftet är att skapa
ett finmaskigt stomnät med hög komfortnivå och kortare restider som ska
öka kollektivtrafikens attraktivitet. Viktiga spårinvesteringar som
kompletterar dagens spårsystem pekas också ut.
Ett sammanhängande stomlinjenät i stråk som binder samman flera startmål- och bytespunkter i en nätstruktur är centrala i utvecklandet av ett
sammanhållet kollektivtrafiksystem som på allvar kan konkurrera med
bilen och öka det kollektiva resandet ytterligare, framförallt i områden där
bilresandet fortfarande ligger på höga nivåer.
Parallellt pågår flera utredningar där specifika sträckningar och områden i
länet valts ut. En utredning tittar till exempel på hur kollektivtrafiken i
Nordostsektorn skulle kunna byggas ut för att bland annat möta framtida
befolkningsökning och målet om en ökad kollektivtrafikandel. I det arbetet
studeras också en tunnelbanelösning.
Alliansen har sedan 2006 satsat flera miljarder kronor på tunnelbanan.
Gröna linjens Farsta- och Hagsätragren har moderniserats och gjorts mer
effektiv, kapacitetsstark och tillgänglig. Röda linjen kommer att få både nya
vagnar och ett nytt signalsystem. I förlängningen kommer Röda linjen att
kunna trafikeras var 100:e sekund, vilket avsevärt kommer att minska
trängseln ombord på tågen och på perrongerna..
Förhandlingar med staten om medfinansiering av viktiga spårutbyggnader
pågår. Redan i mars 2012 slöt Stockholms läns landsting, Stockholms stad,
Nacka kommun samt Värmdö kommun en överenskommelse om
tunnelbana till Nacka. Regeringen utsåg under hösten 2012
förhandlingspersoner till detta uppdrag som numera även inkluderar
spårlösningar till både Barkarby och Hagastaden.
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Arbetet med att utrusta tunnelbanans stationer med plattformsdörrar är
någonting som Trafikförvaltningen får utreda vidare och se vilka för- och
nackdelar det skulle medföra samt kostnader.
2014 startar ett försök med eldrivna laddhybridbussar på busslinje 74
mellan Sickla och Mariatorget. Det är viktigt att Trafikförvaltningen hela
tiden strävar efter att ligga i framkant i teknikutveckling för miljövänliga
transporter och för att modernisera kollektivtrafiken. Alliansen ser fram
emot att ta del av utvärderingen efter avslutat försök.
Bus Rapid Transit (BRT) är något som Alliansen länge talat om och vill
utveckla i praktiken. I Spår- och stomnätsstrategin Etapp 2 föreslås
dessutom ett antal nya stombusslinjer som mycket väl skulle kunna bli
BRT-linjer.
Alliansen har gett ett uppdrag till förvaltningen om att utreda möjligheterna
till effektiva och snabba tvärförbindelser på Stockholms inre vatten. En
utredning om detta ska presenteras under 2013. Den populära Sjövägen har
upphandlats och ett försök med en båtlinje mellan SkeppsholmenFotografiska och Stadsgården har precis avslutats och ska nu utvärderas.
Alliansen ser också att utökad pendelbåtstrafik kan avlasta landburen
kollektivtrafik under ombyggnationen av Slussen.
När det kommer till integrering av färje- och busstrafik finns detta på de
platser där resandet är tillräckligt stort.
Ett av de viktigaste incitamenten för resenärerna att välja kollektivtrafiken
framför bilen är att restiderna förkortas. Framkomligheten är alltså en
avgörande faktor för att öka kollektivtrafikens andel av resandet.
Trafikförvaltningen har ett nära samarbetet med länets kommuner och
väghållare. Stockholms stad lanserade också en Framkomlighetsstrategi
som förvaltningen ställt sig positiva till i sitt remissvar. Ett särskilt arbete
för att öka framkomligheten för stombussarna och busstrafiken till och från
Ekerö har inletts. Det är viktigt att Trafikförvaltningen noga följer upp detta
arbete för att se vilka åtgärder som givit effekt och var det behövs ytterligare
åtgärder.
Förvaltningen deltar i arbetet med att ta fram en Regional Cykelstrategi,
vilket sker genom det EU-finansierade projektet SATSA II. Syftet med
arbetet är en gemensam regional cykelplan för att skapa effektivare och
snabbare cykelstråk. TrafiWörvaltningen har också tillsammans med
kommunerna utvärderat behovet av fler infarts- och cykelparkeringar i
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anslutning till kollektivtrafiken. Ett arbete som kontinuerligt ska följas upp
med tanke på befolkningsökningen i länet.
Trafiknämnden har också givit förvaltningschefen i uppdrag att i samband
med utvecklingen av bussväderskydd i samverkan med länets kommuner
verka för fler lånecykelsystem i hela länet.
Alliansen bygger ut Tvärbanan till Bromma, Sundbyberg och Solna. Vi
planerar för en fortsatt dragning av Spårväg City till Ropsten och en
sammankoppling med en moderniserad Lidingöbana.
Spårväg Syd finns med i Länsplanen för 2010-2021. Den 16 oktober 2012
beslutades i Trafiknämnden att inleda en fördjupad utredning om
Spårväg Syd, ett viktigt steg mot genomförandet enligt plan. Resultatet av
studien ska bland annat ta fram en kostnadskalkyl, som ska ligga till grund
för ett genomförandebeslut i landstingsfullmäktige.
Alliansens arbete de senaste åren med att bygga ut och modernisera
kollektivtrafiken går i linje med motionärernas förslag. Det är ett
välkommet tecken att även Vänsterpartiet insett behoven av och
förespråkar flertalet av de investeringar som gjorts eller kommer att göras
de närmaste åren. Samtidigt som det är viktigt att föra en ansvarsfull politik
i en växande region som är Sveriges tillväxtmotor.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2013
Motion 2012:22
Trafiknämndens protokollsutdrag den 5 februari 2013, med
V-ledamotens muntliga reservation
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Motion 2012:22 från Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V)
om behovet av ökade investeringar i kollektivtrafiken
Ärendebeskrivning

Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har lämnat en motionen om behovet av
ökade investeringar i kollektivtrafiken.
Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 27 februari 2013
Motion 2012:22
Trafiknämndens protokollsutdrag den 5 februari 2013, med
V-ledamotens muntliga reservation
Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 4 januari 2013
Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning

Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har lämnat en motionen om behovet av
ökade investeringar i kollektivtrafiken. I motionen lämnas ett antal förslag
till beslut om att inleda förstudier och utreda olika kollektivtrafiklösningar.
Trafiknämnden har lämnat ett yttrande i vilket man beskriver det arbete
som pågår i syfte att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet med
koppling till det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Flertalet av de
satsningarna har koppling till de förslag som läggs i motionen. Frågorna
befinner sig i olika beredningsskeden i enlighet med den av
landstingsfullmäktige beslutade investeringsstrategin.
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Bakgrund

Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) har lämnat en motionen om behovet av
ökade investeringar i kollektivtrafiken. Utgångspunkten för förslagen i
motionen är den växande befolkningen i Stockholms län. Motionärerna
föreslår bland annat att trafiknämnden ges i uppdrag att inleda förstudier
för nya tunnelbanelinjer, utreda möjligheter till trådbusstrafik, påbörja
projekteringen av Spårväg Syd samt starta förhandlingar med staten och
berörda kommuner för en tidigare byggstart av tunnelbana till Nacka.
Trafiknämnden har lämnat ett yttrande i vilket man beskriver det arbete
som pågår i syfte att öka kollektivtrafikens andel av det totala resandet med
utgångspunkt i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Flertalet av de
satsningarna har koppling till de förslag som läggs i motionen. I yttrandet
redogör nämnden också för det arbete som pågår för att uppfylla
programmets mål.
Överväganden

Landstingets investeringar bereds i enlighet med landstingets
investeringsstrategi (LS 1101-0096) samt inom ramen för det fastställda
investeringsutrymmet. Investeringsutrymmet för period 2014-2018 har
angetts i samband med fullmäktiges beslut om 2013 års budget.
Investeringsprocessen har utformats för att underlätta för landstingets
politiska ledning att prioritera olika investeringsobjekt. Objekten befinner
sig i olika beredningsskeden såsom behovsanalys, förstudie, program samt
genomförande. Investeringsstrategin anger vägledande principer för
prioritering av landstingets investeringar utifrån politiska mål och
strategiska dokument såsom Framtidsplan för hälso- och sjukvård samt
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010.
Av trafiknämndens yttrande framgår att en mängd aktiviteter, utredningar
med mera, med koppling till utbyggnaden av kollektivtrafiken i länet pågår
för närvarande. De befinner sig dock i olika skeden i enlighet med
investeringsstrategin.
Beträffande de investeringar och satsningar som föreslås i motionen
konstaterar trafiknämnden i sitt yttrande att investeringar och
trafikökningar, till exempel nya tunnelbane- och busslinjer, bör ske där de
är mest kostnadseffektiva och bäst bidrar till en ökning av
kollektivtrafikandelen. Kontinuerligt arbete pågår för att förbättra
framkomligheten för busstrafiken liksom framtagande av en gemensam
regional cykelplan för att skapa snabbare och effektivare cykelstråk.
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Med hänsyn till vad trafiknämnden fört fram i sitt yttrande föreslås att
motionen ska anses besvarad.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för landstinget.
Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn
till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

toivo Hemsoo
Landstingsdirektör
v
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Motion av Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om behovet av ökade
investeringar i kollektivtrafiken
De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med 35 000 - 40 000 invånare varje
år. Denna kraftiga befolkningstillväxtförväntashålla i sig, vilket kommer att ställa stora krav
på kollektivtrafiken. De planer som idag finnsförinvesteringar i ny kollektivtrafik är långt
ifrån tillräckliga.
Idag sker bara var fjärde resa i länet med SL och enligt prognoserna kommer andelarna att
minska. Felaktiga prioriteringar och uteblivna satsningar på kollektivtrafiken innebär att
bilresandet ökar under de kommande åren med ytterligare utsläpp och trängsel som följd.
Den borgerliga majoritetens ambitionerförkollektivtrafiken är alltför låga. I landstingets
miljöpolitiska program för 2012-2016 anges att: "År 2016 ska resandet med SL (allmänna
kollektivtrafik) ha ökat med minst bibehållen marknadsandel till 2016." Detta är en alltför låg
ambitionsnivå. Om vi ska minska utsläppen av växthusgaser och få ett fungerande
trafiksystem i Stockholms län måste målet vara att kollektivtrafikresandet ska fördubblas,
enligt det av kollektivtrafikbranschen antagna "fördubblingsmålet". För att nå det målet och
möta behovet av resor hos Stockholms snabbt växande befolkning måste investeringstakten
öka radikalt samtidigt som en omprioritering görsfrånvägar till investeringar i
kollektivtrafik. Framförallt måste gökungen Förbifart Stockholm utgå ur planeringen så att
intäkternafrånträngselskatten istället kan komma kollektivtrafiken till godo.
Bygg tunnelbana!

