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Sammanfattning 

Norrtälje är en utpräglad pendlarstad med 18000 invånare och som ligger 70 km norr om 

Stockholm. Staden har i dagsläget fyra stycken stadslinjer som är tillgängliga för i stort hela 

tätortens invånare. Stadslinjenätet har förändrats flera gånger de senaste åren, från att enbart ha 

bestått av ringlinjer 2006 har dessa nu brutits upp och i dagsläget består nu av enbart 

dubbelriktade linjer. Då staden helt saknar spårtrafik sker all pendling till Stockholm med buss 

och huvudlinjen är stombusslinjen 676 med mycket hög turtäthet.  

Syftet med detta arbete har varit att hitta brister i stadslinjenätet och utifrån dessa brister 

komma med förslag på förändringar. Metoderna som använts har varit att gå igenom tidtabeller, 

göra fältstudier och undersökningar samt att analysera resestatistik.  

I jämförelse med andra liknande städer står sig Norrtälje mycket bra både vad gäller turtäthet 

och trafikeringstid. Det enda som Norrtälje kan lära av de undersökta städerna är att presentera 

stadslinjerna på ett tydligare sätt, att linjerna får sammanhängande nummer och en karta som 

enbart visar stadslinjerna. 

Det gjordes en reseundersökning vid en infartsparkering i Norrtälje för att ta reda på 

anledningen till att människor väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt. Resenärerna fick 

svara på om de bodde i eller utanför Norrtälje och vad den främsta anledningen var till att de 

inte åkte kollektivt hela vägen. Resultatet visade att ca 30 % bodde i Norrtälje och hälften av 

dessa angav att de var beroande av bilen för att hämta eller lämna på förskola, hunddagis eller 

skola. Detta kan göra det svårt att få dessa resenärer att resa kollektivt hela vägen. 

Den tydligaste bristen som upptäcktes i stadstrafiknätet var den dåliga anslutningen mellan 

stadslinjerna och 676. Detta hade sin naturliga förklaring i att 676s tidtabell är oregelbunden 

vilket gör det väldigt svårt att få passning till den. För att få till en bra passning behöver även 

stadstidtabellerna ha en oregelbunden tidtabell och dessutom behöver vissa områden 

prioriteras. Denna prioritering baserades på nulägesbeskrivingen och analysen av nätet, de 

områden som kom att prioriteras var Grind, Solbacka och Vigelsjö som ligger längst bort från 

676s hållplatser och har störst befolkning.  

Under fältstudierna uppkom även några idéer till nya hållplatser och dessa skulle kunna höja 

kvalitén på busstrafiken i Norrtälje genom att öka tillgängligheten och attraktivheten. Genom att 

anlägga en hållplats i nordlig riktning vid Norrtälje sjukhus skulle tillgängligheten öka vid denna 

samhällsviktiga plats och genom att låta stadsbussarna passera vid Gamla stationsplan skulle 

stadstrafiken komma närmare stadens centrum. 

Slutligen gjordes ett tidtabellsförslag för linjerna 656, 657 och 658 och med detta förslag har 

bytestiderna förbättrats i första hand för de prioriterade områden men även för hela Norrtälje.  

Dessa tidtabellsförslag finns med som en bilaga.  
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
Norrtälje är en stad där många av invånarna jobbar och studerar i Stockholmsområdet vilket ger 

upphov till en stor pendling och då det saknas spårbunden trafik sker all kollektivtrafik med 

buss. Huvudlinjen är stombusslinjen 676 som trafikerar Norrtälje busstation – Tekniska 

högskolan med en mycket hög turtäthet med upp till en avgång var 4:e minut under rusningstid. 

Inom tätorten, där det bor ca 18 000 invånare, finns det fyra stycken busslinjer varav två stycken 

är korta linjer som utgår från busstationen medan de andra två är genomgående linjer.  

Turtätheten för dessa fyra linjer är halvtimmes eller heltimmes trafik förutom under 

rusningstrafik då det är kvartstrafik på vissa av linjerna. I dagsläget finns det två bytespunkter 

mellan stadsbussarna och 676, busstationen och den nya hållplatsen Campus Roslagen som 

ligger vid den södra infarten till Norrtälje. 

Många av pendlarna använder sig av 676, men frågan är hur många som använder sig av 

stadsbussarna för att ta sig till någon av 676s bytespunkter. Är turtätheten och tidtabell så bra 

som den kan bli i dagsläget eller finns det utrymme för förbättringar som kan få fler människor 

att lämna bilen hemma och resa kollektivt hela vägen från hemmet till destinationen. För att 

uppnå ett sådant resultat krävs att kollektivtrafiken är mycket attraktiv med korta res- och 

bytestider och just en stad i Norrtäljes storlek borde ha förutsättningar för att lyckas med det.   

 Syfte 1.2
Syftet med arbetet är att hitta brister i dagens linjenät och tidtabell och utifrån dessa brister 

hitta nya lösningar som gör kollektivtrafiken i Norrtälje mer attraktiv. 

 Metod 1.3
För att få en helhetsbild av nätet kommer tidtabeller att analyseras och området fältstuderas. 

Vidare kommer personer inom Norrtälje kommun, Nobina och SLL Trafikförvaltningen att 

kontaktas för att få ytterligare information och data för området.  

För att få en bild av varför människor väljer att ta bilen istället för att åka kollektivt, kommer en 

undersökning att utföras vid en infartparkering i Norrtälje. Dessutom kommer de att tillfrågas 

om de bor i eller utanför Norrtälje. Då arbetet är avgränsat till att endast omfatta 

stadslinjetrafiken kommer tyngdpunkten att läggas på resenärerna som uppger att de bor i 

Norrtälje. 

Vidare kommer liknande städer att studeras för att se hur de har utformat sina 

stadsbusslinjenät. Urvalet kommer att ske från befolkningsmängd inom tätorten och städerna 

ska ha en tydlig centralort inom pendlingsavstånd för att kunna göra en rättvis jämförelse med 

Norrtälje. 

Av det insamlade materialet kommer jag slutligen att komma med förslag på förbättringar. 

 Avgränsning 1.4
Arbetet kommer enbart att behandla stadstrafiken i Norrtälje. Även omt pendling sker till och 

från flera orter kommer detta arbete att enbart fokusera på pendlingen till Stockholm och 

framför allt på arbetspendlingen. Detta innebär att i tidtabellsförslagen kommer anslutningen 

med 676 att prioriteras. 



7 
 

2 Riktlinjer för planering av kollektivtrafik, RIPLAN 
Stockholms läns landsting Trafikförvaltning (SLL Trafikförvaltning) har tagit fram ett antal 

riktlinjer som ska eftersträvas vid planering av kollektivtrafik, i detta avsnitt kommer de 

viktigaste punkterna behandlas. Riktlinjerna som SLL Trafikförvaltningen använder sig av när de 

planerar trafiken står skrivna i RIPLAN som är en samling av riktlinjer och riktvärden för bland 

annat turtäthet och hållplatsavstånd. (SLL Trafikförvaltningen, 2008)  

Linjenätet är uppdelat i följande nivåer: 

 Stomtrafik – huvudnätet 

I stomtrafiken ingår både spårtrafik och stombusslinjer. Stomtrafiken kännetecknas 

av en hög turtäthet, att den är snabb och att den har en hög kapacitet. Den är även 

sällan föremål för förändring vilket gör att den uppfattas som tydlig och pålitlig. 

 
 Direkttrafik – kompletterar stomtrafiken 

Denna typ av trafik är främst avsedd för arbetspendling och trafikeras endast under 

högtrafik då stomtrafikens kapacitet inte räcker till. 

 
 Kommuntrafik – lokallinjer och anslutningslinje 

Den här kategorin delas in i anslutningslinjer och kvarterslinjer där 

anslutningslinjerna ansluter till en eller flera stomlinjer vid en bytespunkt. En 

kvarterslinje trafikerar tätorten och det är framför allt service-, inköps-, och 

fritidsresor som sker med denna typ av linje. Kvarterslinjerna har inte primärt någon 

anslutning till stomtrafiken eller annan trafik. 

 
 Landsbygdslinjer – går till närmaste kommuncentrum 

Dessa linjer knyter samman landsbygden med ett kommuncentrum och de ska ha 

minst tre stycken resmöjligheter i vardera riktningen på vardagar. 

 
 Nattrafik - stomnät på natten 

Nattrafiken börjar kl. 01 och slutar kl. 05 på vardagar och kl. 06 på helger. Som grund 

för nattrafiken ligger det ordinarie stomnätet men det kompletteras för att täcka ett 

så stort område som möjligt.  

 
 Närtrafiken – anpassad för en god tillgänglighet 

Linjerna ska ha ett gångavstånd på högst 200 meter till närmaste hållplats och är 

främst riktade mot resenärer med ett behov av extra service.  
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 Trafikeringstid 2.1
Trafikdygnet är uppdelat i olika perioder på vardagar och på helger: 

Vardagar 

Högtrafik är då flest resenärer åker det vill säga rusningstid som infaller vardagar mellan kl. 6-9 

och kl. 15-19. 

Mellantrafik är tiden mellan de två högtrafiksperioderna kl. 9-15. 

Kvällstrafik börjar i regel efter kl. 19 och pågår fram till kl. 1 då nattrafiken börjar. Dock finns det 

många undantag vad gäller när kvällstrafiken börjar och slutar. 

Nattrafik är tiden mellan kl. 01 och kl. 05. 

 

Helger 

Dagtrafik är tiden under lördagar och söndagar samt helgdagar med högst turtäthet vanligen kl. 

09-18 på lördagar och kl. 10-18 på söndagar. 

