
HÅLLPLATS SMALL

HÅLLPLATS MEDIUM

HÅLLPLATS LARGE

PLANERADE OCH PÅBÖRJADE BOSTADSBYGGEN I STOCKHOLMS VATTENNÄRA OMRÅDEN  BEFOLKNING EFTER OMRÅDE, 2010 RESPEKTIVE 2020

Som en del i arbetet med Stockholms stads nya översiktsplan har möjliga framtida båtangöringsplatser studerats. Stockholms 
översiktsplan beskriver frågan om kollektivtrafik på vatten och visar på framtida potentiella omstigningspunkter mellan land- 
och vattenburen kollektivtrafik. Stockholms översiktsplan är positiv till kollektivtrafik på vatten som en av flera delar i ett 
hållbart resande. Utpekandet av omstigningspunkter är planens redskap att med fysisk markanvändning stödja en framtida 
utveckling.

Promenadstaden - Översiktsplan för Stockholm”  från den 15 mars 2010

Slussen är i den nya översiktsplanen för Stockholms stad utpekad som en nod för framtida båttrafik med omstign-
ingsmöjlighet till övriga kollektivtrafiknätet. I flera yttranden framförs vikten av att tillvarata Slussens goda läge för just 
denna typ av funktion. Detaljplanen ger möjlighet att anlägga bryggor och nyttja kajer till reguljär båttrafik. I dag finns inga 
konkreta planer på denna båttrafik men att hålla öppet för sådana lösningar menar kontoret är av stor vikt inför framtiden.

Stadsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse 27 mars 2010

STADSHUSBRON

Strömma Kanalbolag
Waxholmsbolaget

Stockholm Sightseeing
Vasakronan

STRÖMKAJEN

Strömma Kanalbolag
Waxholmsbolaget

Stockholm Sightseeing

NYBROKAJEN

Strömma Kanalbolag
Stockholm Sightseeing

Vasakronan

SLUSSEN

Efter att ha undersökt vad som krävs för att den vatten-
burna kollektivtrafiken ska kunna bli en del av Stockhol-
ms kollektiva trafiknät presenterar jag vidare hur den 
kan komma att gestaltas. Linjekartan ovan visar hur ett 
fullt utbyggt linjesystem kan komma att se ut. Trafiken 
är uppdelad i mälartrafik och saltsjötrafik där mötet 
sker vid Slussen. Slussen som knytpunkt beskrivs mer 
ingående framöver. Linjedragningarna ugår från dagens 
trafik så som Djurgårdsfärjan, Hammarbysjöstadstrafik-
en samt Sjövägen. Linjedragningarna till exempelvis 
Ekerö baseras på tidigare genomförda undersökningar 
där potential påvisats. Vissa linjer, så som Ålsten - 
Hägersten är tänkta att ge alternativa resvägar, ex. för 
att optimera för ökat cyklande.

Linjernas hållplatser är markerade på kartan till höger 
i tre olika färger. De olika färgerna visar på hållplatsens 
storlek, small, medium eller large. Storleken beror på 
hur många linjer som beräknas angöra hållplatsen i 
fråga.

Den vattenburna trafiken är idag inte inräknat i det 
kollektiva nätet. Bristen på noder bidrar till att restiden 
inte blir konkurrensmässig. Bättre möten mellan färd-
sätten ger en ökad tidsvinst. 
I Stockholms översiktsplan, Promenadstaden, behan-
dlas frågan om kollektivtrafik på vattnet. Här har fram-
tida potentiella omstigningspunkter mellan land- och 
vattenburen kollektivtrafik studerats och Slussen pekas 
ut som en nod och dess goda läge för just denna funk-
tion pointeras. I dagsläget angör ingen vattenburen 
trafik vid Slussen utan angörningsplatser finns i stället 
vid Stadshusbron, Strömkajen samt Nybroviken. Det 
är tydligt att Slussen har en outnyttjad potential som 
angöringsplats för den vattenburna kollektivtrafiken och 
som knutpunkt för det kollektiva trafiknätet. 
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Problemet med att det saknats en aktör som ansvarat för sa-
marbetet mellan de ansvariga för den vattenburna respektive 
den landburna kollektivtrafiken fick sin lösning den 1 januari 
2011. Då påbörjade den då nyinstiftade Trafiknämnden sitt 
arbete med att på ett övergripande sätt ta ansvar för hela 
den kollektiva trafiklösningen i länet. Detta ansvar inkluderar 
att länka samman den vattenburna kollektivtrafiken med den 
landburna. I och med detta så bör det i dagsläget inte längre 
finnas några politiska hinder för att på sikt utveckla den vat-
tenburna kollektivtrafiken och integrera den i stadens övriga 
kollektivtrafik.

