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Hej Franca samt Vega Villaförening,
Tack för er inskickade skrivelse angående busstrafiken i Vegaområdet. Vi på Trafikförvaltningen
värdesättar alltid synpunkter från våra resenärer och ser det som en viktig källa för fort arbete med
att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län.
Angående de av Nobina föreslagna förändringar av trafiken på linje 810 så har dessa skett inom ramen
för det funktionsansvar som Nobina har som trafikutövare av busstrafiken i Tyresö, Haninge och
Nynäshamn. Detta innebär bland annat att de har ett utökat ansvar att planera och utföra trafiken i
syfte att nå de mål som vi satt upp för avtalet samt följa de riktlinjer som vi har.
Dessa förändringar har varit ute på remiss hos berörda kommuner och Trafikförvaltningen kommer
därefter att ta ställning till om de ska godkännas. Vad gäller specifikt linje 810 så har Nobina rätt
enligt avtalet att själva dimensionera utbudet efter efterfrågan.

Med vänlig hälsning
Tomas Zaar
Kravställande specialist Planering och
Trafikavdelningen
Buss
Trafik och Intäktssäkring

framkomlighet

Direkt: 08-686 3614
Mobil: 070-786 36 14
E-post: tomas.zaar(S)sll.se
Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm
Lindhagensgatan 100
Telefon: 08-686 16 00
Fax: 08-686 16 06
www.sll.se
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Till: Trafikförvaltningen SLL