Tunnelbanan utgör stommen i Stockholms kollektivtrafiksystem. Med tunnelbanan görs över
en miljon resor varje dygn (räknat i antal påstigande), vilket innebär att trafikslaget står för
över hälften av alla kollektivtrafikresor. Men trots tunnelbanans kapacitet och popularitet har
systemet inte byggts ut de senaste 18 åren och börjar därför nå sitt kapacitetstak på många
sträckor.
Den tilltagande trängseln börjar få genomslag i SL:s kundnöjdhetsundersökningar. I
tunnelbanan är nu hela 42 procent av resenärerna missnöjda med trängseln (Upplevd kvalitet i
SL-trafiken Hösten 2011). Därmed är trängsel den faktor som tunnelbaneresenärerna är mest
missnöjda med. En kraftig satsning på en utbyggd tunnelbana måste göras. Vänsterpartiet vill
därför se attförstudierom tunnelbana påföljandesträckor omgående inleds:

•

Tunnelbana från Odenplan till NKS med möj lighet att förlänga till Solna Station för
sammanknytning med Blå linje, exempelvis vid Kista. Sträckan ska trafikeras med en
skyttel under högtrafik varigenom turtätheten på gröna linjen mot Alvik inte påverkas.

•

En ny tunnelbanesträcka mellan Liljeholmen och Fridhemsplan som avlastar de
befintliga linjerna Över Saltsjö-Mälarsnittet och skapar en ny bytespunkt mellan röd,
grön och blå linje

•

Enförlängningav tunnelbanans Blå linje till Barkarby som minskar bilberoendet och
ger en god kollektivtrafikförsörjning av handelsplatsen och den nya Barkarbystaden.

•

Tunnelbana från Kungsträdgården (Blå linje) till Nacka Forum via Östra Södermalm
med enförlängningtill Orminge i en andra etapp. Detta ger en kraftfull diagonal NVSO-förbindelse som är ytterst viktigförregionens utveckling. SL ska även utreda om
den nya linjen kan avgrenas och knytas samman med Grön linje vid eller söder om
Gullmarsplan.

•

Gröna linjenförlängsfrånHagsätra till Älvsjö. Därigenom ges en ny bytesmöjlighet
mellan tunnelbana och pendeltåg vilket innebär att många resenärer slipper att resa
omvägen genom centrala Stockholm. En annanförlängningsom bör utredas är sträckan
Skarpnäck - Älta och vidare mot Tyresö.

•

Röda linjen förlängsfrånFruängen till Älvsjö vilket ger fler kopplingar mellan
tunnelbana och pendeltåg och avlastar dessa trafikslag in mot andra knutpunkter i
centrala staden. En förlängning norrut till Täby och Arninge bör även studeras.

De befintliga linjerna måste också utvecklasförökad säkerhet och kapacitet. Med nya fordon
på Röd linje samt ett nytt signalsystem som möjliggör automatisk drift tillförs välkommen
kapacitet. Samtidigt måste säkerheten kunna garanteras. Vi vill därför installera
plattformsdörrar vid perrongkanterna på inomhusstationernaföratt minska risken för
personolyckor.
Satsa på moderna trådbussar!

Det näst största trafikslaget i länet är busstrafik, som stårförcirka 40 procent av alla
kollektivtrafikresor i länet. Busstrafiken dras dock på flera håll av stora
framkomlighetsproblem. Parkerade och feiparkerade bilar samt trafikstockningar utgör
flaskhalsar som gör resandet långsamt och busstrafiken ineffektiv. Framkomlighetsproblemen
innebär stora samhällsekonomiska kostnader. Beräkningar visar att varje förseningstimme
kostar samhället 400 kr per resenär. Kostnadenförlandstinget är minst 300 mkr per år enligt
beräkningar från SL. Med helt separerade körfält och åtgärder mot feiparkerade bilar kan
framkomlighetenförbättras,restiderna kortas och bussresandet bli mer attraktivt.
Flera busslinjer är också överbelastade, särskilt gäller detta innerstadens stombusslinjer.
Vänsterpartiet vill därför satsa på moderna trådbussar i helt separata körfält på dessa linjer för
att öka kapaciteten och minska utsläppen. Med ett modernt trådbussystem i innerstan får
Stockholm en kapacitetsstark, bekväm och kostnadseffektiv busstrafik som ärfrifrån buller
och avgaser. Ett trådbussystem är relativt billigt att bygga upp samtidigt som kapaciteten är
hög. Rätt utformat kan en trådbusslinje ge en kapacitet som ligger i paritet med spårvagnens,
eller högre.

Trådbusslinjer har också samma strukturerande effekt som spårvagnar - den så kallade
spårvägseffekten - vilket ger ett ökat kollektivtrafikresande. Men till skillnad mot
spårvagnar är trådbussar inte bundna till rälsen utan kan vid exempelvis vägarbeten avvika
från sin normala linjesträckning, vilket kraftigt ökar flexibiliteten.
Vi vill därför att SL snarast ges i uppdrag att utreda hur lämpliga linjer kan trafikeras med
moderna trådbussar i helt separerade körfält. Lämpliga linjer att konvertera till trådbusstrafik
är stombusslinjerna 1-4.
Essingeleden ska också förses med ett helt separerat kollektivtrafikkörfält i vardera riktning
som trafikeras med snabba BRT-trådbussar som erbjuder direktförbindelsemellan södra och
norra länet. Fler separata busskörfålt måste även inrättasförden konventionella busstrafiken.
Vi vill bland annat att busskörfålt reserveras på Centralbron, Nynäsvägen, Södertäljevägen,
Bergslagsvägen och Västerbron. Vi vill även inrätta snabba direktbussar från Ekerö till City,
utan omstigning vid Brommaplan.
Bättre tvärforbindelser och fler direktbussar