Lågtrafik är tiden mellan dagstrafiken och nattrafiken. 

Nattrafik är tiden mellan kl. 01 och kl. 6. 

 

 Riktvärden för turtäthet 2.2
Här följer riktvärden för turtätheten i området utanför Stor-Stockholm dit Norrtälje tillhör och 

avser vardagar, då det inte finns några riktlinjer för helger: 

Stomtrafik  Högtrafik: 30-minuterstrafik 

  Mellantrafik: 60-minuterstrafik 

  Kvällstrafik: 60-minuterstrafik 

 

Direkttrafik:  Högtrafik: 30-minuterstrafik 

  Mellantrafik: ingen trafik, undantag finns 

  Kvällstrafik: ingen trafik, undantag finns 

 

Kommuntrafik: Högtrafik: 30-minuterstrafik 

  Mellantrafik: 60-minuterstrafik 

  Kvällstrafik: 60-minuterstrafik 

  



9 
 

Nattrafik 

I tätbebyggda områden är det 30-minuterstrafik med ett högt resande och i områden med lågt 
resande är det 60-minuterstrafik. I områden med mycket lågt resande är det glesare än 60-
minuterstrafik.  

Landsbygdstrafik 

En rekommenderad lägsta standard för landsbygdslinjer är att de ska ha tre turer i vardera 
riktningen, dock ska de helst ha minst 10 påstigande per tur.  

 

 Riktvärden för hållplatsavstånd 2.3
Riktvärdena för gångavstånd till hållplats bygger på nationella riktlinjer och erfarenhet. 

Avståndet är en approximering av det verkliga avståndet, där fågelvägen har multiplicerats med 

1,3. Vad gäller stomtrafik brukar ett längre gångavstånd accepteras. 

Riktlinjer för gångavstånd till 
hållplats i bostadsområden   

Bebyggelse Avstånd 

Flerbostadshus, fler än 3 våningar 400 m 

Flerbostadshus, högst 3 våningar 500 m 

Radhus 700 m 

Villor i tätort 900 m 

Villor på landsbygd 2000 m 
TABELL 1 RIKTLINJER FÖR GÅNGAVSTÅND TILL HÅLLPLATSER I BOSTADSOMRÅDE, SLL TRAFIKFÖRVALTNINGEN 2008 
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3 Bakgrund 
I detta kapitel ges en bakgrundsbeskrivning av Norrtälje med befolkningsfördelning, 

pendlarstatistik och hur linjenätet har utvecklats under åren. 

 Befolkning 3.1
I tabellen nedan visas befolkningen inom Norrtälje tätort uppdelad på ålder och stadsdel, 

räkningen är gjord 2012-12-31. (Norrtälje kommun, 2013) 

Ålder 0-5 6-15 16-18 19-24 25-44 45-64 65-79 80- Summa Andel 

Färsna 43 52 12 18 102 45 19 5 296 2 % 

Vigelsjö 163 199 77 269 648 553 512 198 2 619 15 % 

Ö Knutby 27 57 27 64 128 224 155 71 753 4 % 

Fågel/Sol 216 493 161 198 712 757 418 101 3 056 17 % 

Grind 108 155 73 217 509 443 460 238 2 203 12 % 

Gransäter 65 127 53 167 337 391 313 166 1 619 9 % 

Kvisthamra 113 236 88 173 343 537 312 158 1 960 11 % 

Flygfältet 151 226 73 180 500 416 289 173 2 008 11 % 

Centrum 30 50 31 64 171 286 340 138 1 110 6 % 

Grossgärdet 94 101 31 375 599 382 331 213 2 126 12 % 

Totalt                  17 750 100 % 
TABELL 2 BEFOLKNING I NORRTÄLJE TÄTORT UPPDELAD PÅ STADSDEL OCH ÅLDER 

 

FIGUR 1 KARTA ÖVER STADSDELSINDELNINGEN 
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 Pendlare 3.2
Att Norrtälje är en pendlarkommun råder det inga tvivel om och det sker även en relativ stor 

inpendling till kommunen. Dock är det svårt att få fram hur många personer inom Norrtälje 

tätort som pendlar dagligen. Från SCB finns det endast siffror på kommunnivå och därför har det 

antagits att andelen pendlare från tätorten är lika stor som andelen av den totala befolkningen i 

kommunen, vilken är 31 %.  

17 stycken kommuner har valts ut dit det är troligast att linje 676 används. Sammanlagt finns 

det 5638 utpendlare till dessa kommuner och enligt antagandet ovan skulle 1767 av dessa bo i 

tätorten. Antagligen är det en underskattning då det är troligare att en stockholmspendlare bor i 

Norrtälje än i till exempel Hallstavik. Dessa siffror gäller endast arbetspendling där personerna 

är registrerade arbetstagare och folkbokförda i Norrtälje kommun, därtill tillkommer studenter 

och andra personer som inte är registrerade vid företaget där de jobbar.  

En annan siffra man skulle kunna använda sig av är att se hur många påstigningar som sker vid 

676s tre hållplatser inom Norrtälje, dock är det inte säkert att alla resenärerna bor inom 

tätorten. För att få en någorlunda representativ bild har endast avgångar mellan kl. 04 och kl. 10 

valts då det är den troligaste restiden för pendlare. Totalt steg 1360 personer på 676 mot 

Stockholm under dessa 6 timmar.  

Antalet arbetspendlare till Norrtälje kommun var 2440 stycken år 2011, men det är svårt att 

göra något antagande om var i kommun de jobbar. Värt att notera är att både antalet in- och 

utpendlare har ökat stadigt under de senaste fem åren och stärker bilden av att Norrtälje är en 

pendlarkommun. 

TABELL 3 ANTALET UTPENDLARE FÖRDELADE  

PÅ ARBETSKOMMUN, SCB 2013 

Utpendlare 

Bostadskommun Arbetskommun 2011 

   Norrtälje 

Värmdö 15 

Järfälla 108 

Ekerö 19 

Huddinge 94 

Botkyrka 24 

Salem 2 

Haninge 52 

Tyresö 13 

Täby 873 

Danderyd 468 

Sollentuna 292 

Stockholm 2845 

Södertälje 30 

Nacka 104 

Sundbyberg 102 

Solna 533 

Lidingö 64 

Totalt   5638 

Inpendlare 

Bostadskommun Arbetskommun 2011 

Värmdö 

Norrtälje 

20 

Järfälla 36 

Ekerö 10 

Huddinge 34 

Botkyrka 38 

Salem 4 

Haninge 24 

Tyresö 20 

Täby 148 

Danderyd 45 

Sollentuna 71 

Stockholm 522 

Södertälje 25 

Nacka 30 

Sundbyberg 34 

Solna 70 

Lidingö 22 

Totalt   1153 

TABELL 4 ANTALET INPENDLARE FÖRDELADE  

PÅ BOSTADSKOMMUN, SCB 2013 
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 Tidigare nät 3.3
3.3.1 2006 
Stadslinjenätet i Norrtälje bestod fram till 2007 av tre stycken ringlinjer som alla utgick ifrån 

Norrtälje busstation. Alla linjerna hette 650 men var sedan uppdelade i Nordronaslingan, 

Grindslingan och Vigelsjöslingan. Linjerna hade en körtid på mellan 16 och 20 minuter och hade 

på vardagar en turtäthet på 20 minuter, vilket innebar att det krävdes tre stycken fordon för 

trafikera dessa tre slingor. Dessutom fanns en linje mellan busstationen och Görla 

industriområde som hade 30-minuters trafik i högtrafik och glesare trafik under mellan och 

lågtrafik. (SLL Trafikförvaltningen, 2006) 

 

3.3.2 2007 – 2010 
Till hösten 2007 skedde stora förändringar i linjenätet i Norrtälje tätort då både Grind- och 

Vigelsjöslingan bröts upp och blev ett flertal dubbelriktade linjer som alla hade ändplats vid 

Norrtälje busstation och dessa trafikerade Vigelsjö, Färsna, Grind och Solbacka. Dock fick 

Nordronaslingan vara kvar men fick ett nytt nummer, 656 (SLL Trafikförvaltningen 2010). 

Turtätheten för stadslinjerna sjönk från 20-minuter till 30-minuterstrafik dels på grund av lågt 

resande och dels för att få bättre anslutning till stadslinjerna och till 676(Fylkehed 2013).   

FIGUR 2 KARTA ÖVER STADSLINJENÄTET 2006 
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FIGUR 3 KARTA ÖVER STADSLINJENÄTET 2007-2010, SWECO 2010 
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4 Dagsläget 
I detta kapitel beskrivs hur stadslinjenätet ser ut i dagsläget där linjesträckningarna presenteras 

tillsammans med resandestatistik för de olika linjerna. En karta visar även hur hållplatslägena 

ligger vid Norrtälje busstation och slutligen behandlas vilka pendlarparkeringar som finns att 

tillgå i Norrtälje. 

 

 Stadslinjerna 4.1
I dagsläget består stadstrafiken av fyra stycken linjer: 651, 656, 657 och 658 vars linje 

sträckning kan ses i figuren nedan. Dagens linjenät är baserat på 2010-års förändringar där den 

tidigare södra slingan nu är uppbruten i två delar som i sin tur nu är del av de två genomgående 

linjer, 656 och 657. Båda dessa har Campus Roslagen som ändhållplats(SLL Trafikförvaltningen 

2013). 

 

FIGUR 4 KARTA ÖVER DAGENS STADSLINJENÄT 
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 676 4.2
676 som trafikerar Norrtälje busstation – Tekniska högskolan är en stomlinje och har en mycket 

hög turtäthet och är den primära kollektivtrafikslänken mellan Norrtälje och Stockholm. Den har 

tre hållplatser 

inom Norrtälje 

tätort: Norrtälje 

busstation, 

Gustavslund och 

Campus Roslagen.  