Vega 2015-12-03

Förbättra busstrafiken mellan Vega och Gullmarsplan
Inledning
Vega Villaförening företräder runt 250 hushåll som bor i postorten Vega i norra delen
av Haninge. I och med att Vega växer blir intressenterna fler och kraven på bättre
kollektivtrafik ökar.
Bakgrund
Vega är ett område i stark expansion. Fler och fler familjer flyttar in i området i stort
sett varje dag vart efter som nya områden för hyresrätts- och bostadsrättslägenheter
samt radhus och parhus färdigställs. Inom 10-15 år planeras 10-15 000 personer att
bo i Vega. I planerna ingår en ny pendeltågsstation men den ligger flera år bort. Vår
kollektivtrafik består idag av busslinjerna 835 till Handens centrum/Tungelsta, 810 till
Gullmarsplan samt 830 till Skogås/Farsta.
I somras hade representanter från Vega Villaförening kontakt med den nya
leverantören av busskommunikation i Haninge, Nobina. Bussföretaget meddelade i
samband med detta att det skulle komma en ny buss som skulle trafikera Vega
(Måsöskolan)-Gullmarsplan samt att det skulle finnas fler avgångar även efter
kl. 19.00 från Gullmarsplan till Vega. Tyvärr har vi nyligen fått reda på att detta inte
längre gäller. Nobina har ändrat sina planer och det enda som händer är att den sista
bussen från Gullmarsplan mot Vega kommer att gå 19.30 istället för 19.00, som det
är idag, samt att 810:ans tider kommer att fördelas jämnare under vissa tider.
Buss 810
Buss 810 passerar Vega på Gamla Nynäsvägen och går därefter direkt till
Gullmarsplan på morgonen och motsvarande åt andra hållet på kvällen. Denna buss
går endast vardagar i rusningstrafik. Buss 810 är mycket populär eftersom den på
kort tid tar resenärerna in till Gullmarsplan där de flesta byter till tunnelbana. Denna
busslinje är dock i nuläget hårt belastad och det blir värre och värre hela tiden. I takt
med att det flyttar in nya hushåll i Vega med omnejd måste man räkna med att
antalet resenärer/passagerare i buss 810 ökar. Det är en stor grupp yngre resenärer,
skolbarn från årskurs 1 och uppåt som åker med denna buss under terminerna. Att
resa med denna buss in till Gullmarsplan betyder att man vid vissa tider ofelbart
hänvisas till ståplats i en tätt packad buss. Var och varannan buss blir således så
fullpackad med folk att mellan 10-20 personer får stå. Detta är farligt om det skulle
hända något då en stor del av färden sker i hög fart på motorvägen. Flera av
bussarna som ska stanna i Vega gör inte ens det utan åker förbi fastän det är lång kö
vid Vegas busshållplats på Gamla Nynäsvägen.
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En effekt av den illa anpassade turlistan, med 3 minuter mellan två bussar och 12
minuter till nästa, är att det i nuläget ofta är två bussar som avgår samtidigt. Den ena
blir ibland halvtom eftersom ingen vågar lita på att det kommer en buss till eller så
åker bussen förbi. Chaufförerna försöker hålla turlistan men klarar ofta inte detta.
Som luttrad Vegabo försöker de flesta komma med på den första bussen eftersom vi
inte kan lita på att turlistan hålls och att nästa kommer in när den ska eller
överhuvudtaget stannar.
Alternativet för oss i Vega är buss 830 där man kan byta till pendeltåg i Skogås eller
tunnelbana i Farsta. Turen in till Skogås tar 7-8 minuter och om bussen är i tid så
hinner man med pendeltåget och om det inte är försenat så tar den resan 25 minuter.
Resan tar således minst 15 minuter extra, Vega – centrala Stockholm, om
förbindelserna är synkroniserade med varandra, annars ännu längre.
För att ta sig hem från centrala Stockholm på kvällen krävs det att man tar sista turen
kl. 19.00 med buss 810 från Gullmarsplan. Det blir väldigt besvärligt om man missar
den bussen. Då får man ta tunnelbanan till Farsta centrum och sedan buss 830 till
Vega eller pendeltåget till Skogås och hoppa på buss 830 där. Det innebär att man
kommer fram en timme senare än planerat. En resa från Centralen till Vega tar ca 1½
timme på kvällen.
Ett mycket stort problem är att buss och tåg inte synkroniserade. Vid minsta
pendeltågsförsening missar vi buss 830 och får vi vänta på nästa buss i minst 30
minuter i Skogås eller Farsta centrum. Vid vissa pendelstågsavgångar finns
dessutom ingen anslutningsbuss och då blir väntetiden den samma. Tiden att ta sig
hem från centrala Stockholm blir då ca 1-1½ timme, vilket är oacceptabelt. Många
kvinnor tycker dessutom att det är obehagligt att stå i Skogås eller Farsta centrum på
kvällarna och vänta på bussen vilket gör det svårt för dem att ta sig hem kvällstid
efter kl. 19.00. Busshållplatsen i Skogås är belägen precis vid en nattklubb där det
ofta förekommer berusade människor, slagsmål och även ibland skottlossningar. I
Fasta i sin tur är det på kvällen helt öde och i många fall är man ensam vilket också
är riktigt obehagligt.
Jobbar man dessutom andra tider än vanliga kontorstider går det inte åka med
810:an alls. Att Nobina nu tänker lägga en buss kl. 19.30 gör ingen stor skillnad. Det
som skulle behövas är en buss mellan Gullmarsplan och Vega i alla fall en gång i
timmen fram till minst kl. 24.00.
Med den stora inflyttningen som nu sker kan vi inte vänta längre på att få bättre
förbindelser med 810:an. Pendeltåget ligger flera år bort. Under tiden växer antalet
invånare i Vega och därmed ett skriande behov av bättre kollektivtrafik.
Nobina utlovade en förbättring som nu inte blir av. Det gör oss både arga och
besvikna. Vi är rejält trötta på att Vega hela tiden får vänta på en bra infrastruktur.
Det är en djup orättvisa i att vi Vegabor återigen ska behöva finna oss i att vi har en
så dålig utbyggd kommunaltrafik. Det är därför inte konstigt att väg 73 blir allt mer
tillproppad vid rusningstid.
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Det talas dessutom om att vi alla ska bidra till en bättre miljö men ur miljösynpunkt
går det åt helt fel håll då fler och fler blir tvungna att ta bilen eftersom det inte går att
åka kommunalt på ett vettigt och säkert sätt. Hushållen måste även i större
utsträckning ha två bilar för att få allt att gå ihop och det ökar både trafiken, köerna
och utsläppen. Detta stämmer inte alls med Haninge kommuns egna miljömål på
http://haninge.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-miljo-och-hallbarhet/.
Slutkommentar
Vi kräver att Trafikförvaltningen SLL nu direkt tar detta på allvar och ser till att utöka
trafiken med buss 810 mellan Vega och Gullmarsplan.
Vi ser fram emot ett skriftligt svar med en åtgärdsplan innehållande förbättringar inom
snar framtid.
Vega Villaförening
Vice ordf. Franca Kellermann
Brusewitz väg 21
136 49 Vega
0708-81 20 81
franca.kellermann@gmail.com

