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Utr
redning om båtp
pendling
g i Stock
kholm
Ären
ndebeskriivning
ande utredn
ning om mö
öjligheterna
a till pendelb
båttrafik i
En saammanfatta
Stock
kholm inklu
usive svar på avgörand
de frågor som
m har kvarsstått från tid
digare
utred
dningar i äm
mnet.
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 6 maj 2013
Utred
dning om båtpendling
b
i Stockholm
m, TN2-20113-00848

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

godkänna rapporten ”Utredningg om båtpen
ndling i Stocckholm”.

Förv
valtningen
ns förslag och motiv
vering
Sammanfattnin
ng
Utifrrån en kartlä
äggning av antal boend
de och sysseelsatta, anta
al resor (allaa
trafik
kslag), den tänkta båtliinjens restid
d i förhållan
nde till land
dbaserad SL
L-trafik
samtt antal resen
närer bedöm
mdes ett anttal pendelbå
åtlinjer vara
a intressantta att
analyysera:






Ulvsu
unda- Solna
a strand- H
Huvudsta- MinnebergM
Hornsbergs
H
s strandLilla Essingen- HornstullH
Å
Årstadal- ”S
Södersjukhu
uset”
Ulvsu
unda- Solna
a strand- H
Huvudsta- MinnebergM
Hornsbergs
H
s strandAlvik
k- Hägerstenshamnen
Ekerrö- Kungsho
olmstorg- K
Klara Mälarsstrand
s torgHägeerstensham
mnen- Ekenssberg- Lilla Essingen- Kungsholms
K
Klara
a Mälarstra
and
Södeer Mälarstra
and- Kungsh
holms torg-- Klara Mäla
arstrand
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Hägeernäs- Ropssten- Värtan
n
Ham
mmarby sjösstad- N Ham
mmarbyham
mnen- Henrriksdal- Nybbroviken
Ham
mmarby sjösstad- N Ham
mmarbyham
mnen- HenrriksdalSaltssjöqvarn- Fiinnboda ham
mn- Kvarnh
holmen- Na
acka strand
Vaxh
holm- Nybro
oviken

Turtäätheten som
m förutsattss i analysern
na är 20-minuterstrafik
k i rusningeen och ca
entim
mmestrafik övrig tid sa
amt helg. Dee analyser som har gen
nomförts inoom
rameen för denna
a utredning
g har även taagit hänsyn
n till möjligh
heten att cykkla till
båten
n och ta meed cykeln på
å båten, vilkket har visatt sig myckett gynnsamt..
Linjeerna får melllan 170 och
h 950 påstiggande i morrgonrusning
gen per dagg varav en
stor aandel är cyk
klister.
ad på mellan
n 7 och 50 mkr
m per år. De analyserrade
Linjeerna har en totalkostna
linjerrna har en samhällseko
s
onomisk nyytta som mo
otsvarar 0 - 30% av kosstnaden
(föru
utom linjen S. Mälarstrrand-Klara M
Mälarstrand
d som fallerr bort efterssom den
inte lleder mot ökad
ö
kollektivtrafikand
del). För att en åtgärd sk
ka vara lönssam
krävss att nyttan är minst lik
ka stor som
m kostnaden
n. Båttrafiken är dock m
mycket
attraaktiv både fö
ör resenären
n samt för S
Stockholms län. Analysserna har tilll del
räknat in attrakttiviteten genom en så kkallad båtfa
aktor.
De saamhällsekonomiska an
nalyser som
m har genom
mförts av förreslagna linjjer visar
på lååg samhällseekonomisk lönsamhet trots att en båtfaktor har
h lagt in föör att
bättrre spegla bå
åttrafikens attraktionsk
a
kraft jämförrt med andra trafikslagg.
Samttidigt kan in
nte trafikförrvaltningen
ns tillgänglig
ga analysverrktyg till fulllo fånga
upp aalla de attra
aktivitetsfak
ktorer som p
pendelbåttrrafiken har, vilket gör aatt
båtlin
njerna kan vara mer lö
önsamma än
n vad kvoterna speglar. Mot bakgrrund av
att in
ngen av båtllinjerna är lönsam
l
sam
mt att attrak
ktivitetsfakto
orerna dom
minerar
bör een förutsättn
ning för att genomföraa den här typ
pen av trafiik vara
medffinansiering
g från andra
a parter.
a får en hög
g andel resen
närer som cyklar.
c
Ande
elen cyklisteer
Fleraa av linjerna
varieerar mellan 60 och 100
0 %. Linjern
na beräknas även värva en del reseenärer
som idag åker bil eller cykla
ar, vilket i ssig pekar på
å en utveckliing mot en öökad
kolleektivtrafikan
ndel. Det ärr viktigt att n
notera att antalet
a
resen
närer som vvärvas är
margginell i jämfförelse med landbaseraad kollektivttrafik.
vvägning meellan antal resenärer,
r
driftskostna
d
ader,
Den linje som uttifrån en av
samh
hällsekonom
misk nytta, möjlighet
m
aatt nå våra utpekade
u
må
ålsättningarr samt
geno
omförandefa
aktorer är liinjen mellan
n Hägersten
nshamnen och
o Klara
Mälaarstrand.
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I försslaget till ko
ompletterin
ng av trafikfö
försörjningssprogramme
et slås fast aatt
pend
delbåttrafikeen bör planeras och utfföras efter samma
s
prin
nciper och m
mål vad
gälleer t.ex. miljö
ö- och tillgän
nglighet som
m övrig landbaserad ko
ollektivtrafiik. Detta
kräveer bl.a. ansk
kaffning av nya fartyg eeftersom tilllgången är liten idag p
på fartyg
som har en god tillgängligh
het och miljö
östandard.
Trafiikförvaltnin
ngen föreslå
år att båttraffiken ska ku
unna köras året runt föör att få
en ko
ontinuitet i resandet sa
amt för att kkunna locka
a vaneresenärer till dettta
resallternativ. Årret runt traffik medför kkrav på så kallade
k
isgåe
ende fartyg,, vilka
inte äär snabbgåeende.
Möjligheter till dispenser
d
frrån gällandee fartbegrän
nsningar be
edöms som mycket
små. Huvudskället är att den övriga sjö
ötrafiken är mycket frek
kvent, speci
ciellt
somm
martid. Efteersom ”lågh
hastighetsom
mrådet” är litet
l
bedöms dessutom
m
fördeelarna med en dispens som mindrre viktig.
nomförandee medför attt trafiken m
måste
Ett eeventuellt beeslut om ettt snabbt gen
bedriivas med beefintligt ton
nnage som fi
finns att tillg
gå på markn
naden Desssa fartyg
klaraar inte våra krav inom miljö
m
och tiillgänglighettsområdet. Ett eventueellt
geno
omförande av
a någon lin
nje bör därfö
för bedrivas som ett förrsök.
Bakg
grund
SLL:s Trafiknäm
mnd besluta
ade 2012-02
2-21 att god
dkänna SL:s rapport ”F
Förslag på
försö
ök med nya pendelbåtslinjer på Sto
ockholms in
nre vatten”.. Beslutet om
mfattade
även
n att ”se överr möjlighete
en till andraa snabba occh effektiva förbindelseer”.
Följaande handlingsregler fö
öreslogs i up
ppdraget:










Föreslå nya
n snabba och effektivva båtförbin
ndelser för pendling
p
påå
Mälaren
n och Saltsjö
ön
Geografiisk avgränsn
ning: Stockh
kholm, Solna
a, Sundbybe
erg, Lidingöö, Ekerö,
Vaxholm
m, Täby, Dan
nderyd, Naccka och del av Hudding
ge
Slutsatseer från tidig
gare utredniingar tillvarratas
SL accesss ska gälla som
s
”betalp
plattform”
Typ av to
onnage/farttyg
Undersö
öka dispensm
möjligheterr från fartreestriktioner
Ska samordnas med
d Trafikförssörjningspro
ogrammet och
o kommaande
dlingar
upphand
Samhällssekonomisk
k analys av fförslagen
Dagens resande
r
me
ed cykel, kolllektivtrafik
k, bil och gåe
ende ingår i
analyserrna
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Ärende i SLL:s Traffiknämnd i aapril (ärend
det blev senarelagt med
d
anlednin
ng av flera svårlösta fråågeställning
gar gällande
e ett eventueellt
genomfö
örande).

Dettaa är en utreedning som ser över tid
digare föresllagna pende
elbåtslinjer samt
övervväger nya liinjesträckniingar utifrån
n förändrad
de analyser och de
föruttsättningar som ovansttående uppd
drag tydligg
gör.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Jens
J
Plambeck
Chef
C
Strateg
gisk Utveckl
kling
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1 Upp
pdraget
Stock
kholms länss landstingss Trafiknäm
mnd beslutad
de 2012-02-21 att godkkänna
SL:s rapport ”Fö
örslag på försök med n
nya pendelbåtslinjer på Stockholm
ms inre
vatteen”. Beslutet omfattade
e även att see över möjliigheten till andra
a
snabbba och
effek
ktiva förbind
delser.
Dettaa uppdrag redovisas
r
i denna
d
rappo
ort. Följand
de handlingsregler föreeslogs i
uppd
draget:











n snabba och effektivva båtförbin
ndelser för pendling
p
påå
Föreslå nya
Mälaren
n och Saltsjö
ön
Geografiisk avgränsn
ning: Stockh
kholm, Solna
a, Sundbybe
erg, Lidingöö, Ekerö,
Vaxholm
m, Täby, Dan
nderyd, Naccka och del av Hudding
ge
Slutsatseer från tidig
gare utredniingar tillvarratas
SL accesss ska gälla som
s
”betalp
plattform”
Typ av to
onnage/farttyg
Undersö
öka dispensm
möjligheterr från fartreestriktioner
Ska samordnas med
d Trafikförssörjningspro
ogrammet och
o kommaande
upphand
dlingar
Samhällssekonomisk
k analys av fförslagen
Dagens resande
r
me
ed cykel, kolllektivtrafik
k, bil och gåe
ende ingår i
analyserrna
Ärende i SLL:s Traffiknämnd i aapril (Ärend
det är flytta
at till maj föör att
möjliggö
öra studie av
v föreslagnaa kajlägen m.m.).
m

I försslaget till Sttockholms regionala
r
traafikförsörjn
ningsprogra
am (föreslåss för
beslu
ut på TN 20
013-05-21) återfinns
å
fölljande defin
nition på pendelbåtstraafik.
Pend
delbåtstrafik
k betyder ko
ollektivtrafiik på vatten
n som skapar förutsättn
ningar för
fram
mförallt arbeetspendling,, på sammaa sätt som öv
vrig kollektiivtrafik, varre sig den
går p
på land ellerr vatten. De
etta har variit en utgång
gspunkt i de
enna utredn
ning.
Förslag på försök
f
med nya pendelbåtslinjer på
p Stockholm
ms inre
I utreedningen ”F
vatteen” ingick fö
örutom själv
va linjeutreedningen frå
ågor gälland
de trafiktekn
nik,
fartyyg, infrastru
uktur och miiljöpåverkaan. Resandet på dagenss båtlinjer occh
erfarrenheter frå
ån en del andra länder rredovisadess också.
Trafiikförvaltnin
ngen har i de
enna utredn
ning därför i första han
nd försökt rräta ut de
frågeetecken som
m har framk
kommit inom
m nämnda ämnen
ä
och i övrigt foku
kuserat på
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att kaartlägga dag
gens resand
de och ta fraam förslag på
p nya konk
kurrenskraft
ftiga
båtfö
örbindelser samt genom
mförandem
möjligheterna för dessa. Utredningeen tar
även
n upp kvarsttående frågo
or som måsste lösas för att trafiken
n ska följa kr
kraven på
miljö
ö och tillgän
nglighet.
Här rredovisas ävven förslag på utöknin
ngar av befin
ntlig linje Frrihamnen- L
LidingöNack
ka- Nybroviken ”Sjöväg
gen” under u
utbyggnadeen av Slusse
en. Linjen h
har
berörringspunkteer med övriiga föreslagn
na linjer i utredningen
u
n.

