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T
nden
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Läg
gesrappo
ort för förbättra
f
ad fram
mkomligh
het i inn
nerstade
ens
stom
mbussn
nät 2012-2016
Ären
ndebeskriivning
örsta lägesrapport för den,
d
med Sttockholm sttad, gemenssamma hand
dlingsplane
en för
En fö
förbäättrad framk
komlighet i innerstadeens stombusssnät 2012-2016 som trrafiknämnd
den
fattade beslut om
m i juni 20112 (TN 1206
6-0140).
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 113 maj 2013
3
Bilagga - Uppföljning av han
ndlingsplan
n för linje 1-4
4

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

godkänna lägesrappo
orten för förrbättrad framkomlighe
et i innerstad
dens
stombussn
nät 2012-20
016

Förv
valtningen
ns förslag och motiv
vering
Inled
dning
Trafiikförvaltnin
ngen arbetarr med framkkomlighet för
f stomnätet i Stockhoolms stad
på ollika lång sik
kt. Den kortta sikten han
nteras geno
om ett försla
ag till försökk med
fram
mkomlighetssåtgärder på
å stomlinje ffyra under våren
v
2014. Inom
Trafiikförvaltnin
ngen hanteras detta förrsök av trafiikavdelningen.
Fram
mkomlighetssförbättring
gar för inneerstadens sto
omlinjer på
å medellångg sikt
hanteras inom projektet
p
”F
Förbättrad fr
framkomligh
het i innerstadens stom
mbussnät
2-2016” och beskrivs så
åledes i dettta ärende. Trafikförvalt
T
tningens strrategiska
2012
utveccklingsavdeelning ansva
arar utöver detta även för att driva
a arbetet meed
långssiktiga fram
mkomlighetssåtgärder tilllsammans med länets kommunerr och
Trafiikverket.
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Sammanfattnin
ng
örbättrad frramkomligh
het för innerrstadens sto
ombussar sk
ka åstadkom
mmas
En fö
med,, generella och
o lägesspe
ecifika, åtgäärder som kan
k genomföras på kort
rt till
medd
delång sikt.. Sedan junii 2012 har aaktiviteter och
o utrednin
ngar hos
Trafiikkontoret och
o Trafikfö
örvaltningen
n genomförrts för att up
ppnå detta. De
aktivviteter som hittills
h
geno
omförts harr enligt de fö
örsta analysserna haft p
positiva
effek
kter på fram
mkomlighete
en och därm
med på resen
närernas restid, men h
hur stora
effek
kterna blir tiillsammanss återstår attt se. Ett fulllskaleförsök
k med ett såå
komp
plett åtgärd
dspaket som
m möjligt förreslås att geenomföras av
a Trafikkon
ntoret i
Stock
kholms stad
d och trafikfförvaltningeens trafikav
vdelning tilllsammans m
med
Keoliis på linje 4 under första halvåret 2014.
n har
En probleminveentering och
h bristanalyys av framko
omligheten i gatumiljön
resullterat i en åttgärdskatalog med båd
de generella
a och linjesp
pecifika åtgäärder av
olikaa typer, där de åtgärderr som bedöm
ms ge bäst effekt
e
på fra
amkomligheeten och
därm
med minskad restid och
h är möjligaa att genomfföra inom uppdragets
u
ttidsram
och b
budget ska prioriteras
p
och
o genomfföras. Bland
d annat utre
eds eventueella
förän
ndringar av hållplatsernas placerin
ng längs sto
omlinjerna. Detta disku
uteras
med handikapp- och pensio
onärsorgan
nisationer occh kommer att utredass vidare
ur olika aspekteer innan ett införande.
Hittiills har arbeetet med priioritering i ttrafiksignaler främst handlat om
geno
omgång av befintlig
b
utrrustning och
h åtgärdand
de av de fel och
o brister ssom
uppttäckts, vilket har förbätttrat framko
omligheten märkbart. En
E förbättriing av
funkttionen hos busspriorite
b
eringen län
ngs linje 1-4 är dock påb
börjad och bberäknas
pågåå under de närmaste
n
två
å åren.
Trafiikförvaltnin
ngen har i sa
amarbete m
med KTH och
h Keolis tesstat ett systeem för
att frrämja regula
ariteten som
m visar på tyydliga fördeelar med attt fokusera p
på god
regullaritet, dvs ett jämnt flöde, iställett för en strik
kt tidtabellssstyrning. A
Arbete
pågåår med att im
mplementerra erfarenheeter från deessa försök med
m regularritet i
Trafiikförvaltnin
ngens trafika
avtal, gällan
nde och kom
mmande, i samverkan
s
m
med
busseentreprenörer.
ngen har utrrett förutsätttningarna för
f att införra dubbelled
dade
Trafiikförvaltnin
bussaar i innersta
adens stom
mbussnät ino
om detta up
ppdrags tidssram, dvs seenast
2016
6. Resultatett visar på attt detta intee är möjligt. Frågan om
m dubbelledaade
bussaar kommer därför inte att vidare b
behandlas inom detta uppdrag
u
utaan
iställlet drivas viidare inom ramen
r
för trrafikförvalttningens lån
ngsiktiga
fordo
onsutvecklin
ngsarbete.
Påstiigande i alla
a dörrar gerr kortare resstid genom kortare upp
pehåll vid h
hållplats,
men det är svårtt att få till lö
ösningar so
om säkerställler intäkterrna.
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Trafiikförvaltnin
ngen komme
er under so mmaren attt göra fördjupade studi
dier och
analyyser kring hur
h kostnad
der och intäkkter påverkas i jämföre
else med deen
resen
närs- och sa
amhällsnyttta som kan u
uppnås.
ber 2012 gjo
orde Trafikk
kontoret försök med
Undeer septembeer och oktob
inten
nsifierad parkeringsöve
ervakning m
med motorccykel på dela
ar av linje 1 och 4
där ffelparkeradee fordon utg
gör ett betyd
ydande prob
blem för fram
mkomlighet
eten.
Resu
ultaten är po
ositiva och den
d intensiffierade park
keringsöverrvakningen
fortsätter med fördubblade
fö
e resurser. F
För att ge yttterligare möjligheter
m
ttill
övervvakning av främst kolle
ektivtrafikkkörfält på längre sikt sk
kickade
Trafiikkontoret och
o Trafikfö
örvaltningen
n i novembeer 2012 gem
mensamt en
n
fram
mställan till Näringsdep
N
partementett med en beg
gäran om la
agändring ssom kan
medgge övervakn
ning av kolle
ektivtrafikkkörfält med hjälp av kameror mon
nterad på
bussaarna.
En uppföljningssrapport, va
arav den förrsta är bilagd denna tjänsteskrivelsse,
mer att göra
as en gång i halvåret m
med analyser av förändrringar i
komm
fram
mkomligheteen och restid
der med mö
öjlighet att specialstude
s
era effekterr av
utförrda åtgärderr under visssa tider och//eller på visssa sträckorr.
Bakg
grund
Syfteet med hand
dlingsplanen
n är att ge fförslag till och
o genomfö
öra åtgärderr, både
geneerella och läg
gesspecifika
a, som lederr till snabba
are resor occh pålitligare
re
stom
mbusstrafik i Stockholm
ms innerstad
d på kort sik
kt, 2012-2016. Arbetet med
förbäättrad framk
komlighet genomförs
g
ttillsammanss med Trafikkontoret,
Stock
kholms stad
d. Sedan jun
ni förra årett har aktivitteter och utrredningar p
pågått
inom
m de förbättrringsområd
den där insaatser ska göras.
Desssa områden är:
- Prioriterin
ng i gaturum
mmet
- Hållplatsu
utformning och lägen
- Prioriterin
ng i trafiksiggnaler
- Regularite
et
- Anpassnin
ng av fordon
nstyp – dub
bbelledsbusss
- Påstigning
g i alla dörrrar
- Övervakning av kolleektivtrafikkö
örfält
- Övervakning av felpaarkerade billar
De ak
ktiviteter so
om hittills genomförts
g
har genomg
gående haftt positiva efffekter på
restid
den. Nästa steg blir attt testa åtgärrderna geno
om ett fullsk
kaleförsök p
på linje 4.
Försö
öket föreslå
ås att genom
mföras av Trrafikkontoret och trafik
kförvaltninggens
trafik
kavdelning tillsamman
ns med Keollis under första halvåre
et 2014.
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Överrväganden
Priorritering i ga
aturummet
Trafiikkontoret genomförde
g
e en problem
minventerin
ng och bristanalys av frramkomligheeten i gatum
miljön längs linje 1 -4 u
under somm
maren och hösten 2012.. Denna
har, i samarbetee med Trafik
kförvaltninggen, resulteerat i en åtgärds-kataloog med
bådee generella och
o linjespe
ecifika åtgärrder av olika
a typer, där de åtgärderr som
bedö
öms ge bäst effekt på framkomligh
heten och ärr möjliga attt genomföraa inom
uppd
dragets tidsrram och budget ska pri
rioriteras occh genomförras. Prioriteering av
stom
mbussarna sk
kapas främst genom om
mfördelning inom befintligt gatuu
utrymme
med exempelviss införande av kollektivvtrafikkörfä
ält, separerin
ng av cykelttrafik
och b
busstrafik, skärpt
s
regle
ering av parrkering och angöring occh förbättraad
ntoret,
övervvakning av felparkerad
de fordon. U
Under 2013 och 2014 gö
ör Trafikkon
inom
m ramen för ett annat projekt,
p
gatu
uombyggnader i korsniingen St Eriiksgatan
– Fleeminggatan
n som väsentligt kommeer att förbättra framko
omligheten fför linje
1, 3 o
och 4.