Många tvingas resa onödiga omvägar på grund av bristen på bra kollektivtrafikförbindelser.
Inte minst i de södra länsdelarna finns ett generellt behov avförbättradetvärförbindelser.
Alltför många måste idag resa via den överbelastade knutpunkten Gullmarsplan. Men även i
de norra länsdelarna bör nya tvärförbindelser utredas, såsom mellan Järfälla - Upplands
Väsby - Vallentuna - Åkersberga - Täby - Arlanda, eller Åkersberga - Täby - Kista.
För många är snabba direktbussar ett attraktivt alternativ till bilen och denna trafik bör därför
utvecklas med nya destinationer. Exempelvis kan Värmdö- och Norrtäljebussarna ges fler
slutdestinationer. På flera håll kan nya direktbussar snabbt sättas in, såsom från Norrtälje,
medan det på andra håll krävs nya kollektivkörfålt, tex. i Söderledstunneln. Detta skulle
möjliggöra en direktbuss mellan Östberga och Gullmarsplan. För att trafiken ska bli attraktiv
krävs bekväma bussar och en sittplatsgaranti som fungerar i praktiken.
Spårväg där den gör nytta

Spårväg kan vara ett kapacitetsstarkt och trevligt sätt att resa. Tyvärr har den moderatledda
majoriteten satsat på en spårvägsutbyggnad som varken tillför kollektivtrafiken någon
ytterligare kapacitet eller leder till ökat resande. De borgerliga partiernas snäva
innerstadsfokus gör att viktiga spårvägsutbyggnader har skjutits påframtiden.Till dessa hör
en fortsatt utbyggnad av en spårvägsring runt Stockholm samt en snabb byggstart av Spårväg
Syd, i enförstaetapp mellan på sträckan Flemingsberg - Masmo - Kungens kurva/Skärholmen
- Fruängen - Älvsjö. I en andra etapp vill vi iförstahand se enförlängningösterut mot
Haninge, men även en möjligförlängningösterut/mot Tullinge bör studeras. Tvärbanan bör
förlängas från slutstationen i Hammarby sjöstad till Danvikstull och Sickla, där den ansluter
till denframtidaförlängningen av tunnelbanans blå linje. Härfinnsmöjlighet att tillskapa en
modern bytespunkt med bekväma byten mellan spårväg, tunnelbana och buss. Norrut bör
tvärbanan på siktförlängastill Sollentuna C - Häggvik - Roslags Näsby. Vi vill också utreda
om detfinnsandra plaster där spårvägar kan anläggas till en relativt låg kostand. Till exempel
enligt Vänsterpartiets motion LS 1110-1338, Motion av Gunilla Roxby Cromvall (V) om
ibruktagande av befintliga spåranläggningar för persontrafik

Pendeltåg

Även pendeltrafiken måste byggas ut och förbättras. Här kommer Citybanan att tillföra
efterlängtad kapacitet när den öppnasförtrafik 2017,förutsattatt Mälarbanan byggs ut till 4spår på hela sträckan Tomteboda - Kallhäll. Detta är en mycket viktig investering som ger
stora positiva effekter. Om bananförläggsi tunnel, vilket viförordar,försvinnerjärnvägens
barriäreffekt vilket gör att Sundbyberg och delar av Solna kan utvecklas på ett positivt sätt.
Det finns även möjlighet att tillskapa ett resecentrum här som avlastar länets mer centrala
delar. SL bör även studera om pendeltågsnätet kan byggas ut till Norrtälje. En framtida
pendeltågsstation vid Fagersjö kan också utredas, förutsatt att en tät exploatering sker i
området.
Kollektivtrafik på vatten

Stockholms speciella läge på ett antal öar gör att staden ibland kallasförNordens Venedig.
Vattnet är både en tillgång och ett hinder. En tillgångförturister och boende, men ett hinder
för trafiksystemet. Så behöver det dock inte vara. Genom att utnyttja Stockholms vatten för
kollektivtrafik kan man skapa nya smarta resvägar och samtidigt öka kollektivtrafikens
attraktionskraft och därigenom vinna nya resenärer till övriga trafikslag.
Sannolikt fmns stora möjligheter att bedriva båttrafik på Stockholms inre vatten. Denna
möjlighet bör utnyttjas bättre och båttrafik ingå i planeringen av nya bostadsområden i sjönära
lägen, tex. då Lövholmen ska bebyggas. På det sättet genereras exploateringsvinster som kan
användasföratt hel- eller delfinansiera trafiken. SL bör även utreda hur trafikslagen kan
samordnas bättre. Genom att etablera snabba bussfärjor på strategiska sträckor kan SL erbjuda
direktresor för bussresenärer utan omstigning. Bland de linjesträckningar som SL bör utreda
finns:
•
•
•
•

Stora och Lilla Essingen - Stadshuset (pendelbåt)
Liljeholmskajen - Lövholmen - Stadshuset (pendelbåt)
Skärholmen - Bredäng - Gröndal - Stora Essingen - City (pendelbåt)
Slagsta - Ekerö (bussfärj a)

Park and Ride

Kollektivtrafiken ska utgöra grunden i länets transportsystem. I vissa delar av Stockholms län
är dockförutsättningarnasådana att bilen kommer att ståfören del av persontransporterna
under överskådlig framtid. Det måste bli lättare att kombinera resor med de olika trafikslagen,
så att delresor kanförasöverfrånbil till kollektivtrafik. SL skall därför utreda på vilka
ytterligare platser infartsparkeringar kan byggas, så att fler kan ställa ifrån sig bilen och göra
sista biten av resan med buss eller tåg istället. Infartsparkeringarna skall vara trygga och
attraktiva samt gärna belägna i anslutning till dagis och annan service. Platser där
infartsparkeringar kan anläggas är exempelvis Skarpnäck, Farsta och Hagsätra.
Underlätta resor med cykel

I Stockholms län ökar antalet cyklister dramatiskt och i dagsläget står cykelnföråtta procent
av alla resor i högtrafik. Men fortfarande har Stockholm en bra bit kvar till de höga andelar
cykeltransporter som återfinns i tex. Lund och Köpenhamn. Cykeln är ett miljövänligt,
utrymmessnålt och kostnadseffektivt transportmedel som måste prioriteras högre i
trafikplaneringen. Vid sidan av utbyggd kollektivtrafik ärförbättradcykelinfrastruktur en av
de viktigaste åtgärderna som kan vidtasföratt minska trängseln och nå klimat- och
miljömålen i Stockholms län.