Utredningsomrrådet

2 Bak
kgrund
Stock
kholm är en
n stad på vatten. Underr flera debattter på sena
are år har ön
nskemål
m att
om ö
ökad båttraffik kommit upp för att kunna möta landstinge
ets vision om
Stock
kholm är Eu
uropas mest attraktivaa storstadsreegion.
Frågan om ökad
d kollektiv båttrafik
b
i Sttockholm handlar både
e om att utn
nyttja
vattn
net som resu
urs när det är trångt påå land, att fä
ärdas genarre sträcknin
ngar än
via d
de broar som
m binder sam
mman stadssdelar och kommuner
k
men även aatt
möjliiggöra en atttraktivare resa.
r
En utvvecklad kolllektivtrafik anses kunn
na öka
Stock
kholms attrraktionskrafft både för m
medborgaree och för besökare. Att färdas
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med båt kan upp
plevas som behagligaree jämfört med
m andra trrafikslag och
h som en
trivsaam uppleveelse i sig, åtm
minstone om
m vädret ärr gynnsamt.
Med denna bakg
grund har ett
e flertal stu
udier av utv
vecklad båtttrafik genom
mförts på
senarre år. Dessa
a studier ha
ar samtliga kkommit fram
m till att det är svårt attt
samh
hällsekonom
miskt försva
ara en utveccklad båttra
afik annat än
n i något en
nstaka
fall. L
Liksom tidigare utredn
ningar har een båtfaktorr räknats in i denna utrrednings
samh
hällsekonom
miska analy
yser för att ffånga upp atttraktivitete
en i båttrafik
iken
jämfö
fört med and
dra trafiksla
ag. Möjligheeten att cyk
kla till och ta
a med sig cyykeln på
båten
n skiljer äveen denna uttredning fråån sina föreg
gångare

3 Mållsättning
gar
Land
dstingets reg
gionala traffikförsörjnin
ngsprogram
m pekar ut målsättninga
m
ar som
hand
dlar om attrraktiva resorr, tillgängligg och samm
manhållen re
egion och efffektiva
resorr med låg miljöm
och hä
älsopåverkaan. En komp
plettering av
v det region
nala
trafik
kförsörjning
gsprogramm
met gälland
de kollektivttrafik på vattten föreslåss för
beslu
ut på trafikn
nämndens möte
m
den 211 maj 2013. Även om målsättninga
m
arna ska
uppn
nås först år 2020 respe
ektive 2030 ämnar den
nna utrednin
ng visa på h
hur
förslaag på nya pendelbåtlin
njer leder m
mot de föresllagna målen
n.
Pend
delbåttrafikeen bör plan
neras och utfföras efter samma
s
prin
nciper och m
mål som
övrigg landbasera
ad kollektiv
vtrafik. Föru
utom att pen
ndelbåtstra
afiken ingår i det
det
samm
manhängan
nde kollektiv
vtrafiksysteemet utgör de
d ett komp
plement till d
lokalla gång- och
h cykelnätett, med poten
ntial att ska
apa genväga
ar för fotgän
ngare och
cyklister. Genvä
ägar för cykllister via en
n båtlinje förreslås i rapp
porten i de ffall då
tidsb
besparingen
n blir omfatttande. En vvärvning av befintliga
b
cy
yklister till
båttrrafiken med
dför dock ingen ökningg av kollektiv
vtrafikande
elen vilket ärr ett mål
för in
nom Stockh
holms region
nala trafikfö
örsörjningsprogram. Förhoppninggen är att
nya b
båtlinjer ska
a kunna loccka dagens b
bilresenärerr och därme
ed öka
kolleektivtrafikan
ndelen. Pen
ndelbåttrafikken bör äveen kunna utg
göra ett värrdefullt
alternativt färdssätt under stora infrasttrukturombyggnader.
Undeer målsättningen om attraktiva reesor finns möjligheter
m
för
f pendelbååtlinjer
att biidra genom
m att erbjuda
a gena, bekvväma och sn
nabba resorr.
Grun
ndläggande för möjligh
heten att bed
driva pendeelbåtstrafik är att den kkan mäta
sig tiidsmässigt med
m andra alternativ.
a
D
Därför har denna
d
utred
dning tagit ssin
utgån
ngspunkt i att
a linjerna utformas so
om genväga
ar över vattnet. Även
pend
delbåttrafikeen behöver bidra till fö
örbättrade restider
r
och uppfylland
de av de
mål fför restidskv
kvoter som antagits
a
i deet regionala
a trafikförsörjningsproggrammet.
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det gäller tilllgänglig occh sammanh
hållen regio
on gäller sam
mma målsät
ättningar
När d
för p
pendelbåtstrrafiken som
m den landbaaserade kolllektivtrafike
en. Detta in
nnebär
att krraven på tillgänglighet för resenärrer med fun
nktionsnedsättning skaa
anpaassas efter målen
m
för öv
vrig kollektiivtrafik, dvss. krav på fu
ull tillgängligghet till
år 20
020.
målsättning
gar om effek
ktiva resor m
med låg milj
ljö- och hälssopåverkan bör
För m
pend
delbåttrafikeen jämställa
as med den landbasera
ade kollektiv
vtrafiken påå sikt.
Dettaa innebär blland annat krav på 100
0 % förnyelssebart bränsle år 2030
0, och en
väsen
ntlig redukttion av utslä
äpp av partiiklar och kv
väveoxider. Detta höga måltal
gälleer för tillkom
mmande tra
afik och diskkussioner beehöver föra
as huruvida detta
mål sska gälla alll pendelbåtttrafik eller o
om ytterliga
are försök kan
k undantaas.
Fleraa av ovanstå
ående målta
al innebär h
höga kostnader. Inriktn
ningen som pekas ut
i det regionala trrafikförsörjningsprogrrammet är därför
d
att vid jämförelsse mellan
land-- och vatten
nbaserad tra
afik även tittta på andra
a påverkanssfaktorer däär
båttrrafiken har fördelar,
f
so
om ex. komffortfaktorerr. Beslutet om kollektivvtrafik på
vatteen utgör ett bra alterna
ativ i de fall samma mållpunkter ka
an kopplas iihop med
hjälp
p av landbasserad trafik bör grundaas på restideer, ekonomi, komfort ooch
andrra attraktivittetsfaktorerr samt utifråån miljöpreestanda.

4 Sär
rskilda om
mvärldsstudier
Två m
med Stockh
holm jämförrbara städerr är Oslo i Norge
N
och Hamburg
H
iT
Tyskland.
I bäggge dessa stä
äder har ko
ollektivtrafikk till sjöss lä
änge varit en del av dett
allmäänna trafiku
utbudet och
h man har i närtid gjortt större satssningar på ttrafiken.
I Osllo finns åtta
a olika fartyg
gslinjer som
m är fullstän
ndigt integrerade i stad
dens
kolleektivtrafiknä
ät och biljetttsystem. To
otalt reser årligen
å
cirka
a fyra miljon
ner
passaagerare med
d färjorna. De
D senaste åren har fleera nyinvestteringar gen
nomförts
i blan
nd annat ga
asdrivna färj
rjor och snab
bbgående kolfiberkata
k
maraner.
I Ham
mburg satsa
ade man på
å specialbygggda isgåend
de fartyg me
ed
enmaansbesättniing. Totalt beställdes
b
12
2 fartyg öveer en tioårsp
period från 1997.
Sedaan första farrtyget levere
erades har rresandet meed fartygen tredubblatss och
idag reser cirka sju miljone
er passageraare med Hamburgs färjjor.
mpel på en sttad som har satsat en hel
h del på b åttrafik.
Göteeborg är ett annat exem
I den
n centrala delen av stad
den finns tvvå båtlinjer, Älvsnabben
n och Älvsn
nabbare.
Desssa kan liknas vid flera av
a de linjer ssom har stu
uderats i den
n här utredn
ningen.
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nabben går längs älven
n sträckan K
Klippan- Eriiksberg- Lin
ndholmenÄlvsn
Roseenlund- Lilla
a Bommen.. Linjen harr 30-minuteerstrafik i hö
ögtrafik och
h 60 i
lågtrrafik. Älvsna
abbare går som
s
en skytttel över älv
ven mellan Lindholmsp
L
piren och
Roseenlund. Linjjen har 6-8 minutertraafik och är gratis. I övrigt är betalsyystemet
det ssamma som för den övrriga kollektiivtrafiken in
nom Västtra
afiks områd
de.
Båtliinjerna på älven
ä
trafike
eras med mo
oderna båta
ar med bra tillgängligh
t
het.
Cyklaar får även tas
t med i mån
m av platss. Bryggorna
a är s.k. flytb
bryggor vilkket
medfför bra tillgänglighet fö
ör funktionsshindrade även
ä
vid på-- och avstign
ning.
Trafiiken har tillåtelse att öv
verskrida m
maxhastigheeten på älven som är 5 kknop.
På Äl
Älvsnabben och
o Älvsnab
bbare reser ca 2 milj. reesenärer pe
er år.
Föru
utsättningarrna för båttrrafik i centrrala Göteborrg och Stock
kholm bedööms vara
gansk
ka likartadee. En skillna
ad är dock aatt både Götta Älvbron och Älvsborrgsbron
är mer svårtillgä
ängliga än flera
f
broar i Stockholm
m eftersom de
d är mycket
et höga.
Det m
medför att vattenvägen
v
n utgör ett b
bättre altern
nativ än landvägen för sstora
delarr av områdeena i närhetten av älven
n. Framföralllt gäller dett de som vääljer att
cyklaa från den ena
e sidan av
v älven till d
den andra. Restiderna
R
i kollektivtra
rafiken
blir ääven lidande av att broarna är svårrtillgängliga
a.
mförallt är den
d goda tilllgängligheteen vid på occh avstignin
ng ett bra exxempel
Fram
att taa med sig i planeringen
p
n av nya båttlinjer i Stocckholm.

5 Tidiigare utr
redninga
ar
I dettta avsnitt beskrivs de studier
s
som
m har genom
mförts av SL/
/Trafikförvvaltningeen på senarre år och som
m därmed äär utgångsp
punkten för den här
utred
dningen.
5.1

rslag på fö
örsök med
d nya pend
delbåtslinjjer på Stoc
ckholms in
nre
”För
vatte
en” (beslu
ut 2012-01-11)
draget från trafiknämn
nden handlaade om att genomföra
g
en
e utrednin
ng i syfte
Uppd
att taa fram försla
ag på nya båtlinjer att införa som försök.
pporten redo
ogörs även för
f diverse ffrågor gälla
ande trafikte
eknik, fartyg
yg,
I rap
infraastruktur occh miljöpåve
erkan.
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Utifrrån ett antall linjeförslag
g valdes fyrra linjer ut, enligt nedan. Dessa
analyyserades utiifrån antal resenärer,
r
n
nyttor och kostnader.
k
 Hammarrby sjö- Nyb
brokajen
 Nybroka
ajen- Nacka- Lidingö- F
Frihamnen (”Sjövägen””)
 Ekerö- Stadshusbro
S
on
 Bällsta- Stadshusbrron
Utifrrån resultateen av analyserna förord
dades följan
nde linjer:
 Hammarrby sjö- Nyb
brokajen
 Nybroka
ajen- Nacka- Lidingö- F
Frihamnen (”Sjövägen””)
Beslu
utet i trafikn
nämnden in
nnebar att ””Sjövägen” permanenta
p
ades och attt vissa
kvarsstående fråg
geställninga
ar skulle utrredas vidaree, vilket gjorts i nuvaraande
utred
dning.
5.2

Utre
edning om
m eldrift i pendelbåt
p
tstrafik
Trafiikförvaltnin
ngen deltog i förstudien
n för ett utvecklingspro
ojekt om fraamtida
eldrivvna båtar so
om delvis var
v finansierrat av forskn
ningsmedell från
Enerrgimyndigheeten. Förstu
udien leda aav Echandia
a Marine som inom förrstudien
driveer ett utveck
klingsarbete
e av elbåtar . Även Västttrafik deltog.
ade till att ta
a fram undeerlag för attt kunna gen
nomföra ett
Försttudien syfta
demo
onstrationsprojekt med
d elbåtar – så kallade PendELbåta
P
ar – i Stockh
holm och
i Götteborg.
Bakggrunden till Trafikförva
altningens d
deltagande i förstudien
n var intressset att
byggga upp kunsk
kap om nya
a trafikkonccept. SL villee studera möjlighetern
m
na till att
bedriiva båttrafik
k för pendliing inom Sttockholmsreegionen. Eld
drift är ett
miljö
övänligare alternativ
a
tilll dagens brränslen och därmed en
n intressant teknik
att sttudera.
Trafiikförvaltnin
ngens bidrag
g till förstud
dien var att ta fram en utredning oom
ngen
lämp
pliga linjer för
f ett eventtuellt demo nstrationsp
projekt. Traffikförvaltnin
bidro
og därmed genom
g
att lä
ägga egen tiid på att ta fram en utrredning.
Trafiikförvaltnin
ngen deltog även i försttudiens projjektgrupp. Utredda
U
linjjer finns
redovvisade i bila
aga 1.
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5.3

övägen”
”Sjö
Båtliinjen startad
de som ett pilotförsök.
p
Arbetet meed en slutra
apport kringg försöket
pågåår och planeeras vara kla
ar i maj.
Linjeen har nylig
gen handlatss upp och fö
örvaltas nu av trafikförrvaltningen.. Rederi
AB B
Ballerina driiver från och
h med 1 aprril trafiken. Avtalet är på
p 4 år med
d en
optio
on på förlän
ngning på up
pp till 2 år.
kat kontinue
erligt på linj
njen. En enk
kätundersök
kning genom
mfördes
Resaandet har ök
undeer decemberr 2012 dvs. innan båtlin
njen handla
ades upp av
v
trafik
kförvaltning
gen. Den vissar att ca 20
0 % av resen
närerna gjo
orde sin resaa med bil
innan
n de övergicck till att åk
ka båt.
Linjeens kopplingar till Slusssens ombygggnad och eventuell
e
utökning av tr
trafiken
på lin
njen ”sjöväg
gen” behand
dlas endast översiktligtt i denna uttredning.

