
 

 

Tågföljdens betydelse i tunnelbanan 

Gottfrid Jende 

 

 

 

Kandidatexamensarbete inom Samhällsbyggnad – inriktning Trafikteknik 

 

 

TSC-BT 16-004  

 

 

 

 

Institutionen för transportvetenskap 

Avdelning för Transportplanering, ekonomi och teknik 

Stockholm, Sverige 2016 



2 
 

Sammanfattning 

Trängsel i kollektivtrafiken kan åtgärdas inte endast genom ökning av kapaciteten utan även 

genom att den befintliga kapaciteten utnyttjas mer effektivt. En jämn belastning ger dels ett 

effektivare resursutnyttjande, dels likartade uppehållstider vid stationer och därmed bättre 

förutsättningar att hålla jämna intervall mellan tågen. Det förbättrar även komforten för 

resenärerna och därmed kollektivtrafikens attraktivitet, genom att antalet högt belastade tåg 

minskar. 

På en linje med kortvändningar och flera grenar – som grön linje i Stockholms tunnelbana – 

är en aspekt att tågföljden anpassas så att belastningen på de enskilda tågen blir så jämn som 

möjligt. Om ett tåg som går en kortare sträcka går efter ett tåg som går en längre sträcka 

kommer det första tåget ta merparten av resenärerna på den gemensamma sträckan, utöver de 

resenärer som är tvungna att resa med det tåg som går den längre sträckan. Om de istället går i 

motsatt ordning kommer tåget som går den kortare sträckan ta merparten av resenärerna på 

den gemensamma sträckan, vilket ger en jämnare belastning. 

Resandet på olika tåg för några olika tågföljder har undersökts med datorprogrammet Visum. 

Resultaten visar att tågföljden kan stora effekter på resenärernas fördelning mellan tågen. Vid 

en jämförelse mellan två regelbundet återkommande tågföljder framkommer markanta 

skillnader beroende på om de tåg som går en kortare sträcka går före eller efter de som går en 

längre sträcka, allt annat lika. 

Den nuvarande trafikeringen på grön linje i Stockholms tunnelbana är inte genomgående 

dålig, även om den har inslag som kan anses som mindre bra. De flesta av de undersökta 

alternativa tågföljderna ger förbättringar i vissa eller alla avseenden, men förbättringarna är 

mindre än skillnaderna mellan de renodlat bra eller dåliga fallen. Större förbättringar kan 

uppnås endast genom en större omarbetning av trafikeringen, även om mindre förändringar 

ger vissa positiva effekter. 

Det är svårt att enbart med förändringar i tågföljden helt utjämna skillnaderna mellan de tåg 

som utgår från Vällingby och Hässelby Strand, eller att markant öka kapacitetsutnyttjandet på 

de tåg som utgår från Alvik och Åkeshov. Därmed kvarstår en viss ineffektivitet även i de 

bästa alternativen. Ytterligare ändringar kan ge större effekter än vad ändringar av tågföljden 

enbart kan ge, men detta har inte undersökts mer systematiskt. 

 

 

 

Framsidesbilden visar trängsel på 08:06-tåget från Alvik mot Farsta Strand en dag i april 2016. Detta 

tåg hade utgått från Hässelby Strand, och vid avgång Alvik var utrymmet även för stående begränsat, 

trots att ett antal personer bestämde sig för att invänta nästa tåg. På det följande tåget, 08:08 mot 

Gullmarsplan, fanns lediga sittplatser.   
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1 Inledning 

Trängsel i kollektivtrafiken kan åtgärdas inte endast genom ökning av kapaciteten utan även 

genom att den befintliga kapaciteten utnyttjas mer effektivt. Flera aspekter kan påverka detta. 

På en linje med kortvändningar och flera grenar – som grön linje i Stockholms tunnelbana – 

är en aspekt att tågföljden anpassas så att belastningen på de enskilda tågen blir så jämn som 

möjligt.  

En jämn belastning ger dels ett effektivare resursutnyttjande, dels likartade uppehållstider vid 

stationer och därmed bättre förutsättningar att hålla jämna intervall mellan tågen. Det 

förbättrar även komforten för resenärerna och därmed kollektivtrafikens attraktivitet, genom 

att antalet högt belastade tåg minskar. 

Av de tre banorna i Stockholms tunnelbana har grön linje den mest komplexa trafikeringen, 

med (för närvarande) tre grenar i söder. I norr finns endast en gren, men denna trafikeras, 

förutom av de tåg som går hela vägen till Hässelby strand, även av ett stort antal som vänder 

vid olika mellanstationer: Alvik, Åkeshov och Vällingby. Olika tågföljder har prövats. Den 

nuvarande, som är mycket oregelbunden, är sannolikt fortfarande inte optimal. 

1.1  Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur tågföljden på grön linje i Stockholms tunnelbana 

påverkar resenärernas fördelning mellan tågen, och om en förändrad tågföljd kan ge ett bättre 

utnyttjande av kapaciteten.  

1.2  Avgränsning 

Den valda metoden (se nedan) innebär en begränsning i vilken tidsperiod som kan studeras, 

eftersom efterfrågematriser endast finns för en period på vardagar mellan klockan 06:00 och 

klockan 09:00, således endast under morgonens rusningsperiod, vilket med nödvändighet ger 

en avgränsning. För att undvika felaktiga resultat har den studerade perioden avgränsats 

ytterligare, och löper från 06:30 till 08:30. 

Av tidsskäl har vidare endast trafiken i södergående riktning studerats. Att denna riktning 

valts beror på att linjen till Hässelby Strand framstår som särskilt intressant, med en komplex 

trafikering med vändning på fyra olika platser. Denna kan bäst studeras för södergående 

riktning, som är den riktning som rusningstrafiken går i under denna tid och på denna del av 

linjen. 

1.3  Metod 

Resandet med de aktuella tågen har beräknats med datorprogrammet PTV Visum. Detta 

program används av Trafikförvaltningen för att simulera effekter av linjeomläggningar och 

dylikt, och samma nätverk har legat till grund för detta arbete. 

Trafikförvaltningens modell är dock inte helt lämplig för detta ändamål, eftersom den utgår 

från tidsintervallen mellan tåg snarare än deras exakta avgångstider, något som gör 

tågföljdens betydelse mindre. Därför har den modifierats för att använda tidtabellsbaserad 

beräkning, vilket innebär att hänsyn tas till de angivna avgångstiderna. 
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Den av trafikförvaltningen inlagda tunnelbanetrafiken är även kraftigt förenklad jämfört med 

verkligheten, varför den även i beräkningen av nuläget har fått ersättas med en mer exakt 

modell av trafiken. Andra liknande fel har inte kunnat åtgärdas inom ramen för detta arbete. 

Ytterligare uppgifter om metoden och studerade alternativ återfinns i avsnitt 3. 
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2 Litteraturstudie 

2.1  Tågföljdens betydelse 

Det är önskvärt att alla turer längs ett kollektivtrafikstråk har ett likartat kapacitetsutnyttjande. 

Belastningen har nämligen påverkan på systemets prestanda; en hög belastning ger bland 

annat större tidsåtgång för av- och påstigning och därmed längre uppehållstider vid 

stationerna. Ett ojämnt utnyttjande av olika turer innebär att endast vissa kommer drabbas av 

de förlängda stationsuppehållen, vilket i praktiken innebär att de olika turerna inte kan hålla 

samma tidtabell. I ett trafiksystem där omkörningar eller förbigångar inte är möjliga, till 

exempel många spårburna system, medför detta att de mindre belastade turerna kommer hinna 

ikapp de mer belastade, vilket ger en trafik med ojämna intervaller och därigenom ytterligare 

ökar skillnaderna mellan olika turer. (Storstockholms Lokaltrafik 2010; Stockholms läns 

landsting 1975; Sveriges Kommuner och landsting och Trafikverket 2012) 

Förseningar är problematiska inte endast omedelbart, utan även därigenom att de påverkar 

uppfattningen om kollektivtrafiken. Förseningar, eller enbart risken för sådana, innebär att 

reseuppoffringen ökar. Enligt Statens institut för kommunikationsanalys (2009) värderas 

förseningstid 2,5 gånger högre än vanlig åktid, medan Hydén (2008) citerar studier som sätter 

värdet till 4 gånger eller, i ett annat fall, till så mycket som 9 gånger värdet för vanlig åktid. 

Förutom tidhållningen kommer en ojämn fördelning av belastningen även påverka komforten. 

Merparten av resenärerna befinner sig på de mer belastade turerna, och riskerar där att 

uppleva trängsel, vilket kan bidra till en negativ uppfattning om kollektivtrafiken. Hydén 

(2008) anger till exempel att stående resenärers tid i spårtrafik värderas 1,1–1,3 gånger högre 

än annan åktid, och att detta ökar ytterligare om de stående resenärerna dessutom upplever 

trängsel. Samtidigt kan de mindre belastade turerna mycket väl ha outnyttjad kapacitet, vilket 

är ineffektivt. Storstockholms Lokaltrafik (2010) menar att komfortens betydelse kommer 

öka, och konstaterar: 

Att kapaciteten inte överskrids i spårsystemet kan tyckas vara en orealistisk 

beskrivning av verkligheten, eftersom många resenärer vittnar om en stundtals 

mycket besvärande trängsel. … [Det] är mycket stora variationer från dag till dag, 

mellan olika tåg under maxtimmen och även mellan vagnarna i tågen. 

Svårigheterna att åstadkomma ett jämnt utnyttjande av kapaciteten ökar när samma stråk 

trafikeras av flera linjer. I det fallet uppstår även en risk för störningar på den plats där 

linjernas gemensamma sträcka börjar, i och med att försenade turer riskerar att missa sin 

tidlucka på den gemensamma sträckan (Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket 

2012). Kortvändningar och flera linjegrenar gör det även svårare att upprätthålla de jämna 

intervall som är önskvärda för att få en jämn belastning. Glover (2003), som skriver om 

Londons tunnelbana, men vars kommentarer om trafikeringsfrågor synes vara tillämpliga 

även för andra system, menar att ”den bästa enskilda lösningen … är att köra en tät trafik” 

(min översättning), men även att spårkapaciteten och själva fordonen måste utnyttjas så 

effektivt som möjligt. 
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Tunnelbana 1 i Stockholm, den så kallade gröna linjen, kan beskrivas som ett sådant stråk 

trafikerat av flera linjer. I söder finns tre grenar; i norr finns endast en, men eftersom 

trafikunderlaget inte motiverar att alla tåg går hela vägen till Hässelby Strand sker 

tågvändningar även vid flera andra stationer. Tågföljden är av stor betydelse för att 

belastningen på de olika tågen skall bli så jämn som möjligt, och var en tid föremål för en del 

försök. (Stockholms läns landsting 1975) 

Till tågföljdens betydelse bidrar det vedertagna faktumet (nämnt bland annat av Sveriges 

Kommuner och Landsting och Trafikverket 2012) att de exakta avgångstiderna förlorar sin 

betydelse för merparten av resenärerna när turtätheten går under tio minuter. Därmed kommer 

resenärerna inte sträva eter att resa med ett visst tåg, utan anlända till stationen mer eller 

mindre likformigt (förutsatt att merparten inte anländer med en anslutande förbindelse), och 

sedan avresa med första möjliga tåg.  

Effekterna av detta har beskrivits – rent teoretiskt, således utan att tillämpas på någon verklig 

linje – av Bexelius (1942). I hans uppsats om ”psykotekniska lagar för trafiken” formuleras 

vad han kallar lagen om trafikens tillrinning, som framförallt syftar till att beskriva ett något 

annat fall än vad som är aktuellt här, men som utan svårighet kan utvidgas till att vara 

användbar för resonemanget om tågföljder. Bexelius skriver att ”trafikens tillrinning är så 

fördelad, att en dubbleringstur som regel skall inläggas under intervallets senare hälft, för att 

dubbleringsturen skall få samma tillrinning som de ordinarie turerna”. Vid tät trafik kommer 

resenärerna anlända i konstant takt till stationerna, vilket skapar en stor känslighet för 

skillnader i intervall mellan olika turer.  