Hållp
platsutform
mning och lä
ägen
Undeer hösten 20
012 har Tra
afikförvaltniingen och Trafikkontor
T
ret gjort en
gemeensam överrsyn av stom
mlinjernas h
hållplatsplacceringar. Sy
yftet med övversynen
har vvarit att upp
pnå kortare restid geno
om att om möjligt
m
minsska antalet
hållp
platsstopp och
o därigeno
om bidra tilll målet i förrslaget till trafikförvalttningens
Stom
mnätsstrateg
gi, som preccis har varitt ute på rem
miss, om ett hållplatsavsstånd om
ca 50
00 m. I arbeetet med attt se över hålllplatsavstå
ånden har nu
uvarande
bytesspunkter tilll spårburen
n kollektivtrrafik och nu
uvarande än
ndhållplatseer varit
utgån
ngspunkterr, men även viktiga mållpunkter ha
ar beaktats. Översiktligga
beräk
kningar av gångtidsför
g
rluster för reesenärer dä
är hållplatse
er tas bort ooch
restid
dsvinster fö
ör resenärerr som sitter på bussen har
h jämförtts för att få een
uppffattning om var nyttan för de som sitter på bu
ussen övervä
äger nackdeelarna
för d
de som blir hänvisade
h
tiill en annan
n hållplats.
Förlu
ust gångtid

Den sammaanlagda exttra tid som resenärer
r
fåår gå för
att komma till/från altternativa hå
ållplatser.

Vinstt restid

Den sammaanlagda tid som de resenärer som
m sitter på
bussen vinn
ner på att sllippa stanna
a vid hållplaatsen.