6 Mettod
Trafiikförvaltnin
ngen har utrrett potentieella stråk fö
ör pendling med båtlinjjer i
Stock
kholm. Förvvaltningen har
h utifrån resultatet i utredninge
en, slutsatseer av
tidigare utredningar m.m. tagit
t
fram n
nio linjer. Därefter har analyser avv nyttor
och k
ma fram till hur den sa
kostnader genomförts
g
för
f att komm
amhällsekon
nomiska
lönsaamheten serr ut för resp
pektive linjee.
Följaande arbetsm
metodik har använts i utredningen:








Kartlägg
gning av om
mråden som ligger inom
m rimligt gån
ng- respektiive
cykelavstånd från sttränder som
m kan trafik
keras med båt.
Dagens boende
b
och sysselsattaa i dessa om
mråden har karterats.
k
H
Hänsyn
har även
n tagits till id
dag kända p
pågående occh planerad
de
utbyggna
adsområden
n fram till o
och med år 2030.
Det totalla resandet (i alla ärend
den och meed alla färdm
medel) melllan
områden
na har tagitss fram med
d hjälp av en
n områdesda
atabas och een
prognosm
modell
Intressan
nta pendelb
båtsstråk haar tagits fram
m utifrån boende, syssselsatta
och resande.
Pendelsttråkens genhet i förhålllande till en
n resa med den
d landbasserade
kollektivvtrafiken ha
ar därefter b
beaktats.
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Utifrån faktorerna
f
genhet
g
och antal resor har 21 stråk
k pekats ut som
intressan
nta
Därefterr har de 21 pendelbåtss
p
stråken bedö
ömts utifrån
n restiden jäämfört
med resttiden i den vanliga
v
kolllektivtrafikeen. Då har endast
e
åtta sstråk
återståttt.
Nio båtliinjer har dä
ärefter tagitss fram av en
n arbetsgrup
pp inom SL
LL utifrån
de utpek
kade stråken
n, tidigare sstudier och andra
a
gena stråk som h
har
bedömtss vara intresssanta i fram
mtiden m.m
m.
Trafikan
nalyser har genomförts
g
för att få en
n bedömnin
ng av antal
resenäreer och restid
dsvinster förr respektivee linje. Anallyserna har gjorts
med hjällp av en sim
muleringsmo
odell (VIPS) och en mo
odellberäkn
nad
resematrris för 2011..
Linjerna
as kostnad har
h beräknaats utifrån en uppskatta
ad schablon
nkostnad.
En samh
hällsekonom
misk kalkyl h
har därefterr gjorts för var
v och en aav
linjerna.. I kalkylen jämförs
j
den
n årliga nytttan (restidsvinster m.m
m.) med
årskostn
naden.

I näm
mnda trafik
kanalyser ha
ar en så kalllad ”båtfaktor” medtagits för att föörsöka
speglla att båttra
afiken upple
evs som attrraktivare än
n den landbaserade SL-trafik
ken. Det kan
n dock vara
a så att den vvalda faktorn inte fång
gar upp
attraaktiviteten fullt
fu ut vilke
et medför attt linjernas samhällseko
s
onomiska
lönsaamhet är un
nderskattad
d.

7 Syn
npunkter
r från my
yndighetter och kommun
k
er med fflera
Inom
m ramen förr detta arbette hölls ett ssamråd i slu
utet av febru
uari med
repreesentanter från
f
Stockh
holms hamn
nar, Länssty
yrelsen, Traffikverket,
Tran
nsportstyrelssen, Tillväx
xt-, miljö- occh regionpla
anering och
h berörda
komm
muner där läget
l
i utred
dningen red
dovisades occh synpunk
kter/önskem
mål
efterfrågades.
En reemittering av
a utrednin
ngen samt an
nalyser där även framttida resandee beaktas
fram
mfördes som
m önskemål i samband m
med detta möte.
m
Föreliiggande utreedning
har ttyvärr inte in
nom uppsattt tid hunniit vara ute på
p remiss, utan detta fåår om
möjliigt ske efterr trafiknämn
ndens mötee 21 maj.
Paralllellt med detta
d
arbete pågick en kkompletterin
ng av Stock
kholms regioonala
trafik
kförsörjning
gsprogram där synpun
nkter på pen
ndelbåtstraffik framförd
des både
på saamrådsmöteen och i sam
mband med
d remiss. Även dessa synpunkter reedovisas
här ö
översiktligt i de fall det är relevantta för denna
a utredning.
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Viktiiga aspekterr som flera remissparte
r
er stödde va
ar att det är viktigt med
d snabba
förbiindelser och
h att vattnett kan innebäära stora tid
dsbesparing
gar i vissa
relatiioner. Detta
a är något som har variit en förutsä
ättning i arb
betet med aatt peka
ut föreslagna peendelbåtslin
njer i denna utredning.
Som exempel på
å konkreta synpunkter
s
mmunerna i sina remisssvar på
pekar kom
beho
ov av båttraffik till ett an
ntal utbyggn
nadsområden, trafik un
nder några av de
storaa infrastruktturombyggn
naderna i läänet samt pendelbåttra
afik till turisstmål
som ex. Fjäderh
holmarna. Båttrafik
B
und
der stora om
mbyggnaderr ingår endaast
överssiktligt i den
n här studie
en och omh
händertas i samband
s
med de stora
projeekten ex. ino
om slussenp
programmeet. När det gäller
g
Fjäde
erholmarna föreslås
inte een sådan strräckning i den
d här stud
dien för att det komme
er i konflikt med
befin
ntlig kommeersiell trafik
k (i enlighett med ny ko
ollektivtrafik
klagstiftningg som
vill u
uppmuntra kommersiel
k
ll kollektivttrafik). Desssutom priorriteras
arbettsresande i utredningen. Förslaget
et kring båtlinjer till sto
ora vattennäära
nybyyggnadsomrråden kan fö
örst kommaa att bli aktu
uellt när nyb
byggnadsom
mrådena
i frågga är fullt uttbyggda. n fråga
f
som sääkerligen kan vara intrressant att sstudera
vidarre på längree sikt om tilllräckligt an
ntal resenäreer kan nås från
f
en tillgäänglig
punk
kt.
Geno
om att korta
a ned på- occh avstignin
ngstiden vid
d bryggan ka
an fler områåden än
idag komma att vara intressanta att traafikera i fra
amtiden. De
etta stämmeer med
trafik
kförvaltning
gens övriga arbete gällaande framk
komlighet occh snabbaree
omsttigning i forrdonen ger snabbare
s
occh mer attra
aktiva resorr.
Fleraa kommuneer tog upp frrågan om attt utredning
gsområdet för
f båttrafikk kan
vara begränsand
de för disku
ussioner om
m framtida liinjeförslag. Trafikförvaaltningen
vill d
därför återig
gen tydliggö
öra att utred
dningsområ
ådet inte ska
a ses som en
n
avgräänsning förr framtida diskussionerr utan rör sn
narare en fo
okusering n
när det
gälleer förslag i närtid.
n
Ett aantal remisssinstanser ty
ydliggör attt båttrafik både kan varra avlastand
de för
vägtrrafiken men
n även skullle kunna kn
nyta ihop län
net på tväre
en. Detta är
struk
kturellt vikttiga frågor som ligger tiill grund förr valet av fle
era av
sträcckningarna. För den av
vlastande eff
ffekten kan vattnet
v
ses som en lösn
ning
samttidigt som det
d är viktigtt att ta in ko
ostnadsaspeekterna för respektive
trafik
kslag i sin helhet.
h
Det äär självklartt viktigt att ett gott sam
marbete finn
ns med befin
ntliga
båten
ntreprenöreer och rederrier för att o
optimera tra
afiken på sa
amma sätt ssom
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trafik
kförvaltning
gen samarb
betar nära m
med buss- occh tågopera
atörer idag. Även
komm
munerna ärr viktiga sam
marbetspartter i den hä
är frågan, fra
amförallt näär det
gälleer infrastruk
kturen kopp
plat till båttrrafik som pendlingsmö
öjlighet.
Ett p
par remissin
nstanser villle även att aandra ärend
den än arbettsresor bord
de
analyyseras vid övervägande
ö
e om ny bått
ttrafik. Land
dstinget harr fokus på
arbettspendling men
m det bettyder inte aatt vi inte tarr in övrigt resande
r
i vååra
målssättningar exempelvis när
n det gälleer sociala målsättninga
m
ar och att m
möjliggöra
det i sin
livsp
pusslet. Däreemot kan in
nte våra anaalysverktyg fånga upp fritidsresand
f
helheet.
Möjligheten att ta med cyke
el togs även
n upp av flerra remissinsstanser och
h har
setts som en förrutsättning i denna utreedning.

8 För
rutsättningar
I dettta avsnitt beskrivs föru
utsättningarr för de gen
nomförda an
nalyserna saamt
fakto
orer som ska
a vara gällande vid pla neringen av
v pendelbåtttrafik i Stocckholm.
8.1

nage/Farttyg och far
rtrestriktiioner
Tonn
Trafiikförvaltnin
ngen föreslå
år att båttraffiken ska ku
unna köras året runt föör att få
en ko
ontinuitet i resandet sa
amt för att kkunna locka
a vaneresenärer till dettta
resallternativ. Årret runt traffik medför kkrav på så kallade
k
isgåe
ende fartyg.. Dessa
är intte snabbgåeende utan har
h en maxh
hastighet på
å 12- 13 knop.
Svävvare kan traffikera året om,
o även påå is. Landstiinget ser do
ock inte svävvare som
ett allternativ förr pendeltraffik i dagslägget av följan
nde skäl:
 Begränsa
ad passagerrarkapacitett relaterat till storlek och investeriing,
Begränsa
ade manöve
eregenskapeer i trånga farvatten
f
med
m mycket ttrafik
 Höga bu
ullervärden
 Stort slittage vid traffikering på vvatten med
d bruten is
Maxh
hastigheten
n på endast 12- 13 knop
p innebär om
mfattande restider
r
på llånga
linjerr vilket med
dför att båtttrafiken harr svårt att ko
onkurera med
m den
landb
baserade SL
L-trafiken.
u
området haar en hastigh
hetsbegränssning på 12 knop. I
Störrre delen av utredningso
vikarrna är maxh
hastigheten lägre. Möjlligheter till dispenser frrån dessa
fartb
begränsning
gar bedöms som myckeet små. Huv
vudskälet ärr att den övrriga
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sjötrafiken är mycket
m
frekv
vent, specielllt sommarttid. På framförallt Mälaarsidan
a stränder och
o många ffritidsbåthamnar hämm
mande faktoorer.
är ävven känsliga
I de ccentrala om
mrådena bed
döms tidsvin
nsten som liten
l
av att införa
i
en nåågot
högre hastighet och inte av
vgörande förr linjernas konkurrens
k
möjligheterr.
I Götteborg har båttrafiken
b
på Göta älvv tillstånd till en högre hastighet än
n övrig
båttrrafik. Ett skä
äl till detta kan vara attt maxhastig
gheten ligge
er relativt låågt idag. I
Stock
kholm är deen högre.
8.2

rastruktur
r
Infr
Angö
öringsplatseerna måste göras tillgän
ngliga. Ett intressant
i
alternativ
a
im
många
fall k
kan vara så kallade
k
flytb
bryggor. Deessa fästes normalt
n
i en
n kajkant förr
stabiilitet.
a ses över. Vid
V kajerna bbör även
Det äär viktigt attt gång- och cykelvägar till kajerna
finnaas bra cykelparkeringarr samt bilpaarkering, om
m möjligt med
m hänsyn till
utrym
mmet. Hyrccyklar liknan
nde ex. befiintligt systeem inom Sto
ockholms sttad,
bedö
öms även so
om mycket intressant.
Platsserna bör ävven ses överr ur tryggheetssynpunktt, t.ex. gällan
nde belysniing m.m.