Uttalande 2016-04-23
Till trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting
Kristdemokraternas landstingsgrupp
Ledamöterna i färdtjänst och tillgänglighetsberedningen

Gyllene tillfälle att förbättra färdtjänsten
Det nya avtal för färdtjänst med taxi, som trädde i kraft i februari, innebär
besparingar på många miljoner för Stockholms läns landsting. Då finns
det möjlighet att förbättra för resenärerna… skulle man kunna tro. Men
verkligheten är att vi inte har sett några förslag till förbättringar från de
politiskt ansvariga.
Vi är förvånade och besvikna. Alliansen i landstinget sa nämligen inför
valet 2014 att de ville öka resmöjligheterna för färdtjänstens resenärer.
Men Ännu, två år senare, har ingenting hänt. Effekten är att synskadade
i länet fortfarande missgynnas och inte kan delta i samhället som andra
Just nu pågår en utredning om framtidens färdtjänst i Stockholms län.
Det är ett gyllene tillfälle att skapa mer rättvisa resmöjligheter för länets
färdtjänstresenärer. Ett särskilt ansvar vilar på Kristdemokraterna, som
leder arbetet med färdtjänstfrågor inom alliansen.
Synskadades Riksförbund uppmanar kristdemokraternas
landstingsgrupp och samtliga ledamöter i landstingets trafiknämnd:
- att lägga förslag som innebär att färdtjänsten bidrar till jämlika
resmöjligheter bland länets invånare.
- att även vi som är färdtjänstresenärer med synnedsättning får det
antal resor vi önskar för att vara fullt delaktiga i samhället.

Uttalandet antaget vid Synskadades Riksförbund, SRF Stockholms och
Gotlands läns årsmöte i Stockholm den 23 april 2016.

Stockholms läns distrikt

- Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder -

UTTALANDE
Antaget vid DHR Stockholms läns distrikts årsmöte 23 april 2016
Till
Trafiknämnden
Landstingsfullmäktige
En bra färdtjänst för fler – utan försämringar för vissa kunder!
De allra flesta människor som bor eller vistas i vårt län kan – om man har giltigt
färdbevis – resa med den allmänna kollektivtrafiken utan begränsningar och utan
att behöva utsättas för någon särskild ”behovsprövning”!
När landstinget beslutade sig för att utreda ”Framtidens färdtjänst” så öppnade sig
möjligheten att se på färdtjänst ur ett annat perspektiv, att förbättra tjänsten för de
flesta färdtjänstkunderna. Detta utan att inskränka resemöjligheterna för de mest
resebenägna och aktiva rullstolstaxiresenärerna och ungdomar. Dessa som redan
nu kan resa efter behov.
Tyvärr tvingas vi konstatera att risken är överhängande att ni, våra politiker i
Trafiknämnden och Landstingsfullmäktige, istället kommer att välja att låta
ungdomar och rullstolstaxiresenärer betala priset för en ökad resetilldelning för
färdtjänsttaxiresenärer - i form av begränsad resetilldelning och ett försämrat
”kundval”.
Vi vägrar att acceptera tanken att ”rättvisa” skulle uppnås genom att de många
äldre färdtjänsttaxikunderna ställs mot de yngre och/eller mot rullstolstaxikunder!
”Rättvisa” skulle i så fall förutsätta att alla kollektivresenärer – även alla de som
reser i den allmänna kollektivtrafiken – skulle legitimeras och tilldelas
motsvarande begränsat antal enkelresor att förbruka under året.
Vi samlade årsmötesombud från länets DHR-avdelningar kräver istället av
er politiska beslutsfattare att ni snarast tar bort orättvisan mellan den fria
allmänna och den begränsade särskilda kollektivtrafiken!
För ytterligare information kontakta styrelseledamot Amir Amirriazi via e-post på
adress amirriazi@dhrs.se
Adress
Starrbäcksgatan 11
172 74 SUNDBYBERG

Telefon
08-120 55 680

e-post
gunilla.stockholmslan@dhr.se

Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
På rörelsehindrades sida sedan 1923!