a genomsn
nittligt hållp
platsavstånd
d för linje 1--4 ökar
Försllaget skullee innebära att
med ca 60 meteer (från 381 till 444 metter).
om redan sitter på stom
mbussarna ger
g förslage
et en restidssvinst
För rresenärer so
som är större än
n gångtidsfö
örlusten förr de resenärer som får gå
g till annan
n
hållp
plats. Restid
den längs he
ela linjerna bedöms miinska med 1-3
1 minuterr vilket
motssvarar 2-5 % av den tottala restiden
n.
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h
rganisation
ner och penssionärsFörsllaget diskutteras med handikappor
organ
nisationer.
afiksignalerr
Priorritering i tra
Pribu
ussystemet är ett bussp
prioriteringgssystem som
m används för att skap
pa bättre
fram
mkomlighet för
f stombusssarna. Kom
mmunikatio
onen mellan
n bussen och
h
trafik
ksignalen sk
ker via radio
okommunikkation och kräver
k
sänd
dare och moottagare i
busseen och trafiiksignalen. Systemet
S
fu
ungerar så att
a bussen anmäler sin ankomst
till trrafiksignaleen vid en spe
ecifik punktt. Trafiksign
nalen reagerar genom aatt ge
busseen förkörsrätt framför andra fordo
onsslag. Hittills har arb
betet med
priorritering i tra
afiksignalerr främst han
ndlat om gen
nomgång av
v befintlig
utrusstning och åtgärdande
å
av de fel occh brister so
om upptäckts, vilket haar
förbäättrat framk
komligheten
n märkbart.. Förbättrad
de rutiner fö
ör drift och
undeerhåll av sysstemet bör tas
t fram gen
nom samarb
bete mellan
n Trafikkonttoret,
Trafiikförvaltnin
ngen och bussentrepren
nören. En fö
örbättring av
a funktioneen hos
bussp
prioritering
gen längs lin
nje 1 har ockkså gett possitiva resultat. Under
innevvarande år ska samma förbättringgsarbete gen
nomföras fö
ör linje 4 och
h
nästk
kommande år även förr linje 2 och 3. Trafikko
ontoret, Trafikförvaltniingen och
Trafiikverket harr påbörjat ett
e arbete m
med utvecklin
ng av Pribussystemet.
ularitet i tra
afiken
Regu
Trafiikförvaltnin
ngen har i sa
amarbete m
med KTH och
h Keolis tesstat ett systeem för
att frrämja regula
ariteten på stomlinje 1 och 3 undeer hösten 20
012. System
met
grun
ndar sig på information
n i bussen om
m andra bu
ussars positiion och gör det
möjliigt att anpa
assa hastigheten för attt undvika attt bussar klu
umpar ihop sig.
Dettaa försök visade, såsom tidigare förrsök på posiitiva effekte
er på resenäärernas
restid
d och vänteetid.
öken visar på
p tydliga fö
ördelar med
d att fokusera på god re
egularitet, d
dvs ett
Försö
jämn
nt flöde, istä
ället för en strikt
s
tidtab
bellsstyrning
g.
ementera errfarenheter från dessa försök med
d
Arbeete pågår meed att imple
regullaritet i Tra
afikförvaltniingens trafikkavtal, gälla
ande och ko
ommande, i
samvverkan med
d bussentrep
prenörer.
Anpaassning av fordonstyp–
f
– Dubbelled
dade bussarr
ngen har utrrett förutsätttningarna för
f att införra dubbelled
dade
Trafiikförvaltnin
bussaar i innersta
adens stom
mbussnät ino
om detta up
ppdrags tidssram, dvs seenast
2016
6. Resultatett visar på attt detta intee är möjligt. Fordonen kan
k inte bacckas
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vilkeet medför attt befintliga depåer intee kan använ
ndas. Depå för
f den här typen av
fordo
on kan tidig
gast finnas, i form av To
omtebodad
depån, 2017. En annan
begräänsning är att
a det idag inte finns ffordon som uppfyller Trafikförvalt
T
tningens
dade
krav när det gälller miljö och energieffeektivitet tex
x. Frågan om
m dubbelled
bussaar kommer därför inte att vidare b
behandlas inom detta uppdrag
u
utaan kan
bli ak
ktuellt i ett längre perspektiv.
a dörrar
Påstiigning i alla
Påstiigande i alla
a dörrar gerr kortare resstid genom kortare upp
pehåll vid h
hållplats,
på håållplatser med
m många påstigande
p
men det är svårt att få till lösningaar som
säkerrställer intä
äkterna. Dett blir enklarre att ”tjuvå
åka” och mo
otivationen fför de
som reser med periodbiljet
p
tt att validerra utan föra
arens översy
yn minskar.. Ökade
kontrroller ombo
ord på busse
en är en mö
öjlighet att reducera
r
fusk med biljeetter
men medför öka
ade kostnad
der och är svvåra att gen
nomföra i ru
usningstid. IInköp av
valid
datorer till varje
v
dörröp
ppning ger rresenärer möjlighet
m
attt validera sjäälva men
säkerrställer intee intäkterna
a. Manuell vvalidering med
m trafikvä
ärdar, som ffinns
redan
n idag vid vissa
v
hållpla
atser under vissa tider ger
g säkerstä
ällda intäkteer men
driveer också en kostnad. So
om ett resulltat av pågående uppha
andling kom
mmer
busseentreprenören i det ny
ya trafikavtaalet delvis få
å ersättning
g baserat påå antal
ningen
valid
derade resen
närer vilket kompliceraar frågan yttterligare. Trrafikförvaltn
komm
mer under sommaren
s
att göra förrdjupade stu
udier och an
nalyser krin
ng hur
kostn
nader och in
ntäkter påverkas i jämfförelse med
d den resenä
ärs- och
samh
hällsnytta so
om kan upp
pnås. I fullskkaleförsökeet som föresslås genomfföras på
linje 4 kommer påstigande i alla dörraar att testas och utvärde
eras.

Överrvakning av kollektivtra
afikkörfält
I novvember 2012 skickade Trafikkonto
T
oret och Tra
afikförvaltningen gemeensamt
en frramställan till
t Näringsd
departemen
ntet med en begäran om
m lagändrin
ng som
medge överrvakning av kollektivtraafikkörfält med
m hjälp av
a kameror
kan m
montterad på bu
ussarna. Den
nna övervakkningen gerr möjlighete
er till att ökaa
bussaarnas framk
komlighet och
o stärka kkollektivtraffikens konku
urrenskraftt genom
snab
bbare och på
ålitligare ressor. Erfaren
nheter från Storbritann
nien där dettta
anväänds är myck
ket goda. Bussbransch
B
hens Riksförbund stöder vår framsställan.
Överrvakning av felparkerad
de fordon
Undeer septembeer och oktob
ber 2012 gjo
orde Trafikk
kontoret försök med
inten
nsifierad parkeringsöve
ervakning m
med motorccykel på dela
ar av linje 1 och 4.
Moto
orcykeln kan
n röra sig re
elativt snab
bbt i den täta stadstrafik
ken och blirr ett
effek
ktivt verktyg
g i verksamh
heten. Resu
ultaten är po
ositiva – på erkänt
prob
blematiska gator
g
har me
edelhastigh
het och regu
ularitet för stombussarn
na
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förbäättrats. Und
der 2013 kom
mmer Trafiikkontoret fortsätta
f
me
ed denna
inten
nsifierade parkeringsöv
vervakning med dubbleerad styrka - fyra motoorcyklar.
För aatt sedan i ny
n upphand
dling utöka d
detta ytterliigare till mö
öjlighet att aanvända
6 mo
otorcyklar.
Uppfföljning
ogad rapporrt ”Uppföljn
ning av hand
dlingsplan för
f stomlinjje 1-4” beskkrivs mer
I bifo
kringg vad som gjorts
g
hittillss och vilka eeffekter man kan förvä
änta sig av d
de
aktivviteter som gjorts
g
och som
s
kommeer att göras längre fram
m. Hur uppfö
följning
komm
mer att ske exemplifierras bland an
nnat av graffer som visa
ar effektern
na av den
inten
nsifierade parkeringsöv
vervakning som genom
mfördes av Trafikkontor
T
ret
undeer hösten 20
012. Körtide
er presenterras per linjee och riktnin
ng för hösteen 2011
och 2
2012. Uppfö
öljning på detta
d
sätt ko
ommer fortssättningsviss att göras een gång i
halvååret med an
nalyser av fö
örändringarr och möjlig
ghet att speccialstudera effekter
av uttförda åtgärrder under vissa
v
tider o
och/eller på
å vissa sträck
kor.
nomiska konsekven
k
nser av besslutet
Ekon
Den generella övverenskomm
melsen är aatt trafikförv
valtningen bär
b kostnad
den för
åtgärrder inom sitt verksam
mhetsområdee och Trafik
kkontoret kostnader in
nom sitt.
Arbeete pågår meed att tydlig
ggöra kostn aderna för respektive
r
åtgärdsomr
å
råde. När
det ggäller mindrre kostnader i form av u
uppföljning
g och lägesrapporter föör
uppd
draget i sin helhet
h
och projektledn
p
ning för fullsskaleförsöket på linje 4 delas
dessaa lika mella
an Trafikförv
valtningen o
och Trafikk
kontoret.
örbättrad frramkomligh
het med snaabbare och mer
m pålitliga resor, som
m ett
En fö
resulltat av föresslagna åtgärrder, leder ttill lägre driftskostnade
er för verksaamheten.
venser av beslutet
b
Miljökonsekv
I enliighet med landstingetss Miljöpolitiiska program 2012-20116 har hänssyn till
miljö
ön beaktats och slutsatsen är att d
det inte är reelevant med
d en
miljö
ökonsekven
nsbedömnin
ng i detta äreende.