8.3

Tillg
gänglighett
t
etskrav på p
pendelbåtsttrafiken i lik
khet med krraven på
Det sställs höga tillgänglighe
landttrafiken. Deetta kräver bl.a.
b
anskafffning av ny
ya fartyg efte
ersom tillgåången är
liten idag på fartyg som harr en god tilllgänglighet.
En fu
ullt tillgängllig linje elle
er bytespunkkt innebär att
a följande moment ärr möjliga
att geenomföra fö
ör alla resen
närer:




Planera resan. Det ska
s vara mö
öjligt för perrsoner med
funktion
nsnedsättnin
ng att använ
nda de verk
ktyg som fin
nns för att pllanera
kollektivvtrafikresan
n innan den genomförs.
Köpa och
h använda biljett.
b
Grun
ndläggande krav är att alla resenärrer ska
komma åt,
å kunna se
e, klara av o
och kunna förstå
f
hur biiljetten ska köpas.
Spärrkio
osker och an
ndra försäljn
nings- och information
i
nsplatser skka vara
tillgängliiga för personer med fu
unktionsnedsättning.
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8.4

Ta sig tilll terminal, kaj eller bryygga. Gångv
vägar och an
nslutningarr till och
från hålllplatser, kajplatser ellerr bryggor sk
ka vara tillg
gängliga för
resenäreer med funk
ktionsnedsät
ättning.
Vistas, orientera
o
sig
g och ta till ssig informa
ation på term
minal, hamn
nområde
eller bryygga. Korta och
o snabba byten ska eftersträvas
e
på alla
bytespun
nkter. All möblering
m
occh belysning
g ska anpassas så att viistelsen
och orien
nteringen på
p en termin
nal, hamnom
mråde eller brygga und
derlättas
för perso
oner med fu
unktionsned
dsättning. Trafikinform
T
mationen skka
anpassass så att det är
ä möjligt aatt ta del av information
nen oavsettt
funktion
nsnedsättnin
ng (exempeelvis genom att informa
ationen är
audiovissuell).
Ta sig på
å och av farttyget, samt hitta och ta
a sig till sittp
plats i salon
ng
(skärgårrdstrafiken). Det ska vaara möjligt för
f alla rese
enärer med
funktion
nsnedsättnin
ng att ta sigg ombord, hitta en sittp
plats och ta ssig av
fartyget på ett trygg
gt och säkertt sätt. Samttliga resenärrer ska kun
nna ta del
av eventuell service ombord sååsom servering och toallett.

Miljö
Högaa miljökrav motsvarande kollektivvtrafik på la
and ställs för tillkommaande
pend
delbåtstrafik
k. Båttrafike
en idag har idag svårt att
a nå upp till den
miljö
östandard som kollektiivtrafiken påå land har gällande
g
förrnybara brän
änslen.
För aatt nå upp tiill miljömållen krävs in
nvesteringarr i fartygsflo
ottan. Investteringen
väntaas innebära
a stora kostn
nader. Det äär inte miljö
ömålen i sig
g som bedöm
ms vara
kostn
nadsdrivand
de utan fram
mförallt den
n nya fartyg
gsflottan som
m krävs för att nå
övrigga mål t ex gällande
g
tilllgänglighet..
Ur en
n rent tekniisk synvinke
el finns flerttalet möjlig
ga bränslen. I det kortaa
tidsp
perspektivett är dock de
et enda realiistiska alterrnativet diesselolja mk1 med
olikaa grad av förrnybar inbla
andning efttersom alterrnativa brän
nslen inte ärr
tillrääckligt utveccklade i båtttrafiken änn
nu. Waxholmsbolaget använder
a
id
dag MK1
med 5 % inbland
dning av RM
ME (rapsmeetylester). Detta
D
är huv
vudsakligen
n en
regellverksfråga (skatteregle
er för sjöfarrt). Att anvä
ända alterna
ativa bränsllen till
sjösss såsom exem
mpelvis gass kräver maarincertifiera
ade motorer. Detta är een starkt
begräänsande fak
ktor, då utbudet är litett och omfatttar motorerr för större ffartyg.
Därtiill måste frå
ågor kring infrastruktu
ur och ökadee kostnaderr hanteras.
Det äär också mö
öjligt att ha en högre krravprofil på motorteknik än
Tran
nsportstyrelssen föreskriiver fartyg. Detta har Waxholmsb
W
olaget valt aatt göra
geno
om att anam
mma den am
merikanska eemissionssttandarden US
U EPA Tierr 2.
Dettaa kan dock begränsa
b
urrvalet av po
otentiella, beefintliga farrtyg.
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På läängre sikt bö
ör en övergå
ång till fosssilfria drivm
medel göras för att uppn
nå
utpek
kade målsättningar i det
d regionalaa trafikförsö
örjningspro
ogrammet, ssyntetisk
dieseel bedöms vara
v
ett bra alternativ. K
Katalytisk avgasrening
a
g kommer saannolikt
att blli standard i nybyggda,, dieseldrivn
na fartyg fra
amöver.
I ett framtida sccenario kan vissa kortarre linjer läm
mpa sig för eldrift,
e
i förrsta hand
geno
om en hybridlösning. Trafikförvalttningen (dåv
varande SL
L) har deltaggit i ett
forsk
kningsprojeekt (PendElb
båten) där fförutsättnin
ngar och tek
knik kring såådana
lösniingar har studerats, se vidare i avssnitt ”Utred
dning om eld
drift i
pend
delbåtstrafik
k”. Liknand
de studie harr även gjortts på Djurgå
årdslinjen av
Waxh
holmsbolag
get.
Disku
ussioner förrs för närva
arande om m
möjligheterna att genomföra ett föörsök
med eldrift på en befintlig båtlinje.
b
8.5

Taxo
or, betalsy
ystem m.m
m.
I den
n så kallade pendelbåtsstrafiken är SL-taxa och
h betalsyste
emet SL-acccess
tänktt att gälla. Det
D gäller id
dag på ”Sjövvägen” och i viss mån på
p Djurgård
dslinjen.
En an
nnan förutssättning är att
a det ska vvara möjligtt att cykla frrån bostadeen till
båtbrryggan och ta med cykeln på båten
n, för att sedan cykla vidare till
arbettsplatsen m.m.
m
I analysserna har an
ntagits att 20
2 % av boe
ende inom x km från
en bååtbrygga vä
äljer att cyklla till bryggaan i de fall de
d vinner tid
d på det jäm
mfört
med att ta den la
andbaserad
de SL-trafikken. Andelen
n som väljerr att cykla vvarierar
naturrligtvis und
der året, så 20
2 % ska sees som ett geenomsnitt.
Övrigga förutsätttningar i analyserna:
 SL-taxa gäller
 En matriis med resa
andet 2011 h
har använts
 På grund
d av att en båtresa
b
bedö
öms vara atttraktivare än
ä en annan
n SL-resa
är båtresstiden i analyserna ned
ddragen med 20 %. Dettta omnämn
ns som
en ”båtfa
aktor” i rapp
porten
 Tidsperioden kl. 06
6-09 har anaalyserats förr att bedöm
ma resandet..
 Turtätheet högtrafik vardagar: 2
20 min
 Turtätheet övrig tid vardagar:
v
4 0- 60 min (används
(
i beräkningen
b
n av
linjernass årskostnad
d)
 Turtätheet helger: 60
0 min (anväänds i beräk
kningen av linjernas
l
årskostn
nad)
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I kosstnadsberäk
kningar har en schablon
n på 2500 kr
k per utbud
dstimme an
nvänts
som bygger på följande
f
ingångsvärden
n:






Investeriingskostnad
d fartyg: 30
0 mnkr
Investeriingskostnad
d brygga tilll 4 mnkr
Avskrivn
ningstid för fartyg och b
bryggor: 40
0 år
Driftskostnaden perr utbudstim
mme: 1975 kr
k
Bränsle: 5 % RME

I de ssamhällseko
onomiska analyserna
a
ffinns en osä
äkerhet krin
ng miljökosttnaden
för lu
uftutsläppen
n för båttrafiken.
I anaalyserna harr 20-minute
erstrafik vallts under hö
ögtrafik vilk
ket är en braa
stand
dard i båttra
afik. Skälet var att få frram resandeepotentialen
n. Även ann
nan
turtääthet kan övvervägas vid
d ett eventueellt genomfförande eller i ett inledaande
skede. Det medfför dock natturligtvis an
ndra resulta
at vad gällerr resande occh
nad och eveentuellt även
n den samh
hällsekonom
miska lönsam
mheten.
kostn

9 Studerade båtlinjer
b
r
I dettta avsnitt beskrivs linje
ernas uppläägg, tillgäng
gliga start- och
o målpun
nkter
samtt resultaten från analysserna.
9.1

Utpe
ekade båtp
pendlings
sstråk
u
pe
ekades 21 sttråk ut som intressanta
a ur resandee- och
I föreeliggande utredning
genh
hetssynpunk
kt. När seda
an hänsyn taas även till restiden me
ed båt i förh
hållande
till reestiden med
d annan kolllektivtrafikk kvarstod fö
öljande tio stråk.
s
Någraa stråk
gallraades bort avv andra skä
äl än restideen (se bilaga
a 1).











Kvarnho
olmen - Norrra Hammarrbyhamnen
n
Söder Mälarstrand
M
- Stadshuseet
Bällstaviiken - Västrra Kungshollmen
Söder Mälarstrand
M
– Norr Mällarstrand
Hammarrby Sjöstad - Norra Haammarbyha
amnen
Kvarnho
olmen – Nyb
broplan
Bällstaviiken - Alvik
Alvik - Västra
V
Kung
gsholmen
Hammarrby sjöstad - Kvarnholm
men
Lilla Esssingen - Grö
öndal
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Följaande kriterieer användess vid urvaleet:
 Genhet: Vattenväge
en skulle varra 1,5 gångeer genare än
n landvägen
n.
mrådena: M
Minst 300 reesor per dag
g
 Resandeet mellan om
 Restid: Den
D upplevd
da restiden med en tän
nkt båtlinje skulle vara kortare
än med den
d landbasserade SL-ttrafiken.
9.2

Besk
krivning av
a linjerna
a och resulltat från analyserna
a
a
Vid vval av nya linjer att ana
alysera har ttrafikförvalttningen i fö
örsta hand u
utgått
ifrån
n de åtta näm
mnda stråke
en. Eftersom
m många av
v stråken ärr korta har fflera
stråk
k sammanfo
ogats till län
ngre linjer.
Utövver de framttagna stråke
en har slutssatser av tid
digare utredn
ningar och
önsk
kemål från kommuner
k
m.fl.
m varit vviktiga utgån
ngspunkter.
Året runt trafik medför att det krävs s..k. isgåendee fartyg. De
essa är inte
snab
bbgående uttan håller en
n maxhastigghet på 12- 13 knop. De
etta medförr relativt
långaa restider viilket betyde
er att båttraffik på längrre avstånd än
ä Vaxholm
m, Ekerö
och T
Täby har beedömts som
m mindre inttressant att studera.
h valts ut för att anallyseras:
Följaande linjer har
1. Ulvsu
unda- Solna
a strand- H
Huvudsta- MinnebergM
Hornsbergs
H
s strandL:a EssingenE
HornstullH
Å
Årstadal- ”Sö
ödersjukhusset”
2. Ulvsu
unda- Solna
a strand- H
Huvudsta- MinnebergM
Hornsbergs
H
s strandAlvik
k- Hägerstenshamnen
s torg3. Hägeerstensham
mnen- Ekenssberg- Lilla Essingen- Kungsholms
K
Klara
a Mälarstra
and
4. Kung
gsholms torrg- Södermäälarstrand- Klara Mäla
arstrand
5. Ham
mmarby sjösstad- N Ham
mmarbyham
mnen- Henrriksdal- Nybbroviken
6. Ekerrö- Kungsho
olms torg- K
Klara Mälarrstrand
7. Ham
mmarby sjösstad- N Ham
mmarbyham
mnen- HenrriksdalSaltssjöqvarn- Fiinnboda ham
mn- Kvarnh
holmen- Na
acka strand
8. Hägeernäs- Ropssten- Värtan
n
9. Vaxh
holm- Nybro
oviken
Vissaa justeringa
ar av linjernas angöringgsplatser ka
an göras vid
d ett eventueellt
geno
omförande för
f att korta
a restiden, m
minska kosttnaden ellerr korta ned
geno
omförandetiiden.
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1. Ullvsunda- Solna
S
stran
nd- Huvud
dsta- Minn
neberg- Hornsbergs
H
s
stran
nd- Lilla EssingenE
Hornstulll- Årstadall- "Söders
sjukhuset""