Bankgiro
5077-8307

Djursholm 2016-04-24

Till Trafiknämnden i Stockholms Läns Landsting,
med kopia till Danderyds kommun och Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting

Med anledning av förslaget om stängning av Bravaiiavägens station
Tidigare i år kunde vi i lokaltidningen Mitt i Danderyd läsa att Trafikförvaltningen föreslår att stänga
Bråval la vägens station. Detta skulle vara ett led i förändringar av tågtrafiken på Roslagsbanan som
man anser skulle öka effektiviteten på linjen som helhet.
V i kunde efter vissa ansfrängningar finna dokumentet Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken
2016/2017 (TI7) (Dm SL 2015-1135) där detta förslag presenteras. På sidan 11, punkt 2.4 om
lokalbanor står följande korta yttrande:
Roslagsbanan

Från och med augusti 2016 föreslås station Bråvallavägen att stängas. Bakgrunden till detta förslag är primärt
ett lågt antal påstigande vid stationen, saml ett antal positiva effekter av att stänga stationen; restidsvinster och
förbättrad punktlighet för linjen som helhet samt kortare spärrtid för vägtrafiken vid plankorsningen med
Danderydsvägen. Sammanjättningsxus finns det samhällsekonomiska vinster med att stänga stationen som
bedöms överväga de negativa effekter en stängning ger för de resenärer som idag nyttjar stationen.
Trafikförvaltningen har särskild dialog med aktuell kommun i denna fråga.
Argumenten som framförs är att det är ett lågt antal resenärer som använder stationen samt "ett antal
positiva effekter av att stänga stationen". De så kallade positiva effekter som framförs är tidsvinst,
förbättrad punktlighet samt kortare spärrtid vid plankorsning. Detta framstår som ytterst vaga
påståenden och utgör inte något stort antal fördelar för linjen som helhet.
I Danderyds Nyheter (26/2) påstår en företrädare för SL att en stängning skulle förkorta restiden för
8000 resenärer var je dag. Det kan i så fall endast gälla dem som bor bortom Danderyds kommun. Det
preciseras dock inte någonstans hur många minuters tidsvinst det rör sig om. Är det frågan om endast
några få minuter, blir restidsvinsten så pass marginell att det är svårt att motivera stängning av en
fungerande och nyligen upprustad station.
När det gäller påståendet om förbättrad punktlighet är det oklart vad man avser. Tidtabellen måste ju
ändå anpassas efter antalet stationer längs med befintlig sträcka. På motsvarande sätt är påståendet om
kortare spärrtid vid plankorsningen helt obegripligt. Antalet tåg som passerar plankorsningen är ju
detsamma oavsett om Bråvallavägens station är i funktion eller ej. Dessutom har man ju för avsikt att
öka antalet tåg per timme och därmed kommer spärrtiden ändå att öka. En stängning av Bråvallavägen
kan inte alls kompensera för det ökade antalet tåg som man planerar ska passera. Bilförare som står
och väntar utanför bommarna är intresserade av att det är så fa tåg som möjligt som passerar per
timme, vilket ju inte har någonting med Bråvallavägens vara eller icke vara att göra. Annars måste
man bvgga en planfri korsning.
Man anför som argument att det är få resenärer som nyttjar Bråvallavägen, mer precist 200 personer
per dygn (presskommunikatören i P4 Stockholm 17/3). Möjligen finns det andra stationer längs
Roslagsbanans sträcka som har lika många resenärer varje dygn. I konsekvensens namn borde man i så
fall diskutera en stängning även av de stationerna.
Som ytterligare argument anger man "samhällsekonomiska vinster". Vilka vinster man avser framgår
dock inte. Påståendet är opreciserat eftersom någon konsekvensanalys eller kalkyl inte presenteras
som underlag. Ska man vidta en omfattande åtgärd bör man först genomföra en gedigen utredning som
analyserar både för- och nackdelar.