Det måste bli betydligt enklare att kombinera resor med kollektivtrafik och cykel. Vid
revision och nyanskaffning av fordon skall dessa utformas med flexibel inredning som
möjliggör medtagande av cykel där detta är lämpligt. Vi vill också utöka lånecykelsystemet
samt bygga fler och bättre cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken. Utöver detta vill
vi bygga fler klimatskyddade cykelparkeringar och nya snabba flerfiliga cykelvägar.
Cyklandet har utvecklats vilket ställer nya krav på irifrashiikturen. Förutom att alltfler väljer
att cykla, så ställer cyklisterna idag högre krav påframkomlighetoch medelhastighet.
Samordningen av såväl lånecykelsystem och cykelstråk måsteförbättrasmellan kommunerna
och ansvaretförcykelinfrastrulcturen bör därförförläggaspå en regional nivå så att
kvalitetsskillnader mellan kommunerna kan undvikas.
Anropsstyrd trafik ger ökad service och minskade kostnader

För att minska trafikens kostnader ochförbättraservicen till SL:s resenärer bör anropsstyrd
trafik införas som ett alternativ till reguljär busstrafik på vissa linjer. Flera utredningar pekar
påfördelarmed att använda anropsstyrd trafik som en del av den allmänna kollektivtrafiken,
exempelvis som ersättningförlinjetrafik med liten eller oregelbunden efterfrågan eller som
kompletterande matartrafik till stomtrafiken.
Kortad restid är en avgörande faktorföratt göra kollektivtrafiken attraktiv ochförmåfler att
välja bort bilen. Anropsstyrda fordon kör inte långa sträckor i onödan, vilket både minskar
miljöbelastningen och kortar restiderna samtidigt som fordonsresurserfrigörs.Anropsstyrd
trafik gör det också möjligt att anpassa trafiken efter resenärernas önskemål och behov, vilket
förbättrar tillgängligheten och möjliggör en högre servicenivå i kollektivtrafiken.
Ökad tillgänglighet och säkerhet

Om SL ska lyckas med att locka nya resenärer måste kollektivtrafiken vara tillgänglig och
smidig. Idag finns alltför många barriärer i kollektivtrafiksystemen som gör resandet onödigt
komplicerat. De nya glasdörrspärrarna innebär ett hinderförtrafikantflödena och leder
dessutom till ett omfattande antal personskador, varav vissa allvarliga.
Länets hållplatser och bytespunkter måste också ses över i syfte att öka säkerhet och
attraktivitet. På många håll består busshållplatserna av en stolpe i vägrenen, vilket inte är
acceptabelt. Vid de större bytespunkterna ska såväl servicen som miljöerna utvecklas.
Möjligheten att inrätta nya bytespunkter bör också studeras, såsom vid Gustavsbergs
trafikplats där godaförutsättningarfinnsatt tillskapa en mindre terminalförresenärerna.
För många är det också svårt att orientera sig i kollektivtrafiksystemen. Informationen måste
därför bli bättre så att upplysningar inte bara ges om störningar, utan även om alternativa
färdvägar. Informationen måste också vara tydlig och tillgängligförpersoner med nedsatt
kognitivförmåga.Informationen till resenärerna ska inte enbart fungera vid stopp i trafiken,
utan fyller en viktig funktion i vardagen, inte minstförsällanresenärer och för personer med
kognitiva funktionsnedsättningar. Om SL ska kunna möta behoven hos dagens och
morgondagens resenärer måste servicen öka och informationen bättre anpassas efter
människors behov.

Vänsterpartiet föreslår Landstingsfullmäktige besluta

att

uppdra åt Trafiknämnden att inledaförstudieför de i motionen föreslagna
tunnelbanelinjerna; Odenplan - NKS medförlängningtill Solna; Liljeholmen Fridhemsplan; Akalla/Hjulsta - Barkarby; Kungsträdgården - Nacka Forum
medförlängningtill Orminge, samt Hagsätra - Älvsjö och Fruängen - Älvsjö,
samt

att

förhandlingar
snarast ska inledas med staten och berörda kommunerföratt nå en
överenskommelse avseende tunnelbana till Nacka i syfte att få till stånd en
tidigare byggstart,

att

uppdra åt Trafiknämnden att utreda var plattformsdörrar i glas bör installeras på
tunnelbanans inomhusstationer,

att

uppdra åt Trafilmämnden att inleda enförstudieom trådbusstrafik på
stombusslinjerna 1-4,

att

uppdra åt Trafiknämnden att utreda hur ett eldrivet BRT-system kan byggas ut
på Essingeledenförsnabbaförbindelsermellan södra och norra länshalvan,

att

uppdra åt Trafiknämnden att studera vilka andra linjer som lämpar sigförBRT,
exempelvis, Ekerö - Brommaplan och Östberga- Liljeholmen/Gullmarsplan,

att

uppdra åt Trafiknämnden att inledaförhandlingarmed Stockholms stad och
övriga berörda kommuner med syfte att kraftigt öka busskörfälten till 2015,

att

uppdra åt Trafiknämnden att kartlägga var i länet behov finns av nya eller
utbyggda infartsparkeringarförbåde bil och cykel,

att

uppdra åt Trafiknämnden att snarast påbörja projekteringen av Spårväg Syds
första etapp, samt inledaförstudieavseende enförlängningösterut,