Bexelius beskriver en teoretisk busslinje, på vilken dubbleringsturer sätts in efter de ordinarie 

turerna. Resenärernas likformiga ankomst till hållplatserna innebär att dubbleringsturerna får 

färre resenärer än de ordinarie, vilket i sin tur leder till att de närmar sig ordinarieturerna i 

tiden, något som ytterligare minskar skillnaderna i belastning i en självförstärkande process. 

Resultatet är att dubbleringen visserligen fördubblar platsutbudet, men däremot inte får någon 

större inverkan på den trängsel som resenärerna upplever på ordinarieturerna. 

Resonemanget är direkt tillämpligt exempelvis på de fall där ett tåg mot Högdalen följer 

direkt efter ett mot Hagsätra, men med en viss utvidgning även på följande exempel. Om tre 

linjer utgår från Åkeshov, Hässelby Strand och Vällingby, i den ordningen och med jämna 

intervall mellan tågen, kommer vardera linjen ta en tredjedel av resenärerna från Åkeshov och 

stationerna söder därom. Linjen från Hässelby Strand kommer ta två tredjedelar av 

resenärerna från stationerna mellan Vällingby och Ängbyplan, medan linjen från Vällingby 

tar en tredjedel. Resenärerna från Johannelund och bortom reser naturligtvis med linjen från 

Hässelby Strand. 

I detta exempel hanterar linjen från Hässelby Strand alltså två tredjedelar av efterfrågan 

mellan Vällingby och Ängbyplan, och allt resande bortom Vällingby, vilket sammanlagt ger 

mer än dubbelt så hög belastning på linjen från Hässelby Strand som på linjen från Vällingby. 

På sträckan mellan Vällingby och Ängbyplan kan tågen från Hässelby Strand betraktas 

ordinarieturerna som i Bexelius’ resonemang, och tågen från Vällingby som 

förstärkningsturerna. Om dessa två linjer går i motsatt ordning – tågföljden Åkeshov, 
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Vällingby, Hässelby Strand – kommer linjen från Vällingby ta två tredjedelar av resandet från 

Vällingby och söderut, medan linjen från Hässelby Strand används av en tredjedel av dessa 

resenärer och dessutom av samtliga resenärer från Johannelund och bortom, vilket ger en 

jämnare belastning. 

2.2  Historisk bakgrund 

Grön linje är den äldsta linjen i Stockholms tunnelbana. Den förbinder de södra och västra 

förorterna via viktiga bytespunkter som Gullmarsplan, Slussen, T-Centralen, Odenplan och 

Fridhemsplan. Linjen går enbart genom Stockholms kommun. Den nuvarande sträckningen 

och trafikeringen är resultatet av successiva utbyggnader och förändringar. 

Linjerna söderut härstammar från spårvägslinjerna 8 och 19. År 1933 öppnades en tunnel för 

dessa linjer från Slussen till Skanstull, och 1946 lades linjerna om för att anpassa ytterligare 

delar till tunnelbanedrift. 1950 ersattes spårvägslinje 8 av tunnelbanelinje 18, med delvis 

samma sträckning. Samtidigt ställdes linje 19 om till tunnelbanedrift på sträckan Slussen – 

Gullmarsplan, och året efter till Stureby. Tunnelbanan förlängdes succesivt söderut till 

nyexploaterade områden, och idag slutar linje 18 och 19 i Farsta Strand respektive Hagsätra. 

Den nuvarande linje 17 till Bagarmossen, långt senare förlängd till Skarpnäck, tillkom 1958; 

sedan dess har grön linje haft tre grenar söderut. (Alfredsson, Berndt och Harlén 2000; Lange 

1998) 

Linjesträckningen norrut (geografiskt västerut) härstammar från de spårvägslinjer som 

tidigare förband Bromma med innerstaden. Av de som mest tre grenarna kom endast en, linje 

11, att ställas om till tunnelbanedrift. Linjen följde de äldre spårvägslinjerna fram till Alvik, 

och fortsatte sedan på den 1944 öppnade Ängbybanan, redan från början anpassad för 

tunnelbanetrafik, fram till Islandstorget. 1952 öppnades tunnelbanan Hötorget – Thorildsplan, 

samtidigt som linje 11 ställdes om till tunnelbanedrift och förlängdes till Vällingby. 

Tunnelbanan har senare förlängts ytterligare och slutar nu i Hässelby strand. (Jacobson 1998; 

Stockholms läns landsting 1975) 

Redan från 1944 trafikerades Ängbybanan av en förstärkningslinje, linje 11Å med yttre 

ändstation i Åkeshov, där det vid denna tid fanns en vändslinga. Även linje 11Å togs över av 

tunnelbanan, och tågvändningarna i Åkeshov har från spårvägstiden till idag varit ett inslag i 

trafiken på den västra tunnelbanan. Vid tunnelbaneomställningen 1952 tillkom även tåg med 

ändstation i Alvik, som ersättning för den avkortade spårvägslinje 12. År 1957 bands de södra 

och västra tunnelbanelinjerna samman, och linje 11 med varianter ersattes av förlängda linjer 

söderifrån, men principen med vändningar vid flera olika stationer har bestått. Vilken linje 

som vänt på vilken plats har dock varierat. (Alfredsson, Berndt och Harlén 2000; Jacobson 

1998) 

Även tågföljden har varit föremål för en del förändringar. Den år 1970 införda 

trafikeringsprincipen, som återges av Stockholms läns landsting (1975), kan vara av intresse. 

Tågföljden var då 17, 28, 18, 29 och 19, vilket norrut innebar tåg mot Vällingby, Åkeshov, 

Hässelby Strand, Odenplan och Alvik. I södergående riktning var ordningen densamma 

(vilket innebar bland annat att tåg utgående från Odenplan gick omedelbart efter tåg från 

Hässelby Strand), och destinationerna var då Bagarmossen, Hökarängen, Farsta Strand, 
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Högdalen och Hagsätra. Detta mönster upprepade sig i jämna tiominutersintervall. 28 och 29 

var förstärkningslinjer till linje 18 respektive 19.  

2.3  Förutsättningar 

Grön linje är som nämnts den äldsta av Stockholms tre tunnelbanelinjer; standarden är i vissa 

avseenden, bland annat kurvradier, lägre än för de senare byggda linjerna. Linjen hade även 

de lägsta anläggningskostnaderna av de tre linjerna, även i reellt värde. Reshastigheten 

inklusive uppehåll är 30 km/h. Den sammanlagda längden är 41,5 km, vilket fördelas på de tre 

grenarna i söder till Hagsätra, Farsta Strand och Skarpnäck. Den längsta sträcka ett tåg kan 

framföras är 29 km från Hässelby Strand till Farsta Strand. Linjen betjänar 49 av de 100 

stationerna i Stockholms tunnelbanesystem. (Alfredsson, Berndt och Harlén 2000; 

Stockholms läns landsting 1975) 

Linjen är dimensionerad för ett minsta intervall mellan tågen på 90 sekunder, det vill säga 1 ½ 

minut (något som bland annat varit avgörande för utformningen av station Slussen). I 

praktiken har den högsta turtätheten varit ett tåg varannan minut, motsvarande 30 tåg per 

timme och riktning (Stockholms läns landsting 1975). Den tidigare beskrivna 

trafikeringsprincipen från 1970 utnyttjade denna kapacitet fullt ut, med fem linjer i 

tiominuterstrafik, vilket ger 30 tåg på den gemensamma sträckan. Även i modern planering 

anses denna turtäthet möjlig; så anger till exempel Storstockholms Lokaltrafik (2010) att grön 

linje skall ha 30 tåg mellan Alvik och Gullmarsplan i vardera riktningen i maxtimmen. För 

närvarade förekommer dock treminutersintervall även under rusningstid, vilket innebär att 

kapaciteten inte utnyttjas fullt ut.  

Skillnaden mellan det dimensionerande tågintervallet på 90 sekunder och det faktiska på 120 

sekunder ger en störningsmarginal på 30 sekunder. Stockholms läns landsting (1975) påpekar 

att tätare trafik ”är teoretiskt möjlig, men innebär att trafiken blir mer störningskänslig”. 

Storstockholms Lokaltrafik (2010) förordar en utredning av möjligheterna att höja kapaciteten 

till 36 tåg per timme. Detta skulle ge intervall mellan tågen på 100 sekunder, med en marginal 

på endast 10 sekunder. För röd linje, vars signalsystem skall förnyas, föreslås på sikt en 

”avsevärt tätare” trafikering. I det följande antas dock ett tåg varannan minut vara den högsta 

möjliga turtätheten.  

Grön linje har anslutning till andra tunnelbanelinjer vid T-centralen, Gamla Stan, Slussen och 

Fridhemsplan, och betjänar högt belastade stationer som Gullmarsplan, Odenplan och 

Hötorget. Å andra sidan ligger stationerna med lägst antal trafikanter i många fall även de på 

grön linje: Ängbyplan, Skogskyrkogården, Stora Mossen, Tallkrogen, och den minst 

utnyttjade av alla stationer, Johannelund. Linjen har omkring 500 000 resenärer en 

vintervardag, varav en dryg fjärdedel mellan 07:30 och 08:30. (Alfredsson, Berndt och Harlén 

2000; Storstockholms Lokaltrafik 2012) 

På linjen mot Hässelby Strand sker tågvändningar även i Vällingby, Åkeshov och Alvik, och 

söderut vänds i rusningstrafik tåg förutom vid ändstationerna även i Högdalen, Hökarängen 

och Gullmarsplan. Samtliga dessa stationer är anpassade för att vändande tåg inte skall hindra 

övrig trafik. Alvik, Hökarängen och Gullmarsplan har vändspår bortom stationerna, medan 
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Vällingby, Åkeshov och Högdalen har särskilda plattformsspår för vändande tåg. Högdalen, 

Vällingby och Råcksta används även för tåg till och från depåerna. 

2.4  Nuvarande trafikering 

Rådande tidtabell för morgontrafiken vardagar framgår av bilaga 1. I denna finns endast tåg 

som passerar tullsnitten från förorterna till innerstaden, det vill säga tåg norrut som utgår från 

Gullmarsplan eller bortom och tåg söderut som utgår från Alvik eller bortom. Denna 

begränsning innebär i praktiken endast att ett mindre antal tåg som utgår från Odenplan före 

rusningstidens början har utelämnats.  

Som framgår är trafiken idag mindre regelbunden än det tidigare upplägg som återgivits ovan, 

och kapaciteten på 30 tåg per timme utnyttjas inte fullt ut. I riktning söderut passerar 28 tåg 

Alvik mellan klockan 07:00 och 07:59, och 25 tåg mellan klockan 08:00 och 08:59.  

Under den första av dessa tidsperioder går nio tåg mot Skarpnäck, åtta tåg mot Farsta Strand 

och sju tåg mot Hagsätra, samt ett tåg mot Hökarängen och tre tåg mot Högdalen. 

Utgångsstationerna är Hässelby Strand för tolv av dessa tåg, medan sju tåg utgår fån 

Vällingby, åtta tåg från Åkeshov och endast ett från Alvik. Under timmen från klockan 08:00 

passeras Alvik av sex tåg mot Skarpnäck, sex tåg mot Farsta Strand, sju tåg mot Hagsätra, två 

tåg mot Gullmarsplan och fyra tåg mot Högdalen; av dessa tåg utgår nio från Hässelby Strand, 

sex från Vällingby, fem från Åkeshov och fem från Alvik. 