De resenärer som idag använder Bråvallavägens station måste efter en eventuell stängning finna andra
färdvägar. Redan idag är dessvärre kollektivtrafikmöjligheterna begränsade för oss som bor i
Djursholm. Vid en eventuell stängning av Bråvallavägens station har inget alternativ presenterats som
exempelvis en ny busslinje med motsvarande sträckning. Promenad till Ösby eller Ekeby stationer kan
förlänga tiden med omkring 10-20 minuter beroende på var man bor. Infartsparkeringen vid
exempelvis Djursholms Ösby är redan idag otillräcklig. Det är heller ingen vinst ur miljösynpunkt att
folk tar bilen till närmaste station. En stängning medför säkerligen också att många väljer att istället ta
bilen hela vägen till sitt resmål. En förutsättning för att människor ska välja kollektivtrafik framför bil
är att den upplevs som smidig, lättillgänglig och prisvärd.
Vid flera tillfällen har vi sett förskolegrupper stiga på och av vid stationen. Man kan inte fordra att små
barn ska behöva gå en lång sträcka för att ta sig till en annan station. Det finns också många skolbarn i
kommunen som går i skola på annan plats både inne i Stockholm och exempelvis i Täby. Även de
utnyttjar Bråvallavägens station på samma sätt som alla som tar sig till och från arbetet.
I närheten av Bråvallavägens station ligger Ekebysjöns naturreservat, en unik kultur- och naturmiljö i
Stockholmsområdet med ett rikt fågelliv, varierande natur, biotoper och fornlämningsområden med
specifika gravformationer som dateras till yngre järnålder. Området har många besökare - inte bara
boende i närområdet utan också skolklasser, universitetsutbildningar och privatpersoner.
Bråvallavägens station är det bästa alternativet om man ska besöka naturreservatet. Det finns för övrigt
inte heller någon ordentlig besöksparkering i närheten.
Vi är många som har tomter som gränsar till Roslagsbanan och är drabbade av en hög bullernivå.
Redan nu är den mer störande än tidigare. De åtgärder SL vidtagit för att dämpa bullret upplevs inte
som tillräckliga. Ytterligare en störande faktor är det smärtsamma gnissel som oftast uppstår när tågen
håller hög fart i kurvorna. Om trafikintensiteten ska ökas ytterligare kommer också detta att öka.
Mellan vår fastighet Fafnervägen 21 och nästa fastighet Fafnervägen 23 går en belyst asfalterad
gångväg upp till stationen. Om stationen stängs undrar vi vad Trafikförvaltningen och kommunen har
för planer för gångvägen. Om stationen stängs fyller gångvägen ingen funktion. Om folk då rör sig där
skapar det en otrygg miljö för oss, speciellt också om belysningen planeras att släckas ned. Tjuvar har
då bra spaningsmöjligheter och vi har redan haft inbrott.
V i som bor i Danderyds kommun önskar också på ett smidigt sätt kunna använda Roslagsbanan som
transportmedel och inte bara uppleva dess negativa effekter. Det ska väl egentligen inte behöva
framhållas att även boende omkring Bråvallavägen bidrar till finansieringen av vår gemensamma
kollektivtrafik genom skatterna. Roslagsbanan kommer hur som helst ändå inte att ha kapacitet att ta
hand om ett alltför stort ökat antal resenärer som kan bli följden av utbyggnader i ytterkommunerna.
Roslagsbanan är en smalspårig järnväg invigd 1885 och kan aldrig nå pendeltågskapacitet. Andra
trafikalternativ måste också till i södra Roslagen, som exempelvis en förlängning av tunnelbanan till
Täby Centrum. V i delar Birgitta Swedenborgs uppfattningar i hennes inlägg (SvD Debatt 23/4), där
hon bland annat önskar att en oberoende, jämförande lönsamhetsanalys görs angående utbyggnad av
tunnelbanan till Täby Centrum kontra Roslagsbanans vidare kapacitetshöjning.
Sammanfattningsvis blir det mycket svårt att acceptera ökade negativa effekter i vår ljudmiljö om
Bråvallavägen stängs och Roslagsbanan mest blir till en genomfartsled till service för boende i
ytterkommunerna!

Ann Forsgren

Göran Forsgren

Trafikförvaltningen
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Ann Forsgren
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Göran Forsgren
Sofia Forsgren
Fafnervägen 21
182 66 Djursholm

Svar till skrivelse om nedläggning av
Bråvallavägens station
Tack för Ert brev i rubricerat ärende daterad 2016-04-24.
TrafMörvaltningen har uppdraget att se över helheten för trafikering av
Roslagsbanan på både kort och lång sikt. Bråvallavägens station, som är belägen
i den centrala delen av trafiksystemet, har identifierats som en station som
påverkar trafikeringen i stor utsträckning beroende på dess geografiska och
infrastrukturella utformning. Därför kan inte denna station jämföras med andra
stationer belägna på andra platser i trafiksystemet vilka har en mindre påverkan
av robustheten i Roslagsbanans trafikupplägg.
Bifogar en promemoria som belyser ett flertal av Era frågeställningar.
Er fråga Icring underhåll av gångväg bör vändas till kommunen och frågan om
utbyggnad av tunnelbana till Täby Centrum är inget som berör förslaget om
nedläggning av Bråvallavägens station.