 

 

 Norrtälje busstation 4.3
Norrtälje busstation ligger centralt belägen i Norrtälje och en stor del av bussarna i Roslagen 

passerar 

busstationen. 

Detta gör att 

kapaciteten är 

begränsad för 

stadstrafiken 

och har fått till 

följd att endast 

tre bussar kan 

angöra 

busstationen 

samtidigt. I 

figuren nedan 

visas en karta 

över 

terminalen. 

 

 

FIGUR 6 KARTA ÖVER NORRTÄLJE BUSSTATION MED HÅLLPLATSLÄGEN, SLL TRAFIKFÖRVALTNINGEN 2013B 

 

FIGUR 5 KARTA ÖVER 676S HÅLLPLATSER I NORRTÄLJE 
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Det är hållplatslägena L, M och N som används av stadstrafiken. 656 och 657 har ett eget läge 

medan 651 och 658 delar på ett läge. Avstigningen sker vid hållplatsläge Z även för de 

genomgående linjerna och det beror på gamla vanor från tiden då stadslinjenätet bestod av 

slingor(Berg 2013).  

 Antal resande 4.4
I tabellen nedan visas antalet påstigande för de olika linjerna under vintern 12/13 på per dag 

under vardagar. 

Antal påstigande vinter 12/13 
  651 656 657 658 Totalt 

255,7 879,5 1063 537 2735,2 
TABELL 5 ANTALET PÅSTIGANDE PÅ STADSLINJERNA VINTERN 2012/2013, SLL TRAFIKFÖRVALTNINGEN 2013C 

 Pendlarparkeringar i Norrtälje 4.5
Det finns flera möjligheter för resenärer som reser med 676 att lämna bilen vid någon av 

hållplatserna i Norrtälje. Tre stycken parkeringar finns i varierande storlekar, en vid Campus 

Roslagen och två i närheten av Norrtälje busstation. De två parkeringarna vid Norrtälje 

busstation var vid undersökningen, ca kl. 9:30 en vanlig tisdag i mitten av april, fulla. Det är inte 

helt klarlagt att dessa två parkeringar används som pendlarparkering men det förefaller troligt 

på grund av deras placeringar, att de är avgiftfria och parkeringstiden är minst ett dygn. Vad 

gäller parkeringen vid Campus Roslagen har en undersökning gjorts där under morgontid, se 

nästkommande avsnitt, och alla som parkerade under de 90 minuter som undersökningen 

gjordes reste vidare med buss. I figuren nedan visas var de tre parkeringarna är och hur många 

platser vardera har. 

 

 

  

FIGUR 7 KARTA ÖVER PENDLARPARKERINGAR I NORRTÄLJE MED ANTALET PARKERINGSPLATSER 
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5 Framtid 

 Västra vägen, väg 76 5.1
 

2010 påbörjades arbetet med en 

omläggning av väg 76 som går norrut mot 

Gävle från Norrtälje(Trafikverket 2013). 

Efter omläggning som ska vara klar 2014 

ska vägen gå väster om stadskärnan och 

tanken är att den nya sträckningen ska öka 

framkomligheten till och genom Norrtälje, 

samtidigt som trafiksäkerheten ska öka. 

Dock kommer Västra vägen inte att påverka 

stadslinjernas linjesträckning, enligt 

Christer Berg. I figuren till vänster kan en 

karta över vägbygget skådas med 

tillhörande cirkulationsplatser och 

trafikplatser. 

 

 

 

 

 

 Ny bussterminal 5.2
Planer finns på att bygga en ny bussterminal med dockning och i anslutning till denna finns 

planer på att bygga handels- och servicelokaler(Fylkehed 2013). I figur 9 visas en skiss på hur 

terminalen skulle kunna se ut när den är färdigställd.  

 

 

 

 

 

  

FIGUR 8  KARTA ÖVER VÄSTRA VÄGEN, TRAFIKVERKET 2013 

FIGUR 9 SKISS ÖVER DEN PLANERADE 

BUSSTERMINALEN, TYRÉNS 2012 
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6 Liknande städer 
För att göra en jämförelse med liknande städer har statistik från SCB använts för att hitta 

tätorter med ungefär lika många invånare som Norrtälje(SCB 2010). Dessutom ska städerna 

vara typiska pendlarorter med en centralort inom en timmes pendlingsavstånd.  Definitionen för 

tätort är ”som tätbebyggt område räknas alla hussamlingar med minst 200 invånare, såvida 

avståndet mellan husen normalt icke överstiger 200 meter…” (SCB 2010, s.71) som används av 

SCB. Av alla städer som uppfyllde kriterierna valde jag ut tre stycken: 

 Eslöv, 17700 invånare – centralort: Malmö 38 km 6.1
I Eslöv består stadslinjenätet av tre stycken genomgående dubbelriktade linjer som alla stannar 

vid Stationen som ligger i anslutning till järnvägstationen(Skånetrafiken 2013). Huvudlinjerna, 1 

och 2, har 20-minuterstrafik på vardag och lördagförmiddag, övrig tid är det 60-minuterstrafik. 

Den tredje linjen, 3, går endast på vardagar med en turtäthet på 30 minuter. Trafikeringstiden är 

kl. 05-20 vardagar, kl. 8-20 lördagar och kl. 9-20 söndagar. Huvudlinjerna ankommer samtidigt 

till Stationen och har ingen reglertid där.  

Vad gäller anslutningen till tågen mot Malmö är den väldigt dålig, under högtrafik på morgonen 

är väntetiden 15, 12 respektive 6 minuter för stadsbusslinjerna 1 och 2. Även anslutningen på 

eftermiddagen med tåg från Malmö är långt ifrån optimal med en väntetid på 1, 1-3 respektive 4 

minuter för vidare resan med linjerna 1 och 2.  

 Härnösand, 17600 invånare – centralort: Sundsvall 52 km 6.2
Härnösand har tre stycken ordinarie stadslinjer, 24, 39 och 58 som alla har mindre slingor i 

deras linjesträckningar, turtätheten varierar mellan 20-minuterstrafik i högtrafik på vissa linjer 

annars är 40-minuterstrafik standard på vardagar och lördagar(DinTur 2013). Anmärkningsvärt 

är att det inte går någon stadstrafik på söndagar. Alla linjerna trafikerar centrum och vissa av 

linjerna ankommer samtidigt till centrum och detta möjliggör byten mellan stadslinjerna. 

Trafikeringstiden är kl. 06-19 vardagar och kl. 9-15 lördagar.  

Det finns flera alternativ att åka mellan Härnösand och Sundsvall, det går både tåg, kommersiell 

busstrafik (Y-buss) och länstrafik (201), vilket gör det svårt att räkna ut exakta bytestider från 

stadslinjerna.  

 Boden, 18300 invånare – centralort: Luleå 37 km 6.3
Boden har tre stycken genomgående stadslinjer och dessutom en ringlinje. Vissa delar av vissa 

linjer har 30-minuterstrafik under högtrafik på morgonen, annars är det 60- och 90-

minuterstrafik(Boden kommun 2013). Trafikeringstiden är kl. 05-23 vardagar och kl. 10-17 

lördagar, ingen trafik på söndagar. Alla linjerna trafikerar Strandplan och har en reglertid mellan 

2 och 5 minuter där. De flesta linjerna har anslutning till någon annan linje vilket möjliggör 

byten.  

Under högtrafik på morgon går det två länstrafiksbusslinjer (21 och 30) mellan Boden och Luleå 

och dessutom ett regionaltåg(Resrobot 2013). Bytestiderna mellan stadslinjerna och trafiken 

mot Luleå varierar kraftigt, allt mellan 3 och 30 minuter beroende på vilken linje och riktning du 

åker. På eftermiddagen är variationen ungefär lika stor som på morgonen. Dock ska det tilläggas 

att länstrafiklinjerna stannar vid flera hållplatser inom Boden tätort vilket gör anslutningen med 

stadstrafiken mindre viktig. 
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 Analys av Eslöv, Härnösand och Boden 6.4
Gemensamt för dessa tre städer är presentationen av stadslinjerna, alla städerna har separata 

kartor där enbart stadstrafikens linjer är utmärkta. I Boden och Eslöv är linjenumreringen 

enkelsiffrig vilket gör det väldigt enkelt att se vilken linje som tillhör stadstrafiken. I alla 

städerna har varje linje en färg som ytterligare förtydligar linjenätet. 

Anslutningen i de två norrländska städerna blir komplex då det finns flera olika resealternativ 

till centralorten vilket gör det svårt att anpassa stadstrafiken till dessa linjer. I Eslöv däremot går 

tågen mot Malmö regelbundet vilket gör att stadslinjerna borde kunna passa tågen bättre än vad 

fallet är i dagsläget. I dagsläget är väntetiderna antingen för långa eller för korta. 

Turtätheten varierar kraftigt mellan städerna vilket kan bero på flera olika faktorer så som 

reseunderlag och ekonomiska förutsättningar. Anmärkningsvärt är att varken Boden eller 

Härnösand har någon stadstrafik på söndagar. Trafikeringstiden varierar något mellan de olika 

städerna. 

I tabell 6 visas en sammanfattning av de olika städer och dess stadsbusstrafik. 