Som framgår av tabell 1 nedan växlar tågföljden söderut, från det att det första tåget mot 

Skarpnäck passerar Alvik 06:36 och fram till cirka 08:20 mellan 17, 18, 19 (eller 19, 17, 18, 

som det visas i tabellen för att tydliggöra mönstret; röd bakgrund) och 17, 19, 18 (eller 19, 18, 

17; blå bakgrund). Enstaka tåg under denna period kan inte inordnas i något mönster. Flera 

tåg på linje 19 (och ett på linje 18) följs omedelbart av ett annat tåg på samma linje, och det är 

värt att lägga märke till att i två fall tåg mot Hagsätra följs två eller tre minuter senare av ett 

tåg mot Högdalen. Det är inte uppenbart vilken funktion de senare tågen fyller. 

Tabell 1. Avgångstider från Hässelby Strand, Vällingby, Åkeshov och Alvik för de sydgående 

tåg som passerar Alvik mellan 06:25 och 08:22. 

Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

06:05 06:09 06:17 06:25 19 Hagsätra 

06:08 06:12 06:20 06:28 19 Högdalen 

   06:32 18 Farsta Strand 

 06:20 06:28 06:36 17 Skarpnäck 

06:19 06:23 06:31 06:39 19 Hagsätra 

 06:26 06:34 06:42 17 Skarpnäck 

   06:45 18 Farsta Strand 

06:27 06:32 06:40 06:47 19 Hagsätra 

 06:34 06:43 06:50 17 Skarpnäck 

 06:38 06:46 06:54 18 Farsta Strand 

06:36 06:41 06:49 06:57 19 Hagsätra 

  06:52 07:00 17 Skarpnäck 

 06:47 06:55 07:03 18 Farsta Strand 
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Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

06:44 06:49 06:57 07:05 19 Hagsätra 

 06:51 06:59 07:07 18 Farsta Strand 

  07:01 07:09 17 Skarpnäck 

06:50 06:55 07:03 07:11 19 Högdalen 

 06:57 07:05 07:13 19 Hagsätra 

  07:07 07:15 17 Skarpnäck 

06:56 07:01 07:09 07:16 18 Farsta Strand 

  07:10 07:18 19 Hagsätra 

07:00 07:05 07:13 07:20 17 Skarpnäck 

   07:22 18 Farsta Strand 

07:04 07:09 07:17 07:24 17 Skarpnäck 

 07:10 07:19 07:26 19 Hagsätra 

  07:20 07:28 18 Hökarängen 

07:10 07:15 07:23 07:30 18 Farsta Strand 

 07:16 07:25 07:32 17 Skarpnäck 

07:14 07:19 07:27 07:35 19 Hagsätra 

07:17 07:22 07:30 07:37 18 Farsta Strand 

  07:31 07:39 19 Högdalen 

 07:25 07:34 07:41 17 Skarpnäck 

07:23 07:28 07:36 07:44 19 Hagsätra 

07:26 07:31 07:39 07:46 18 Farsta Strand 

  07:40 07:48 17 Skarpnäck 

07:30 07:35 07:43 07:50 19 Hagsätra 

 07:37 07:46 07:53 19 Högdalen 

07:35 07:40 07:48 07:56 18 Farsta Strand 

  07:50 07:58 17 Skarpnäck 

07:41 07:46 07:54 08:01 19 Hagsätra 

   08:04 17 Skarpnäck 

07:45 07:50 07:58 08:06 18 Farsta Strand 

 07:52 08:00 08:08 19 Gullmarsplan 

07:50 07:55 08:03 08:10 19 Hagsätra 

  08:05 08:13 17 Skarpnäck 

 07:59 08:08 08:15 18 Farsta Strand 

07:58 08:03 08:11 08:18 19 Hagsätra 

  08:12 08:20 17 Skarpnäck 

 08:06 08:15 08:22 18 Farsta Strand 

 

De två tydliga mönstren avseende tågföljd avspeglas i linjenummer och destination, men det 

är däremot svårt att finna något mönster beträffande utgångsstation. Alla tre linjer har tåg som 

utgår från såväl Hässelby Strand som Vällingby och Åkeshov, och det går inte heller att se att 

någon viss ordning har eftersträvats vid tidtabellsläggningen.  

Påfallande är att två tåg från Hässelby Strand flera gånger följer efter varandra, och att tåg 

från Vällingby ofta går nära efter tåg från Hässelby Strand. Detta är mindre optimalt, eftersom 

det som redan nämnts riskerar att leda till att det första av tågen blir högre belastat än det 

senare.  
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Från 08:18 och en timme därefter upprepas nedanstående komplicerade mönster tre gånger, 

med vissa variationer. Tågföljden är 19, 17, 18, 19, 19, 19, 17, 18, 19. Efter denna period blir 

trafiken glesare och mer regelbunden. 

Tabell 2. Avgångstider från Hässelby Strand, Vällingby, Åkeshov och Alvik för de sydgående 

tåg som passerar Alvik mellan 08:18 och 09:18. 

Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

07:58 08:03 08:11 08:18 19 Hagsätra 

  08:12 08:20 17 Skarpnäck 

 08:06 08:15 08:22 18 Farsta Strand 

   08:25 19 Hagsätra 

08:07 08:12 08:20 08:27 19 Hagsätra 

  08:21 08:29 19 Gullmarsplan 

08:11 08:16 08:24 08:31 17 Skarpnäck 

 08:17 08:26 08:33 18 Farsta Strand 

   08:36 19 Högdalen 

08:17 08:22 08:30 08:38 19 Hagsätra 

  08:32 08:40 17 Skarpnäck 

 08:27 08:35 08:43 18 Farsta Strand 

   08:45 19 Högdalen 

08:27 08:32 08:40 08:48 19 Hagsätra 

  08:42 08:50 19 Högdalen 

 08:37 08:45 08:53 17 Skarpnäck 

08:35 08:40 08:48 08:56 18 Farsta Strand 

   08:58 19 Högdalen 

08:39 08:44 08:52 09:00 19 Hagsätra 

  08:54 09:02 17 Skarpnäck 

   09:04 19 Högdalen 

 08:50 08:58 09:06 18 Farsta Strand 

08:48 08:53 09:01 09:09 19 Hagsätra 

08:50 08:55 09:03 09:11 19 Högdalen 

  09:05 09:13 17 Skarpnäck 

   09:16 18 Farsta Strand 

08:57 09:02 09:10 09:18 19 Högdalen 
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3 Metod 

Passagerarantalet på olika tåg har simulerats med datorprogrammet PTV Visum. Detta 

program används av Trafikförvaltningen för att undersöka effekter av förändrad trafik, och 

den modell som används i det sammanhanget har varit utgångspunkt för den som använts i 

detta arbete.  

Vissa modifieringar har krävts för att erhålla användbara resultat. Trafikförvaltningen 

använder Visums ”headway-based” beräkningssätt, vilket innebär (PTV Group 2015) att 

programmet endast tar hänsyn till intervallen mellan olika tåg på en viss linje, utan att beakta 

de exakta avgångs- och ankomsttiderna. Detta är tillräckligt för att bedöma till exempel 

effekten av att en hel linje inrättas eller dras in, men användning av denna inställning riskerar 

att medföra att betydelsen av tågföljden och andra tidtabellsmässiga överväganden 

underskattas.  

I detta arbete har beräkningarna därför istället utförts ”timetable-based”, det vill säga med 

hänsyn till varje tågs eller turs exakta avgångstid, vilket bör ge en mer exakt bild av 

resenärsfördelningen. Vidare har det varit nödvändigt att fullständigt ersätta den trafikering 

som i ursprungsmodellen finns inlagd för grön linje, eftersom den var kraftigt förenklad och 

endast i mycket stora drag kunde sägas överensstämma med den komplexa tidtabell som 

framgår av bilagan. 

För att erhålla större exakthet skulle det vara önskvärt att även anslutande linjer, i synnerhet 

rena matarlinjer i förorterna, hade korrekta tider inlagda, men att kontrollera detta hade varit 

så synnerligen tidskrävande att det får anses omöjligt. Detta är i ett avseende beklagligt, 

eftersom även anpassning av anslutningarna potentiellt skulle kunna vara en metod för att 

jämna ut skillnader i belastning mellan olika tåg.  

Flera fel i modellen är kända, bland annat är stora delar av innerstadens bussnät felaktigt, då 

det baserar sig på det som fanns före den omläggning som genomfördes år 2015. 

Förutsättningarna är dock i detta avseende desamma för alla alternativ, och syftet med detta 

arbete är inte att beräkna resandeantalet i absoluta tal utan att undersöka förändringar mellan 

olika alternativ. 

Visum tar inte heller hänsyn till belastningen på olika tåg på så sätt att resenärer kommer 

tvingas vänt på ett senare tåg (PTV Group 2015), vilket beroende på grad av belastning kan 

göra resultatet missvisande. Praktisk erfarenhet visar att resenärer inte helt sällan inväntar ett 

senare tåg om det som först anländer har en hög beläggning.  

Inte heller simuleras de olika tiderna för olika tåg, med åtföljande tågkänning för de mindre 

belastade tågen, av Visum; för att undersöka detta krävs mer avancerade program. Därmed 

finns inte heller den självförstärkande effekt, där ett mindre belastat tåg bakom ett mer 

belastat tar en succesivt minskande andel av resenärerna, med i resultatet. 

Det huvudsakligen använda utdanat utgörs av upplysningar om resenärsantal på specifika tåg 

vid passage av en specifik station. Här används resenärsantalet vid Alvik för att undersöka 
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effekten av olika utgångsstationer, och vid Gullmarsplan för att undersöka effekten av olika 

destinationer. 

Beräkningarna har utförts för tiden mellan klockan 06:00 och klockan 09:00, vilket är den tid 

som den av Trafikförvaltningen använda efterfrågematrisen omfattar. För att undvika 

eventuella missvisande resultat för tåg vars färd endast delvis infaller under denna tid har 

redovisningen av resultat ytterligare inskränkts till att endast omfatta tåg som passerar Alvik 

mellan klockan 06:30 och 08:30. 

3.1  Nuläge 

Inledningsvis har resenärsantalen i nuläget beräknats för att illustrera dagens situation samt ge 

en utgångspunkt för jämförelser med andra alternativ. Nuvarande trafikering har beskrivits på 

annan plats.  

3.2  Alternativ 1 

Det första alternativa trafikeringsmönstret som undersökts framgår av tabell 3 nedan. Tills 

vidare sker större förändringar endast i den norra delen av linjen; destinationerna är 

oförändrade, med undantag endast för att tåg mot Högdalen har lagts före i stället för efter tåg 

mot Hagsätra. Då slutstationerna är desamma som i dagsläget är även tågens 

linjetillhörigheter oförändrade. Av detta följer även att det fortsatt inte finns något samband 

mellan tågens utgångs- och slutstationer.  

De förändringar som gjorts i norra delen av linjen är inte heller radikala: avgångstiderna från 

respektive station har i de flesta fall förändrats endast få minuter, och endast i några enstaka 

fall har tiderna ändrats i större grad. Antalet tåg från respektive station är oförändrat, och 

därmed även utbudet. Trots detta är det övergripande mönstret tydligt annorlunda jämfört med 

den nuvarande trafikeringen. 

Vid utarbetandet av detta alternativ har målet varit att få så jämna intervall som möjligt 

mellan de tåg som utgår från Hässelby Strand, utan att förändra antalet sådana tåg. Mellan 

dessa har tåg från Vällingby, Åkeshov och Alvik placerats in nära de tider som dessa tåg idag 

avgår på. Den tågföljd som då uppkommer är i huvudsak Vällingby, Hässelby Strand, 

Åkeshov, Hässelby Strand, med vissa variationer, under den tid som trafiken är tätast. Före 

07:15 och efter 08:10 är trafiken glesare, och under denna tid går det två andra tåg mellan 

varje tåg från Hässelby Strand.  

Den exakta trafikeringen framgår av bilaga 2. Resultaten för detta alternativ framgår av 

avsnitt 4.2. 