Med vänliga hälsningar

Tanja Backman
Affärsområdesansvarig Roslagsbanan

För kännedom:

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm
Besök oss: Lindhagensgatan

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm
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Trafikering Bråvallavägen
Bakgrund och syfte
Roslagsbanan har under senare år upprustats och utvecklats genom ett flertal
olika åtgärder. När utbyggnadsprogrammet blir ldar Icring 2020, har banan fått
förbättrad kapacitet, ökad turtäthet och mindre störningskänslig trafik.
Förutom de stora utbyggnadsåtgärderna finns det fler mindre
trimningsåtgärder som kan vara värdefulla att genomföra. Detta med syftet att
ytterligare effektivisera driften och minska restiderna för de stora
resenärsströmmarna.
I samband med andra effektiviseringsåtgärder studeras olika trafikupplägg,
både för idag och med en fullt utbyggd Roslagsbana.
Trafikförvaltningen har genomfört en förstudie för att belysa station
Bråvallavägens funlction idag och i framtiden. Resenärsflödena på stationen är
mycket begränsade och diskussioner förs därmed om stationen slca finnas kvar.
Syftet var att studera effelcter av att stationen stängs, för att kunna väga positiva
effelcter mot negativa. Resultat av förstudien visar att nyttan med att stänga
stationen överväger de negativa effekterna.
Åtgärden att stänga stationen ska även ses som en del i ett större sammanhang,
med koppling till bland annat Roslagsbanans utbyggnad och "Idé- och
åtgärdsvalsstudie om kapacitetsstark kollektivtrafik i Nordostsektorn" som för
närvarande ingår som underlag till Sverigeförhandlingen där bland annat
förlängning av Roslagsbanan till city och en avgrening till Arlanda ingår.
Trafikutövaren för buss- och tågtrafik i Danderyds kommun vill även genomföra
en översyn av kollektivtrafikens linjenät i Danderyd. Ökad tillgänglighet och
kortare restider stimulerar bostadsbyggande i hela Nordostsektorn, däribland
Täby Park, Enebyberg och andra utbyggnadsområden i Stoclcholm nordost.
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Stängning av Bråvallavägen
Station Bråvallavägen ligger i ett bostadsområde i Djursholm. Kommunen har
för närvarande inga, av trafikförvaltningen kända, planer för exploatering i
området kring stationen. Inom stationens upptagningsområde finns även sjöar
och naturreservat som omöjliggör exploatering och därmed tillkommande
trafikunderlag. Tillkommande bebyggelse ligger bättre till för andra stationer
längs Roslagsbanan. Idag har knappt 500 boende Bråvallavägen som närmsta
station på Roslagsbanan, enligt modellerna.
Station Bråvallavägen används i begränsad omfattning. Enligt statistik från
trafikförvaltningen stiger omkring 200 personer på station Bråvallavägen per
dag. En vardag mellan Mockan 6 och 9 är det omkring 50 personer som stiger
på tågen på stationen.
Restidsvinster
Om stoppet vid Bråvallavägen dras in skulle det innebära omlcring 1 minuts
förkortad restid för samtliga resenärer som passerar stationen, inldusive
resenärer från och till Djursholms Ekeby. En genomsnittlig vardag under
vintertidtabellen åker mellan Idockan 6 och 9, omkring 2 000 personer tåg som
stannar vid Bråvallavägen. Det innebär att en nedläggning av stationen skulle
förbättra restiden för totalt omkring 8 ooo resenärer, varje dag.
1