  Eslöv Härnösand Boden 

Invånare 17700 17600 18300 

Huvudort Malmö 38 km Sundsvall 52 km Luleå 37 km 

Turtäthet 
20/30/60-
minuterstrafik 

20/40-
minuterstrafik 

30/60/90-
minuterstrafik 

Trafikeringstid 
- vardag 

Kl. 05-20 Kl. 06-19 Kl. 05-23 

Passning Dålig 
Många 
alternativ 

Regionaltrafiken 
har god 
tillgänglighet 

TABELL 6 SAMMANFATTNING AV ESLÖV, HÄRNÖSAND OCH BODEN 
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Planetvägen 

Ö. Kvisthamra 

FIGUR 10     400 METERS AVSTÅND TILL STADSLINJERNAS HÅLLPLATSER 

FIGUR 11       800 METERS AVSTÅND TILL 676S HÅLLPLATSER I NORRTÄLJE 

7 Analys av dagens linjenät 
I detta kapitel har en analys av dagens linjenät gjorts ur flera olika områden och detta görs för 

att analysera de problem som finns i nätet. Dessutom har en reseundersökning gjorts vid 

infartsparkeringen vid Campus Roslagen för att se vilka som ställer bilen där och varför de gör 

det. 

 Tillgängligheten 7.1
För att se hur bra tillgängligheten 

är bland stadslinjerna har en 

radie på 400 meter runt varje 

hållplats markerats, vilket är 100 

meter kortare än riktvärdet från 

SLL Trafikförvaltningen (SLL 

Trafikförvaltningen 2008). I figur 

10 är det tydligt att 

tillgängligheten är mycket god 

och att det endast är ett fåtal 

områden som inte har en 

hållplats inom 400 meters radie. 

400 meter är riktvärdet för 

hållplatsavstånd för 

flerfamiljshus med fler än tre 

våningar, enligt RIPLAN och får 

därmed anses vara mycket hög 

standard(SLL Trafikförvaltningen 

2008). I nordöstra delen är det ett 

område som inte är täckt och det 

har varit tal om att länge dra linje 

658 längs Planetvägen. Problemet 

är att längs vägen finns det ett 

flertal farthinder som gör att SLL 

Trafikförvaltning vägrar köra 

busstrafik där. Samtidigt vill de 

boende ha kvar hindrena och 

kommunen och SLL 

Trafikförvaltningen har försökt 

att komma överens om en lösning 

men utan att lyckas (Häggberg 

2013). Även östra delen 

Kvisthamra har lite sämre 

tillgänglighet vilket kan bero på 

framkomlighetsproblem och 

dessutom består området av 

småskalig bebyggelse. 

Sammantaget är tillgängligheten 

mycket god inom tätorten. 
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Vad gäller linje 676 som är en stombusslinje kan ett längre hållplatsavstånd accepteras och i 

figur 11 har ett avstånd på 800 meter använts då ett längre hållplatsavstånd kan accepteras 

enligt RIPLAN(SLL Trafikförvaltningen 2008). Det är tydligt att tillgängligheten är god för de 

centrala delarna och även delar av Flygfältet och Campus Roslagen. 

 Turtätheten 7.2
I regel är det 30-minuterstrafik på 656, 657 och 658 och 60-minuterstrafik på linje 651. På 

lördagar, söndagar och helgdagar är det 60-minuterstrafik på alla linjer. Under högtrafik går det 

förstärkningsavgångar på delar av vissa linjer. På morgonen går det 30-minuterstrafik på 651 

från Färsna och 15-minuterstrafik på 656 Grind-Norrtälje busstation, 657 Vigelsjö-Norrtälje 

busstation och 658 Solbacka-Norrtälje busstation. På eftermiddagen går det 15-minuterstrafik 

på 656 Norrtälje busstation-Grind. Av denna förstärkningstrafik går det att se vilka delar av 

linjerna som är de ”tunga”: Grind, Vigelsjö och Solbacka. De är också de tre stadsdelarna med 

högst befolkning och med en stor andel flerfamiljshus.  

 Byten mellan stadslinjerna 7.3
I dagsläget har linje 656 mot Campus Roslagen och linje 657 mot Campus Roslagen anslutning 

vid Norrtälje busstation, båda linjerna har en reglertid på 2 minuter vid busstationen vilket 

möjliggör ett byte. Dessutom har linje 656 mot Grind anslutning till linje 657 mot Vigelsjö vid 

busstationen med samma bytestid som i fallet ovan. Dessvärre syns inte dessa byten i SLs 

reseplanerare och om en sökning görs från Lommarskolan (linje 657) till Norrtälje sjukhus (linje 

656) är väntetiden 32 minuter i Norrtälje busstation mellan dessa två bussar. 

Det finns ingen rimlig passning mellan linje 656 och 657 med linje 658, varken till eller från 

Solbacka. Vad gäller linje 651 finns viss anslutning med linje 656 och 657. 

 Omlopp 7.4
I dagsläget används två bussar till linje 656 och linje 657, en buss till linje 658. Vad gäller linje 

651 används olika bussar beroende på vilken avgång(Berg 2013). 

 Utnyttjande av genomgående trafik på linje 656 och 657 7.5
Både linje 656 och 657 är genomgående linjer och för att se hur detta utnyttjas av resenärerna 

har med hjälp av resenärstatistik från bussarna räknats ut skillnaden mellan antalet passagerare 

i bussen (belastningen) vid hållplatsen innan busstationen och antalet avstigande vid 

busstationen(SLL Trafikförvaltningen 2013 C). Detta utfördes för alla avgångar på de två linjerna 

och resultatet skulle visa hur många som åkte vidare med linjen efter busstationen. Dessvärre 

visar resultatet ett flertal negativa värden, vilket gör hela resultatet osäkert.  

Bortser man från de negativa värdena så är antalet kvarsittande passagerare på flesta 

avgångarna mellan 0 och 3 stycken. Undantaget är två morgonavgångar med linje 657 mot 

Vigelsjö där antalet kvarsittande resenärer är 18 och 9 stycken, och enligt resestatistiken stiger 

dessa av vid Lommarskolan och då rör det sig antagligen om skolungdomar.  

Hela resultatet finns i bilaga 1. 
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 Anslutning till 676 7.6
Anslutningstiderna har räknats fram genom att jämföra 676 ankomsts- och avgångstider vid 

Norrtälje busstation och det är dessa som tidsintervallen representerar. Bytestiderna är angivna 

i minuter. För de genomgående linjerna, 656 och 657, har ankomsttiden använts för resor mot 

Stockholm och avgångstiden använts för resor mot Norrtälje. I de grönmarkerade intervallen är 

turtätheten så hög på 676 att bytestiden med stadstrafiken inte är intressant. 

Bytestider mot Stockholm vid Norrtälje busstation 
 Befintlig tidtabell 
 Linje 651 656 657 658 
 

Riktning 
Norrtälje 
busstation Grind 

Campus 
Roslagen Vigelsjö 

Campus 
Roslagen 

Norrtälje 
busstation 

676 
turtäthet 

Vardag 

04:22-05:44 1-8 11-15 

05:55-07:37   4-8 

07:37-09:07 2 4 15 4 15 5 10 

09:18-15:18 2 10 1 10 1 1-3 15 

15:28-16:48 2 5 1 5 1 6 10 

16:48-19:33 2 10 1 10 1 1-3 15 

20:00-00:00 - 1-14 30 

Lördag, söndag och helgdag 

08-20 9 9 2 9 2 2 15 

 
 

Bytestider mot Norrtälje vid Norrtälje busstation 
 Befintlig tidtabell 
 Linje 651 656 657 658 
 

Riktning Färsna Grind 
Campus 
Roslagen Vigelsjö 

Campus 
Roslagen Solbacka 

676 
turtäthet 

Vardag 

06:36-08:05 2-13 12-17 

08:16-08:56 6 3 9 3 9 6 10 

09:09-12:24 13 1 10 1 10 1 15 

12:41-15:11 11 14 8 14 8 13 15 

15:23-16:06 2-12 10-12 

16:14-19:15   5-8 

19:25-20:55 - 15 9 15 9 15 15 

21:23-22:23 - 10-12 20 

22:48-01:46 - 2-4 - - - - 30 

Lördag, söndag och helgdag 

08-20 8 1 8 1 8 1 15 

 

 
TABELL 8 BYTESTID I MINUTER MELLAN STADSLINJER OCH 676 MOT 

NORRTÄLJE VID NORRTÄLJE BUSSTATION 

 

TABELL 7 BYTESTID I MINUTER MELLAN STADSLINJER OCH 676 MOT 

STOCKHOLM VID NORRTÄLJE BUSSTATION 
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Det är ganska tydligt att merparten av stadslinjerna inte har tidtabellagts med 676 i åtanke. Det 

stora problemet är dock att 676 har en så pass oregelbunden tidtabell och olika långa körtider 

beroende på tid på dygnet. Dessutom har 676 en så pass hög turtäthet under hög trafik att det 

inte finns något behov av att anpassa stadslinjerna till 676. Under övrig tid finns dock ett behov 

att anpassa stadslinjerna efter 676 då det annars kan bli långa väntetider, som till exempel 

mellan 19:25-20:55 då resenärer som kommer från Stockholm precis missar stadsbussen mot 

Grind, Solbacka och Vigelsjö och då måste vänta 30 minuter till nästa eller medvetet ta en senare 

avgång från Stockholm och då behöva vänta 15 minuter. Även mellan 07:37-09:07 ankommer 

656 och 657 mot Campus Roslagen precis när 676 avgår och väntetiden blir hela 15 minuter. 

Dessa intervaller får anses vara viktiga för pendlare som börjar lite senare och slutar lite senare, 

som till exempel studenter.  