3.3 Alternativ 2 

Detta alternativ är en variation av det föregående, utarbetat efter delvis andra principer: här är 

utgångspunkten att ett tåg från Vällingby aldrig skall följa ett tåg från Hässelby Strand, medan 

däremot två tåg utgående från Hässelby Strand får följa efter varandra. Detta ger en mindre 

jämn trafik från Hässelby Strand, men potentiellt större resandeantal på tågen från Vällingby.  
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Liksom i det föregående alternativet är de enskilda förändringarna relativt små, men 

tillräckliga för att förändra trafikeringsprincipen avsevärt. Trafiken söder om Alvik i detta 

alternativ är densamma som i alternativ 1, och därmed även närmast identisk med den 

nuvarande. 

Trafikeringen framgår av bilaga 3. Observera att den där återgivna tabellen inte täcker hela 

den tidsperiod som simuleringen omfattar; under perioderna före och efter den tid som 

tabellen täcker sammanfaller detta alternativ med alternativ 1.  

3.4 Alternativ 3 och 4 

De följande två varianterna syftar till att undersöka om någon viss tågföljd är lämpligast vad 

avser de tre grenarna söderut. I huvudsak finns endast två alternativ: 17, 18, 19 eller 17, 19, 

18; av dessa utgör det förra altrenativ 3 och det senare alternativ 4.  

Liksom de föregående alternativen ger även dessa oförändrade tider på den centrala sträckan 

mellan Alvik och Gullmarsplan. Då alternativ 3 och 4 endast syftar till att undersöka 

effekterna av tågföljden på de södra grenarna utgår de från trafikeringen i nuläget, inte någon 

av de ovanstående alternativa trafikeringarna, och utgångsstationerna längs den norra delen av 

linjen har lämnats oförändrade. När tåg i dagsläget är dubblerade gäller i regel detsamma även 

för motsvarande tåg i de alternativa trafikeringarna.  

Alternativ 3 avser tågföljden 17, 18, 19, och detaljerna framgår av bilaga 4. Resultaten 

framgår av avsnitt 4.4. 

I alternativ 4 är tågföljden istället 17, 19, 18. Detta kräver något större förändringar i 

jämförelse med det föregående, och även med dessa förändringar kan de tre sista tågen under 

perioden inte inordnas i mönstret. För övrigt gäller vad som sagts om alternativ 3 ovan. 

Trafikeringen framgår av bilaga 5, resultaten av avsnitt 4.5.  

3.5  Alternativ 5 och 6 

De följande alternativen lämnar den tidigare tillämpade principen att den använda 

trafikeringen skall ligga nära den nuvarande vad avser antal tåg från och till respektive 

destination, och att tågen från och till de olika destinationer skall ha tider som i alla fall inte 

avviker i någon stor omfattning från de nuvarande. I stället undersöker de resultatet av att 

införa en fast trafikeringsprincip med exakt samma återkommande tågföljd, likt den som 

infördes år 1970, ehuru mindre komplicerad och med något färre tåg per timme för att i alla 

fall inte turtätheten skall förändras. 

Alternativ 5 innebär en fast tågföljd med utgångsstationerna Åkeshov, Vällingby, Hässelby 

Strand och destinationerna Skarpnäck, Hagsätra, Farsta Strand. Alternativ 6 har för enkel 

jämförelse den andra möjliga tågföljden, med utgångsstationerna Åkeshov, Hässelby Strand, 

Vällingby i den ordningen. Destinationerna är desamma i båda alternativen, och utgör en 

förenklad variant av alternativ 4 ovan; trafikeringen på den södra delen av linjen har valts 

utifrån resultaten för alternativ 3 och 4, vilka, ehuru inte helt tydliga, kan sägas antyda att den 

senare av de två undersökta tågföljderna är att föredra. 

Resultaten för dessa två alternativ framgår av avsnitt 4.6 respektive 4.7.  
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3.6  Alternativ 7 

Avslutningsvis har resandet beräknats för ett alternativ som inte uteslutande förlitar sig på 

förändringar i tågföljden för att påverka belastningen. Alternativ 7 är identiskt med alternativ 

5, med tåg som utgår från Åkeshov, Vällingby och Hässelby Strand i den ordningen, men med 

den skillnaden att de tåg som utgår från Hässelby Strand inte gör uppehåll vid Brommaplan, 

Abrahamsberg eller Stora Mossen.  

Detta alternativ har utarbetats med anledning av att resultaten från de två tidigare alternativen 

visar (se nedan) att tågen från Hässelby Strand är tungt belastade oavsett tågföljd, ehuru det 

finns vissa skillnader, medan däremot tågen från Åkeshov har påfallande få resenärer, ett 

förhållande som förändringar i tågföljden enbart inte kan avhjälpa. Trafiken har utformats så 

att tågen inte gör någon tidsvinst på att köra förbi stationerna, utan detta antas göras enbart för 

att reglera kapacitetsutnyttjandet.  

Resultaten för detta alternativ, som är det avslutande, återfinns i avsnitt 4.8. 
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4 Resultat  

4.1  Nuläge 

Resultatet för simuleringen av nuläget kommer att redovisas först för passage Alvik och 

därefter för passage Gullmarsplan. 

Viss statistik för tågen vid passage av Alvik framgår av tabell 7 nedan. Som synes finns 

betydande skillnader mellan tågen; det mest belastade har mer än tretton gånger fler 

passagerare än det minst belastade vid avgång Alvik. Tabellen utvisar även att det finns 

betydande skillnader beroende på tågens utgångsstation. Det minst belastade tåget från 

Åkeshov har endast nio färre passagerare än det mest belastade från Alvik, och det minst 

belastade tåget från Vällingby har återigen endast nio färre passagerare än det mest belastade 

från Åkeshov. I detta sammahang bör det dock återigen påpekas att dessa resultat avser 

passagerarantalet vid Alvik enbart. 

Tabell 7. Nuläge, resenärsantal vid Alvik. 

 Utgångsstation Alla Alvik Åkeshov Vällingby Hässelby Strand 

Medelvärde 214 53 122 215 301 

Medianvärde 219 43 130 209 288 

Standardavvikelse 98 21 30 40 60 

Variationsvidd 387 53 82 163 236 

Minimum 32 32 76 148 183 

Maximum 419 85 157 311 419 

Antal 50 5 11 14 20 

 

Figur 1. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik. 

Figur 1 ger en mer tydlig bild över hur resenärerna fördelar sig, och visar att tågen med 

särskilt många eller få resenärer är särfall, medan merparten finns i de mittersta klasserna. En 

grov normalfördelningskurva kan läsas in i figuren. Figur 2, vari samma histogram återges 
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uppdelat efter utgångsstation, visar däremot återigen på de stora skillnader som finns 

beroende på dessa, med litet överlapp mellan de olika kategorierna.  

Denna figur visar även att tågen inom respektive kategori har en relativt likartad belastning, i 

synnerhet de från Vällingby utgående tågen (grön stapel), av vilka endast enstaka återfinns 

utanför klassen med 180 till 240 resenärer. Störst är spridningen som synes bland de tåg som 

utgår från Hässelby Strand, vilka även har störst antal resenärer i absoluta tal. 

Figur 2. Historgram över antal resenärer vid passage Alvik, efter utgångsstation. 

Figur 3 och 4 visar antalet resenärer med tåg från Hässelby Strand respektive Vällingby, 

uppdelat på föregående tågs utgångsstation. Dessa figurer blir mindre upplysande på grund av 

det faktum att merparten av tågen från Hässelby Strand föregås av ett från Vällingby, och 

omvänt.  

Figur 3. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik för tåg från Hässelby Strand, efter 

föregående tågs utgångsstation. 

0

2

4

6

8

10

12

0-60 60-120 120-180 180-240 240-300 300-360 360-420

A
n

ta
l t

åg
 

Antal resenärer 

Alvik

Åkeshov

Vällingby

Hässelby Strand

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

180-240 240-300 300-360 360-420

A
n

ta
l t

åg
 

Antal resenärer 

Alvik

Åkeshov

Vällingby

Hässelby Strand



20 
 

Figur 4. Historgram över antal resenärer vid passage Alvik för tåg från Vällingby, efter 

föregående tågs utgångsstation. 

Resenärsantalen för samma tåg vid Gullmarsplan framgår av tabell 8 och figur 5, 6 och 7. 

Tabell 8. Nuläge, resenärsantal vid Gullmarsplan. 

Linje Alla 17 18 19 

Medelvärde 65 76 62 58 

Medianvärde 69 78 62 67 

Standardavvikelse 20 14 13 25 

Variationsvidd 102 51 49 92 

Minimum 0 51 30 0 

Maximum 102 102 79 92 

Antal 50 15 15 20 

 

Figur 5. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan. 
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Resandet ut från innerstaden – i motrusningsriktning – är betydligt lägre än resandet in över 

tullsnittet vid Alvik (observera den kraftigt ändrade klassindelningen för histogrammen). 

Generellt har linje 17 mot Skarpnäck störst antal resenärer, och linje 18 mot Farsta Strand ett 

något lägre antal, medan däremot linje 19 uppvisar stora variationer, med en klart större 

variationsvidd än de två andra linjerna. 

Figur 7, som visar resandet uppdelat efter tågens destination istället för efter deras 

linjetillhörighet, visar att det finns stora skillnader mellan olika tåg på linje 19. Tågen till 

Gullmarsplan har ett avsevärt lägre antal resenärer än alla andra tåg, men även tågen mot 

Högdalen utmärker sig med betydligt färre passagerare än merparten av tågen med destination 

Hagsätra.  

Figur 6. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan, efter linje. 

Figur 7. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan, efter destination. 
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4.2  Alternativ 1 

Förändringarna i alternativ 1 avser nästan uteslutande trafiken på den norra delen av linjen, 

varför nedanstående information avser resenärsantalet vid passage Alvik.  

Tabell 9. Alternativ 1, resenärsantal vid Alvik.  

Utgångsstation Alla Alvik Åkeshov Vällingby Hässelby Strand 

Medelvärde 213 62 123 209 303 

Medianvärde 228 65 129 213 286 

Standardavvikelse 96 16 25 45 53 

Variationsvidd 393 44 79 173 208 

Minimum 41 41 75 141 226 

Maximum 434 85 154 314 434 

Antal 50 5 11 14 20 

 

Figur 8. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik. 

Figur 9. Historgram över antal resenärer vid passage Alvik, efter utgångsstation. 
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Resandet med de från Alvik utgående tågen ökar något jämfört med nuläget, medan tågen från 

Åkeshov och Vällingby ser en liten minskning. Vad beträffar tågen från Hässelby Strand är 

skillnaderna marginella. 

Tabellen och histogrammen, med sin relativt grova indelning, ger inte en fullständig bild av 

förändringarna mellan alternativen. Figur 10 – 13 visar tågen ordnade efter resenärsantal vid 

passage Alvik. Figur 10 visar att såväl det högsta som det lägsta värdet för tåg från Hässelby 

Strand har ökat, men att det högsta värdet är ett enstaka fall och att belastningen på de mest 

belastade tågen generellt har minskat. De minst belastade tågen ser däremot ett ökat 

resenärsantal, vilket ger en jämnare belastning i vart fall sett över denna delmängd av linjens 

tåg. 

Figur 10. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Hässelby Strand i nuläget 

och alternativ 1, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 11. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Vällingby i nuläget och 

alternativ 1, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 
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Figur 12. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Åkeshov i nuläget och 

alternativ 1, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 13. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Alvik i nuläget och 

alternativ 1, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 11 utvisar att tågen från Vällingby får ett lägre eller identiskt antal passagerare än i 

nuläget, men att detta alternativ för dessa tåg innebär att skillnaderna i belastning ökar. För 

tåg som utgår från Åkeshov eller Alvik minskar däremot skillnaderna, och i fråga om tågen 

från Alvik ökar även antalet resenärer på de minst belastade tågen. 

4.3  Alternativ 2 

Även för detta alternativ redovisas resandet vid passage Alvik, vilket framgår av tabell 10 

samt figur 14 – 16. Figur 17 – 24 visar jämförelser mellan detta alternativ samt nuläget och 

det föregående alternativet.  