Utöver restidsvinsten innebär en stängning av stationen ytterligare positiva
effekter. Uteblivna uppehåll vid stationen skapar en tidslucka mellan tågen som
används för att jämna ut trafikflödet på sträckan. Därmed ökar banans
robusthet mot störningar och punktlighetens förbättras. Bättre punktlighet och
robusthet gynnar samtliga resenärer på alla bangrenar eftersom trafiken ingår i
ett och samma system.
Tidigare avstängningar
Bråvallavägen är utsatt för spårhalka till följd av lövfällningen under hösten.
När spårhalkan blir för svår måste uppehållen dras in för att tågen inte ska
fastna i backarna runt stationen. Det är en akut åtgärd som vidtas i awaktan på
att löven kan sopas bort på. Fenomenet inträffar ca 10-15 gånger under en
period på 1-2 månader varje höst.
Under perioden 10 mars - 8 augusti 2014 var station Bråvallavägen nedlagd i
samband med byte av bron norr om stationen. På grund av det begränsade
resandet och de korta gångvägarna till annan trafik kördes ingen ersättande
Resandet mellan Idockan 06 och 09 vardag är ca 25 % av hela dygnets resande under
en genomsnittlig vardag under vintertidtabellen.
1
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busstrafik till Bråvallavägens station. Under perioden inkom 5 kundsynpunkter
på att stationen var nedlagd till SL:s kundtjänst. Av dessa 5 var 2 negativt
inställda till nedläggningen. De övriga 3 är snarare frågor än synpunkter. Under
samma tid inkom totalt955 synpunkter på Roslagsbanan.
Kortade spärrtider vid plankorsningen med Danderydsvägen
Tåg som stannar på Bråvallavägens station ger en längre spärrtid för
vägtrafiken vid Danderydsvägens plankorsning än de tåg som kör förbi
Bråvallavägen. Detta beror på att tågen som stannar vid Bråvallavägen behöver
en längre körtid från aktiveringspunkten till plankorsningen vid
Danderydsvägen. I rusningstid ger ett norrgående tåg som stannar vid
Bråvallavägen en spärrtid på ca 65-75S. Blir ett tåg stående längre än normalt
vid Bråvallavägen eller det t ex på grund av lövhalka kör ovanligt långsamt kan
spärrtiden bli betydligt längre. Ett tåg som passerar Bråvallavägen utan att
stanna ger en spärrtid på ca 45-5OS. En nedläggning av station Bråvallavägen
skulle innebära ca en minuts kortare spärrtid under varje rusningstimme och
närmare 30 min per trafikdygn. Den totala spärrtiden för Danderydsvägens
plankorsning är för närvarande ca 6,5 h under ett vardagsdygn utan lövhalka
eller andra störningar.
2

Samhällsekonomi
Förstudien har även räloiat på det samhällsekonomiska värdet av stationen, där
nyttan av stationen vägdes mot förkortad restid för övriga resenärer och det
kapacitetsutnyttjande som uppehållet innebär. Även kostnader för åtgärder vid
en stängning inlduderas i beräkningen.
Nettonuvärdeskvot, NNK, används allmänt som ett mått när en rangordning av
olika investeringsobjekt ska göras. Nettonuvärdeskvot är ett mått som ställer
nettonuvärdet i relation till investeringskostnaden. Ju högre positivt NNKvärde en åtgärd har desto större avkastning ger den per satsad krona. Ett
negativt NNK- värde visar att åtgärden är olönsam. Nettonuvärdeskvoten för att
stänga stationen är beräloiad till 6,36. Om inga större fysiska åtgärder vidtas på
stationen, såsom rivning av plattformar, blir nettonuvärdeskvoten istället 79,56.
Detta innebär att varje investerad krona ger en samhällsnytta på nästan 80
loonor. I nyttoberäkningen ingår förlusten för de som använder stationen i dag
inräknad. Det är en mycket hög nettonuvärdeskvot och åtgärden är mycket
lönsam.

2

Med spärrtid avses den tid som plankorsningen är spärrad för vägtrafiken.
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Vad innebär förändringen för resenärerna vid
Bråvallavägen?
Att stänga station Bråvallavägen innebär att resenärer, som tidigare reste till
och från stationen, nu måste gå till andra stationer på Roslagsbanan eller ta sig
till en busshållplats. Det kommer att innebära försämrade restider för dessa
resenärer och/eller fler byten. Alternativt reser de med bil.
Stocldiolms läns landsting har ett antal rekommenderande riktlinjer för
kollektivtrafiken ("Riktlinjer för planeringen av kollektivtrafiken i Stockholms
län", Riplan 2008). I riktlinjerna rekommenderas 900 meter som längsta
gångavstånd mellan hållplats eller station i områden bestående av villor i
gruppbebyggelse i tätort.