Restiid: 52 min
Turtääthet: 20-60
0 min
Linjeen har som funktion att koppla iho
op ett flerta
al tätbebyggda områden
n nära
Bällsstaviken, Ullvsundasjön
n, Årstaviken
n och vattnen däremellan. Linjen tar
därfö
ör ganska lå
ång tid att re
esa i sin hellhet, ca 50 min.
m Tanken
n är därför aatt
resen
närerna i första hand sk
ka resa delssträckor på linjen. Linjen medför ääven en
ny ko
oppling öveer det hårt belastade
b
Saaltsjö- Mälar snittet.
Linjeen trafikerar sträckorna Bällstavikken - Västra
a Kungsholm
men, BällstaavikenAlvik
k och Alvik – Västra Ku
ungsholmen
n som är tree av de stråk
k som pekatts ut i
kartlläggningen av pendelsttråk.
n tidigare uttredningen ”Pendelbåttslinjer i Sto
ockholms in
nre vatten”
I den
studeerades ocksså en linje frrån Bällstavviken. I den här studien
n dras linjen
n till
Södeermalm och Årstadal isstället för tilll city efterssom SL-trafiiken inte ärr lika
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konk
kurrenskraft
ftig dit efterssom mångaa måste åka en omväg via
v T-Centraalen.
Linjeerna skiljer sig även åt genom att A
Alvik och vä
ästra Kungssholmen är
medttagna på ak
ktuell linje eftersom
e
de ingår bland
d ovan nämnda stråk.
Huvu
udsta är äveen en angörringsplats påå linjen då det
d bor mån
nga inom gåång- och
cykellavstånd frå
ån ett tänkt bryggläge.
Områdena Horn
nsbergs stra
and, Hornsttull och Årstadal/Marie
evik har båd
de
mångga bostäderr och arbetsplatser. I S
Solna strand
d och vid Sö
ödersjukhusset är det
mångga som arbeetar medan Huvudsta, Minneberg
g och Lilla Essingen
E
harr många
boen
nde.
Vid S
Solna strand
d, Alvik och
h Lilla Essin
ngen finns kaj
k eller bryg
gga som bed
döms
kunn
na nyttjas. I Ulvsunda finns
f
kaj meen det är ossäkert om de
et finns utryymme.
Angö
öringen i Hu
uvudsta är osäker,
o
privvat brygga fiinns bara. Kajen
K
vid
Horn
nsbergs stra
and behöverr utrustas m
med någon form
f
av utby
yggnad för att lösa
tillgäängligheten. Den behöv
ver dock åtggärdas. I Miinneberg fin
nns betong-- och
stenb
blocksutbyg
ggnader som
m skulle kun
nna fungera
a som kaj med
m någon foorm av
flytbrrygga. Vid Årstadal
Å
kan
n Liljeholm
msstranden vara
v
ett bra alternativ.
Vid T
Tantohamnen vid Söde
ersjukhuset pågår arbeete med att bygga
b
en bry
rygga
som skulle kunn
na användass.
Linjeen bedöms även
ä
ha en potential
p
fö
ör ökat resan
nde på sikt pga. nya boostäder
och aarbetsplatseer vid framfförallt Horn
nsbergs strand. I Sundb
byberg har ääven ett
nytt b
bostadsomrråde Anned
dal tillkomm
mit på senarre tid. Dessu
utom planerras ca
3500
0 nya bostäd
der i Ulvsun
nda industriiområde som kan nås från
f
bryggaan i
Ulvsu
unda.
När T
Tvärbanan byggs ut tilll bl.a. Ulvsu
unda minsk
kar dock beh
hovet av båttlinjen
någo
ot för de som
m åker till Ulvsunda
U
fråån Alvik och
h Årstadal eftersom
e
desssa
områåden knyts ihop
i
med Tvärbanan.
T
Det ffinns idag en kommerssiell linje meellan Solna strand och Klara Mälaarstrand
som även angörr Alvik, Grön
ndal och Lillla Essingen
n. Sträckan Solna stran
nd- AlvikLilla Essingen sa
ammanfalle
er med den linje som reedovisas hä
är. Linjen trrafikerar
dock
k enbart und
der vår, som
mmar och hö
öst med ensstaka turer.
Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6
940
Varaav cyklister: 690
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 2
270
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Kostn
nad: 40 mn
nkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,22
Linjeen beräknass få flest resenärer av aalla linjer. Den
D samhällsekonomiskka
lönsaamheten beeräknas dock
k vara relattivt låg. Nytttokostnadsk
kvoten bedööms ligga
omkrring 0,2 vilk
ket innebär att nyttan ((restidsvinsster m.m.) motsvarar
m
eendast 20
% avv kostnaden. Många ressenärer välj er att åka en kortare de
elsträcka påå linjen. I
riktn
ning från Ulvvsunda, på morgonen, har Minneberg, Lilla Essingen
E
occh
Årstaadal många
a påstigande
e och Hornssbergs stran
nd, Hornstu
ull och
Södeersjukhuset (Tantoham
mnen) mångga avstigand
de. I riktning
g från
Södeersjukhuset (Tantoham
mnen) är dett många påsstigande i Årstadal
Å
och
h
Horn
nstull och många
m
avstig
gande vid L
Lilla Essingeen, Hornsbe
ergs strand och
Solnaa strand.
Att m
många åker mellan Min
nneberg och
h Hornsberg
g, Lilla Essingen och H
Hornstull
samtt mellan Årsstadal och Södersjukhu
S
uset beror trroligtvis på att vattenvvägen är
en beetydande geenväg jämfö
ört med land
dvägen. Attt många åke
er mellan M
Minneberg
och H
Hornstull beror på att det
d krävs tvvå byten i deen landbase
erade SL-traafiken.
Ulvsunda- Solna
S
stra
and- Huvu
udsta- Min
nneberg- Hornsberg
H
gs
2. Ul
stran
nd- Alvik-- Hägerste
enshamne
en
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Restiid: 37 min
Turtääthet: 20-60
0 min
l
Ulvsu
unda- Söderrsjukhuset eftersom
e
Linjeen är ett alteernativ till linjen
sträcckningen tilll stora delarr överensstäämmer. Äveen denna lin
nje ger en n
ny
kopp
pling över deet hårt bela
astade Saltsjjö- Mälar sn
nittet. Linjen kopplar ih
hop
nord
dvästra delen
n av södero
ort med ett fflertal områ
åden intill Ulvsundasjö
U
ön och
Bällsstaviken. I dessa
d
res rellationer harr den landba
aserade SL--trafiken bri
rister
idag.. Linjen traffikerar även
n några av d
de pendelstrråk som pek
kats ut.
I närrheten av Hägerstensha
amnen liggeer både Asp
pudden, Örn
nsberg och
Axelssberg med tät
t bostadsb
bebyggelse. Tät bostadsbebyggelse
e finns även
ni
Minn
neberg och Huvudsta. I områdenaa Alvik, Horrnsberg och Ulvsunda ffinns
bådee många bosstäder och arbetsplatse
a
er.
ngöra Häge
erstenshamn
nen krävs attt en ny kaj eller dyliktt anläggs.
För aatt kunna an
Den skulle kunn
na ligga melllan småbåttshamnarna
a. Vad gällerr övriga
angö
öringsplatseer, se linje 1 ovan,
Linjeen bedöms även
ä
ha en potential
p
fö
ör ökat resan
nde i likhet med linje 1 pga. nya
bostääder och arb
betsplatser..
Som nämnts un
nder linje 1 finns
f
idag en
n kommersiell linje me
ellan Solna strand
och K
Klara Mälarrstrand. Sträckan Solnaa strand- Allvik sammanfaller med
d den
linje som redoviisas här.
Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6 470
Varaav cyklister: 370
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 1160
Kostn
nad: 32 mn
nkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,16
Linjeen beräknass få relativt många reseenärer. Den samhällsek
konomiska
lönsaamheten beeräknas dock
k vara låg. L
Linjen har ett
e ganska enkelriktat
e
rresande
med fler pendlare i riktning
g mot Ulvsu
unda än från
n Ulvsunda på morgon
nen och
vice vversa på efttermiddagen
n. I riktningg mot Ulvsu
unda, på mo
orgonen, åkker
mångga från Häg
gerstensham
mnen till Ho
ornsbergs sttrand. Solna
a strand harr även
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mångga avstigande. I riktnin
ng från Ulvssunda reserr man framfförallt mellaan
Minn
neberg och Hornsbergss strand.
Att m
många åker mellan Häg
gerstensham
mnen och Hornsberg
H
beror troligtvvis på att
vatteenvägen är en
e betydand
de genväg jäämfört med
d landvägen och att dett krävs
två b
byten i den landbaserad
l
de SL-trafikken.

3. H
Hägerstens
shamnen- Ekensberrg- Lilla Es
ssingen- Kungsholm
K
ms torgKlar
ra Mälarsttrand

Restiid: 30 min
Turtääthet: 20-60
0 min
op några tättbebyggda områden
o
id
den
Linjeen har som funktion att koppla iho
nord
dvästra delen
n av södero
ort med cityy och östra delen
d
av Kun
ngsholmen.. I flera
av deessa res rela
ationer är va
attenvägen genare än dagens
d
land
dbaserade SSLtrafik
ken.
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Linjeen påminneer till viss de
el om båtlin
njen ”Älvsna
abben” i cen
ntrala Götebborg
geno
om att den knyter
k
ihop flera centraalt liggande områden med
m varandrra.
Linjeen knyter ih
hop den norrdvästra del en av Stock
kholms söde
erort med L
Lilla
Essin
ngen och Ku
ungsholmen
n samt Eken
nsberg, Grö
öndal och Liilla Essingen
n med
city.
udden, Örnssberg och A
Axelsberg so
om ligger nä
ära
Områdena Aspu
Hägeerstensham
mnen har må
ånga boendee, liksom Ek
kensberg, Gröndal
G
och
h Lilla
Essin
ngen. Boend
de i dessa områden fårr genom linjjen en direk
ktförbindelsse till
arbettsplatser på
å östra delen
n av Kungsh
holmen och
h i city,
Det ffinns en alteernativ angö
öringsplats på Lilla Esssingen nära
a stomlinje 11. Den
medfför dock någ
got längre körtid
k
på bååtlinjen
Vid E
Ekensberg, Gröndal, Ku
ungsholmsttorg och Kla
ara Mälarstrand finns kkaj eller
bryggga som bedöms kunna nyttjas. Vaad gäller övrriga angörin
ngsplatser, sse linje
Ulvsu
unda- ”Södersjukhusett” och Ulvsu
unda- Hägeerstenshamn
nen ovan,
nder linje 1 finns
f
idag en
n kommersiell linje me
ellan Solna strand
Som nämnts un
och K
Klara Mälarrstrand. Sträckan Grön
ndal- Lilla EssingenE
Kllara Mälarsttrand
samm
manfaller med
m den linje som redovvisas här. Linjen
L
trafik
kerar dock eenbart
undeer vår, somm
mar och hösst med enstaaka turer.
Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6 840
Varaav cyklister: 620
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 2
230
Kostn
nad: 26 mn
nkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,30
Linjeen beräknass få näst flesst resenärerr. Den samh
hällsekonom
miska lönsam
mheten
beräk
knas dock bli
b relativt lå
åg. Linjen h
har ett enkellriktat resan
nde där det är
betyd
dligt fler pendlare i rikttning från H
Hägerstensh
hamnen än mot
Hägeerstensham
mnen på morrgonen och vice versa på
p eftermiddagen. I rikktning
nen och
från Hägerstensshamnen, på morgonen
n, har framfförallt Häge
erstenshamn
Lilla Essingen väldigt
v
mång
ga påstigand
de. Övriga bryggor
b
harr färre men ändå
relatiivt sett mån
nga påstigan
nde. I riktniing mot Hägerstensham
mnen har al
alla
brygggor relativt få på- och avstigande
a
p
på morgoneen.
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Det äär ett stort resande
r
till Klara Mälaarstrand. Reesenärerna dit
d bedöms i första
hand
d komma frå
ån alla områden utom Hägerstensshamnen. Det
D beror san
nnolikt
på attt dessa omrråden inte har
h någon d
direktförbin
ndelse med city
c utan haar buss
och/eller spårvä
ägsförbinde
else till tunn
nelbanenäteet. Resenäre
er från
mnen bedöm
ms i första haand åka till Ekensberg,, Gröndal occh
Hägeerstensham
Kunggsholmstorg
g eftersom förbindelser
f
rna dit kräv
ver byten med
m den
landb
baserade SL
L-trafiken.
4. Sö
ödermälar
rstrand- Kungsholm
K
ms torg- Klara
K
Mälarstrand