Jämfört med nuläget ger detta alternativ något mindre skillnader mellan tågen, såtillvida att 

medel- och meridianvärden för resandeantalet stiger för tåg från Alvik och Åkeshov, och 
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sjunker för tåg från Hässelby Strand och Vällingby. Paradoxalt nog stiger samtidigt såväl 

minimi- och maximivärdena för alla tåg, även de sistnämnda. 

Tabell 10. Alternativ 2, resenärsantal vid Alvik. 

Utgångsstation Alla Alvik Åkeshov Vällingby Hässelby Strand 

Medelvärde 213 61 131 213 296 

Medianvärde 215 64 131 209 275 

Standardavvikelse 93 18 28 39 59 

Variationsvidd 399 49 70 156 241 

Minimum 36 36 96 158 194 

Maximum 435 85 166 314 435 

Antal 50 5 11 14 20 

 

Figur 14. Historgram över antal resenärer vid passage Alvik. 

Figur 15. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik, efter utgångsstation. 
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Figur 16. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik för tåg från Hässelby Strand, efter 

föregående tågs utgångsstation. 

Figur 17. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Hässelby Strand i nuläget 

och alternativ 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 18. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Vällingby i nuläget och 

alternativ 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 
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Figur 19. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Åkeshov i nuläget och 

alternativ 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 20. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Alvik i nuläget och 

alternativ 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 21. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Hässelby Strand i 

alternativ 1 och 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 
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Figur 22. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Vällingby i alternativ 1 

och 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 23. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Åkeshov i alternativ 1 och 

2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 24. Jämförelse vid Alvik mellan resenärsantal på alla tåg i nuläget och samt alternativ 1 

och 2, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 
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Även figur 17 – 20 och 24 visar att detta alternativ i allmänhet ger högre resande på de mindre 

belastade tågen och lägre resande för de mindre belastade tågen än idag. Som framgår av figur 

15 är däremot skillnaderna fortsatt stora mellan olika tåg beroende på från vilken station de 

utgår.  

Det aktuella alternativet jämförs med alternativ 1 i figur 21 – 24; en jämförande figur för tåg 

från Alvik har utelämnats, eftersom skillnaderna mellan alternativen där var försumbara. 

Jämfört med den föregående tågföljden ger den nu aktuella minskad belastning på tågen från 

Hässelby Strand, medan resandet med tågen från Åkeshov och Vällingby generellt ökar. 

Skillnaden inom respektive kategori är mindre i detta alternativ för tågen från Vällingby, 

medan skillnaden är mindre entydig för tågen från Åkeshov. 

4.4  Alternativ 3 

De följande två alternativen innebär förändringar på den södra delen av linjen, och 

resenärsantalet redovisas för passage Gullmarsplan. Jämfört med nuläget är belastningen 

något jämnare på de olika linjerna (jämför till exempel figur 6 och 26; se också hur 

medianvärdet för linje 19 sjunkit till att bli nästan identiskt med det för linje 18), men 

belastningen på linje 17 har ökat, det minsta värdet därtill mer än det högsta värdet. Resandet 

med tågen mot Högdalen är större än i nuläget (se figur 7 och 27), men fortfarande lågt. 

Tabell 11. Alternativ 3, resenärsantal vid Gullmarsplan. 

Linje Alla 17 18 19 

Medelvärde 66 86 61 56 

Medianvärde 71 87 63 62 

Standardavvikelse 22 12 11 25 

Variationsvidd 108 42 39 92 

Minimum 0 66 40 0 

Maximum 108 108 79 92 

Antal 50 14 15 21 

 

Figur 25. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan. 
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Figur 26. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan, efter linje. 

Figur 27. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan, efter destination. 

4.5  Alternativ 4 

Även för detta alternativ redovisas resenärsantalet vid Gullmarsplan. En jämförelse mellan 

tabell 8 och 12 visar inte på några större skillnader; den mest påtagliga är att det högsta värdet 

ökar något för linje 18 och minskar för linje 19 jämfört med nuläget. Figur 29 visar däremot 

att belastningen på de tre linjerna i detta alternativ är mer likartad än i nuläget, som framgår 

av de relativt stora likheterna i fördelningen över klasserna.  

Även i jämförelse med alternativ 3 ovan är skillnaderna relativt små. Variationsvidden är 

större i detta alternativ för linje 17 och 18, men mindre för linje 19; linje 17 och 19 har lägre 

högsta värden, medan det stiger för linje 18. Även här visar dock figur 29, i huvudsak, på 

större likheter mellan linjerna.  
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Tabell 12. Alternativ 4, resenärsantal vid Gullmarsplan. 

 Linje Alla 17 18 19 

Medelvärde 66 79 63 58 

Medianvärde 71 85 64 69 

Standardavvikelse 22 17 16 24 

Variationsvidd 102 72 54 80 

Minimum 0 30 31 0 

Maximum 102 102 85 80 

Antal 50 15 15 20 

 

Figur 28. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan. 

Figur 29. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan, efter linje. 
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Figur 30. Histogram över antal resenärer vid passage Gullmarsplan, efter destination. 

Figur 31. Jämförelse vid Gullmarsplan mellan resenärsantal på alla tåg i nuläget samt i 

alternativ 3 och 4, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger.  

4.6  Alternativ 5 

Resultaten för de tre återstående alternativen redovisas för passage Alvik. 

Tabell 13. Alternativ 5, resenärsantal vid Alvik. 

Utgångsstation Alla Åkeshov Vällingby Hässelby Strand 

Medelvärde 216 126 225 298 

Medianvärde 214 127 225 302 

Standardavvikelse 83 29 41 52 

Variationsvidd 333 116 148 205 

Minimum 75 75 156 199 

Maximum 404 191 304 404 

Antal 50 17 16 17 
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Jämfört med nuläget ger detta alternativ ett minskat högsta antal resenärer för tågen från 

Hässelby Strand och Vällingby, men medianvärdena ökar. För tågen från Åkeshov ökar 

däremot det högsta värdet, medan medianen är oförändrad. Notabelt är att det genomsnittliga 

resenärsantalet för tågen från Hässelby Strand minskar något, trots att dessa tåg blir färre, 

vilket tyder på att dessa tåg avlastas. Histogrammet visar att skillnaderna mellan tågen från 

Vällingby och Hässelby Strand minskar, medan tågen från Åkeshov inte påverkas nämnvärt. 

En jämförelse med alternativ 2, som innebär en identisk tågföljd men med tågen från 

Hässelby Strand dubblerade, bortfaller de minst utnyttjade av de sistnämnda tågen, men även 

de mest belastade tågen avlastas något; tågen från Vällingby får däremot fler resenärer. Tågen 

från Åkeshov är återigen i det närmaste oförändrade. 

Figur 32. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik. 

Figur 33. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik, efter utgångsstation. Observera 

att färgkoderna beklagligtvis har en annan innebörd än i tidigare figurer. 
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4.7  Alternativ 6 

Resenärsantalet redovisas, återigen, för passage Alvik.  

Jämfört med nuläget ger detta alternativ ett högre resande, i alla fall per tåg, med de tåg som 

utgår från Hässelby Strand, vilket inte är oväntat, med hänsyn till att antalet sådana tåg 

minskar. Såväl det minsta värdet som genomsnittet och medianen ökar, ehuru det högsta 

värdet däremot är marginellt lägre i detta alternativ än i nuläget. Vällingbytågen får däremot 

något minskat resande jämfört med nuläget, vilket även framgår vid en jämförelse mellan 

figur 2 och 35, men medel- och medianvärdena påverkas inte nämnvärt; det är värt att påpeka 

att antalet tåg som utgår från Vällingby är högre i detta alternativ än i nuläget. 

Tågföljdens betydelse framgår tydligast vid en jämförelse mellan detta alternativ och det 

föregående, alternativ 5. Omkastningen av tågen från Vällingby och Hässelby Strand leder till 

att de senare får en betydligt större belastning, efter alla här undersökta mått. Samtidigt med 

detta minskar resenärsantalet på de tåg som utgår från Vällingby, vilket även innebär att 

skillnaderna mellan linjerna ökar. Effekterna framgår tydligt av figur 36 och 37. Resandet 

med de från Åkeshov utgående tågen är i det närmaste fullständigt identiskt mellan 

alternativen; ett av tågen får en (1) resenär färre i detta alternativ. 

Tabell 14. Alternativ 6, resenärsantal vid Alvik. 

Utgångsstation Alla Åkeshov Vällingby Hässelby Strand 

Medelvärde 215 126 209 317 

Medianvärde 210 127 212 321 

Standardavvikelse 88 29 38 52 

Variationsvidd 341 116 149 178 

Minimum 75 75 140 237 

Maximum 415 191 289 415 

Antal 50 17 17 16 

 

Figur 34. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik. 
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Figur 35. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik, efter utgångsstation. 

Figur 36. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Hässelby Strand i 

alternativ 5 och 6, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 

Figur 37. Jämförelse mellan resenärsantal på de tåg som utgår från Vällingby i alternativ 5 

och 6, ordnade efter ökande resenärsantal från vänster till höger. 
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4.8  Alternativ 7 

Slutligen redovisas även för alternativ 7 resenärsantalen vid passage Alvik. 

Tabell 15. Alternativ 7, resenärsantal vid Alvik. 

Utgångsstation  Alla Åkeshov Vällingby Hässelby Strand 

Medelvärde 225 155 226 299 

Medianvärde 223 143 226 279 

Standardavvikelse 72 33 52 41 

Variationsvidd 267 105 209 142 

Minimum 112 112 117 237 

Maximum 379 217 326 379 

Antal 50 17 17 16 

 

Figur 38. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik. 

Figur 39. Histogram över antal resenärer vid passage Alvik, efter utgångsstation. 
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Detta alternativ visar varken i jämförelse med nuläget eller med alternativ 5, som det är en 

variant av, någon större effekt på medel- eller medianvärdena för tågen från Hässelby Strand, 

trots att dessa inte tar resande från Brommaplan, Abrahamsberg eller Stora Mossen i detta 

alternativ. Det lägsta värdet för resandeantalet på dessa tåg ökar rentav något, men samtidigt 

ses en markant minskning av det högsta värdet, vilket tillsammans utvisar att skillnaderna 

mellan olika från Hässelby Strand utgående tåg minskar. 

Tågen från Vällingby får ett visst ökat resande, men den mest markanta skillnaden är att detta 

alternativ är det enda som i någon större utsträckning påverkar resandet på de från Åkeshov 

utgående tågen, som ser en inte obetydlig ökning av antalet passagerare. Jämförelsen med 

alternativ 5 visar att en stor del av denna utjämnande effekt inte uppnås genom tågföljden utan 

genom den förändring som skiljer de två alternativen åt, nämligen förbikörningen av de tre 

nämnda stationerna.  
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5 Analys och diskussion  

5.1 Tågföljdens betydelse i nuläget 

Det nuvarande trafikeringsmönstret är som setts synnerligen oregelbundet, vilket gör det svårt 

att urskilja effekterna av till exempel tågföljden. Tågföljden varierar stort under den studerade 

perioden, men samtidigt varierar även turtätheten samt antalet tåg från respektive 

utgångsstation och till respektive destination, och sannolikt varierar även andra faktorer under 

denna tid. Vissa slutsatser går dock att dra utifrån resultaten. 

Antalet resenärer vid Alvik är till stor del beroende av respektive tågs utgångsstation, som 

framgår av figur 2. Uppdelningen är mycket tydlig, och det framgår även klart, inte 

förvånande, att resenärsantalet vid Alvik är lägst för tågen som utgår från denna station och 

klart högst för tågen som utgår från Hässelby Strand. Tågen från Hässelby Strand har inte 

enbart de högsta passagerarantalen utan även den största spridningen, medan tågen från 

Åkeshov och Vällingby har mindre skillnader inbördes i respektive grupp. Medel- och 

medianvärdena för tågen från Vällingby är de som ligger närmast samma värden för samtliga 

tåg. 