RTKs utredning menar på att vattenburen kollektivtrafik in-
nebär dyra investerings- och driftskostnader. Kostnaderna 
bör dock sättas i jämförelse med kostnaderna för andra 
kollektivtrafikslag. Den vattenburna kollektivtrafiken kräver 
inga omfattande infrastruktursatsningar utöver fartygen i sig. 
Dessutom utgör den vattenburna kollektivtrafiken kommu-
nikationsvägar som är befriade från landvägarnas krav på dyrt 
underhåll och medför samtidigt en avlastning för det övrig 
kollektivtrafik och vägnätet. När det gäller personalkostnad-
erna baseras undersökningarna på hur reglerna för beman-
ning av sjötransportfordon ser ut idag. Då beräknas fartygen 
drivas med tremansbesättning enligt dagens regelverk. 
En ändring i detta regelverk skulle möjliggöra enmansdrift 
och betydligt lägre personalkostnader. I diagrammet ovan, 
framtaget av Transek (2003), jämförs de kollektiva färdsätten 
genom kostnaderna per sittplatskilometer. Den vattenburna 
kollektivtrafiken beräknas med enmansdrift och visar på att 
dess kostnader inte är orimliga jämfört med andra kollektiva 
färdsätt.

Baserat på de förändrade förutsättningar som just avhandlats 
så skulle även modernare fartyg kunna påverka resetiden 
positivt. Som tidigare nämnts så skulle fartyg med enmans-
drift vara till stor fördel även om detta med största sanno-
likhet skulle innebära mindre fartyg med färre passagerare. 
Det kan kompenseras med ökad turtäthet . Snabbare fartyg 
med en marschfart på 12-13 knop skulle kunna dra fördel 
av ett undantag från gällande hastighetsbegränsningar. De 
skulle då behöva utformas med ett slankt undervattensskrov 
för att ge mindre svall. Andra faktorer som bör finnas med 
i beräkningen är möjligheten att ta med dig sin cykel om-
bord, möjligheten att använda alternativa bränslen, samt att 
båtarma på mälarsidan bör anpassas så att de klarar den låga 
brohöjden vid slussen (ca 5 meter).

ORGANISATION

Arbetet fram tills detta stycke har handlat om att dokumen-
terat och sammanfattat de faktorer som enligt ett flertal 
undersökningar talar emot ett genomförande av vattenburen 
kollektivtrafik i Stockholm. I den fortsatta redovisningen av 
mina undersökningar kommer fokus att ligga på lösningarna 
av dessa motsättningar. Trafikens politiska organisation, 
kostnader för en kollektiv vattenburen trafik, konkurrensk-
raft i form av restid samt reseunderlag avhandlas t i tur och 
ordning. De tidigare nämnda faktorer som kan vara svåra att 
värdera i en ekonomisk kalkyl nämner jag endast kort nedan. 
Det ska samtidigt poängteras att dessa faktorer kan komma 
att bli betydande om den vattenburna kollektivtrafiken i 
Stockholm skulle komma att bli verklighet.  En av de  faktorer 
som kan vara svåra att värderad i en ekonomiskt i kalkyl är  
att många människor tycker om att färdas till sjöss. Att färdas 
med båt kan upplevas som behagligare jämfört med andra 
trafikslag och som en trivsam upplevelse i sig. Det finns även 
ett värde av att ha möjligheten att kunna välja båtalternativet 
även om man inte gör det idag. Attraktionskraften hos Stock-
holm skulle därmed kunna ökas genom en mer utvecklad 
båtpendling. Ett annat svårvärderat värde är det visuella, att 
t.ex. se båtarna färdas fram över vattnet. Dessa värden gyn-
nar främst de som bor och arbetar i staden, men kan även yt-
terligare öka attraktionskraften hos Stockholm för besökare. 
Dessutom kan det finnas en högre betalningsvilja för att resa 
med båtar jämfört med andra kollektivtrafikslag.
Miljömässigt nämns ofta de dieseldrivna fartygen som en 
miljöbov samtidigt som det idag finns bra alternativ till dessa. 
Det finns exempel på fartyg i andra städer som drivs med 
alternativa bränslen och som har en miljöneutral påverkan 
på sin omgivning. Bland de miljömässiga faktorerna bör det 
även nämnas att båtarna inte utgör någon ingen negativ 
inverkan på stadens trivselmiljö i form utav buller då de inte 
trafikerar rakt igenom bostadsområden. 