Restiid: 9 min
Turtääthet: 20-60
0 min
Linjeen är den ko
ortaste av allla. Linjen b
bygger helt och hållet på
p två av de
pend
delstråk som
m har pekatss ut. Linjen knyter ihop
p norra Söd
dermalm
med city och dell av Kungsh
holmen. Lin
njen har äveen funnits hiistoriskt i
Stock
kholm.
Linjeen påminneer en del om
m båtlinjen ””Älvsnabbarren” i centra
ala Göteborrg.
Det ffinns fungerrande kajer vid samtligga angöringsplatser.
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Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6
610
Varaav cyklister: 590
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 1140
Kostn
nad: 7 mnk
kr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,66
Linjeen har den högsta
h
nytto
okostnadskv
kvoten av allla, vilket inn
nebär att deen
nkel.
bedö
öms vara bäst av de studerade linjeerna ur sam
mhällsekono
omisk synvin
Linjeen är dock in
nte lönsam eftersom n
nyttan inte är
ä lika stor som
s
kostnad
den.
Linjeen bedöms få
f många re
esenärer tro
ots att linjen
n är kort. Flertalet åkerr från
Södeer Mälarstra
and till Klarra Mälarstraand på morg
gonen och vice
v versa p å
eftermiddagen. I stort sett samtliga
s
ressenärer på linjen
l
är cyk
klister. Flerrtalet
väljeer att ta med
d sig cykeln på båten. L
Linjen bedöms mest loccka resenäre
rer som
cyklaar redan ida
ag och inte så
s många biilister. Skäleet är att and
delen lokalaa resor
med cykel är ca 67 % och an
ndelen med
d bil ca 8 % (Fakta om SL
S och läneet 2006).
Hammarby
y sjöstad- N Hamma
arbyhamne
en- Henriksdal5. H
Nybroviken
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Restiid: 29 min
Turtääthet: 20-60
0 min
Det ffinns idag en kommerssiell linje som
m har i prin
ncip samma
a sträckningg. Linjen
trafik
kerar underr vår, somm
mar och höstt.
SL-taaxa gäller dock inte på linjen vilkeet har påverrkan på resa
andet.
e ”båtskytttel” mellan H
Hammarby
y sjöstad och
h Norra
Det ffinns även en
Ham
mmarbyham
mnen med viissa turer tilll Henriksdalshamnen. Linjen finaansieras
av Sttockholms stad
s
och dett är gratis attt åka.
Den redovisade linjen knyter ihop Ham
mmarby sjö
östad och sy
ydöstra Södeermalm
med city. Från stora
s
delar av
a Hammarrby sjöstad är
ä linjen gen
nare än daggens SLtrafik
k till city.
Linjeen trafikerar ett av de utpekade
u
strråken i avsn
nitt fem. Lin
njen förordaades i
utred
dningen ”Peendelbåtslin
njer i Stockh
holms inre vatten”.
v
Skä
älet till att
trafik
kförvaltning
gen har valtt att studeraa linjen ytteerligare är att det även fför
denn
na linje är in
ntressant att undersökaa effekten av
a SL-taxa samt möjligh
heten att
cyklaa till och frå
ån båten och
h ta med cykkeln på båteen.
Det ffinns fungerrande kajer och bryggo
or vid samtliga angörin
ngsplatser.
Resu
ultat från an
nalyserna
6 230
Påstiigande kl. 6-9:
Varaav cyklister: 220
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 8
80
Kostn
nad: 18 mn
nkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,14
ka lönsamh
het beräknass bli låg. Lin
njen Hamm
marby
Linjeens samhälllsekonomisk
sjöstad- Nybrovviken beräkn
nas få relatiivt få resenä
ärer och ett enkelriktatt resande.
Det b
beräknade resandet
r
är nästan tre ggånger så sttort som dagens resand
de på
linjen
n. Detta bed
döms som rimligt
r
med
d tanke på attt dagens lin
nje inte traffikerar på
vinteern och att det
d inte ingå
år i SL:s biljjettsystem.
are i riktningg från Ham
mmarby sjösttad än mot
Det äär betydligt fler pendla
Ham
mmarby sjösstad på morgonen och vvice versa på
p eftermidd
dagen. Sjösttaden
har fflest resenärrer. Det är hälften
h
så m
många från Norra
N
Hammarbyhamn
nen. Det
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berorr troligen på att boende där tar lin
nje 2 iställett. I stort sett alla resenäärer åker
till occh från Nyb
broviken.
6. Ek
kerö- Kun
ngsholms torgt
Klarra Mälarstr
rand

Restiid: 42 min
Turtääthet: 20-60
0 min
ör boende på Ekerö som
m arbetar i
Linjeen har funkttionen av diirektlinje fö
fram
mförallt city.
des inte i utrredningen ” Pendelbåtslinjer i Stocckholms inrre vatten”
Linjeen förordad
pga. dålig samhällsekonom
misk lönsamh
mhet vilket bl.a. beror på
å långa resttider.
Linjeen är dock medtagen
m
i denna
d
studiie dels pga. att vi vill se
e hur mångaa som
kan ttänkas cykla
a till båten i Ekerö och dels att den
n har funnitts tidigare.
Önsk
kemål att få
å den studerrad finns ävven från kom
mmunen. Yttterligare ettt skäl till
att lin
njen är med
dtagen är attt restidernaa till innerstaden är rellativt långa med bil
och k
kollektivtraffik bl.a. pga
a. bristande framkomlighet på Dro
ottningholm
msvägen.
Restiiden bedöm
ms bli ungefä
är lika lång som med den
d landbaserade
kolleektivtrafiken
n. En fördell med båtlin
njen är dock
k att de som
m bor i närheeten av
Ekerrö centrum och
o arbetarr i city får m
möjligheten att
a resa dire
ekt utan bytten.
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Funggerande bryygga finns viid alla angö
öringsplatseerna. Vid Ek
kerö centrum
m
(Tappström) beh
höver djupe
et undersökkas.
Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6 270
Varaav cyklister: 220
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 770
Kostn
nad: 33 mn
nkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,03
Linjeens samhälllsekonomisk
ka lönsamh
het beräknass bli myckett låg. Den bberäknas
få rellativt få reseenärer och naturligt no
og ett enkelriktat resan
nde. Det är n
något
fler rresenärer från Ekerö än
n från Kunggsholms torg. Det stora
a flertalet avv dessa
resen
närer åker till
t Klara Mä
älarstrand.

7. Hammarby
y sjöstad- N Hamma
arbyhamne
en- Henrik
ksdalSalts
sjöqvarn- Finnboda
a hamn- K
Kvarnholm
men- Nacka
a strand

Restiid: 31 min
Turtääthet: 20-60
0 min
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Linjeen knyter ih
hop områden vid Saltsjö
ön i centralla Nacka me
ed östra Söd
dermalm
och H
Hammarby sjöstad.
Skäleet till att lin
njen är medttagen är enb
bart att den
n bygger på två av de uttpekade
pend
delstråken. Den
D södra delen
d
av linjjen trafikerar samma sträcka
s
som
m den
privaata linjen Hammarby sjjöstad- Nyb
broviken. Nacka
N
komm
mun har fram
mfört
tvekssamheter tilll linjen.
Det ffinns fungerrande kajer och bryggo
or vid samtliga angörin
ngsplatser.
Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6
170
Varaav cyklister: 110
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 550
Kostn
nad: 21 mnkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0,06
Linjeens samhälllsekonomisk
ka lönsamh
het beräknass bli myckett låg. Linjen
n
beräk
knas få rela
ativt få resen
närer. Det ssker ett visstt resande frrån Hammaarby
sjöstad till Norrra Hammarb
byhamnen p
på morgoneen och vice versa på
eftermiddagen. I övrigt är resandet littet.
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Hägernäs- RopstenR
Värtan
V
8. H

Restiid: 57 min
Turtääthet: 20-60
0 min
Linjeen har funkttionen av diirektlinje fö
ör boende i Hägernäs som arbetar i
fram
mförallt city.
Önsk
kemål har frramförts av
v Danderydss kommun på
p en båtlin
nje mellan D
Danderyd
och V
Värtan. Efteersom Dand
deryd är relaativt glesbebyggt längss vattnet vallde
trafik
kförvaltning
gen att undersöka poteentialen för en linje från Hägernäss istället.
I Häggernäs finns tätbebygg
gelse både in
nom gång- och
o cykelav
vstånd.
gående fartyyg som
En osäkerhet med linjen ärr det kanskee inte går att få tag i isg
kan p
passera und
der Lidingöb
bron.
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I Rop
psten finns fungerande
e kaj. I Värt an pågår diiskussioner mellan
Trafiikförvaltnin
ngen och Sto
ockholms sttad om att anordna
a
en tillfällig flyttbrygga
där. H
Hägernäs har
h inte und
dersökts.
Resu
ultat från an
nalyserna
Påstiigande kl. 6-9:
6
50
Varaav cyklister: 40
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 115
Kostn
nad: 45 mn
nkr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0
Linjeens samhälllsekonomisk
ka lönsamh
het beräknass bli myckett låg. Linjen
n har
myck
ket få resenärer med ettt enkelriktaat resande. Linjen kan eventuellt bbli
intreessant på sik
kt, när Norrra Djurgård
dsstaden börrjar byggas ut.

9. Va
axholm- Nybrovike
N
n

Linjeen har funkttionen av diirektlinje fö
ör boende på Vaxholm som arbetaar i
fram
mförallt city. Vattenväge
en är här beetydligt gena
are än landv
vägen.
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I Vaxxholm finnss ganska tät bebyggelsee både inom
m gång- och cykelavstån
nd från
föresslagen angöringsplats.
Restiiden beräkn
nas bli ca 10
0 min längree än med deen landbase
erade
kolleektivtrafiken
n. Den långa
a restiden b
beror på förutsättninge
en med isgåeende
fartyyg med relattivt låg hastighet. En fö
ördel med båtlinjen
b
är dock
d
att de som bor
i närh
heten i Vax
xholm och arbetar i cityy får möjligh
heten att resa direkt uttan
byten
n.
Angö
öringsplatseerna har fun
ngerande kaajer.
Resu
ultat från an
nalyserna
6 30
Påstiigande kl. 6-9:
Varaav cyklister: 30
Varaav nya ”kolleektivtrafikre
esenärer”: 110
Kostn
nad: 51 mnk
kr/år
Nytto
okostnadsk
kvot: 0
ka lönsamh
het beräknass bli myckett låg. Linjen
n har
Linjeens samhälllsekonomisk
myck
ket få resenärer och ettt enkelriktatt resande.

9.3

Sam
mmanställn
ning av an
nalysresulttaten
nda- ”Södersjukhuset” och Hägersstenshamne
en- Klara
Linjeerna Ulvsun
Mälaarstrand bed
döms enligtt analysernaa få flest ressenärer, ca 950
9 respekttive ca
850 p
påstigande kl. 06-09 en vardag. L
Linjerna Häg
gernäs- Värrtan och VaxxholmNybrroviken har minst anta
al resenärer,, ca 50 respektive 30 påstigande.
Enliggt analysern
na beräknass linjerna fåå en mycket stor andel resenärer
r
soom
antin
ngen tar cyk
keln till båte
en och väljeer att parkerra den där eller
e
tar den
n med på
båten
n. Andelen cyklister va
arierar melllan 63 % och
h 100 %. De
et finns docck en
osäkeerhet i resu
ultatet efterssom det byggger på anta
agande att 20
2 % av de bboende
inom
m cykelavstå
ånd från en båtlinje välj
ljer att cykla
a i de fall cy
ykeln är det
snab
bbaste altern
nativet för deras
d
resa.
nas även värrva en del reesenärer som idag åkerr bil eller cyyklar.
Linjeerna beräkn
Antaalet varierarr på respektiive linje meellan 10 och
h 270 under tidsperiodeen 0609. P
På linjerna från
f
Ekerö, Hägernäs o
och Vaxholm
m antas flerrtalet vara tiidigare
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bilistter. Andelen
n värvade bilister respeektive cyklisster går docck inte att fåå fram i
analyyserna.
Det äär positivt att
a nya resen
närer värvass, antalet ärr dock relatiivt litet i förrhållande
till det totala an
ntalet resenä
ärer på båtliinjerna. Värrvning av be
efintliga cykklister
lederr dock inte mot
m målet om
o högre ko
ollektivtrafiikandel.
Påsstigande kl 6-9
9
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

holm har de
en högsta kkostnaden av
v alla, ca 50
0 mnkr/år. L
Lägst
Linjeen från Vaxh
kostn
nad har linjen Söder MälarstrandM
- Kungsholm
ms torg- Kla
ara Mälarsttrand
med en kostnad
d på ca 7 mn
nkr/år.
e resande som är utp
präglat enkeelriktat dvs. att resandeet i den
Fleraa linjer har ett
ena rriktningen är
ä stort men
n i den andrra mycket liitet under sa
amma tidsp
period. I
dessaa fall finns alternativet
a
t att inte ha samma turrtäthet i båd
da riktningaarna utan
låta ffartyget ”tom
mköra” för att åstadko
omma en miinskad kostnad. Detta kkan vara
intreessant speciellt i de fall antalet farttyg kan redu
uceras.
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Stud
derade båtlin
njer bedöms inte ha nåågon större avlastande effekt på deen
baserade SL
L-trafiken. En
E viss utgllesning av tu
urtätheten på
p enstaka
landb
bussllinjer bedöm
ms kunna göras i vissa fall. En såd
dan åtgärd drabbar
d
docck övriga
bussrresenärer vilket
v
medfö
ör att vi intee har antagitt sådana besparingar i
kostn
nadskalkyleerna.
Mnkr/år
60
50
40
30
20
10
0

älarstrand- Kungsholm
ms torg- Kla
ara Mälarstrrand har den
Linjeen Söder Mä
n högsta
nytto
okostnadskvvoten, ca 0,7, vilket inn
nebär att deen bedöms vara
v
bäst avv de
studeerade linjerrna ur samh
hällsekonom
misk synvink
kel. För att en åtgärd skka vara
lönsaam krävs do
ock att nytta
an är minst lika stor so
om kostnade
en. Linjen bbedöms
inte llocka så må
ånga bilisterr. Det medfö
ör att linjen
n inte leder mot målet oom ökad
kolleektivtrafikan
ndel.
axholm, Hä
ägernäs och Ekerö samtt linjen melllan Hammaarby
Linjeerna från Va
sjöstad och Nack
ka strand bedöms varaa minst lönssamma. Övrriga linjer är bättre
med en nyttokosstnadskvot på 0,14- 0,3
30.
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älarstrand- Kungsholm
ms torg- Kla
ara Mälarstrrand beräkn
nas få ca
Linjeen Söder Mä
600 p
påstigande kl. 06-09 en
e vardag. L
Linjen beräk
knas kosta ca
c 7 mnkr/åår. Som
en jäämförelse ha
ar busslinje
e 71 mellan JJarlaberg/N
Nacka strand och
Kunggsträdgårdeen ca 1700 påstigande
p
kkl. 06-09 occh kostar ca
a 15 mnkr/åår i
driftsskostnad.
a resenärer på nämndaa båtlinje resser med cyk
kel enligt
Nästan samtliga
analyyserna. Huvuddelen av
v dessa tar ääven med sig cykeln på
å båten för aatt sedan
cyklaa vidare vid avstigningssplatsen. En
n faktor som
m bör beaktas eftersom
m det kan
påverka viljan att
a cykla härr är att Södeermalm ligg
ger högt i förrhållande tiill Söder
Mälaarstrand.
Se ävven bilaga 1, sammansttällning av aanalysresulttat.