Trots svårigheterna att finna något tydligt mönster ger figur 3 ger en viss bild av tågföljdens 

betydelse. Figur 3 anger belastningen på tågen från Hässelby Strand vid passage Alvik, 

fördelat efter utgångsstationen för det närmast föregående tåget. Som framgår av figuren 

föregås de flesta tåg från Hässelby Strand av ett tåg från Vällingby, och dessa tåg finns 

spridda över alla de fyra klasserna, vilket gör det svårare att se något mönster, och detsamma 

kan i någon mån sägas om de tåg som föregås av ett tåg från Åkeshov. Figuren visar 

emellertid att de tåg som följer på ett annat tåg från Hässelby Strand har relativt få resenärer, 

vilket är som förväntat. Att två av de mest belastade tågen föregås av tåg från Alvik kan 

möjligen även det vara en konsekvens av tågföljden. 

Figur 4 är än mindre tydlig, och även i det fallet blir bilden svårare att urskilja genom att 

merparten, men inte alla, tåg från Vällingby går efter ett tåg från Hässelby Strand. Det är 

troligtvis tågföljden som orsakar att det mest belastade tåget är det enda tåg som följer efter 

ett tåg från Alvik, men att tågen som går efter tåg från Åkeshov har relativt sett så få resenärer 

är svårare att förklara på detta sätt. 

Resandet söderut från innerstaden över tullsnittet vid Gullmarsplan är, som kan förväntas, 

betydligt lägre än resandet in till innerstanden vid Alvik. Särskilt lågt resande har de tåg som 

har Gullmarsplan som destination, vilket inte heller är förvånande. Resandet är som högst på 

linje 17 mot Skarpnäck, men det är inte möjligt att utifrån resultatet avgöra om detta beror på 

tågföljden eller om det beror på att efterfrågan på grenarna söderut är störst för linje 17.  

Det är däremot påfallande att linje 19 har betydligt lägre resande med tågen till Högdalen än 

med tågen till Hagsätra. Det förefaller inte sannolikt att resandet till Rågsved och Hagsätra är 

stort nog att förklara denna skillnad; däremot är det en tänkbar orsak att tågen mot Högdalen i 

flera fall, tvärtemot vad teorin framställer som lämpligast, går nära efter tåg som går hela 

vägen till Hagsätra. 
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5.2  Tågföljdens betydelse i de renodlade fallen 

De tydligaste resultaten vad avser inverkan av tågföljden på tågens belastning har erhållits för 

alternativ 5 och 6, något som framgår till exempel av figurerna 36 och 37. I det förstnämnda 

alternativet går på sträckan norr om Åkeshov de tåg som utgår från Vällingby före de som 

utgår från Hässelby Strand, medan i det senare alternativet tågen från Hässelby Strand går 

före tågen Vällingby, medan däremot allt annat är oförändrat, vilket gör det möjligt att direkt 

se skillnaderna mellan de två tågföljderna. 

Resultaten för alternativ 5 och 6 visar tydligt att belastningen på tågen från Vällingby och 

Hässelby Strand är mer lika om de framförs i nämnd ordning än om de framförs i den 

motsatta ordningen. Tågen från Hässelby Strand är alltid de tydligt mest belastade, men när 

tågen från Vällingby går omedelbart före tågen från Hässelby Strand snarare än med en längre 

tidslucka däremellan får de senare tågen lägre antal resande med alla undersökta mått – såväl 

de högsta och lägsta värdena som medelvärdet och medianen sjunker – medan motsvarande 

mått för tågen från Vällingby stiger när dessa tåg går före i stället för omedelbart efter tågen 

från Hässelby Strand. 

De tåg som utgår från Åkeshov har i båda alternativen ett identiskt, tämligen lågt, antal 

resenärer. Detta är förväntat, eftersom inga förändringar görs med dessa. Om intervallen 

mellan tågen på den gemensamma sträckan skall vara jämna, vilket sannolikt är önskvärt, går 

det inte att enbart med förändringar i tågföljden påverka resandet på dessa tåg. Vad beträffar 

tågen från Åkeshov är det dock tänkbart att det finns vissa effekter som inte framgår i Visum 

men som kan vara av betydelse i verkligheten: om föregående tåg är högt belastat kan det 

antas att vissa resenärer kommer avvakta och resa med nästa tåg, vilket talar för ett högre 

resande med de tåg som utgår från Åkeshov, men å andra sidan kan dessa tåg komma ikapp 

framförvarande tåg, vilket skulle ge ett lägre resande.  

Ehuru bättre än alternativ 6 är alternativ 5 i ett avseende inte helt lyckat. Även om skillnaden 

mellan tågen från Vällingby och Hässelby Strand minskar så finns det fortfarande markanta 

olikheter mellan tågen beroende på deras utgångsstationer. Teoretiskt bör på den 

gemensamma sträckan tågen från Hässelby Strand ta en tredjedel och tågen från Vällingby två 

tredjedelar av resenärerna, vilket skulle innebära att tågen från Hässelby Strand skulle kunna 

ha fler resenärer endast om resandet från stationerna norr om Vällingby är större än resandet 

från stationerna mellan Vällingby och Ängbyplan. Fördelningen i Visum-modellen förefaller 

avvika från den helt med teorin överensstämmande.  

Det kan även vara relevant att jämföra alternativ 5 med alternativ 2. Det sistnämnda 

alternativet strävar efter att bevara tågens antal och ungefärliga tider på ett annat sätt än 

alternativ 5, som enbart har antalet tåg gemensamt med nuläget, men tågföljden är i huvudsak 

densamma mellan alternativen. Den främsta skillnaden ligger i att ett antal av tågen från 

Hässelby Strand är dubblerade i alternativ 2, medan detta inte förekommer i alernativ 5. 

Jämförelsen mellan alternativ 2 och 5 visar att alternativ 2 ger lägre genomsnitts- och 

medianvärden för resandeantalet på tågen från Hässelby Strand, vilket inte är förvånande med 

hänsyn till att antalet sådana tåg är större i detta alternativ. Även tågen från Vällingby har en 

något mindre resande i alternativ 2 än i alternativ 5, sannolikt tack vare att även dessa avlastas 
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av det större antalet tåg från Hässelby Strand. Det är dock notabelt att maximumvärdena och 

variationsvidden för båda dessa tågtyper är större i alternativ 2 än i alternativ 5. En jämförelse 

mellan figurerna 15 och 33 visar att de från Hässelby Strand utgående tåg som bortfaller 

mellan alternativ 2 och 5 nästan uteslutande hör till klassen med 240-300 resenärer, vilket är 

ett relativt lågt resenärsantal för dessa tåg.  

Figur 16 visar även att de tåg från Hässelby Strand som föregås av ett annat tåg från samma 

station återfinns bland de minst belastade tågen med denna utgångsstation. Skillnaden i 

medelvärdet för resenärsantalet är också helt försumbar – två resenärer – vilket sammantaget 

visar att denna dubblering av antalet tåg norr om Vällingby inte på något sätt är nödvändig för 

att kunna hantera trafikmängderna på denna delsträcka. 

Resultaten från alternativ 5 och 6 är i överrensstämmelse med teorin. I Bexelius’ termer kan 

tågen från Hässelby Strand beskrivas som ordinarieturer och tågen från Vällingby som 

dubbleringsturer – även om en sådan terminologi i fallet Stockholms tunnelbana nuförtiden är 

oegentlig, eftersom alla tåg ingår i samma ordinarie tidtabell – och det är fullständigt i 

överensstämmelse med hans ”lag om trafikens tillrinning” att fördelningen av resenärerna blir 

mer jämn när intervallen mellan tågen från Vällingby och Hässelby Strand är kortare än 

intervallen efter de senare tågen.  

Inte heller jämförelsen mellan alternativ 2 och 5 är helt förvånande; att de tåg från Hässelby 

Strand som följer efter ett annat sådant tåg får ett lågt passagerarantal är förväntat. Liksom i 

fallet med den fiktiva busslinjen är platsutbudet från Hässelby Strand större i alternativ 2 än i 

alternativ 5, men utan att resenärsantalet på de mer belastade tågen minskar i motsvarande 

grad. 

5.3  Effekter av måttliga förändringar 

Alternativ 1 och 2 utgår från den nuvarande trafiken, och även om förändringarna ger 

trafikeringsmönstret ett nytt utseende så kommer de flesta tåg endast få förändrade tider med 

enstaka minuter. Även förändringarna i fördelningen av resenärerna är begränsade, men det är 

ändå möjligt att dra vissa slutsatser. 

Alternativ 1 innebär att tågen från Hässelby Strand går med jämnare intervall än i nuläget; 

vartannat tåg under tiden med tätast trafik utgår från Hässelby Strand, och två tåg från denna 

station följer aldrig på varandra. Konsekvensen av detta är att medel- och medianvärdena för 

resenärsantalen på dessa tåg är oförändrade, men att det lägsta värdet ökar, och att skillnaden 

mellan olika tåg med denna utgångsstation minskar.  

För övrigt innebär detta alternativ dock inga stora förbättringar: tågen från Åkeshov ser 

begränsade ökningar i resandet, och tågen från Vällingby får en lägre belastning, vilket ökar 

skillnaderna mellan dessa och tågen från Hässelby Strand. Denna effekt är i själva verket helt 

förutsägbar, eftersom tågen från Vällingby i detta alternativ i ännu större omfattning än i 

nuläget kommer gå efter tåg från Hässelby Strand. Alternativet ger således ett jämnare 

utnyttjande av tågen från Hässelby Strand, men på bekostnad av större skillnader för övrigt. 
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Alternativ 2 ger som redan nämnts en viss minskning av medelantalet resande på tågen från 

Hässelby Strand, men detta är av tveksamt värde, eftersom det endast indikerar tillkomsten av 

tåg med låg belastning, vilket istället skapar olikheter mellan dessa tåg inbördes. Även tågen 

från Vällingby avlastas något jämfört med nuläget, vilket dock inte heller är uppenbart 

positivt, på grund av att skillnaderna mellan olika tåg därmed ökar.  

En jämförelse mellan alternativ 1 och 2 visar att det senare ger något högre resande med tågen 

från Vällingby och Åkeshov, och något lägre på tågen från Hässelby Strand, vilket är positivt, 

då det innebär att olikheterna beroende på utgångsstation minskar. Skillnaderna är dock 

marginella, vilket framgår vid en jämförelse mellan figur 9 och 15, som är i det närmaste 

identiska. Dessutom sker minskningen för tågen från Hässelby Strand återigen genom att det 

tillkommer mindre belastade tåg vars nytta är tveksam i jämförelse med det förenklade 

alternativ 5 utan dubbleringar. 

Om så stora förändringar kan genomföras visar en jämförelse mellan nuläget och alternativ 5 

de tydligaste förbättringsmöjligheterna. Den genomsnittliga belastningen på tågen från 

Hässelby Strand minskar, trots att tre sådana tåg bortfaller, medan däremot belastningen på 

tågen från Vällingby och Åkeshov ökar, trots att dessa tåg blir fler, vilket allt sammantaget 

tyder på mindre skillnader mellan de olika utgångsstationerna. Detta alternativ är även 

(bortsett från alternativ 7, som är ett särfall i sammanhanget) det som minskar 

variationsvidden och standardavvikelsen klart mest, vilket visar på samma sak. 

5.4  Tågföljdens betydelse söderut 

Även effekterna av olika tågföljd söderut från innerstaden, på de tre grenarna till Farsta 

Strand, Hagsätra och Skarpnäck, har undersökts i detta arbete, i alternativ 3 och 4, men dessa 

kommer inte ges något större utrymme i det följande. Resenärsantalet vid Gullmarsplan 

söderut i morgonrusningen är av uppenbara skäl betydligt lägre än vid Alvik, till den grad att 

det inte förefaller meningsfullt med denna typ av förändringar.  