Använder man sig av SLs reseplanerare och vill resa från en av stadslinjernas hållplatser till 

Stockholm eller vice versa, visar den reseförslag där bytestiden är minst 4 minuter vid Norrtälje 

busstation. Därmed visas inte många av anslutningarna med 2-3 minuters bytestid och 

dessutom visas inte natturerna för 656 mot Grind/Solbacka som i praktiken har anslutning till 

676 vilket kan göra att flera resenärer missar den anslutningen. 

 

 Undersökning vid infartsparkeringen vid Campus Roslagen 7.7
I ett försök att ta reda varför resenärer tar bilen istället för bussen har en undersökning utförts 

vid infartsparkeringen vid Campus Roslagen. Att undersökningen utfördes just vid Campus 

Roslagen beror på flera orsaker, dels att av praktiska skäl då det gör många bilresenärer 

tillgängliga på en liten yta och dels för att dessa människor ändå åker kollektivt en bit av sin 

resa. Då fokus i denna rapport ligger på stadstrafiken är den mest intressanta gruppen 

personerna som bor i Norrtälje och varför de inte väljer att åka kollektivt hela vägen.  

Undersökningen utfördes tisdag 17 april mellan 06:30 och 08:00 och antalet tillfrågade uppgick 

till 72 och dessa fick svara på två korta frågor: Bor du i Norrtälje? och Varför tar du bilen hit och 

inte bussen? . Ytterligare cirka 40 personer ställde bilen under undersökningen men blev inte 

tillfrågade av olika anledningar, bland annat för att de sprang till bussen eller för att det kom 

många resenärer på en och samma gång. Två personer svarade tydligt att de inte ville delta i 

undersökning. 

Inte helt oväntat 

bodde de flesta 

utanför Norrtälje: 69 

% av de tillfrågade 

medan 31 % uppgav 

att de bodde i 

Norrtälje.  

  

 

 

 

FIGUR 12 FÖRDELNING PÅ BOENDEPLATS 
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Av dem som bodde utanför Norrtälje var dålig tillgänglighet den absolut största (48 %) 

anledningen till att de tog bilen till Campus Roslagen. Dålig anslutning och turtäthet var för 22 % 

den främsta anledningen att de inte lämnade bilen hemma.  En av tio uppgav att de skulle åka en 

sällan resa och att de därför valde att ta bilen. Nedan visas resultatet. 

 

FIGUR 13 FÖRDELNING AV ANLEDNINGAR TILL RESENÄRER UTANFÖR NORRTÄLJE TOG BILEN 

 

Av dem som uppgav att de bodde i Norrtälje svarade hälften att den främsta anledningen var att 

de lämnade barn på dagis eller skjutsade någon och att det inte skulle fungera om de åkte buss. 

14 % angav att de sparade tid på att ta bilen till infartsparkering jämfört med att åka buss hela 

vägen och att de därför valde att ta bilen. 14 % uppgav att dålig tillgänglighet var den främsta 

anledningen.  

 FIGUR 14 FÖRDELNING AV ANLEDNINGAR TILL RESENÄRER I NORRTÄLJE TOG BILEN 
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Efter att undersökningen hade avslutats gjordes en inventering av antalet lediga 

parkeringsplatser och kl. 8 fanns det 45 stycken lediga platser av det totala antalet, 300 stycken. 

Det vill säga en beläggningsgrad på 85 % vid tidpunkten och eftersom platserna räknades kl. 8 

är det troligt att parkeringen blev full senare under dagen.  

7.7.1 Analys av undersökningen 
Många av resultaten var de förväntade, att de flesta bodde utanför Norrtälje och att den främsta 

anledningen till att de tog bilen var på grund av dålig tillgänglighet och turtäthet. Att ha 

landsbygdslinjer med hög turtäthet och hög tillgänglighet är svårt att motivera ekonomiskt och 

det får ses som en vinst att de åker kollektivt en del av resan i alla fall.  

Det var intressant att hälften av de som bodde i Norrtälje angav att lämna/skjutsa någon var den 

främsta anledningen. Vilket innebär att det kommer vara väldigt svårt att få dessa resenärer att 

lämna bilen hemma.  Att endast 4 % anger att dålig turtäthet på stadslinjerna är anledningen till 

att tar bilen stärker bilden av att turtätheten är god inom stadstrafiken. De som klagar på 

tillgängligheten är sannolikhet de som bor i något av de områden som beskrivits tidigare i 

uppsatsen tillsammans med anledningarna till att tillgängligheten är dålig. 
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8 Förslag på förändringar 

 Ny tidtabell 8.1
Då stora brister har upptäckts vad gäller anslutningen mellan stadslinjerna och 676 har ett 

förslag till en ny tidtabell gjorts för stadslinjerna. Fokus har legat på att bytet med 676 mot 

Stockholm ska passa med bussar från Grind, Solbacka och Vigelsjö på morgon och förmiddag och 

tvärtom på eftermiddagen. Anledningen till att fokus har legat på just dessa områden beror på 

att de ligger längst ifrån 676s hållplatser och att de har en hög population med en stor andel 

flerfamiljshus.  

Ett annat fokus har varit att möjliggöra byten mellan 656/657 och 658 vilket i dagsläget inte har 

varit möjligt annat än i enstaka tillfällen. Därför har 658 fått samma avgångstid som 656 mot 

Grind och 657 mot Vigelsjö vid Norrtälje busstation och samma ankomsttid som 656 och 657 

mot Campus Roslagen.  

För linje 651 har inget förslag tagits fram på grund av att osäkerheten kring linjen, då det 

förekommer planer på att slå ihop den med 658 och eftersom den endast har 60-minuterstrafik 

är den väldigt lätt att justera. Det optimala vore om den kunde avgå samtidigt som 658 från 

Norrtälje busstation men eftersom linjerna delar hållplatsläge skulle detta inte vara möjligt i 

dagsläget.  

Vad gäller bytestiden har 4 minuter ansetts var det mest optimala då det ger ett visst utrymme 

för förseningar, men ändå inte så länge att väntetiden blir alltför jobbig. Dessutom kommer 

anslutningar att synas i SLs reseplanerare då minimitiden är 4 minuter för trafiken i Norrtälje. 

De föreslagna tidtabellerna finns tillgängliga i bilaga 2 och i de följande tabellerna visas de nya 

bytestiderna mot 676. 

Bytestider mot Stockholm vid Norrtälje busstation 
 Ny tidtabell 
 Linje 651 656 657 658 
 

Riktning 
Norrtälje 
busstation Grind 

Campus 
Roslagen Vigelsjö 

Campus 
Roslagen 

Norrtälje 
busstation 

676 
turtäthet 

Vardag 

04:22-05:44 1-11 11-15 

05:55-07:37   4-8 

07:37-09:07 8 4 8 4 8 8 10 

09:18-12:33 4 15 4 15 4 9 15 

12:48-15:18 9 5 9 5 9 9 15 

15:28-16:48 4 10 4 10 4 4 10 

16:48-19:33 9 5 9 5 9 9 15 

20:00-00:00 - 2 6 2 6 6 30 

Lördag, söndag och helgdag 

08-20 4 4 4 4 4 4 15 
TABELL 9 BYTESTID I MINUTER MELLAN STADSLINJER OCH 676 MOT STOCKHOLM VID NORRTÄLJE BUSSTATION MED NY 

TIDTABELL 
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Bytestider mot Norrtälje vid Norrtälje busstation 
 Ny tidtabell 
 Linje 651 656 657 658 
 

Riktning Färsna Grind 
Campus 
Roslagen Vigelsjö 

Campus 
Roslagen Solbacka 

676 
turtäthet 

Vardag 

06:36-08:05 4-19 12-17 

08:16-08:56 9 9 5 9 5 9 10 

09:09-12:24 11 11 7 11 7 11 15 

12:41-15:11 4 4 15 4 15 4 15 

15:23-16:06 5 4-7 3-15 4-7 3-15 4-7 10-12 

16:14-19:15   5-8 

19:25-20:55 - 5 1 5 1 5 15 

21:23-22:23 - 4-7 3-13 4 3 - 20 

22:48-01:46 - 2-4 - - - - 30 

Lördag, söndag och helgdag 

08-20 5 5 6 5 6 5 15 
TABELL 10 BYTESTID I MINUTER MELLAN STADSLINJER OCH 676 MOT NORRTÄLJE VID NORRTÄLJE BUSSTATION MED NY 

TIDTABELL 

 

Jämfört med de nuvarande bytestiderna har de minskat för resenärer som åker från Grind, 

Solbacka och Vigelsjö mot Stockholm på morgonen och förmiddagen och för samma resenärer 

som åker tillbaka på eftermiddagen och kvällen. På helgerna har bytestiderna förbättrats för alla 

linjerna med en bytestid på mellan 4-6 minuter jämfört med 1-9 som det är i dagsläget. 

 Nya hållplatser 8.2
Tillgängligheten är överlag mycket god i Norrtälje, det är endast ett fåtal områden som saknar 

kollektivtrafik som redan har behandlats i tidigare kapitel. Trots detta har två förslag till nya 

hållplatser gjorts som skulle kunna höja kvalitén på kollektivtrafiken. 

8.2.1 Norrtälje sjukhus 
I dagsläget finns endast en hållplats vid sjukhuset i södergående riktning på linje 656 och vill 

man åka in mot centrum med bussen måste man gå till hållplatsen Götgatan som ligger cirka 200 

meter längre bort, vilket kan vara mycket för en funktionshindrad person. I stället föreslås att 

hållplatsen Norrtälje sjukhus får en hållplats även i norrgående riktning på Drottninggatan. 