Andeers Lindströ
öm
Förvvaltningscheef
Jens
J
Plambeck
Avdelningsc
A
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U
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Trafikkontoret Stockholms stad i samarbete med Trafikförvaltningen SLL

Uppföljning av handlingsplan för linje 1-4
Rapport 1 – Nulägesbeskrivning
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Sammanfattning
Trafikkontoret och Trafikförvaltningen har gemensamt tagit fram en stomnätsstrategi. I strategin
konstateras bland annat att stombusslinjerna 1 – 4 har en stor resandepotential som är svår att
utnyttja på grund av låga medelhastigheter och anhopning av bussar på vissa sträckor.
Med den utgångspunkten har Trafikkontoret och Trafikförvaltningen tagit fram en handlingsplan
för åren 2012-2016 för att kunna genomföra de åtgärder som man anser vara nödvändiga för att
nå målen i stomnätsstrategin. Vissa åtgärder är generella, såsom förbättrat trafikantutbyte,
medan andra handlar om specifika åtgärder i exempelvis gatumiljön.
För att följa upp de åtgärder som genomförs inom ramen för handlingsplanen gör Trafikkontoret
och Trafikförvaltningen gemensamt en kontinuerlig uppföljning av åtgärderna kopplat till
körtider och medelhastigheter för stombussarna. I denna rapport, som är den första i en serie
rapporter som ska följa upp åtgärderna i handlingsplanen, presenteras en nulägesbeskrivning av
körtiderna för stombusslinjerna och en kort genomgång av de projekt och utredningar som har
genomförts sedan handlingsplanen antogs 2012.
Trafikkontoret har bland annat utfört intensifierad parkeringsövervakning med MC längs ett antal
stombusslinjer som varit hårt drabbade av framkomlighetsproblem. Resultatet av den
intensifierade övervakningen har på vissa sträckor gett ett gott resultat, men på andra sträckor
har det varit svårare att urskilja tydliga effekter. Trafikkontoret har efter utvärderingen beslutat
att fortsätta med övervakningen.
Trafikförvaltningen har tillsammans med KTH och Keolis genomfört ett regularitetsprojekt, med
syftet att få ett jämnare flöde av bussarna på stomlinjerna. Försöket har gett goda resultat och
rekommendationen är att om möjligt införa metoden i den ordinarie stombusstrafiken.
Som exempel på andra projekt kan nämnas:

Inventering av hållplatserna längs stombusslinjerna för att kunna optimera antalet
stopp.

Förändringar och förbättringar som kan göras med korsningar, trafiksignaler,
bussprioritering och kollektivtrafikkörfält.

Studier av möjligheten att tillåta påstigning i alla dörrar

Studier av möjligheten att använda dubbelledade bussar i stombusstrafiken.
Vissa åtgärder ger en tydlig effekt på körtiderna, men det är svårt att dra helt säkra slutsatser när
det gäller den påverkan vissa åtgärder eller störningar har på den totala körtiden. Inför
kommande rapporter planeras mer detaljerade uppföljningar av t.ex. ombyggnaden av
korsningen S:t Eriksgatan – Fleminggatan.
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Bakgrund

Innerstadens stombusslinjer 1 – 4 har en stor potentiell extra kapacitet som inte kan utnyttjas på
grund av låga medelhastigheter och anhopning av bussar på vissa sträckor. Detta framgår av
stomnätsstrategin, etapp 1 (för innerstaden). Strategin är inte antagen då Trafikförvaltningen
arbetar med på att ta fram etapp 2 (för ytterstaden och kranskommunerna). De åtgärder som
fastslås i etapp 1 ska vara genomförda fullt ut år 2030, men det konstateras att åtgärder måste
vidtas redan i dagsläget, om det ska gå att nå de uppsatta målen.
Trafikkontoret och Trafikförvaltningen har tagit fram en gemensam handlingsplan som beskriver
ett antal utredningsområden med åtgärder som, fram till 2016, kan bidra till att uppfylla målen i
stomnätsstrategin för att förbättra kapaciteten, medelhastigheten och regulariteten i
stombusstrafiken.
En del av åtgärderna är generella och de påverkar hela innerstadens stomnät. Detta gäller
exempelvis förbättringar av trafikantutbytet på bussarna samt åtgärder för att övervaka
felparkerade bilar och framkomligheten i kollektivtrafikkörfälten. Andra åtgärder är specifika för
de sträckor där de införs och förutsätter i vissa fall fysiska förbättringar i gaturummet för att
prioritera kollektivtrafiken.

1.1

Syfte

För att följa upp och utvärdera de åtgärder och insatser som vidtas inom ramen för handlingsplanen har Trafikkontoret i samverkan med Trafikförvaltningen gett ÅF Infrastructure i uppdrag
att halvårsvis, fram till våren 2014, ta fram rapporter som beskriver de åtgärder som genomförts
och visa vilken påverkan de har haft på den faktiska framkomligheten för stombusslinjerna 1 – 4.
Syftet med den första rapporten är att ge en nulägesbeskrivning och att sammanfatta vad som
hittills är gjort i projektet.