Det finns många som är kritiska till RTKs utredningar av den 
potentiella samhällsekonomiskt lönsamhet hos den vatten-
burna kollektivtrafiken. RTKs slutsats är att det inte är sam-
hällsekonomiskt lönsamt att bedriva utökad kollektivtrafik 
på Stockholm vatten. RTK lämnar samtidigt en reservation i 
sin rapport där de medger att ett ökat efterfrågandeunderlag 
skulle ge ett mer gynnsamt förhållande för den vattenburna 
kollektivtrafiken. Detta skulle alltså innebära att möjligheter-
na för sjötrafiken ökar i takt med att ny bebyggelse i vatten-
nära läge tillkommer.En ökad vattennära bebyggelse skulle 
även medföra fler naturliga noder för byten mellan trafik-
slagen. Att byten mellan landburen och vattenburen trafik i 
dagsläget är begränsad beror mycket på att båttrafiken idag 
inte är en självklar del av kollektivtrafiken och att det är den 
landbaserade trafiken som man utgår ifrån vid både kollek-
tivtrafikplaneringen och därmed även som resenär.

VILKA MÖJLIGHETER FINNS FÖR EN UTBREDD 
VATTENBUREN KOLLEKTIVTRAFIK?

Utvecklingen av den vattenburna kollektivtrafiken bör ses 
som ett komplement till övrig kollektivtrafik och som en 
avlastning för den landbaserade trafiken. Den vattenburna 
kollektivtrafiken bör vara en integrerad del av SLs övriga 
kollektivtrafik med samma taxesystem dvs. samma månad-
skort och kuponger som gäller på SLs pendeltåg, tunnelbana, 
spårvagnar och bussar. Detta nätverk skulle även dra stor 
fördel av att integrera cykeluthyrning i sitt taxesystem. Det 
skulle innebära att befintliga cykelstråk skulle förlängas, 
främst med hjälp av den vattenburna kollektivtrafiken, samt 
ökade möjligheter till byten mellan färdsätt.

SOM EN DEL I KOLLEKTIVTRAFIKENS NÄTVERK

FRAMTIDENS FARTYG

SL

Nya linjedragningar - Den beräknade restiden mellan Nacka 
Stand och Frihamnen är, med hjälp av dagens landburna färdme-
del, beräknad till ca 45 minuter. Samma resa med Sjövägen, är 
med gällande hastighetsbegränsningar beräknad till 15 minuter.

FRIHAMNEN

NACKA STRAND

RESTID

SL

RESEUNDERLAG

 

Befolkning efter område, 2010 vs 2020 
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KOSTNADER

* 1 Mans-besättning  

Kostnad per sittplatskilometer  
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WÅAB

SL

LANDSTINGSÄGDA AKTIEBOLAG
KÖPER TJÄNSTER

Trafiknämnden

I tidigare undersökningar så har det argumenterats att båt-
trafiken inte kunnat mäta sig med landburen trafik i form 
av tidsmässiga aspekterna. Denna argumentation har dock 
utgått från befintliga båtar och linjedragningar. Modernare 
båtar och förändrade linjedragningar bör med andra ord 
kunna förbättra resetiden positivt. En annan positiv tidsas-
pekt för den vattenburna trafiken är trängsel. Trängsel är 
ett problem för delar av den landbaserade kollektivtrafiken 
vilket bl.a. leder till lägre genomsnittshastigheter. Detta är 
inte ett problem för båtarna och bör medföra en mer pålitlig 
och regelbunden trafik. Däremot gäller lägre hastighetsre-
gleringar, vilket bidrar till att båtarna i många fall har svårt att 
konkurrera tidsmässigt med den landbaserade kollektivtrafik-
en. En utökning av hastighetsbegränsningarna skulle ytterlig-
are öka den vattenburna kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

VAL AV KNUTPUNKT

VISION 2020