Alternativt att bussarna får en hållplats vid entrén till sjukhuset vilket skulle minska avstånden 

rejält men det kan bli vissa framkomlighetsproblem då det sker många transporter där.  
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FIGUR 15 KARTA ÖVER NORRTÄLJE SJUKHUS MED FÖRESLAGNA HÅLLPLATSER 

Anledningen till att en hållplats för 

norrgående bussar inte har placerats 

på samma gata där hållplatsen 

Norrtälje sjukhus ligger i dagsläget, 

är att gatan är enkelriktad. På 

Drottninggatan skulle en hållplats 

troligtvis kunna placeras precis i 

början av gatan, se bilden till 

vänster. Även en ny hållplats skulle 

kunna placeras vid Norrtälje badhus 

som för närvarande bara har en 

hållplats i södergående riktning.  

 

 

 

  

FIGUR 16 DROTTNINGGATAN I ÖSTLIG RIKTNING 
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8.2.2 Gamla stationsplan 
Då Norrtälje busstation inte ligger i anslutning till stadskärnan och dessutom är det ingen trevlig 

plats att vänta på bussen, därför skulle det kunna ha en hämmande effekt på 

kollektivtrafiksresenärer som vill ta bussen till centrum för att handla. Ett förslag är att använda 

hållplatsen Gamla stationsplan som närtrafiken idag använder. Rent avståndsmässigt ligger den 

inte mycket närmare stadskärnan än busstationen, men omgivningen är mycket trevligare, med 

en mataffär och ett bibliotek istället för en stor grusplan som fallet är vid busstationen.  

 

FIGUR 87 KARTA ÖVER NORRTÄLJE BUSSTATION OCH GAMLA STATIONSPLAN 

Det stora hindret är att bussarna måste köra en omväg om de ska trafikera både busstationen 

och Gamla stationsplan, dessutom ligger hållplatserna väldigt nära varandra. Därför ses förslaget 

om en omläggning av stadslinjernas körvägar i centrum som positivt, förslaget som har tagits 

fram av Cardipoint och Centrumutveckling i samband med den planerade nya bussterminalen. 

Förslaget skulle innebära att stadsbussarna inte alls trafikerar den nya bussterminalen utan 

istället angör en ny hållplats. I figuren nedan ses en skiss över förslaget.  
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FIGUR 18 SKISS ÖVER PLANERAD BUSSTERMINAL, CARDIOPOINT CENTRUMUTVECKLING 
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9 Diskussion 

 Behov av förändring? 9.1
Stadsbusstrafiken i Norrtälje har de senaste åren genomgått flera stor trafikomläggningar och 

frågan är om det skulle behövas ytterligare en? Nej, skulle jag säga. För linjerna och hållplatserna 

har under de senaste åren byggt på samma grund och troligen har stommen förblivit densamma 

på grund av att den fungerar bra. Därmed inte sagt nätet kan behövas justeras allt eftersom, men 

stommen är enligt mig bra i dagsläget.  

En förändring som varit på tapeten ett tag nu är hur linje 651 ska gå. Redan 2010 fanns planer 

på att slå ihop den med 658, problemet är bara att passagerarunderlaget inte finns för att ha 30-

minuterstrafik på 651, vilket 658 har i dagsläget. I framtiden kan det nog bli aktuellt då Färsna 

håller på att utvecklas med bostäder och dessutom med flerbostadshus vilket är det mest 

optimala under kollektivtrafikssynpunkt, många människor på en lite yta.  

 Justeringen av stadslinjernas tidtabell 9.2
Det största problemet som jag har upptäckt har varit anslutningen mellan stadslinjerna och 676. 

Min första tanke var att det inte skulle vara några problem att justera tidtabellen för att få det att 

fungera, men det visade sig inte vara så enkelt. Anledningen till det är att 676 har en 

oregelbunden tidtabell vilket gör det väldigt svårt att ha en regelbunden tidtabell för 

stadslinjerna. I nuläget har stadslinjerna en mer eller mindre regelbunden tidtabell hela 

trafikdygnet och jag insåg ganska snabbt att det inte skulle vara möjligt för att få en bättre 

anslutning.  

Det skulle dock inte räcka med att ha en oregelbunden tidtabell, dessutom har jag fått prioritera 

vilka avgångar som ska ha passning och inte. Prioritering har gällt de genomgående linjerna och 

där har jag prioriterat resenärer från Grind och Vigelsjö på morgon mot Stockholm och samma 

resenärer på eftermiddagen från Stockholm.  En av anledningarna till denna prioritering har 

varit att dessa områden ligger relativt långt från centrum och att det bor många personer där. En 

annan har varit att de södra områden som 656 och 657 trafikerar har närmare till 676 

hållplatser och att behovet av en anslutning vid Norrtälje busstation inte är lika stort.  

Att justera stadslinjernas tidtabell borde inte orsaka några större uppror och speciellt om man 

förklarar anledning till varför man gör det. I det här fallet tror jag att resenärerna även skulle 

godta att regelbundheten bryts en gång per dag för att få en bättre anslutning till 676. 

 Nya hållplatser 9.3
Efter att inventerat större delen av stadslinjenätet har jag sett två möjligheter att förändra 

linjedragningen en aning. Först är det Norrtälje sjukhus som i dagsläget bara har en hållplats i 

sydlig riktning på linje 656 och det har inte varit något problem så länge som bussnätet bestod 

av slingor. Nu är dock situationen en annan och jag tror att frågan har varit upp flera gånger men 

på grund av att gatan där hållplatsen är belägen i dagsläget är enkelriktad, har det inte lett någon 

vart. Mitt förslag som är att bygga en hållplats i nordlig riktning på Drottninggatan är en 

möjlighet att få en hållplats närmare sjukhusentrén, men det kommer att krävas ytterligare 

undersökningar om gatan är lämplig. Att sjukhuset som är en så pass viktig samhällsfunktion 

inte har en hållplats i båda riktningar är väldigt olyckligt eftersom den ska vara lättillgänglig för 

alla medborgare.  
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Den andra möjligheten är mer komplicerad. Under mina resor till Norrtälje upptäckte jag att 

busstationen ligger förhållandevis långt ifrån stadskärnan och det inte är särskilt trevligt att 

vänta på bussen vid busstationen. Därför började jag leta efter en möjlighet att leda in 

stadstrafiken närmare centrum, dock insåg jag snabbt att en stor del av charmen med den gamla 

stadskärnan var just att det var så lite trafik där och att om bussarna började köra igenom där 

skulle en stor del av charmen gå förlorad. Det bästa jag hittade var att använda den befintliga 

hållplatsen Gamla stationsplan som dock endast ligger 100 meter från busstationen. Att 

bussarna ska stanna vid båda hållplatserna verkar väldigt ologiskt och dessutom blir det en 

omväg. Lösningen skulle vara att enbart använda Gamla stationsplan, vilket var ett av förslagen i 

samband med den nya bussterminalen. Nackdelarna skulle ju vara att avståndet ökar vid byten 

mellan stadslinjerna och övriga linjer och dessutom kommer det att behövas ett flertal nya 

hållplatslägen. Fördelen skulle vara att få en hållplats närmare centrum och som skulle vara 

omgiven av stadsliknade byggnader och inte ett stort grusfält som fallet är idag vid busstationen. 

 Återinföra 676 i stadstrafiken? 9.4
Fram till för några sedan så skyltade vissa morgonavgångar på stadslinjerna om till 676 vid 

busstationen och fortsatte direkt mot Stockholm och på så vis slapp resenärerna ett byte. I 

dagsläget när 676 använder enbart stora dubbeldäckare känns det inte lika attraktivt och dessa 

bussar inte är gjorda för stadstrafik utan för regionala resor med få stopp. Frågan är om dessa 

avgångar skulle öka resandet, visst skulle det bli bekvämare men så värst mycket tid skulle inte 

spararas in då avgångarna skulle gå i högtrafik då 676 redan har en turtäthet på upp till 4 

minuter. Detta var anledningen till att genomföra en undersökning vid Campus Roslagens 

infartsparkering. Att ta reda på varför människor som bor i Norrtälje tar bilen en bit av resan 

och inte åker buss hela vägen. Just den gruppen människor skulle kunna gå att övertyga att åka 

buss hela vägen.  

Resultatet visade dock att det inte är särskilt troligt, då hälften angav att de inte skulle klara av 

vardagen om de åkte bussen hela vägen, de skulle lämna och hämta på förskola, lämna hunden 

på hunddagis eller skjutsa barnen till skolan. Detta gör det väldigt svårt att övertyga dem att 

lämna bilen hemma.  

Vilka skulle kunna lämna bilen hemma då, möjligen de 9 % som tog bilen till infartsparkering för 

att det var bekvämt, men de måste likväl gå hela vägen till hållplatsen och frågan är om inte 

bekvämligheten redan är borta där. 

 Lära av andra städer? 9.5
I rapporten har jag valt ut tre liknande städer och sett hur deras stadslinjenät ser ut. Vad gäller 

turtätheten ligger Norrtälje i framkant med 30-minuterstrafik, det är bara Eslöv som har bättre 

med sin 20-minuterstrafik. Alla städerna har en hållplats där alla linjerna passerar vilket 

möjliggör byten mellan linjerna, vad gäller bytestiden varierar den kraftigt mellan städerna och 

även där ligger Norrtälje bra till med 656 och 657 som ankommer och avgår samtidigt i vardera 

riktning. Och ingen stad är i närheten av Norrtäljes stadstrafik när det gäller trafikeringstiden.  