1.2

Metod

Rapporten är framtagen i samarbete med Trafikkontoret och Trafikförvaltningen, som inom
ramen för respektive organisations ansvarsområden tagit fram relevant underlagsmaterial. För att
1
studera och följa upp stombusslinjernas körtider används data från den ATR-utrustning som
finns på 10 % av alla berörda bussar. Utrustningen flyttas runt mellan bussarna för att underlaget
ska bli så heltäckande som möjligt.
Statistik för hösten 2011 och 2012 tagits fram för stombusslinjerna 1 – 4, och i den mån det är
möjligt har också särskilda projekt eller åtgärder, som kunnat påverka körtiderna, visats i de
grafer som återfinns i rapporten.

1

ATR = Utrustning för automatisk trafikanträkning som också registrerar körtider och hastigheter
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Avgränsning

Rapporten berör endast stombusslinjerna 1 – 4 och de åtgärder som presenteras berör linjernas
geografiska område.

2

Tidigare och pågående projekt

I detta avsnitt görs en sammanfattning av vad Trafikkontoret och Trafikförvaltningen gjort inom
ramen för handlingsplanen.
De utredningar och projekt som presenteras är av varierande karaktär och storlek men de har alla
som syfte att skapa förutsättningar för att målen i förslaget till stomnätsstrategi ska kunna
uppnås.
Sist i kapitlet finns även en sammanfattning av andra åtgärder som pågår i den dagliga
verksamheten inom respektive förvaltning, där målet också är att öka framkomligheten.

2.1

Utredning – Framkomlighetsförbättrande åtgärder för
stombusslinje 1 – 4

2012-2013 utreddes åtgärder som kan öka framkomligheten för stombusslinjerna. Utredningen
gjordes på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad. I fokus låg förändringar i gaturummet,
antalet hållplatser och deras placering samt mindre åtgärder som kan vara möjliga att
genomföra inom handlingsplanens tidsram. Förslagen inriktades på sträckor där hastigheten är
lägre än 12 km/h mellan hållplatserna.
Utredningen visar att det finns generella brister i stombussarnas framkomlighet och ett flertal
förslag till förbättringar har tagits fram. Åtgärderna handlar till största delen om förbättrad
prioritering i gaturummet, i linje med Framkomlighetsstrategin. Angöring, parkering och övrig
biltrafik bör prioriteras ner. Bussprioritering i signaler och på- och avstigning i alla dörrar bedöms
ha störst möjlighet att minska restiderna.
Åtgärder som föreslås är bland annat:

Översyn av regler för parkering och stannande, inklusive last- och angöringszoner

Ökad bevakning, höjda avgifter för felparkering och ökat flyttande av felaktigt
uppställda fordon

Utökade och nya kollektivkörfält samt avsnitt med bussgata

Ökad separering mellan stombuss och cykel där det är möjligt

Ökad prioritering i trafiksignaler

Minska antalet hållplatser, vilket ger längre hållplatsavstånd
De i rapporten föreslagna åtgärderna uppskattas kunna minska stombussarnas körtider, inklusive
hållplatsstopp, med 10 %.
2.1.1

Förslag till indragning av hållplatser på stomlinje 1 – 4

I förslaget till stomnätsstrategi, etapp 1, beskrivs att stombusstrafiken ska ges så god
framkomlighet att medelhastigheten, inklusive hållplatsstopp, blir 20 km/h. För att uppnå målet
har det konstaterats att hållplatsavståndet inte bör understiga 500 meter. Kortare avstånd än 500
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meter medför att ännu större åtgärder måste göras i gaturummet för att uppnå målet om 20
km/h.
Som en del i arbetet med handlingsplanen har Trafikkontoret och Trafikförvaltningen gjort en
översyn av hållplatsernas lägen för att kunna nå målet om 500 meter mellan hållplatserna.
Busshållplatser som utgör bytespunkt mellan spårtrafik och stombusstrafiken samt de nuvarande
ändhållplatserna har varit utgångspunkten för arbetet och därmed inte varit aktuella att ta bort.
Hållplatser i anslutning till viktiga målpunkter såsom sjukhus har också beaktats.
Som underlag för beslut om indragning av hållplats har gångtidsförluster och restidsvinster
beräknats. En hållplats kan vara lämplig att ta bort om den ökade snitthastigheten leder till
tidsvinster för dem som sitter på bussen som är större än förlusten i extra gångtider.
Det förslag som har tagits fram innebär att mellan tre till sju hållplatser per linje tas bort från
stombusslinjerna 1 – 4 . Det minskar restiden med mellan 1 och 3 minuter, motsvarande 2 – 5 %
av den totala restiden. Vid de flesta hållplatser som dras in kommer det även i fortsättningen att
vara möjligt att resa med andra busslinjer.

2.2

Förslag till ändrade lokala trafikföreskrifter för
förbättrad framkomlighet för stombusstrafiken

För att öka stombusslinjernas framkomlighet i innerstaden har Trafikkontoret genomfört en
översyn av alla lastzoner som ligger i närheten av stombussarnas linjenät. I dagsläget har 11
lastplatser antingen tagits bort, flyttats eller fått förändrade tider för användning.

2.3

Parkeringsövervakning med MC

Trafikkontoret genomförde under 2012 ett försök med motorcykelburen parkeringsövervakning.
Syftet var att utvärdera vilken effekt intensifierad övervakning har på linjernas framkomlighet och
att kartlägga platser som har återkommande problem med felparkerade bilar. Övervakningen
omfattade delar av linjesträckningarna för stombusslinje 1 och 4.
Förändringarna i restid varierade på de olika sträckorna. Generellt kan sägas att gator med
mycket detaljhandel och platser där dubbelparkeringar ofta förekommer har behov av
intensifierad parkeringsövervakning. På vissa sträckor har restiden minskats med så mycket som
en minut – det gäller Långholmsgatan, Fleminggatan, Sankt Eriksgatan, Kungsbron, västra delen
av Kungsgatan samt Kungsgatan mellan Hötorget och Stureplan. En minuts minskad körtid är en
markant förbättring på de relativt korta sträckorna. Övervakningen har även förbättrat
regulariteten och pålitligheten, vilket medför en minskning av resenärernas väntetid och ger en
jämnare beläggning på bussarna.

2.4

Utredning – Påstigning i alla dörrar

Genom att tillåta påstigning i fler eller i alla dörrar, och inte i bara den främre, minskar troligen
hållplatstiden, vilket är av stor vikt för att öka snitthastigheten. För att uppnå önskad effekt vid
påstigning i fler dörrar är det dock viktigt att skapa ett fungerande flöde för av- och påstigning.
Det finns ett flertal faktorer som påverkar tiden det tar att lasta på eller av passagerare vid
hållplatser. Viseringsmöjligheten och antalet dörrpar har stor betydelse. Kraven på regularitet och
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den valda affärsmodellen för ersättning i den upphandlade trafiken är omständigheter som till
stor del avgör om det går att tillämpa påstigning i alla dörrar och om den kan få ett gott resultat.