att

uppdra åt Trafiknämnden att i samråd med länets kommuner kartlägga
cykelparkeringar och återkomma medförslagpå hur dessa kan byggas ut och
förbättras,

att

uppdra åt Trafiknämnden att taframen handlingsplanförhur kombinationsresor
med kollektivtrafik och cykel ska kunna förbättras,

att

uppdra åt Trafiknämnden att utreda hur för Stockholm outnyttj ade trafikslag,
såsom båttrafik och anropsstyrd trafik, kan bidra till att utveckla
kollektivtrafiksystemet och öka dess attraktivitet,

att

uppdra åt Trafiknämnden att studera hur färje- och busstrafik kan integreras
genom imättandet av färjelinjer där en eller flera bussar kan medfölja färjan,

att

uppdra åt Trafiknämnden att upprätta en handlingsplanförhur
trafikinformationen ska förbättras och göras tillgängligföralla.

Gunilla Roxby Cronvall (V)

Anna Sehlin (V)

Sverre Launy (V)

Kerstin Pettersson (V)

BekirUzunel(V)

atarina Wahlgren (V)

<^VaNork(V)

yÅsh Brunius (V)

Stockholms läns landsting
Trafiknämnden

61

PROTOKOLLSUTDRAG

Nr 1/2013

Sammanträdesdatum
2013-02-05
Datum för justering: 2013-02-05

Ankom
Stockholms läns landsting

Christer G Wennerholm
Erika Ullberg

2013 -02- 2 0

§7
Yttrande över motion 2012:22 om behovet av ökade investeringar i
kollektivtrafiken
(TN

1210-0200)

I ärendet förelåg skrivelse 2013-01-04 från förvaltningschefen.
I ärendet yttrade sig Gunilla Roxby Cromvall (V)
YRKANDEN
1) bifall till förvaltningschefens förslag till beslut
2) bifall till V-ledamotens förslag till beslut, innebärande en
rekommendation om bifall till motionen.
Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att trafiknämnden bifallit
förvaltningschefens förslag till beslut.
BESLUT
Trafiknämnden beslöt
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

RESERVATIONER
V-ledamoten reserverade sig mot beslutet.
Vid protokollet
Sara Catoni

Utdragsbestyrkande
Ingela Svanberg Ohlsson

Stockholms läns landsting
Trafiknämnden

Datum

2013-01-04
fiantilQggaré:

Jens Plambeck
08-6861651

1 (6)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Ankom
Stockholms läns landsting

Identitet

TN 1210-0200

2013 -02- 0 5

2013 -02- 2 0

Yttrande över motion 2012:22 om behovet av ökade
investeringar i kollektivtrafiken
Bakgrund
Trafikförvaltningen har mottagit rubricerad motion för yttrande. Motionen tar upp
Stocldiolms läns befolluiingsutveckling och kopplar den till ett behov av ökade
investeringar i kollektivtrafiken, jämfört med dagens ambitionsnivå. I motionen anges
ett behov att fördubbla kollektivtrafikresandet i Stockholms län. I motionen föreslås
Landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt Trafiknämnden att;
i* inleda förstudie för de i motionen föreslagna tunnelbanelinjerna Odenplan-NKS
med förlängning till Solna; Liljeholmen-Fridhemsplan; Akalla/Hjulsta-Barkarby;
Kungsträdgården-Nacka Forum med förlängning till Orminge, samt HagsätraÄlvsjö och Fruängen-Älvsjö
utreda var plattformsdörrar i glas bor installeras på tunnelbanans
inomhusstationer
inleda en förstudie om trådbusstrafik på stombusslinjerna 1-4
utreda hur ett eldrivet BRT-system kan byggas ut på Essingeleden för snabba
förbindelser mellan södra och norra länshalvan
studera vilka andra linjer som lämpar sig för BRT, exempelvis Ekerö-Brommaplan
och Östberga-Liljeholmen/Gullmarsplan
inleda förhandlingar med Stockholms stad och övriga berörda kommuner med
syfte att kraftigt öka busskörfälten 2015
kartlägga var i länet behov finns av nya eller utbyggda infartsparkeringar för både
bil och cykel
8. snarast påbörja projekteringen av Spårväg Syds första etapp, samt inleda förstudie
avseende en förlängning Österut
9. i samråd med länets kommuner kartlägga cykelparkeringar och återkomma med
förslag på hur dessa kan byggas ut och förbättras
10. ta fram en handlingsplan för hur kombinationsresor med kollektivtrafik och cykel
ska kunna förbättras
11. utreda hur för Stockholm outnyttjade trafikslag, såsom båttrafik och anropsstyrd
trafik, kan bidra till att utveckla kollelrtivtrafiksystemet och öka dess atttaktivitet
12. studera hur fårje- och busstrafik kan integreras genom inrättandet av färjelinjer
där en ellerflerabussar kan medfölja färjan
13. upprätta en handlingsplan för hur trafikinformationen ska förbättras och göras
tillgänglig för alla, samt att
14. förhandlingar snarast ska inledas med staten och berörda kommuner för att nå en
överenskommelse avseende tunnelbana till Nacka i syfte att få till stånd en tidigare
byggstart.
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Anmärkning: Numreringen ovan kommer inte från motionen, utan avser att tydliggöra
kopplingen mellan förslagen ovan och kommentarerna nedan.
Pågående arbeten
Inom Trafikförvaltningen pågår, respektive har nyligen avslutats, flera arbeten som på
övergripande nivå bl.a. syftar till att beskriva hur kollektivtrafikens andel av det totala
motoriserade resandet ska kunna öka, inte minst genom åtgärder där flest nya
kollektivtrafikresenärer kan attraheras och där det kan ske på ett så kostnadseffektivt
sätt som möjligt. Några exempel på detta framgår nedan.
. Regionala

mfik/örsörjningsprogrammet.