För att med någon exakthet undersöka effekten av förändrad tågföljd skulle studien behöva 

göras för eftermiddagsrusningen; det är mycket möjligt att förändringar i tågföljden under 

denna tid skulle kunna vara effektiva för att jämna ut skillnader i belastning, men detta kan 

inte studeras med den modell som trafikförvaltningen använder och som har legat till grund 

för den här använda metoden. Med tillgång till relevant resandestatistik är det dock fullt 

möjligt. 

Med detta sagt kan dock vissa slutsatser dras av de erhållna resultaten. Båda alternativen 

inbegriper att trafiken på linje 19 omändras så att ett tåg mot Högdalen aldrig följer direkt 

efter ett tåg mot Hagsätra, vilket torde vara anledningen till att båda alternativen ser en svag 

ökning av resandet med tågen mot Högdalen, återingen helt i överensstämmelse med teorin. 

Tågen mot Gullmarsplan lär däremot oundvikligen, oavsett tågföljd, ha ett mycket lågt antal 

resenärer. 

En jämförelse mellan alternativ 3 och 4 visar att det senare, med tågföljden 17, 19, 18, ger 

något mindre skillnader mellan tågen jämfört med det förstnämnda alternativet med tågföljden 

17, 18, 19, utan att några andra skillnader finns. Av detta skäl får alternativ 4 anses ha den 
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bättre tågföljden, men detta gäller som sagt för motrusningsriktningen och det är inte alls 

givet att detta innebär att denna tågföljd även är den lämpligaste under eftermiddags-

rusningen, då tågen i denna riktning har betydligt fler resenärer som sannolikt även har delvis 

andra målpunkter. 

5.5  Tåg från Alvik och Åkeshov  

Ett resultat som är gemensamt för samtliga alternativ (bortsett, i någon mån, från nummer 7) 

är att belastningen vid Alvik på de tåg som utgår från denna station eller från Åkeshov är 

väsentligt lägre än på de tåg som utgår från Vällingby eller Hässelby Strand. Detta går inte att 

påverka enbart genom förändringar i tågföljden, och innebär att det är svårt att åstadkomma 

en utjämning sett över alla tåg, även om det går att minska skillnaderna inbördes mellan tåg 

med samma utgångsstation. 

Detta resultat är helt förutsägbart. Om man återigen betraktar det teoretiska fallet med tre 

tågtyper med identiska tidsavstånd, varav en utgår från Åkeshov och de två andra längre 

utifrån, kommer vardera tågtypen ta en tredjedel av resenärerna från Åkeshov och söder 

därom, men de tåg som går en längre sträcka kommer dessutom belastas av ytterligare ett stort 

antal resenärer. Detta behöver inte betyda att tågen från Alvik och Åkeshov är onödiga och 

kan dras in; skillnaderna kommer minska under färden genom innerstaden, och att lämna en 

tidslucka på den centrala sträckan är sannolikt högst olämpligt. 

Tilläggas kan också att dessa tåg i verkligheten mycket väl kan fylla en viss funktion, genom 

att de tar resenärer som funnit övriga tåg alltför fullsatta och beslutat sig för att vänta på ett 

senare tåg. Denna effekt modelleras som redan nämnts inte av Visum. 

Icke desto mindre kan det ifrågasättas om det är meningsfullt att dessa tåg vänder så långt in 

längs linjen. Om de drogs ut till Vällingby skulle det förvisso innebära att skillnaderna mellan 

olika tåg minskade, och effekterna av en sådan åtgärd skulle kunna vara värda att studera. 

Vissa resurser för detta skulle kunna erhållas genom avkortning av de mindre belastade tågen 

från Hässelby Strand till Vällingby. Detta ligger dock långt utanför tågföljdsfrågorna; i själva 

verket skulle en sådan åtgärd innebära att tågföljdens betydelse minskade. 

Alternativ 7 har däremot större relevans för detta arbete, eftersom det kombinerar en annan 

åtgärd – förbikörning av vissa stationer – med en lämplig tågföljd. På sträckan söder om 

Åkeshov går tågen från Åkeshov före tågen från Vällingby, och därefter finns en tidlucka 

innan nästa tåg till Åkeshov, vilket gör att resenärerna från dessa stationer, som inkluderar 

den viktiga bytespunkten Brommaplan, i högre grad kommer färdas med tågen från Åkeshov 

än med tågen från Vällingby. 

På samma sätt kommer det på sträckan norr om Åkeshov finnas en tidslucka före tågen från 

Vällingby, vilket gör att dessa tar fler resenärer på denna sträcka än tågen från Hässelby 

Strand. På detta sätt kommer den största belastningen på varje delsträcka alltid ligga på de tåg 

som har lägst antal resenärer sedan tidigare, och tabell 15 samt figur 39 visar mycket riktigt på 

att skillnaderna mellan tågen beroende på utgångsstation är lägre än i något annat alternativ, 

och att variationsvidd, standardavvikelse och det högsta värdet är klart lägst.  
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5.6  Andra effekter  

Visum utgår från att alla tåg följer de inlagda tidtabellerna utan förseningar. I verkligheten 

skulle skillnaderna mellan olika alternativ vara större, eftersom en ojämn belastning leder till 

att de mindre belastade tågen kommer ikapp de mer belastade, något som skapar ytterligare 

skillnader mellan tågen i en självförstärkande process. Dessa effekter skulle behöva simuleras 

för att det skulle vara möjligt att säga med säkerhet vilka resultaten blir för de olika 

alternativen. 

Alla de undersökta alternativen kommer ha påverkan på omloppen, och därmed även på 

trafiken i nordlig riktning, som inte har undersökts ovan. Syftet med att de första alternativen 

innehåller så begränsade ändringar som är fallet är att dessa störningar skall vara så små som 

möjligt, men det kan inte alls uteslutas att de ändringar om två till fyra minuter som görs i 

dessa alternativ innebär att otillräcklig tid uppstår för vändningar med följd att omloppen 

behöver förändras.  

För de mer radikala alternativen 5, 6 och 7 är det uppenbart att förändringar i omloppen krävs, 

eftersom antalet tåg från respektive utgångsstation förändras. Eftersom nordgående tåg på 

denna del av linjen går i motrusningsriktning borde det dock vara möjligt att anpassa dem till 

omläggningar i den södergående trafiken utan att detta får några allvarligare konsekvenser för 

resenärer eller trafiksystem. De här studerade tågen vänder däremot i söder för att gå in i 

rusningstrafiken söderifrån mot innerstaden, och ändringar i denna trafik kan inte göras lika 

enkelt, varför de alternativ som innebär förändrad trafik på de södra grenarna riskerar att 

skapa större svårigheter vad avser anpassningen av omloppsplaner. 

Jämfört med de första alternativen, som innehåller mindre förändringar, kommer de senare 

alternativen potentiellt innebära att även resursåtgången påverkas. Denna påverkan torde dock 

vara mindre än vad vid första påseendet är fallet: tågen från Alvik ersätts av tåg från Åkeshov, 

vilket ökar antalet tågkilometer, men ökningen av antalet tåg från Vällingby sker däremot 

genom en motsvarande minskning av antalet tåg från Hässelby Strand, vilket innebär att 

resursutnyttjandet i det avseendet minskar. 

För resenärer från grenarna eller från de yttre delarna av linjen kan alla alternativ i vissa fall, 

beroende på exakt avresetid, innebära längre väntetid, vilket generellt är negativt. 

Skillnaderna är dock små, och väntetiderna är aldrig anmärkningsvärt långa. Framförallt 

överskrids aldrig gränsen tio minuter, som ofta nämns som betydelsefull för om resenärerna 

kommer tillmäta tidtabellen någon betydelse eller endast bege sig till stationen för att avresa 

med första tåg. 

Slutligen kommer en jämnare fördelning även påverka de vana resenärer som utnyttjar de 

nuvarande skillnaderna till sin fördel. Det förekommer i dagsläget att ett mycket fullsatt tåg 

följs av ett med betydligt färre resenärer, och inte sällan ses då väntande personer på 

stationerna låta bli att färdas med det första tåget och istället invänta det senare, vilket ger mer 

utrymme och större möjliget att få en sittplats. Detta är som redan nämnts något som Visum 

inte kan simulera. En jämnare belastning skulle dock förhoppningsvis eliminera anledningen 

att vänta på ett senare tåg. 
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5.7  Bör förändringar genomföras?  

Resultaten av simuleringarna visar att förändringar i tågföljden skulle få inverkan på 

belastningen på olika tåg, och att det finns potential att minska skillnaderna. Samtidigt är 

effekterna relativt små, och även det bästa konventionella alternativet, nummer 5, ger relativt 

stora olikheter mellan tågen beroende på deras utgångsstationer. Resultaten av beräkningarna 

stämmer till stor del överens med teorin, men det är inte säkert att detta innebär att det finns 

anledning att genomföra förändringar i verkligheten. 

Jämförelsen mellan alternativ 5 och 6 visar på skillnaderna mellan en lämplig och en direkt 

olämplig tågföljd, och om den nuvarande trafikeringen var sådan som i alternativ 6 skulle det 

finnas goda skäl att modifiera den. Det nuvarande synnerligen oregelbundna trafikerings-

mönstret uppvisar däremot exempel på såväl goda som dåliga tågföljder, men kan som helhet 

inte framhållas varken som ett särskilt bra eller ett särskilt dåligt exempel – utom möjligen 

såtillvida att oregelbundenhet i sig själv stundom anses olämplig. Det är värt att påpeka att 

den nuvarande trafikeringen ger en lägre belastning på tågen från Hässelby Strand jämfört 

med alternativ 6. 

De brister som finns i den nuvarande trafikeringen ger utslag i resenärsfördelningen, men inte 

i några fullständigt anmärkningsvärda toppar i belastningen jämfört med det bästa alternativet, 

och inte heller är resandet riktigt anmärkningsvärt lågt för några tåg från Vällingby eller 

Hässelby Strand, även om det är tydligt att vissa är underutnyttjade jämfört med vad som hade 

varit möjligt. Liksom Glover förespråkar bedriver även Stockholms tunnelbana en tät trafik, 

och det förefaller som om detta motverkar de största effekterna av den tidvis mindre optimala 

tågföljden. 

För att kunna gör en korrekt bedömning av nyttan av förändringar krävs, återigen, att även 

tidhållningen och andra sådana faktorer simuleras. Utifrån den information som erhållits i 

detta arbete är bedömningen att åtgärder i mindre skala även skulle ge endast småskaliga 

förbättringar, och att de större förbättringar som en implementering av alternativ 5 skulle 

innebära likväl inte kan motivera den stora omplanering som detta skulle innebära. 

Förändringar kan dock vara motiverade om det finns anledning även av andra skäl att 

genomföra en omläggning av trafiken. Om exempelvis grenen till Hagsätra i en framtid 

övergår till att trafikeras av blå linje, som de nuvarande planerna anger, kan det finnas 

anledning att i den omplanering som då krävs även överväga förändringar av trafiken i 

Västerort i motsatt ände av linjen. 

Situationen är något annorlunda om ett införande av trafik enligt alternativ 7, med förbi-

körning av vissa stationer för tågen från Hässelby Strand, är möjligt. Vinsterna med detta 

skulle vara större, vilket skulle göra det mer motiverat att genomföra de förändringar som 

krävs. Mot detta alternativ talar dock Stockholmsresenärernas ovana vid skipstop-trafik i 

tunnelbanan, som innebär att det kan bli svårt att styra resenärerna till rätt tåg, och att det 

finns risk för missnöje med systemet.  
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6 Slutsats 

Resultaten bekräftar att tågföljden kan ha effekter på resenärernas fördelning mellan tågen. 

Vid en jämförelse mellan två regelbundet återkommande tågföljder framkommer markanta 

skillnader beroende på om de tåg som går en kortare sträcka går före eller efter de som går en 

längre sträcka, allt annat lika. 