2.5

Utredning – Trafik med dubbelledbuss i Stockholms
innerstad före utgången av 2016

De analyser som har gjorts för att studera möjligheten att införa dubbelledade bussar i
Stockholms innerstad före utgången av år 2016 visar att det inte är möjligt. Den enskilt främsta
anledningen är att det saknas depåplatser för den typen av fordon. Eftersom dubbelledbussar
inte kan backas kan de befintliga depåerna inte kan användas utan stora ombyggnationer. Andra
problematiska faktorer är behovet av ombyggnader av hållplatser (som måste förlängas och
möjliggöra rak inkörning) samt vissa korsningar och gator. Tidigast under 2017 skulle ett
införande av dubbelledbussar vara möjligt.
Rapporten visar att dubbelledade bussar har upp till 50 % högre kapacitet än dagens bussar. I
förhållande till en stadsspårvägs praktiska kapacitet skulle dubbelledade bussar nå 60 %.

2.6

Regularitetsprojekt: RETT3 och RETT2

RETT2 och RETT3 är två regularitetsprojekt som har genomförts i samarbete mellan KTH,
Trafikförvaltningen och Keolis. Regularitet innebär att bussarna är jämt fördelade över
linjesträckningen. På så sätt går det att undvika att flera bussar kommer samtidigt, ett fenomen
som är vanligt på linjer med hög turtäthet och dålig framkomlighet och som innebär mer
trängsel för resenärerna och ännu längre körtider. Vid tillämpning av regularitet används inte
tidtabeller utan avstånden mellan bussarna är styrande.
I RETT2-rapporten konstateras att ”strategin är mycket framgångsrik och bör bli standard på alla
busslinjer med hög turtäthet i Stockholm, framförallt stombusslinjerna”. Resultatet av försöket
visar att väntetiden för resenärerna vid hållplatser minskade med mellan 5-10 %, vid en del
hållplatser kunde minskningen vara 45 %.
De båda försöken visar att det finns tydliga fördelar med att frångå traditionell tidtabellsstyrning
av stombusstrafiken och i stället fokusera på att uppnå god regularitet. I båda försöken beskrivs
ett antal svårigheter som är kopplade till införandet av ny teknik, som ibland inneburit att förare
inte litat på den nya utrustningen. I RETT 3-rapporten beskrivs också att det varit vissa problem
med att det i grunden funnits en tidtabell som har påverkat möjligheten till att fullt ut tillämpa
regularitetsprincipen.
RETT3-rapporten är i dagsläget ännu inte publicerad. Det framgår dock från arbetsmaterialet att
resultatet ligger i linje med de resultat som konstaterats i RETT2.

2.7

Framställan om lagändring som möjliggör övervakning
av vägar med kameror

I en framställan från november 2012 till Näringsdepartementet föreslår Trafikkontoret och SL
(nuvarande Trafikförvaltningen) en lagändring som tillåter övervakning av kollektivtrafikkörfält
och busshållplatser med hjälp av kameror som är monterade på bussarna.
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Bakgrunden är att framkomlighetsfrågorna under de senaste åren blivit viktigare för att
säkerställa en attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik. Felparkerade fordon i såväl
kollektivtrafikkörfält som på hållplatser är i dagsläget ett stort problem som i hög grad påverkar
framkomligheten. Stockholms stads Framkomlighetsstrategi pekar på att kapacitetsstarka
färdmedel måste prioriteras för att fler människor ska kunna förflyttas. Genom en intensifierad
och förstärkt övervakning med hjälp av kameror kan pålitligheten och snabbheten hos bussen
som färdmedel förstärkas.
Som förlaga till förslaget finns ”Red Routes”, ett paket med åtgärder som genomförts i
Storbritannien med syftet att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. En av åtgärderna har
varit att övervaka just kollektivtrafikkörfält och busshållplatser med kameror monterade i bussar
och på gatorna. Åtgärden har förbättrat framkomligheten avsevärt.
I dagsläget måste en parkeringsanmärkning utfärdas av en fysisk person och därefter överlämnas
personligen till föraren eller fästas på fordonet. Den lagändring som önskas är att detta krav tas
bort och att det i stället ska gå att sköta registreringen och bötfällningen med hjälp av kameror
som är monterade i bussarna.
Trafikkontoret och Näringsdepartementet har ett möte gällande ärendet inplanerat den 19 april. I
övrigt har inget framkommit i frågan sedan framställan skrevs.

2.8

Förbättringsarbete med bussprioritering

Pribuss är ett bussprioriteringssystem som används för att skapa bättre framkomlighet för främst
stombusstrafiken. Kommunikationen mellan bussen och trafiksignalen sker via radio och kräver
en fysisk enhet i såväl bussen som i trafiksignalen. Systemet fungerar så att enheten i bussen
(Mona), anmäler sin ankomst till enheten som sitter på trafiksignalen (Lisa). Anmälan från Mona
till Lisa sker vid en specifik punkt som kallas priopunkt.
Trafikkontoret genomförde under 2012 en inventering av de trafiksignaler som är utrustade med
Pribussystemet. Vid inventeringen kontrollerades och noterades såväl brister i systemet som
fysiska fel. De fysiska brister som upptäcktes åtgärdades. Exempelvis byttes de Lisa-enheter som
inte fungerade ut och trasiga pribusslampor på trafiksignalen ersattes med nya. Detta har skett
för stombusslinje 1 – 4.
Under 2012 genomfördes, förutom ovanstående, också förändringar och förbättringar av de
tekniska system som styr Pribuss. Dessa åtgärder är nu genomförda på linje 1 och arbetet med
linje 4 pågår enligt plan. Under 2014 och 2015 kommer samma åtgärder att genomföras på linje
3 och 2.
Under 2013 och 2014 kommer Trafikkontoret att arbeta med att utveckla nya styrstrategier för
att utöka möjligheten till prioritering. Trafikkontoret arbetar också med att ta fram ett testverktyg
med syftet att enkelt kunna ger svar på frågan om ändringar i systemen ger förbättringar för
busstrafiken.
Parallellt med Trafikkontorets arbete med att säkerställa funktionen i Lisa-enheterna arbetar
Trafikförvaltningen och dess trafikentreprenörer med att inventera och åtgärda brister i de
enheter som sitter i bussarna, samtliga bussar är nu kontollerade.
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Störningar och smärre förbättringsåtgärder i
vägtrafiken

En del åtgärder som görs för att öka framkomligheten för stombusstrafiken kan vara små och de
ger med stor sannolikhet inte utslag i de uppföljningar som presenteras i denna rapport.
Detsamma gäller för mindre störningar i vägtrafiken i form av vägarbeten eller väderlek som
påverkar framkomligheten.
Många små åtgärder ger med stor sannolikhet effekter på den genomsnittliga hastigheten,
därför är det är viktigt att följa upp och registrera dessa. Det är svårt att peka på konkreta
förändringar och visa vilka effekter de kan ha gett. I kommande rapporter kommer förändringar i
signalanläggningar, ändrade parkeringsregler och mindre fysiska åtgärder kunna följas upp i
större utsträckning.