Nyttta/Kostnad (tkr/år)
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siffraan i rutorna är
nyttookostnadskvoteen
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10 Om
mbyggnad
der vid Sllussen o
och på Ek
kerö
Inom
m ramen förr trafikförva
altningens sslussenprogram har dett under hössten 2012
utrettts vad det finns
f
för mö
öjligheter attt under byg
ggtiden avla
asta Slussen
n med
hjälp
p av båttrafiik. Ska båttrrafiken ha n
någon avlasttande effektt krävs det aatt den
inte aangör Slusssen utan att den passerrar Saltsjö-M
Mälarsnittett någon ann
nanstans.
Pågåående utredn
ning pekar, tillsamman
ns med tidig
gare utredn
ningar, på attt
båttrrafiken har mycket
m
små
å möjligheteer att ersättta befintlig busstrafik,
b
m
men att
en fö
örbättrad bå
åttrafik är in
ntressant attt studera so
om ett komp
plement tilll
bussttrafiken efteersom båtre
esenärer intte behöver passera
p
och
h byta i Slusssen för
resorr från Ostseektorn till Ciity. Vidare ffinns det en
n potential i de sjönära
explo
oateringsom
mrådena Kv
varnholmen
n, Värtan, med
m flera att locka de soom flyttar
in attt välja båten
n.
ning har pe
ekat ut följan
nde alterna
ativ som mest intressan
nta att
Pågåående utredn
studeera vidare:
•
•
•
•

En
n ökad turtä
äthet på SjöV
Vägen
Mö
öjligheten att
a förlänga SjöVägen till Värtan.
Mö
öjligheten att
a låta SL-b
biljett gälla på
p Waxholm
msbolagets linjer på
deen inre delen
n av Saltsjö n, väster om
m exempelv
vis Hasselud
dden.
Cyykelfärjor mellan
m
exem
mpelvis Nack
ka strand occh Djurgård
den och
Sö
öder och Norr Mälarstrrand kan varra av intresse för väghåållarna, i
dia
alog med Trrafikförvaltn
ningen, att studera vid
dare.

Trafiikförvaltnin
d med
ngen förorda
ar en utökad
d turtäthet på SjöVägen i samband
ombyyggnaden av
a Slussen sa
amt en överrsyn av möjjligheterna att
a förlängaa linjen
till V
Värtan. Linjeen föreslås utökas
u
undeer högtrafik
ktid eftersom
m behovet aav att
avlassta Slussen är störst då
å. Linjen förreslås utöka
as från dagens 40- till 6
60minu
uterstrafik till
t ca 30-miinuterstrafiik (en tur på
å morgonen
n och en på
eftermiddagen i vardera rik
ktningen). K
Kostnaden för
f utökning
gen beräknaas till ca
3 mn
nkr/år.
Den utökade tra
afiken på Sjö
övägen kan
n eventuellt genomförass som ett föörsök
med fartyg med
d eldrift. Kosstnaden för detta är än
nnu okänd.
På Ek
kerö planerras en omby
yggnad av E
Ekerövägen.. I utbyggna
aden av Förbbifart
Stock
kholm ingårr dessutom en ny trafikkplats på Ek
kerövägen. Dessa bådaa
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åtgärrder kommeer att försäm
mra framko
omligheten på
p Ekerövägen under
ombyyggnadstideen.
Efterrsom linjen från Ekerö kan tänkass vara ett ko
omplement när det är
fram
mkomlighetssproblem på
å Ekerövägeen är ett alteernativ att enbart
e
satsaa på
högtrrafik. Om en
e tillfällig linje
l
inrättaas bör den enbart
e
gå me
ellan Ekeröö och
innerrstaden dvss. inte via Ku
ungsholms torg. Skälett är att det då
d inte blir m
möjligt
att åk
ka mellan Kungsholms
K
s torg och K
Klara Mälarsstrand vilke
et gör att det
et blir
någo
ot lättare attt lägga ned linjen
l
när u
utbyggnaderrna är avslu
utade samt aatt
restid
den då kan kortas. En alternativ aangöringsplats till Klara
a Mälarstraand är
Gam
mla stan, därr byte till tun
nnelbanan kkan ske.
Om llinjen mella
an Ekerö och
h innerstad
den prioriterras som ett komplemen
nt under
ombyyggnaden av
a Ekerövägen är en förrutsättning att majorite
eten av kosttnaderna
tas avv den part som
s
är ansv
varig för om
mbyggnaden
n.

11 Gen
nomföra
ande
Dettaa avsnitt beeskriver möjjligheterna att genomfö
öra försök med
m ytterliggare
pend
delbåtlinjer under avsn
nittet ”kort ssikt” och meer permanenta linjer in
nom
avsniittet ”lång sikt.
s
De genomförandeaaspekter som behandla
as under resspektive
avsniitt är fartyg
g, infrastruk
ktur, finansiiering och upphandling
u
g samt en
avslu
utande slutssats om gen
nomförandeetid. För att kunna gara
antera
geno
omförandet kvarstår ettt antal punkkter som i dagsläget
d
intte är klargjoorda.
Dettaa beskrivs närmre
n
under avsnittett ”kvarståen
nde frågor”.
11.1

Kortt sikt
yg
Farty
Med en kort gen
nomförande
etid blir följ den att traffiken måste bedrivas m
med
befin
ntligt tonnag
ge som finn
ns att tillgå p
på marknad
den. Dessa fartyg
f
klararr inte
våra krav inom miljö
m
och tiillgängligheetsområdet. Ett beslut om
o ett snabbbt
geno
omförande stämmer
s
dä
ärför inte m ed föreslagn
na målform
muleringar i
komp
pletteringen
n av Stockholms region
nala trafikfö
örsörjningsp
program däär vi
tydligggör att ny pendelbåtsttrafik bör skke med hjällp av nya fartyg. Därförr är det
viktiggt att detta bara blir ett försök och
h att trafikfö
örvaltningen parallellt arbetar
med ett mer perrmanent ton
nnage om fö
örsöket visa
ar sig gynnsamt.
De faartyg som sk
ka trafikera
a linjen behö
över även kunna
k
lägga till någonsttans
natteetid. Tillgån
ng till den hä
är typen av natthamna
ar kan vara svårlöst
s
efteersom
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det ggenerellt settt är brist på
å utrymme fför båtar i Stockholms
S
hamnar.
Djurggårdsfärjorrnas serviced
depå och kaajplatser förr skärgårdsffartyg försvvinner
där.
från Nybrokajen
n och måste
e ersättas pgga. av bygga
andet av No
obel Center d
åde ur ekono
omisk- och miljösynpu
unkt att förttöjningsplattserna
Det äär viktigt bå
inte lligger för lå
ångt ifrån de
en linje som
m trafikeras.. Vid ”natthamnen” mååste även
fartyygen kunna el-försörjass från land.
Infra
astruktur
För n
några av de analyserad
de linjerna kkrävs investeringar i forrm av förbäättrade
eller nya kajer. Detta
D
gällerr främst Häggerstensham
mnen och Huvudsta.
H
L
Linjerna
Ulvsu
unda- Hägeerstenshamnen och Häägerstensha
amnen- Klarra Mälarstraand kan
eventuellt inte in
nrättas i sin
n helhet på kkort sikt efttersom det inte
i
finns n
någon
en. Det är in
nte klarlagt huruvida en ny kaj i deetta läge
kajkaant i Hägersstenshamne
kan ttillkomma på
p kort sikt..
nda- Hägersstenshamneen är det äveen oklart ifa
all Huvudstta kan
För llinje Ulvsun
angö
öras på kort sikt, efterso
om bryggorrna där är privata. Det gäller även linje
Ulvsu
unda- ”Söd
dersjukhuse
et” eftersom
m den också föreslås tra
afikera Huvu
udsta.
Övrigga fem linjeer (inkl. Häg
gernäs- Värrtan) bedöm
ms ha fungerrande
kajan
nläggningarr.
Invessteringar i infrastruktu
i
ur i form av kajer och tiillgänglighe
et till och fråån
angö
öringsplatseen bör ligga på väghållaaren. Detta kräver såled
des en
finan
nsieringsdisskussion me
ed ex. Stockkholm och ev.
e Solna kom
mmun. En ssådan
disku
ussion inklu
usive eventu
uellt beslut samt själva
a anläggandet av kaj risskerar att
ta tid
d. För att få bygga en ny kaj krävs även en god
dtagen vatte
endom från
n Markoch m
miljödomsto
olen, bygglo
ov och even
ntuellt en än
ndring av de
etaljplanen.. I
beslu
utet om en eventuell
e
bå
åtlinje bör d
det vara en förutsättnin
f
ng att investteringen
i kaj tas av anna
an part. Om
m det inte är möjligt elleer görbart in
nom uppsattt tid bör
dessaa angöringssplatser und
dantas från de föreslagn
na linjerna..
För aatt kunna ga
arantera godtagbar tillggänglighet krävs
k
dessu
utom tillhörrande
pontoner med la
andfästen, landgångsra
l
amper med mera. Denn
na kostnad bör ligga
på laandstinget. Även
Ä
detta kan
k ta tid attt få till.
Möjligheten att nå föreslagna hållplatsser från land bedöms som godtagbbar med
befin
ntlig standarrd även om tillgängligh
hetsaspekteerna för perssoner med
funkttionsnedsätttning behö
över studeraas närmre. På
P kort sikt bedöms dett inte
görligt att ha fulllständig ko
ompletteran
nde infrastru
uktur vid an
ngöringsplaatsen.
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Priorriterade åtg
gärder bör vara
v
relateraade till tillgä
änglighet sa
amt
trafik
kinformatio
on och sema
afor.
Finansiering occh upphand
dling
h konstatterats bidra till flera värden för
Trafiiken med peendelbåtar har
Stock
kholmsregio
onen, såsom
m bland ann
nat ökad atttraktionskra
aft för besökkande
och eett trevligt inslag i stad
dsbilden. Peendelbåttraffik kan även
n ha möjligh
het att
öka aandelen cyk
klister med hjälp
h
av kom
mbinationsresor. Samttidigt som
pend
delbåttrafik bidrar till ovanstående
o
e mervärden
n har analyserna visat att den
inte äär i närheteen av samhä
ällsekonomiisk lönsamh
het. Därför bör
b en föruttsättning
för attt genomförra den här typen
t
av traafik vara meedfinansiering från and
dra
parteer.
m
för attt driva denn
na trafik inllagda i trafik
kförvaltninggens
Det ffinns inga medel
driftssbudget förr år 2014. Med
M tanke påå de svaga analysresult
a
tat som linjeerna har
fått b
bör därför in
nte denna satsning
s
gen
nomföras på
å bekostnad
d av befintliig
kolleektivtrafik eller på beko
ostnad av an
ndra prioritterade områ
åden för utöökning av
trafik
k.
de rimmar med
m föresla
agen tolknin
ng av vad
Utpeekade linjer har föreslagits för att d
Stock
kholms länss landsting som region
nal kollektivtrafikmyndighet ska peeka ut
som allmän traffikplikt och bör därför kkunna upph
handlas. Före en eventu
tuell
upph
handling kan påbörjas krävs samrååd samt besslut om allm
män trafikpllikt.
Denn
na process bedöms
b
kun
nna vara mö
öjlig att gen
nomföra för en enstakaa linje på
ett årr.
Den minsta gen
nomförandeetiden bedöm
ms vara 12 månader!
11.2
1