Vad gäller det trafiktekniska tycker jag som sagt att Norrtälje ligger bra till i jämförelsen. Det 

som dock saknas i Norrtälje och som alla andra städer har, är en mycket tydlig presentation av 

stadslinjerna. Eslöv och Boden har enkelsiffriga nummer på linjerna och alla städerna har olika 

färger för de olika linjerna. Detta ger en tydligare bild av hur stadsnätet ser ut och kan hjälpa 

resenärerna. I Norrtälje är stadstrafikens linjenummer blandade med landsbygdstrafiken och 

det är svårt att veta vilka linjer som tillhör stadsnätet och inte.  
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Det kan dock bli svårt att implementera en sådan förändring i Norrtälje då inga linjer inom SLs 

trafik har samma nummer men att alla stadslinjerna ska ha sammanhängande linjenummer 

borde ändå gå att ordna och dessutom att stadslinjerna i Norrtälje får en egen karta. 

 Ny tidtabell istället för nytt linjenät 9.6
I början av projektet var tanken att jag skulle komma med ett nytt linjenätsförslag som sedan 

skulle analyseras i Visum. Detta rann dock sakta ut i sanden då jag insåg att det nuvarande nätet 

fungerade bra (undantaget 651) och att det var bättre att komma med realistiska förslag som 

verkligen skulle kunna förbättra situationen för resenärerna i Norrtälje. Därför började jag 

fokusera på att förbättra dagens tidtabell istället för att rita om linjekartan.  

 Fortsatt arbete 9.7
Det var flera frågor som uppkom under arbetets gång som tyvärr inte behandlades, bland annat 

en analys av Närtrafiken och om den skulle kunna ersättas av de ordinarie stadslinjerna. På så 

vis skulle Närtrafikens resurser kunna användas på annat håll. Å andra sidan uppfyller 

Närtrafiken en viktig funktion i samhället och det behöver utredas väldigt noga innan en sådan 

förändring kan ske.  

Med tanke på Norrtäljes storlek är det troligt att många i staden cyklar och antagligen är det 

många som reser med 676, som cyklar till någon av dess hållplatser. I framtida studier bör 

cykelsitutatioen analyseras för att få en komplett bild.  
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10 Slutsatser 
 

1. Dålig anslutning mellan stadslinjer och 676 

Stadslinjenätet har idag dålig anslutning med 676 vilket kan påverka människors vilja att resa 

med kollektivtrafiken. Det är dock ett komplext problem på grund av 676s oregelbundna 

tidtabell vilket gör att stadslinjerna även måste ha en oregelbunden tidtabell för att få en bra 

anslutning. Detta räcker inte, det är även nödvändigt att prioritera vilken riktning av 656 och 

657 som ska ha passning beroende på brist på hållplatslägen vid busstationen.  

I det framtagna tidtabellsförslaget har bytestiderna minskat för resenärerna från områdena 

Grind, Solbacka och Vigelsjö. Dessvärre får då vissa områden i söder sämre bytestide jämfört 

med dagsläget, men dessa har i många fall en kortare väg till någon av 676s hållplatser.  

2. Linjenätet är i huvudsak bra 

Under arbetets gång har inga större brister uppenbarats i dagens linjenät och linjenätets 

stomme har varit densamma under en lång tid nu vilket ytterligare förstärker bilden av bra nät. 

Tillgängligheten är god för stora delar av tätorten förutom vissa områden, men dessa brister är 

väl kända och är svårlösta. Även turtätheten är väldigt bra i dagsläget med 30-minuterstrafik 

som standard och det är bra även jämfört med andra liknande städer.  

3. Nya utmaningar i framtiden 

Med utbyggnaden av bostadsområdet i Färsna kommer turtätheten att behövas se över på linje 

651 och även planera för en sammanslagning med linje 658. Det mest intressanta är dock 

planerna på den nya bussterminalen och hur stadslinjerna ska trafikera den nya terminalen. 

4. Norrtälje ligger i framkant jämfört med andra städer 

I jämförelse med Eslöv, Härnösand och Boden ligger Norrtälje i framkant vad gäller turtäthet och 

trafikeringstid. Det som saknas i Norrtälje är en tydlig presentation av linjerna, något som de 

andra städerna har lyckats bra med. Genom att låta stadslinjerna ha sammanhängande 

linjenummer och en egen karta skulle tydligheten öka.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Kvarsittande resenärer på linje 656 och 657 
656 Grind - Campus Roslagen 

 

Avgång 
Belastning 
Bangårdsgatan 

Avstigande 
Busstationen Kvarsittande 

05:37 5 4,9 0,1 

06:07 10,3 9,2 1,1 

06:37 9,2 6,4 2,8 

07:06 12,1 11,8 0,3 

07:36 11,3 13,3 -2 

08:06 8,1 7,8 0,3 

08:36 10 8,6 1,4 
09:06 12,2 7,7 4,5 
09:36 6,6 8 -1,4 
10:06 6,4 8,5 -2,1 
10:36 7,5 6,6 0,9 
11:06 7,1 6,6 0,5 
11:36 12,4 9,2 3,2 

12:06 6,4 6,8 -0,4 

12:36 5,4 5,8 -0,4 

13:06 7 8 -1 

13:36 7 8,8 -1,8 

14:06 9,8 12,2 -2,4 

14:36 8 9,7 -1,7 
15:06 7,2 9,3 -2,1 
15:36 4,5 5,7 -1,2 
16:06 5,1 7,4 -2,3 
16:36 4,5 4,3 0,2 
17:06 4 3,5 0,5 
17:36 2,7 2,4 0,3 

18:06 1,1 1,3 -0,2 

18:36 0,7 0,8 -0,1 

19:06 1,7 1,3 0,4 

19:36 1,2 0,9 0,3 

20:06 2,4 1,7 0,7 

20:36 1,2 0,6 0,6 
21:06 1 3,2 -2,2 
22:06 1 0,5 0,5 

 

 

 

 

  

656 Campus Roslagen-Grind 
 

 
Avgång 

Belastning 
Trädgårdsgatan 

Avstigande 
Busstationen Kvarsittande 

06:09 0,8 0,4 0,4 
06:38 1,2 0,8 0,4 
07:08 3,5 1,8 1,7 
07:40 6,2 3 3,2 

08:10 3,2 1,4 1,8 

08:40 2,1 1,9 0,2 

09:10 3,4 2,1 1,3 

09:40 2,1 2,2 -0,1 

10:10 2,2 1,5 0,7 

10:40 8,8 5,2 3,6 
11:10 3,4 3,1 0,3 
11:40 4,2 3,4 0,8 
12:10 6,6 6,9 -0,3 
12:40 4,3 2,5 1,8 
13:10 4,4 4,5 -0,1 
13:40 2,8 2,8 0 

14:10 4,9 4,5 0,4 

14:40 5,4 4,8 0,6 

15:10 6,8 5,7 1,1 

15:40 5,7 4,9 0,8 

16:10 5 5,3 -0,3 

16:40 2,3 1,7 0,6 
17:10 3,6 1,5 2,1 
17:40 2 1,3 0,7 
18:10 1,9 3,4 -1,5 
18:40 1,5 2,3 -0,8 
19:11 1,4 2,5 -1,1 
19:41 1 0,3 0,7 

20:11 2,9 1,4 1,5 

20:41 2,1 0,5 1,6 

21:11 1,5 0,3 1,2 

21:41 1,1 0,1 1 
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657 Vigelsjö-Campus Roslagen 
 

Avgång 

Belastning 
Tekniska 
huset 

Avstigande 
Busstationen Kvarsittande 

04:39 9,3 9,3 0 
05:09 5 5,1 -0,1 
05:39 7 5,5 1,5 
06:09 5 3 2 
06:23 9,4 8,8 0,6 
06:38 8,7 7,6 1,1 

07:08 3,5 3 0,5 

07:38 15,4 17,1 -1,7 

08:08 15,3 14,3 1 

08:38 17,6 14,4 3,2 

09:08 5 7,3 -2,3 

09:38 6,6 6,4 0,2 

10:08 5,3 6 -0,7 
10:38 8,8 8,1 0,7 
11:08 5,3 4,5 0,8 
11:38 6,7 6,2 0,5 
12:08 7 5,5 1,5 
12:38 7,2 10,3 -3,1 

13:08 11,2 9,2 2 

13:38 10,4 10,2 0,2 

14:08 18,6 15,6 3 

14:38 17,7 9,7 8 

15:08 12,6 13,5 -0,9 

15:38 7,9 4,7 3,2 

16:08 13,5 13 0,5 
16:38 9,4 7,9 1,5 
17:08 4,7 3,7 1 
17:38 3,1 2,4 0,7 
18:09 1,8 3 -1,2 
18:39 3,5 2,1 1,4 

19:09 4,3 2,5 1,8 

20:08 2,5 2 0,5 

21:08 1,7 1,7 0 

 

 

  

657 Campus Roslagen-Vigelsjö 
 

Avgång 
Belastning 
Bangårdsgatan 

Avstigande 
Busstationen Kvarsittande 

05:09 0 1 -1 

05:39 3,1 3 0,1 

06:09 4,3 3,5 0,8 

06:38 12 7 5 

07:08 4,8 4,3 0,5 

07:40 28 10 18 

08:10 16,3 6,9 9,4 

08:40 6,7 2,7 4 

09:10 4,4 2 2,4 

09:40 5,3 1,8 3,5 

10:10 3,5 2,3 1,2 

10:40 3,9 1,8 2,1 

11:10 5,9 2,8 3,1 

11:40 4 0,7 3,3 

12:10 4,4 3 1,4 

12:40 7,6 3,8 3,8 

13:10 3,1 2,4 0,7 

13:40 2,2 1,6 0,6 

14:10 6,8 5,1 1,7 

14:40 7,6 7 0,6 

15:10 3,7 1,7 2 

15:40 4,7 6 -1,3 

16:10 6,9 3,9 3 

16:40 0,3 0,3 0 

17:10 2,2 1,2 1 

17:40 2,3 1,7 0,6 

18:11 2,5 1,4 1,1 

18:41 0,5 0,3 0,2 

19:11 1 0,9 0,1 

19:41 0,5 0,5 0 

20:41 1 2 -1 

21:39 1 0 1 
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Bilaga 2 Föreslagen tidtabell 
 