3

Körtider för stombusslinje 1 – 4

Här visas resultat av de körtidsmätningar som gjorts på stombusslinje 1 – 4. Körtiderna
presenteras utan hållplatstider. Resultatet presenteras per linje och riktning för hösten 2011 samt
2012. I några fall finns också kortare delsträckor presenterade, dessa har valts ut eftersom de
varit föremål för parkeringsövervakning med motorcykel, som är beskrivet ovan. I kommande
rapporter kan andra sträckor presenteras på liknande sätt för att följa upp specifika åtgärder.
Som referens till körtiderna för stombusslinjerna visas i figur 1 medelhastigheten för bussarna
jämfört med biltrafiken i Stockholms innerstad. Värdena för bilar är hämtade från Trafikkontorets
statistik som årligen tas fram.

20
19
18

Km/h

17
16
2011

2012

Linje 1

2011

2012

Linje 2

2011

2012

Linje 3

2011

2012

Linje 4

2011

2012

Biltrafik

Figur 1 Medelhastigheter för stombusslinjer i Stockholms innerstad under morgonens högtrafik på vardagar
hösten 2011 respektive 2012, exklusive hållplatsstopp. För biltrafiken visas ett genomsnittlig värde för
Stockholms innerstad under morgonens högtrafik för 2011 respektive 2012.

I figurerna nedan, som visar körtiderna för stombusslinjerna, finns det tydliga fluktuationer över
året. Vid exempelvis övergången från sommartidtabell till vintertidtabell, i mitten av augusti, får
alla linjer en ökad körtid. Detta kan förklaras med att trafiken och antalet resenärer generellt sätt
ökar efter sommaren, och att den planerade körtiden för vintertidtabellen är något längre än den
som gäller för sommaren.
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Linje 1 Stora Essingen – Frihamnen

Linje 1 sträcker sig mellan Stora Essingen och Frihamnen. I utredningen Framkomlighetsförbättrande åtgärder Stombusslinje 1 – 4 föreslås att sex hållplatser dras in i riktning 1 Frihamnen
– Stor Essingen; Fyrverkarbacken, Kungsbroplan, Sveavägen, Norrlandsgatan, Östhammarsgatan
och Frihamnsporten (Trafikkontoret, 2013). I riktning 2 dras även Vasagatan och Humlegården in
(hållplats Sveavägen finns inte i riktning 1). I båda riktningar föreslås att en hållplats tillkommer
vid Regeringsgatan, se figur 2.

Figur 2 Stombusslinje 1 med förslag på indragna och tillkommande hållplatser. Bild från Trafikkontorets
utredning ”Framkomlighetsförbättrande åtgärder för stombusslinje 1-4”.

3.1.1

Körtider

I figur 3, som visar körtiden för linje 1 Stora Essingen – Frihamnen går det att se en tydlig positiv
trend under hösten 2012. Körtiderna var under 2012 något längre än 2011, men under perioden
med MC-övervakning kortades körtiderna avsevärt och vid periodens utgång var körtiden 2012
kortare än 2011. Resultatet stödjer de slutsatser som dragits i projektet med MC-övervakning.

Figur 2: Linje 1 Essingetorget – Frihamnen

Minuter
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Figur 3 Linje 1 Essingetorget - Frihamnen. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 10.00

För linje 1 i riktningen Frihamnen - Essingetorget, som visas i figur 4, går det inte att utläsa några
större skillnader mellan de två åren.
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Figur 2: Linje 1 Frihamnen – Essingetorget
År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 – 10.00
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Figur 4 Linje 1 Frihamnen - Essingetorget. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 10.00

I figur 5 presenteras körtiden för en av de sträckor som utvärderats i försöket med MCövervakning. Innan försöket startade fanns en viss skillnad i restid mellan 2011 och 2012. Vid
försökets början (i slutet på augusti) var differensen mellan körtiden de två åren betydande,
medan de vid projekts slut var i stort sett identiska. Något som ytterligare bekräftar att försöket
med MC-övervakning längs linje 1 varit lyckat.
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Minuter

Figur x: Linje 1 Delsträcka Kungsbroplan – Vasagatan
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Figur 5 Linje 1 Delsträcka Kungsbroplan - Vasagatan. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid
kl. 07.00 - 10.00. Mätvärden för december 2012 saknas i underlagsmaterialet.

3.2

Linje 2 Sofia – Norrtull

Linje 2 har en sträckning mellan Sofia och Norrtull, se figur 6 nedan. I riktning 1 Norrtull – Sofia
föreslås indragning av Vanadisvägen, Frejgatan och Kungsträdgården och en ny hållplats vid
Nybroplan. I motsatt riktnings föreslås även indragning av Jarlaplan.

Figur 6 Stombusslinje 2: Förslag till förändring av hållplatser i riktning Norrtull – Sofia. Bilden är tagen från
Trafikkontorets Framkomlighetsförbättrande åtgärder för stombusslinje 1 – 4
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3.2.1

Körtider

Minuter

Körtiden för linje 2 minskade från 2011 till 2012 i riktning Sofia – Norrtull, se figur 7, om man ser
till restiderna under vintertidtabell. November och december 2012 avviker dock från trenden.
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Figur 7 Linje 2 Sofia - Norrtull År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 - 10.00

I riktning Norrtull – Sofia har restiden däremot inte minskat från 2011 till 2012, förutom strax
Figur x: Linje
2 Sveaplan se
– Barnängen
efter övergången
till vintertidtabell,
figur 8 nedan.
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År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 – 10.00
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Figur 8 Linje 2 Norrtull - Sofia. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 - 10.00
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Linje 3 Karolinska sjukhuset – Södersjukhuset

Stombusslinje 3 sträcker sig mellan Karolinska sjukhuset och Södersjukhuset. I riktning 1,
Södersjukhuset-Karolinska, föreslås indragning av Polhemsgatan, Kungsholmstorg och
Riddarhuset, se figur 9 nedan. I riktning 2 förslås att även hållplats Rödabergsgatan (i riktning 1
finns ingen hållplats på motsvarande sida) dras in och att en hållplats vid Landstingshuset
tillkommer.