Här anges som mål att kollektivtrafikandelen till 2020 ska öka med 2,5
procentenheter, och till 2030 med 5 procentenheter.

Stomnätsstrategin

. . .

v

.

Stomnätsstrategin är under arbete, och en remissversion av etapp 2 (i princip länet
utanför Stocldiolms innerstad) beräknas vara färdig under våren 2013, Senare under
hösten 2013 avses de båda etapperna 1 och 2 bilda en gemensam remiss avseende en
stomnätsstrategi för hela Stockholms län.
Én övergripande inriktning i arbetet har varit att stomnätsstrategin ska bidra till att
uppfylla de långsiktiga mål som satt upp för kollektivtrafiken i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet, I arbetet ingår olika delar, dels en mer strategisk del
med framtagande av mål och principer för hur stomnätets utveckling ska planeras och
dels en tillämpad del där ett förslag på linjenät tas fram.
Utifrån målen i trafiMörsörjningsprogrammet tas principer fram för stomnätets
utveckling som ska vara styrande för de kvaliteter som stomtrafiken ska uppfylla.
Principerna syftar till att skapa ett tydligare stomnät med hög komfortnivå och kortare
restider som höjer kollelttivtrafikens konkurrenskraft.
Med utgångspunkt i dagens stomlinjenät och en detaljerad genomgång av framtida
behov och större resenärsströmmar tas ett sammanhängande stomlinjenät fram. Nätet
utformas i stor utsträckning för att konkurrera i starka biltrafikstråk och öka
kollektivtrafikens marknadsandel. Viktiga spårinvesteringar som kompletterar dagens
spårsystem pekas också ut.
Resultaten pekar på att stora restidsvinster och ett ökat kollektivresande kan uppnås
genom förbättringar i framkomlighet och linjenät. En viktig faktor i att åstadkomma
dessa förbättringar är att stomlinjerna utformas i sammanhängande stråk som binder
ihop flera start-, mål- och bytespunkter i en nätsstruktur. På så sätt skapas färre byten
i kollektivtrafiken även för resor med målpunkter utanför innerstaden.
Parallellt med arbetet med stomnätsstrategin pågår en rad mer detaljerade studier av
vissa sträckningar och områden i länet.

Stockholms lähs landsting
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Strategier

l Arbete pågår med framtagande av strategier avseende vad Trafiltförvaltningens
lösningar ska utgå från, bl.a. för att uppfylla de mål som anges i det regionala
trafikförsöijningsprogrammet.
Kommentarer till förslagen i motionen
[ Kollektivtrafikens andelav

resandet

; I Stocldiolms län sker en normal vardag drygt 1,6 miljoner resor i
kollektivtrafiken. Av allt motoriserat resande i länet sker 37 % med kollektivtrafik ,
medan motsvarande andel för hela landet är 15 %\ I vissa relationer, framförallt
under rusningstid, är andelen avsevärt mycket högre. Som exempel kan nämnas
andelen över innerstadsnittet i morgonrusningens rusningsriktning där andelen är
78 %4. Stocldiolms län svarar för mer än hälften av antalet kollektivtrafikresor i
landet».
1

;

2

De i trafikförsöijningsprogrammet angivna målen om 2,5 respektive 5
procentenheter ökad kollektivtrafikandel i innebär, om inte restriktioner införs för
biltrafiken och med prognosticerad befolkningsökning till 2030, att
kollektivtrafiken behöver öka med ungefär samma antal resenärer som i dagens
hela tunnelbanesystem. Att fördubbla kollektivtrafikresandet enligt motionen,
innebär enligt Trafikförvaltningens preliminära bedömning långt mer omfattande
investeringar än vad som föreslås i motionen och/eller omfattande restriktioner
för biltrafiken.
Om målet är att öka kollektivtrafikens andel av resandet, och inte nödvändigtvis
resandet i sig är, enligt Trafikförvaltningens bedömning, "kollektivtrafikandel" ett
bättre mått än "antal kollektivtrafikresenärer'\ Det är också skälet till varför
"kollektivtrafikandeT' anges som mått i trafikförsöijningsprogrammet. Begreppet
kollektivtrafikandel ar också det mått som fördubblingsprojektet anger på sikt.

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län (cn resa kan dock bestå av flera dclresor, t.ex.
först buss och sedan tunnelbana)
Regionalt trafikförsörjuingsprogram för Stockholms län
3 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
4 Fakta om SL och länet 2011
8 Affärsmodell för fördubblad kollektivtrafik, Partnersamverkan för Fördubblad kollektivtrafik (2009)
1

2
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JVi/a tunnelbane-, buss- eller BRT-linjer (objekt i, 3-5 (del av), 8 (del av))

Det är Trafikförvaltningens bedömning att investeringar och trafikökningar för att
motverka trängsel och utsläpp bör ske där de är mest kostnadseffektiva och bäst
: bidrar till en ökning av kollektivtrafikandelen i enlighet med det regionala
; trafikförsörjningsprogrammet. Inom ramen för stomnätsstrategin har en stor
: mängd linjedragningar studerats för att hitta de som bäst uppfyller dessa mål.
Trafikföivaltningen bedömer därför att stomnätsstrategin, tillsammans med
parallellt pågående utredningar, bör användas som utgångspunktförett fortsatt
arbete för en utbyggd infrastruktur.
Plattformsdörrar (objekt 2)