Karta som beskriver gångvägar och avstånd till dagens övriga kollektivtrafik.
Orange avser andra roslagsbanestationer och svart avser befintliga
busshållplatser.
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Mellan station Bråvallavägen och station Djursholms Ösby är det ca 840 m
längs Ösbyvägen. Djursholms Ösby har dessutom betydligt fler avgångar per
timme än Bråvallavägen. Till Djursholms Ekeby, stationen norrut från
Bråvallavägen, är det ca 850 m längs Ösbyvägen och Stationsvägen. Östberga
station ligger ca 910 m österut från station Bråvallavägen längs Hildingavägen.
Det finns således flera alternativ i närområdet..
Många av de resenärer som idag stiger på eller av tåget vid Bråvallavägen får en
något förlängd restid, räknat från dörr till dörr, om stationen stängs. Vid
bedömning av restider används ofta KRESU, kollektiv reseuppoffring. KRESU
är ett mått som motsvarar den upplevda restiden. Det betyder att det ökade
besväret av längre väntetid, gångtid och byten värderas högre än kortare åktid i
kollektivtrafiken. Eftersom det är de upplevda restiderna som styr resenärernas
val av färdmedel, redovisas KRESU här.
För boende med Bråvallavägen som närmaste station idag beräknas den
upplevde restiden till T-centralen enligt nedan
Bråvallavägen stängs ned
Till T-centralen
Uppehåll vid
Bråvallavägen
12 min
3,6 min
Gångtid (till RB)
3,3 min
10 min
Väntetid (RB)
10 min
12 min
åktid (RB)
1 min
1 min
bytestid (RB till Tub)
5 min
5 min
Bytesstraff
2,5 min
2,5 min
väntetid (Tub)
6 min
6
min
Åktid (Tub)
2 min
2 min
Gångtid (från Tub till
målpunkt)
62,6 KRESUminuter
61,2 KRESUminuter
Upplevd restid;
KRESU (min)
Tabell som beskriver skillnaden i upplevd restid mellan området som ligger
närmast Bråvallavägens station och Sergels torg. Bytesstraff är en teknisk
term som beskriver hur besvärligt resenärerna upplever ett byte. Alla enheter
är i minuter. I KRESU-beråkningen värderas gångtid, väntetid och bytestid
dubbelt så besvärligt som åktid. Därför ges de värdena vikten 2 i KRESUberäkningen.
För resor till kommuncentrum vid Mörby centrum är befintlig busstrafik på
linjerna 601 och 606 ett snabbare alternativ. Därför bedöms en stängning av
Bråvallavägens station inte påverka den lokala tillgängligheten till
kommuncentrum vid Mörby Centrum.

Trafikförvaltningen
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategisk utveckling
Trafik-och infrastrukturutveckling

6(6)

PM
2016-02-19
Version

Ärende/Dok. id.
SL 2014-2628
, ... ..

T

Infosäk. klass

K l (Öppen)

Vad händer nu?
Förstudien har genomförts inom trafilcförvaltningen, för att ge underlag till
ställningstagande kring stationen. Trafilcförvaltningen vill nu diskutera och lyfta
frågan med Danderyds kommun och övriga berörda intressenter.

HSO i Stockholms län

Till
Landstingsstyrelsen
Trafiknämnden

2016-05-11

Diarienr:

För kännedom
Färdtj änstberedningen
Landstingsstyrelsens samverkansråd

HSO i Stockholms län kommenterar bemötande och kvaliteten i Färdtjäns
ten i Stockholms län.
HSO har uppmärksammats på att det råder delade meningar om det färdtjänstav
tal som träffats med taxibolagen och den dåliga arbetsmiljö som taxiförarna upp
lever att det fört med sig.
HSO är orolig för att konflikten påverkar tredje part d.v.s personer med funkt
ionsnedsättning och som därmed hamnar i en mycket utsatt situation. Resan med
färdtjänsten ska kännas trygg och vara en positiv upplevelse för den enskilde bru
karen under hela resan. Även anhöriga ska känna sig trygga. En god kvalitet kan
upprätthållas genom att ha utbildade taxiförare med god kunskap och insikt om
olika behov.
HSO anser att det ska vara tryggt och säkert för alla att resa kommunalt och sär
skilt med färdtjänsten. Alla resenärer ska behandlas lika och bemötas med vär
dighet och empati. För personer med funktionsnedsättning är det särskilt viktigt
att få ett bra bemötande och stöd efter sitt behov.
HSO upplever att allt fler taxiförare jobbar kortare tid i yrket och blir mindre och
mindre erfarna samt att det brister i utbildning och i svenska språket. Vi är oro
liga för att kvalitdn ska försämras ytterligare med anledning av den konflikt som
nu råder.
Vi förutsätter att Trafiknämnden m.fl. beaktar dessa frågor i upphandling och
avtal.
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