Figur 9 Stombusslinje 3: Förslag till indragning och nya hållplatser. Bilden är från Trafikkontorets utredning
”Framkomlighetsförbättrande åtgärder för stombusslinje 1 – 4”.

3.3.1

Körtider

Minuter
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Figur 10 Linje 3 Karolinska sjukhuset - Södersjukhuset. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive
hållplatstid kl. 07.00 - 10.00
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Att den drastiska förändringen av körtiden som visas i figur 11, under 2011, endast skedde i ena
riktningen förklaras enligt bussentreprenören av att hindret (framkomlighetsproblemen vid
Hagastaden och Karolinska) låg i slutet av linjen, i riktning mot Karolinska. Chaufförerna har då
inte möjlighet att kompensera för den försening som uppstår, vilket är fallet i motsatt riktning.
Förbättringen av körtiden under hösten 2011 kan till stor del härledas till att entreprenörens
trafikledningscentral varit medvetna om problemet och därigenom kunnat vidta nödvändiga
Figur x: Linje 3 Södersjukhuset – Karolinska sjukhuset
åtgärder.
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År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 – 10.00
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Figur 11 Linje 3 Södersjukhuset - Karolinska sjukhuset. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid
kl. 07.00 - 10.00

3.4

Linje 4 Radiohuset – Gullmarsplan

Linje 4 sträcker sig från Radiohuset till Gullmarsplan, se figur 13 nedan. I riktning 1 föreslås
Banérgatan, Stadion, Lignagatan, Ansgariegatan och Wollmar Yxkullsgatan tas bort. Förslaget till
borttagning av hållplatser är lika i både riktning 1 och 2, bortsett från Lignagatan som bara finns i
riktning 1.
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Figur 12 Stombusslinje 4: förslag till förändring av hållplatser. Bilden är från Trafikkontorets utredning
”Framkomlighetsförbättrande åtgärder för stombusslinje 1-4”.

3.4.1

Körtider

Minuter

Linje 4 har en något kortare körtid hösten 2012 jämfört med hösten 2011. Körtiden minskar
ytterligare när den intensifierade MC-övervakningen införs. Skillnaden syns i båda
körriktningarna, se figur 13 och 14. Även för linje 4 syns en ökning i körtid under december 2012,
Figur x Linje 4 Radiohuset – Gullmarsplan
dock inte
storjämfört
som förmed
stombusslinje
2. exklusive hållplatstid kl. 07.00 – 10.00
Årlika
2012
2011. Körtid

44
43
42
41
40
39
38
37
36
35

År 2011
MC-övervakning
slutar

MC-övervakning
börjar

År 2012

Sommartabell Vintertabell

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Figur 13 Linje 4 Radiohuset - Gullmarsplan. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 10.00
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År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 – 10.00
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Figur 14 Linje 4 Gullmarsplan - Radiohuset. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive hållplatstid kl. 07.00 10.00

Minuter

MC-övervakningen genomfördes bland annat på sträckan S:t Eriksplan – Fleminggatan. Körtiden
på den delsträckan minskade under försöket kraftigt i riktningen Fleminggatan – S:t Eriksplan –
över 30 sekunder i genomsnitt för den relativt kort sträckan vilket är en markant skillnad i restid.
Se figur 12. Skillnaden i restid på sträckan i motsatt riktning är 10 sekunder. Restiden ökar i båda
riktningar under första månadens försök, för att därefter minska kraftigt under oktober och
november. Det går inte att se några tydliga trender för körtiderna efter det att MCövervakningen avslutats. Se figur 15 och 16.
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Figur 15 Linje 4 Delsträcka S:t Eriksplan - Fleminggatan. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive
hållplatstid kl. 07.00 - 10.00
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Figur x: Linje 4 Delsträcka Fleminggatan – S:t Eriksplan
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Figur 16 Linje 4 Delsträcka Fleminggatan - S:t Eriksplan. År 2012 jämfört med 2011. Körtid exklusive
hållplatstid kl. 07.00 - 10.00

3.5

Åtgärder och störningar

För den första rapporten har inte trafikanordningsplaner (TA-planer) tagits fram, vad som
däremot kan nämnas och som sannolikt gett utslag i restiden är den mycket omfattande
trafikinfarkten som inträffade i början av december 2012. Trafikinfarkten lamslog den 5
december buss-, bil-, flyg- och järnvägstrafik. Busstrafiken påverkades även dagen efter, det vill
säga det 6 december.
Under 2011 inträffade två större händelser som haft stor inverkan på trafiken, dock inte lika
omfattande som den i december 2012. Den första händelsen 2011 inträffade 31 augusti till följd
av en läckande tub kvävgas på Munkbron strax före eftermiddagsrusningen och medförde att
trafiken i stora områden i princip stod helt stilla tills efter eftermiddagsrusningen. Incidenten bör
haft inverkan på körtiden för linje 3 vars linjesträcka är invid Munkbron, med sannolikhet även
körtiden för linje 2 som även den trafikerar Gamla Stan. Den andra händelsen under 2011
inträffade den 27 september vid premiärminister Putins statsbesök som sammanföll med flera
olika trafikolyckor.
Både Söderledstunneln och Södra länken har varit avstängda periodvis 2011 under den tiden
som trafikmätningarna är gjorda. Avstängningarna har haft betydelse för bilarnas framkomlighet,
det är dock oklart om avstängningarna har stört systemet så pass mycket att de haft en inverkan
på stombusslinjernas restid.

4

Slutsats

Utifrån de data som tagits fram går det att se att det finns stora variationer när det gäller
körtiden för stombusstrafiken. Variationerna över året är likartade mellan de två år som jämförts,
men det finns variationer som är värda att notera. Försöket som genomförts med parkeringsövervakning med motorcykel har i några fall gett tydliga utslag. Den slutsatsen bekräftar de
utvärderingar som det enskilda projektet har utfört.
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Inför kommande uppföljningar

Inför kommande uppföljningsrapporter kommer det finnas möjlighet att studera specifika
insatser som genomförs och detaljstudera hur de påverkar framkomligheten för
stombusstrafiken. Ett tydligt sådant exempel är korsningen S:t Eriksgatan och Fleminggatan, som
påverkar linje 1, 3 och 4. Korsningen kommer att förändras och förhoppningsvis ge relativt stora
tidsvinster för busstrafiken.
Uppföljning av Trafikanordningsplaner (TA-planer) kommer kunna göras till kommande
uppföljning, vilket då kan visa i vilken utsträckning de arbeten som genomförs på gatunätet
påverkar framkomligheten och om det går att utläsa några tydliga samband mellan antalet
åtgärder och framkomligheten för stombusstrafiken.
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