Inom ramen för Program Röda linjens uppgradering har plattformsdörrar
studerats översiktligt med avsikten att öka Trafiltföivaltningens kunskap om deras
för- och nackdelar, samt konsekvenser i övrigt. Plattformsdörrar ger ökad
säkerhet, och kan också ge ökad kapacitet på plattformar, men det för också med
sig nackdelar t.ex. i form av höga kostnader samt påverkan på konstverk och
ventilation.
Trafikförvaltningens bedömning är att det inledande arbete som skett kan vara
lämpligt att få en fortsättning i form av att utreda om, och i så fall var och hur,
plattformsdörrar kan vara lämpliga i tunnelbanan.
För Stockholm nya frafikslag (objekt 3-5 (del av), 11-12)

I omvärlden sker en utveckling av, för Stocldiolm, nya trafikslag. Det handlar t.ex,
om eldrivna bussar och trådbussar (som inte är nytt i sig, men som utvecklats)
Detsamma gäller såväl BRT som konventionella bussystem. Även inom andra
trafikslag sker en utveckling, t.ex. av olika former av automatiska spårsystem eller
gondolbanor.
När det gäller motionens del avseende båttrafik pågår för närvarande en sådan
studie avseende Stocldiolms inre vatten.
När det gäller integrering av fårje- och busstrafik finns detta redan på de platser
där bedömningen varit att resandet är tillräckligt stort - i arbetet med
linjedragningar behandlas en vägfärja på liknande sätt som om det hade funnits en
bro. Hit hör t.ex. vägfårjorna till/från Rindö, Ljusterö, Blidö, Yxlan och Adelsö.
När det gäller Adelsö krävs dock som regel ett bussbyte för resenärerna, men det
beror inte på färjeförbindelsen utan på att vägnätet på Adelsö inte är lämpat för de
större bussar som behövs på Munsösidan. Möjligheten att införa busslinjer via
vägfärja studeras även mellan Slagsta och Jungfrusund.
Trafikförvaltningens bedömning är att "nya" trafikslag, t.ex. elbussar (exempelvis
med tråd) och BRT med fördel kan studeras i stocldiolmsförhållanden, men att det
inledningsvis bör ske utan låsningar till exakt vilka linjer som eventuellt kan vara
aktuella, eftersom linjer som kan vara lämpliga bör komma fram ur sådana
studier. BRT kommer även studeras inom ramen för det fortsatta arbetet med
Spårväg Syd.

Stockholms läns landsting
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Ökadframkomlighet för bussfrafiken (objekts (del av), 6)

Framkomligheten för busstrafiken, liksom för spårvägstrafik i gatumiljö, är viktig
för kollektivtrafikens attraktionsb*aft. Därför pågår ett kontinuerligt arbete med
berörda kommuner för att förbättraframkomligheten,med busskörfålt eller med
andra mer kostnadseffektiva åtgärder beroende på situationen. Enligt
Trafikförvaltningens bedömning kan, beroende på situationen, andra
framkomlighetsåtgärder vara minst lika kostnadseffektiva som busskörfålt.
•' Ett arbete har nyligen startats tillsammans med Stocldiolms stad för att med olika
åtgärder förbättra framkomligheten för stombussarna. Ett sådant arbete pågår
också för busstrafiken till/från Ekerö.
Stocldiolms stad har tidigare under 2012 tagit fram en remiss avseende en
framkomlighetsstrategi. SL harvarit positiva till den remissen, och förhoppningen
är att den ska bidra till ytterligare åtgärder som förbättrar kollektivtrafikens
framkomlighet.
Det är Trafikföivaltningens bedömning att det arbete som pågår bor kunna leda
fram till positiva åtgärder förframkomligheten.Det kan dock vara lämpligt att
under 2013 följa upp vilka resultat som uppnåtts, för att se om och hur arbetet bör
fortsätta.
Cykel och kollektivtrafik (objekt 7,9-io)

Trafikförvaltningen deltar i arbetet med den regionala cykelstrategin, vilket sker
inom ramen för det EU-finansierade projektet SATSA II. Inom ramen för det
arbetet pågår framtagande av en gemensam regional cykelplanföratt skapa
snabbare och effektivare cykelstråk med förankring och genomförandefrån2013.
Därutöver har, redan för ett par år sedan, en inventering skett av behovet av
infartsparkeringarförcykel.
Dessutom har Trafiknämnden beslutat att förvaltningschefen i samband med
utvecklingen av bussväderskydd, i samverkan med länets kommuner ska verka för fler
lånecyklar vid viktiga knytpunkter inom hela Stocldiolms län.
Det är därför Trafikföivaltningens bedömning att realiseringen av
infartsparkeringar för cykel mer bygger på att berörda kommuner vidtar de
nödvändiga åtgärderna, och att Trafikförvaltningens uppdrag att identifiera
behoven ar avslutade. Det ar också Trafikförvaltningens bedömning att eventuella
ytterligare åtgärder bör invänta resultatet från cykelstrategins arbete med den
regionala cykelplanen.
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Spårvåg Syd (objekt 8 (del av))

Trafiknämnden har tidigare beslutat att genomföra en fördjupad utredning av
Spårväg Syd etapp i. Innan projekteringen påbörjas bör den fördjupade
; utredningen vara färdig, eftersom dessa två skeden hänger ihop processmässigt.
:

Det är därför Trafikföivaltningens bedömning att projekteringen bör invänta
resultatet från den fördjupade utredningen.
När det gäller en fortsättning österut hänvisas till "Nya tunnelbane-, buss- eller
BRT-linjer (objekt i, 3-5 (del av), 8 (del av))" ovan.
Förhandlingar med staten om tunnelbana till Nacka (objekt 14)

Dessa förhandlingar är under uppstart, och för närvarande inväntas att statens
förhandlingsman ska utses.

f ö r s l a g till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

Bilaga

Motion från Gunilla Roxby Cromvall (V) m.fl. om behovet av ökade investeringar i
kollektivtrafiken
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