Lång
g sikt
Farty
yg
För aatt kunna sttälla krav på
å fartygen s om rimmarr med landstingets
målssättningar om
o miljö och
h tillgängligghet krävs anskaffning
a
av nya fartyyg. En
geno
omförandetiid för detta bedöms tilll minst två år.
å
Infra
astruktur
Om ttrafikförvalttningen inte
e lyckas kom
mma överen
ns om invesstering för
ytterrligare kajerr med annan
n part eller om denna process
p
tar för
f lång tid är även
dettaa en dimenssionerande faktor
f
för g enomförandet av pend
delbåtlinjern
na i sin
helheet.
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Finansiering occh upphand
dling
t
antingen
a
gen
nom funktionskrav i up
pphandlingg av
Nya ffartyg kan tillkomma
båttrrafiken ellerr genom att landstingett själva inveesterar och sen tillhand
dahåller
fartyyg till den up
pphandlade
e entreprenö
ören. Det siistnämnda ställer
s
dockk krav på
långaa avtalstider för att mö
öjliggöra rim
mliga kostna
ader. Om landstinget sjjälva vill
invesstera i fartyg
gen kan sta
adsbidrag sö
ökas för hälfften av kosttnaden via
länsp
planen. Traffikförvaltningen har tilllsammans med Waxho
olmsbolageet ansökt
om een pott för fartyg
fa
från lä
änsplanen 2
2014-2021, men beslutt fattas i den
nna fråga
förstt våren 2014
4. Nästa cha
ans att sökaa nya stadsb
bidrag är infför länsplan
n 20182026
6. Oavsett om landsting
get kan få sttadsbidrag för detta bö
ör investerin
ngen i så
fall p
planeras in i den mer lå
ångsiktiga in
nvesteringssbudgeten där
d åtgärderrna ska
vara prioriterad
de i enlighet med arbetsssättet i förv
valtningsch
hefens tioåriiga
geno
omförandep
plan.
Även
n driftskostn
naderna börr läggas in i en mer lån
ngsiktig drifftsbudget occh vara
med i övervägan
ndet mellan
n andra föreeslagna åtgä
ärder.
Ett m
mer långsikttigt genomfförande av p
pendelbåttrafik ska gen
nomgå upph
handling
inklu
usive idé- occh förstudie
e, så att rimllig konkurrrens kan säk
kerställas occh
därm
med även bä
ästa pris för landstingett.
Upph
handlingen av eventuella nya båtliinjer bör ha
a en avtalstiid på ca 3 årr så att
en sttörre uppha
andling kan genomföraas därefter. I denna börr även ”Sjövvägen”
och D
Djurgårdslin
njen ingå.
En riimlig genom
mförandetid
d på lite län
ngre sikt beedöms vara 2-4 år berooende på
priorriteringar i budget sam
mt eventuellla möjligheeter att få sttadsbidrag i
länsp
planen.
11.3
1

Kvar
rstående frågor/åtg
f
gärder
d viktigastee aktiviteterrna som beh
höver genom
mföras
Nedaan följer en lista med de
innan
n eventuell ny linje kan
n starta.






Undersö
öka möjlighe
eterna till d
delfinansieriing av linjen
n från berörrda
kommun
ner, Trafikv
verket och/eeller annan intressent
Upphand
dling inklussive kravstäällning och specificerin
s
g av fartyg
Söka tillsstånd hos ägarna
ä
av kaajen/brygga
an, Stockhollms hamnarr m.fl.
Anlägga ny kaj i de fall det sakn
nas, ex. Häg
gerstensham
mnen
Undersö
öka inseglingsdjupet vid
d de platserr där båttraffik av den h
här typen
inte går idag.
i
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Kompletttera infrasttrukturen krring bryggo
orna med cy
ykelställ,
väderskyydd, semafo
or, trafikinfo
ormation, in
nkl. eventue
ella
trygghettsåtgärder på
p de platserr som liggerr längre ifrå
ån bebyggelsse.
Inventerra och där det
d är möjliggt åtgärda brister
b
i tillg
gänglighet vvid
kajer/brryggor.
Fortsatt utreda möjligheten attt få tillgång till nattham
mn för
tillkomm
mande fartyg
g.
na att göra anpassning
Se över möjligheter
m
gar av bussttrafiken till
båttrafik
ken.
Marknad
dsföra proje
ektet lokalt och regiona
alt för att ök
ka allmänheetens
kännedo
om om möjlligheten att åka båt. I detta
d
samma
anhang är
informattion kring cykelmöjligh
c
heter av största vikt.

12 Sluttsatser/S
Samman
nfattning
g
SLL:s Trafiknäm
mnd besluta
ade 2012-02
2-21 att god
dkänna SL:s rapport ”F
Förslag på
försö
ök med nya pendelbåtslinjer på Sto
ockholms in
nre vatten”.. Beslutet om
mfattade
även
n att se över möjligheten
n till andra snabba och
h effektiva förbindelser
f
r.
Förb
bindelserna skulle även
n analyserass ur samhälllsekonomisk
k synvinkell. I
uppd
draget ingick dessutom
m att unders öka vilken typ
t av tonna
age/fartyg ssom ska
anväändas m.m.
I en k
kartläggnin
ng av dagenss resande occh restider från
f
större bostads- occh
arbettsplatsområ
åden nära vatten
v
pekad
des ett antall pendlingssstråk ut som
m
tänkb
bara för båtttrafik. Nio båtlinjer to
ogs fram och
h analyserad
des.
nalyser som
m har genom
mförts av förreslagna linjjer visar
De saamhällsekonomiska an
på lååg samhällseekonomisk nytta av sam
mtliga linjerr trots att en
n båtfaktor har lagt
in förr att bättre spegla båttrrafikens atttraktionskra
aft jämfört med
m andra
trafik
kslag. Samttidigt kan in
nte trafikförv
rvaltningenss tillgängliga analysverrktyg till
fullo fånga upp alla de attra
aktivitetsfakktorer som pendelbåttrrafiken har vilket
gör aatt båtlinjerna kan vara
a mer lönsam
mma än vad
d kvoterna speglar.
s
Moot
bakggrund av att ingen av bå
åtlinjerna äär lönsam sa
amt att attra
aktivitetsfakktorerna
domiinerar bör en
e förutsättning för attt genomföra
a den här typen av trafiik vara
medffinansiering
g från andra
a parter.
Fleraa av linjerna
a får en hög
g andel resen
närer som cyklar.
c
Ande
elen cyklisteer
varieerar mellan 60 och 100
0 %. Linjern
na beräknas även värva en del reseenärer
som idag åker bil eller cykla
ar, vilket i ssig pekar på
å en utveckliing mot en öökad
kolleektivtrafikan
ndel. Det ärr viktigt att n
notera att antalet
a
resen
närer som vvärvas är
margginell i jämfförelse med landbaseraad kollektivttrafik.
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vvägning meellan antal resenärer,
r
driftskostna
d
ader,
Den linje som uttifrån en av
samh
hällsekonom
misk nytta, möjlighet
m
aatt nå våra utpekade
u
må
ålsättningarr samt
geno
omförandefa
aktorer är liinjen mellan
n Hägersten
nshamnen och
o Klara
Mälaarstrand.
Trafiikförvaltnin
ngen förorda
ar i övrigt e n utökad tu
urtäthet på SjöVägen
S
i ssamband
med ombyggnad
den av Slusssen samt en
n översyn av
v möjlighete
erna att förllänga
linjen
n till Värtan
n. Även linje
en från Ekeerö till innerrstan kan öv
vervägas un
nder
Ekerrövägens om
mbyggnad under förutssättning att den som ärr ansvarig föör
ombyyggnaden sttår för en majoritet
m
av kostnaden..
I försslaget till ko
ompletterin
ng av trafikfö
försörjningssprogramme
et slås fast aatt
pend
delbåttrafikeen bör planeras och utfföras efter samma
s
prin
nciper och m
mål vad
gälleer t.ex. miljö
ö- och tillgän
nglighet som
m övrig landbaserad ko
ollektivtrafiik. Detta
kräveer bl.a. ansk
kaffning av nya fartyg eeftersom tilllgången är liten idag p
på fartyg
som har en god tillgängligh
het och miljö
östandard. Trafikförva
altningen fööreslår att
båttrrafiken ska kunna
k
köra
as året runt fför att få en
n kontinuite
et i resandett samt
för attt kunna loccka vaneressenärer till d
detta resalteernativ. Åre
et runt trafikk medför
krav på så kallad
de isgående
e fartyg, vilkka inte är sn
nabbgående
e.
Möjligheter till dispenser
d
frrån gällandee fartbegrän
nsningar be
edöms som mycket
små. Huvudskället är att den övriga sjö
ötrafiken är mycket frek
kvent, speci
ciellt
somm
martid. Efteersom ”lågh
hastighetsom
mrådet” är litet
l
bedöms dessutom
m
fördeelarna med en dispens som mindrre viktig.
Ett eeventuellt beeslut om ettt snabbt gen
nomförandee medför attt trafiken m
måste
bedriivas med beefintligt ton
nnage som fi
finns att tillg
gå på markn
naden Desssa fartyg
klaraar inte våra krav inom miljö
m
och tiillgänglighettsområdet. Ett eventueellt
geno
omförande av
a någon lin
nje bör därfö
för bedrivas som ett förrsök.
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Bilaggor:
 Bilaga 1
o Sammanstä
S
ällning av aanalysresu
ultat
o Avfärdade
A
båtpendlin
b
ngsstråk
o Avfärdade
A
båtlinjer
b
i tidigare uttredningar
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Handlä
äggare

Jens Plambeck

Bila
aga 1
Sam
mmanställn
ning av an
nalysresulttat

Ulvsu
undaSödeersjukhuset
Ulvsu
undaHam
mmarbyham
mnen
Hägeerstensham
mnenKlaraa Mälarstra
and
Kunggsholmstorg
gKlaraa Mälarstra
and
Ham
mmarby sjösstadNybrroviken
Ekerrö C-Klara
Mälaarstrand
Ham
mmarby sjösstadNack
ka strand
Hägeernäs-Värta
an
Vaxh
holm-Nybro
oviken

Stockholms läns la
andsting
Trafikfförvaltningen
105 73
3 Stockholm

restid
(m
min)

turtääthet
(min
n)

al
anta
farty
yg

g
på/dag

940

nytta
(mnkr
/år)
11,5

kostnad
(mnkr/
år)
52

nyttokostnads
-kvot
0,22

52
2

20-6 0

6

7
37

20-6 0

5

470

6,6

40

0,16

0
30

20-6 0

4

840

10,0

33

0,30

9

20-6 0

2

610

6,3

10

0,66

29
9

20-6 0

3

230

3,2

22

0,14

42
2

20-6 0

5

270

1,4

42

0,03

311

20-6 0

4

170

1,6

26

0,06

57
7

20-6 0

7

50

0

57

0

65
5

20-6 0

8

30

0

65

0

Leveransadre
ess:
Lindhagensga
atan 100
Godsmottagn
ningen
112 51 Stock
kholm

Telefon: 08–
–686 16 00
Fax: 08-686
6 16 06
E-post: registrator.tf@sll..se

Besök oss: Lindhage
ensgatan 100. Kommunika tioner: Stadsh
hagen/Thorild
dsplan

e: Stockholm
Säte
Org.nr: 232100-0
0016
www
w.sll.se
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Avfä
ärdade båttpendlings
sstråk
Grön
ndal - V. Ho
ornstull: Resstiden (vikt ad) beräkna
ades vara lä
ängre med bbåt än
med den landba
aserade SL-ttrafiken.
Liljeh
holmen/Lövvholmen - V.
V Hornstulll: Restiden (viktad) be
eräknades va
vara
längrre med båt än
ä med den
n landbaseraade SL-trafi
fiken.
Ridd
darholmen/G
Gamla stan
n - Södermäl
älarstrand: Restiden
R
(viiktad) beräkknades
vara längre med
d båt än med
d den landb
baserade SL
L-trafiken.
Ridd
darholmen/G
Gamla stan
n - Stadshusset: Restiden
n (viktad) beräknades
b
vvara
längrre med båt än
ä med den
n landbaseraade SL-trafi
fiken.
Liljeh
holmen – Norrmälarst
N
trand: Restiiden (viktad
d) bedöms vara
v
längre m
med båt
än m
med den land
dbaserade SL-trafiken.
S
. Vattenvägen är inte sp
peciellt gen
n.
Torsvvik (Lidingö
ö) – Värtahamnen: Resstiden (vikttad) bedömss vara längrre med
båt ään med den landbasera
ade SL-trafikken när Lid
dingöbanan slås ihop m
med
spårvväg city.
Liljeh
holmen – Stadshuset:
S
Restiden (vviktad) bedö
öms vara län
ngre med bååt än
med den landba
aserade SL-ttrafiken. Vaattenvägen är
ä inte specciellt gen.
Bällsstaviken – Norrmälarst
N
trand: Restiiden (viktad
d) bedöms vara
v
längre med båt
än m
med den land
dbaserade SL-trafiken
S
pga blå tun
nnelbanelinjje.
Bällsstaviken – Stadshuset:
S
Restiden (vviktad) bedö
öms vara längre med bbåt än
med den landba
aserade SL-ttrafiken pgaa blå tunnellbanelinje.
Slagssta - Vårby Gård:
G
Tvekssam båtrelaation pga attt det är få arbetsplatse
a
er i
områådena.
Slagssta – Vårberrg: Tveksam
m båtrelatio
on pga att deet är få arbe
etsplatser i
områådena.

3(3)
BILAGA 1
2013-05-06
2
Version
V

Dia
arienummer

Inffosäk. klass

K1
1 (Öppen)

Avfä
ärdade båttlinjer i tid
digare utrredningar
Följaande båtlinjer har analy
yserats och avfärdats pga
p av lågt resande.
r
An
nalyserna
gjord
des i utredn
ningen om eldrift i pend
delbåtstrafiken (pendE
ELbåt) 2011..
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