 

 

 

656 Campus Roslagen - Grind
Måndag - Fredag

Var 30:e minut Var 30:e minut

Campus Roslagen 06:20 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 20 50 12:20 12:47 13:15 45 15 16:15 16:45

Vakten 06:24 06:54 07:24 07:54 08:24 08:54 09:24 09:54 24 54 12:24 12:51 13:19 49 19 16:19 16:49

Norrtälje busstation ank 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 33 03 12:33 13:00 13:28 58 28 16:28 16:58

Norrtälje busstation avg 06:05 06:35 07:05 07:35 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 35 05 12:35 13:02 13:30 00 30 16:30 16:45 17:00

Tunvägen 06:13 06:43 07:13 07:43 08:13 08:43 09:13 09:43 10:13 43 13 12:43 13:10 13:39 09 39 16:39 16:54 17:09

Grinds servicehus 06:15 06:44 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 45 15 12:45 13:12 13:41 11 41 16:41 16:56 17:11

Campus Roslagen 17:15 17:45 18:15 18:45 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 21:53 22:43

Vakten 17:19 17:49 18:19 18:49 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 21:57 22:47

Norrtälje busstation ank 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 21:28 22:05 22:55

Norrtälje busstation avg 17:15 17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:07 22:50 23:50 00:50 02:33 02:46

Tunvägen 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 19:09 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:15 22:56 23:56 00:56 02:39 02:52

Grinds servicehus 17:26 17:41 17:56 18:11 18:26 18:41 19:11 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:16 - - - - -

Solbackavägen 23:03 00:03 01:03 02:46 02:59

Lördag, söndag och helgdag

Var 60:e minut

Campus Roslagen 07:16 08:16 09:16 10:16 11:16 16 19:16

Vakten 07:20 08:20 09:20 10:20 11:20 20 19:20

Norrtälje busstation ank 07:28 08:28 09:28 10:28 11:28 28 19:28

Norrtälje busstation avg 06:30 07:30 08:30 09:30 10:30 11:30 30

Tunvägen 06:38 07:38 08:38 09:38 10:38 11:38 38

Grinds servicehus 06:39 07:39 08:39 09:39 10:39 11:40 40
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656 Grind - Campus Roslagen
Måndag - Fredag

Var 30:e minut

Solbackavägen 04:24

Grinds servicehus - 05:49 06:19 06:49 07:18 07:48 08:18 08:48 09:18 48 18 12:18 12:45 13:13

Tunvägen 04:28 05:08 05:21 05:50 06:06 06:20 06:39 06:50 07:09 07:19 07:49 08:19 08:49 09:19 49 19 12:19 12:46 13:14

Norrtälje busstation ank 04:36 05:17 05:30 05:59 06:15 06:29 06:48 06:59 07:18 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 59 29 12:29 12:56 13:24

Norrtälje busstation avg 06:01 06:31 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 01 31 12:31 12:58 13:26

Vakten 06:07 06:37 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 07 37 12:37 13:04 13:32

Campus Roslagen 06:13 06:43 07:13 07:44 08:14 08:44 09:14 09:44 14 44 12:44 13:11 13:39

Var 30:e minut

Grinds servicehus 14:13 43 13 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:13 18:28 18:43 19:13 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:16

Tunvägen 14:14 44 14 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:14 18:29 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:16

Norrtälje busstation ank 14:24 54 24 16:54 17:09 17:24 17:39 17:54 18:09 18:24 18:39 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:26

Norrtälje busstation avg 14:26 56 26 16:56 17:26 17:56 18:26 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:28

Vakten 14:32 02 32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 22:34

Campus Roslagen 14:39 09 39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 22:40

Lördag, söndag och helgdag

Var 60:e minut

 

Grinds servicehus 06:46 07:46 08:49 49 18:49

Tunvägen 06:47 07:47 08:50 50 18:50

Norrtälje busstation ank 06:56 07:56 08:59 59 18:59

Norrtälje busstation avg 06:58 07:58 09:01 01 19:01

Vakten 07:04 08:04 09:07 07 19:07

Campus Roslagen 07:10 08:10 09:13 13 19:13
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657 Campus Roslagen - Vigelsjö
Måndag - Fredag

Var 30:e minut

657X 657X

Campus Roslagen 05:21 05:51 06:21 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 09:50 10:20 50 20 12:20 12:47

Sjömansgatan 05:25 05:55 06:25 06:55 07:25 07:55 08:25 08:55 09:25 09:55 10:25 55 25 12:25 12:52

Norrtälje busstation ank 05:33 06:03 06:33 07:03 07:33 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 03 33 12:33 13:00

Norrtälje busstation avg 05:35 06:05 06:35 07:05 07:33 07:35 07:42 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 05 35 12:35 13:02

Vigelsjö (Lommarskolan) 05:44 06:44 06:44 07:15 07:42 07:45 07:51 08:15 08:45 09:15 09:45 10:15 10:45 15 45 12:45 13:12

Var 30:e minut

Campus Roslagen 13:15 45 15 17:15 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:46 21:53

Sjömansgatan 13:20 50 20 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:50 21:57

Norrtälje busstation ank 13:28 58 28 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 19:58 20:58 22:05

Norrtälje busstation avg 13:30 00 30 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 21:00 22:07 22:27

Vigelsjö (Lommarskolan) 13:40 10 40 17:40 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 21:09 22:16 22:26

Lördag, söndag och helgdag

Var 60:e minut

Campus Roslagen 10:16 16 19:16 20:16

Sjömansgatan 10:20 20 19:16 20:20

Norrtälje busstation ank 10:28 28 19:16 20:28

Norrtälje busstation avg 09:30 10:30 30 19:16

Vigelsjö (Lommarskolan) 09:40 10:40 40 19:16

657 Vigelsjö - Campus Roslagen
Måndag - Fredag

 Var 30:e minut

Vigelsjö (Lommarskolan) 04:51 05:06 05:21 05:31 05:51 06:06 06:21 06:36 06:50 07:20 07:50 08:20 08:50 09:20 50 20 12:20 12:47

Norrtälje busstation ank 04:59 05:14 05:29 05:39 05:59 06:14 06:29 06:45 06:59 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 59 29 12:29 12:56

Norrtälje busstation avg 05:01 05:31 06:01 06:31 06:47 07:01 07:31 08:01 08:31 09:01 09:31 01 31 12:31 12:58

Sjömansgatan 05:07 05:37 06:07 06:37 06:53 07:07 07:37 08:07 08:37 09:07 09:37 07 37 12:37 13:04

Campus Roslagen 05:14 05:44 06:14 06:44 07:01 07:15 07:45 08:15 08:45 09:15 09:44 14 44 12:44 13:11

Var 30:e minut

Vigelsjö (Lommarskolan) 13:15 15 45 17:45 18:16 18:46 19:16 20:16 21:16 22:16

Norrtälje busstation ank 13:24 24 54 17:54 18:24 18:54 19:24 20:24 21:24 22:24

Norrtälje busstation avg 13:26 26 56 17:56 18:26 18:56 19:26 20:26 21:26

Sjömansgatan 13:32 32 02 18:02 18:32 19:02 19:32 20:32 21:32

Campus Roslagen 13:40 40 10 18:10 18:39 19:09 19:39 20:39 21:39

Lördag, söndag och helgdag

Var 60:e minut

Vigelsjö (Lommarskolan) 09:51 51 19:51

Norrtälje busstation ank 09:59 59 19:59

Norrtälje busstation avg 10:01 01 20:01

Sjömansgatan 10:08 08 20:08

Campus Roslagen 10:15 15 20:15
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658 Solbacka - Norrtälje busstation

Måndag - fredag

 Var 30:e minut

Solbackavägen 05:08 05:32 05:57 06:22 06:33 06:49 07:06 07:17 07:47 08:17 08:47 09:19 49 19 12:19

Norrtälje busstation 05:18 05:42 06:07 06:32 06:43 06:59 07:16 07:29 07:59 08:29 08:59 09:29 59 29 12:29

Var 30:e minut

Solbackavägen 12:49 13:15 13:44 14:13 43 13 18:13 18:45 19:15 20:15 21:15

Norrtälje busstation 12:59 13:25 13:54 14:24 54 24 18:24 18:54 19:24 20:24 21:24

Var 60:e minut

Lördag, söndag och helgdag

Solbackavägen 06:47 08:49 49 18:49

Norrtälje busstation 06:57 08:59 59 18:59

658 Norrtälje busstation - Solbacka

Måndag - fredag

Var 30:e minut Var 30:e minut

Norrtälje busstation 05:40 06:10 06:35 07:05 07:35 08:00e 08:05 08:35 05 35 13:05 13:30 30 00 18:30

Solbacka 05:50 06:20 06:45 07:15 07:45 08:15 08:45 15 45 13:15 13:42 42 12 18:42

656 656 656 656 656

Norrtälje busstation 19:00 19:30 20:00 21:00 22:50 23:50 00:50 02:33 02:46

Solbacka 19:10 19:40 20:10 21:10 23:03 00:03 01:03 02:46 02:59

Lördag, söndag och helgdag

Var 60:e minut

Norrtälje busstation 08:30 30 19:30

Solbacka 08:40 40 19:40