Den nuvarande trafikeringen på grön linje i Stockholms tunnelbana är dock inte regelbunden. 

Den har inslag som kan anses som mindre bra, men effekterna av detta är mindre än i det 

sämre av de renodlade exemplen. De flesta av de undersökta alternativa tågföljderna ger 

förbättringar i vissa eller alla avseenden, men förbättringarna är inte så stora att det är 

uppenbart motiverat att förändra trafiken för att uppnå dem.  

Större förbättringar kräver en större omarbetning av trafikeringen. Relativt mindre 

förändringar ger vissa positiva effekter, men dessa är likväl inte stora nog för att motivera en 

ändrad trafik. 

Alla möjligheter har naturligtvis inte kunnat undersökas, men resultaten antyder att det inte är 

möjligt att enbart medelst förändringar i tågföljden helt utjämna skillnaderna mellan de tåg 

som utgår från Vällingby och Hässelby Strand, eller att markant öka kapacitetsutnyttjandet på 

de tåg som utgår från Alvik och Åkeshov. Därmed kvarstår en viss ineffektivitet även i de 

bästa alternativen.  

Ytterligare ändringar, som förbikörning av stationer, kan i förening med en lämplig tågföljd 

ge större effekter än vad ändringar av tågföljden enbart kan ge. Detta har dock inte undersökts 

mer systematiskt. 

Resultatet visar även att det är svårt att se att tågföljden söderut från innerstaden under den 

studerade tidsperioden skulle vara av någon avgörande betydelse för trafiken på dessa 

sträckor. Visserligen ses en viss skillnad i resenärernas fördelning, men frågan om vilken 

tågföljd som är lämpligast på denna sträcka får i huvudsak anses obesvarad. 
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7 Förslag på vidare studier 

Nyttan av att simulera den faktiska, i motsats till den tidtabellsenliga, trafiken för de olika 

alternativen har redan nämnts. Sådana beräkningar skulle ge en exaktare bild av de olika 

scenariorna, och sannolikt visa på större skillnader mellan dem. 

Alternativ 7 antyder ytterligare ett område där möjligheter finns att påverka resenärsantalen 

på olika tåg. Det skulle vara intressant att undersöka effekterna av ett införande i större skala 

av sådan trafik med förbikörning av vissa stationer. 

Arbetet har även väckt frågan i vilken mån passagerare inväntar senare tåg istället för att 

avresa med det första möjliga. Att så sker är tydligt för alla som färdas på tunnelbanans 

centralare delar under rusningstid, men det skulle vara av intresse att veta i vilken 

utsträckning det sker och hur det påverkar och påverkas av de olika tågens beläggning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Nuvarande trafik. 

Nuvarande trafikering på grön linje söderut under en vardagsmorgon. 

Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

 04:40 04:48 04:55 19 Hagsätra 

 04:50 04:58 05:05 18 Farsta Strand 

04:51 04:55 05:03 05:10 19 Hagsätra 

 05:01 05:09 05:16 18 Farsta Strand 

05:07 05:11 05:19 05:26 19 Hagsätra 

 05:16 05:24 05:31 18 Farsta Strand 

05:21 05:25 05:33 05:40 19 Hagsätra 

   05:46 18 Farsta Strand 

05:36 05:40 05:48 05:55 19 Hagsätra 

   06:01 18 Farsta Strand 

05:50 05:55 06:02 06:10 19 Hagsätra 

   06:16 18 Farsta Strand 

06:05 06:09 06:17 06:25 19 Hagsätra 

06:08 06:12 06:20 06:28 19 Högdalen 

   06:32 18 Farsta Strand 

 06:20 06:28 06:36 17 Skarpnäck 

06:19 06:23 06:31 06:39 19 Hagsätra 

 06:26 06:34 06:42 17 Skarpnäck 

   06:45 18 Farsta Strand 

06:27 06:32 06:40 06:47 19 Hagsätra 

 06:34 06:43 06:50 17 Skarpnäck 

 06:38 06:46 06:54 18 Farsta Strand 

06:36 06:41 06:49 06:57 19 Hagsätra 

  06:52 07:00 17 Skarpnäck 

 06:47 06:55 07:03 18 Farsta Strand 

06:44 06:49 06:57 07:05 19 Hagsätra 

 06:51 06:59 07:07 18 Farsta Strand 

  07:01 07:09 17 Skarpnäck 

06:50 06:55 07:03 07:11 19 Högdalen 

 06:57 07:05 07:13 19 Hagsätra 

  07:07 07:15 17 Skarpnäck 

06:56 07:01 07:09 07:16 18 Farsta Strand 

  07:10 07:18 19 Hagsätra 

07:00 07:05 07:13 07:20 17 Skarpnäck 

   07:22 18 Farsta Strand 

07:04 07:09 07:17 07:24 17 Skarpnäck 

 07:10 07:19 07:26 19 Hagsätra 

  07:20 07:28 18 Hökarängen 

07:10 07:15 07:23 07:30 18 Farsta Strand 

 07:16 07:25 07:32 17 Skarpnäck 

07:14 07:19 07:27 07:35 19 Hagsätra 

07:17 07:22 07:30 07:37 18 Farsta Strand 
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Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

  07:31 07:39 19 Högdalen 

 07:25 07:34 07:41 17 Skarpnäck 

07:23 07:28 07:36 07:44 19 Hagsätra 

07:26 07:31 07:39 07:46 18 Farsta Strand 

  07:40 07:48 17 Skarpnäck 

07:30 07:35 07:43 07:50 19 Hagsätra 

 07:37 07:46 07:53 19 Högdalen 

07:35 07:40 07:48 07:56 18 Farsta Strand 

  07:50 07:58 17 Skarpnäck 

07:41 07:46 07:54 08:01 19 Hagsätra 

   08:04 17 Skarpnäck 

07:45 07:50 07:58 08:06 18 Farsta Strand 

 07:52 08:00 08:08 19 Gullmarsplan 

07:50 07:55 08:03 08:10 19 Hagsätra 

  08:05 08:13 17 Skarpnäck 

 07:59 08:08 08:15 18 Farsta Strand 

07:58 08:03 08:11 08:18 19 Hagsätra 

  08:12 08:20 17 Skarpnäck 

 08:06 08:15 08:22 18 Farsta Strand 

   08:25 19 Hagsätra 

08:07 08:12 08:20 08:27 19 Hagsätra 

  08:21 08:29 19 Gullmarsplan 

08:11 08:16 08:24 08:31 17 Skarpnäck 

 08:17 08:26 08:33 18 Farsta Strand 

   08:36 19 Högdalen 

08:17 08:22 08:30 08:38 19 Hagsätra 

  08:32 08:40 17 Skarpnäck 

 08:27 08:35 08:43 18 Farsta Strand 

   08:45 19 Högdalen 

08:27 08:32 08:40 08:48 19 Hagsätra 

  08:42 08:50 19 Högdalen 

 08:37 08:45 08:53 17 Skarpnäck 

08:35 08:40 08:48 08:56 18 Farsta Strand 

   08:58 19 Högdalen 

08:39 08:44 08:52 09:00 19 Hagsätra 

  08:54 09:02 17 Skarpnäck 

   09:04 19 Högdalen 

 08:50 08:58 09:06 18 Farsta Strand 

08:48 08:53 09:01 09:09 19 Hagsätra 

08:50 08:55 09:03 09:11 19 Högdalen 

  09:05 09:13 17 Skarpnäck 

   09:16 18 Farsta Strand 

08:57 09:02 09:10 09:18 19 Högdalen 

08:59 09:04 09:12 09:20 19 Hagsätra 

  09:15 09:23 17 Skarpnäck 

   09:26 18 Farsta Strand 
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Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

09:08 09:13 09:21 09:29 19 Hagsätra 

  09:25 09:33 17 Skarpnäck 

   09:36 18 Farsta Strand 

09:18 09:23 09:31 09:39 19 Hagsätra 

  09:35 09:43 17 Skarpnäck 

   09:46 18 Farsta Strand 

09:28 09:33 09:41 09:49 19 Hagsätra 

   09:53 17 Skarpnäck 

   09:56 18 Farsta Strand 

09:38 09:43 09:51 09:59 19 Hagsätra 
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Bilaga 2. Alternativ 1. 

Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

   06:32 18 Farsta Strand 

 06:20 06:28 06:36 17 Skarpnäck 

06:19 06:23 06:31 06:39 19 Hagsätra 

   06:42 17 Skarpnäck 

 06:29 06:37 06:45 18 Farsta Strand 

06:27 06:32 06:40 06:47 19 Hagsätra 

 06:34 06:43 06:50 17 Skarpnäck 

 06:38 06:46 06:54 18 Farsta Strand 

06:36 06:41 06:49 06:57 19 Hagsätra 

  06:52 07:00 17 Skarpnäck 

 06:47 06:55 07:03 18 Farsta Strand 

06:44 06:49 06:57 07:05 19 Hagsätra 

  06:59 07:07 18 Farsta Strand 

 06:53 07:01 07:09 17 Skarpnäck 

06:50 06:55 07:03 07:11 19 Högdalen 

  07:05 07:13 19 Hagsätra 

 06:59 07:07 07:15 17 Skarpnäck 

06:56 07:01 07:09 07:16 18 Farsta Strand 

  07:10 07:18 19 Hagsätra 

07:00 07:05 07:13 07:20 17 Skarpnäck 

   07:22 18 Farsta Strand 

07:04 07:09 07:17 07:24 17 Skarpnäck 

 07:10 07:19 07:26 19 Hagsätra 

07:08 07:13 07:21 07:28 18 Hökarängen 

  07:22 07:30 18 Farsta Strand 

07:12 07:17 07:25 07:32 17 Skarpnäck 

 07:18 07:27 07:35 19 Hagsätra 

07:17 07:22 07:30 07:37 18 Farsta Strand 

  07:31 07:39 19 Högdalen 

07:21 07:26 07:34 07:41 17 Skarpnäck 

 07:27 07:36 07:44 19 Hagsätra 

07:26 07:31 07:39 07:46 18 Farsta Strand 

  07:40 07:48 17 Skarpnäck 

07:30 07:35 07:43 07:50 19 Högdalen 

 07:37 07:46 07:53 19 Hagsätra 

07:35 07:40 07:48 07:56 18 Farsta Strand 

  07:50 07:58 17 Skarpnäck 

07:41 07:46 07:54 08:01 19 Hagsätra 

   08:04 17 Skarpnäck 

07:45 07:50 07:58 08:06 18 Farsta Strand 

 07:52 08:00 08:08 19 Gullmarsplan 

07:50 07:55 08:03 08:10 19 Hagsätra 

  08:05 08:13 17 Skarpnäck 

 07:59 08:08 08:15 18 Farsta Strand 

07:58 08:03 08:11 08:18 19 Hagsätra 
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Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

  08:12 08:20 17 Skarpnäck 

 08:06 08:15 08:22 18 Farsta Strand 

08:05 08:10 08:18 08:25 19 Hagsätra 

   08:27 19 Hagsätra 

  08:21 08:29 19 Gullmarsplan 

08:11 08:16 08:24 08:31 17 Skarpnäck 
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Bilaga 3. Alternativ 2 

Hässelby 

Strand 

Vällingby  Åkeshov  Alvik  Linje  Destination 

  07:05 07:13 19 Hagsätra 

 06:59 07:07 07:15 17 Skarpnäck 

06:56 07:01 07:09 07:16 18 Farsta Strand 

   07:18 19 Hagsätra 

  07:13 07:20 17 Skarpnäck 

07:02 07:07 07:15 07:22 18 Farsta Strand 

07:04 07:09 07:17 07:24 17 Skarpnäck 

  07:19 07:26 19 Hagsätra 

 07:13 07:21 07:28 18 Hökarängen 

07:10 07:15 07:23 07:30 18 Farsta Strand 

07:12 07:17 07:25 07:32 17 Skarpnäck 

  07:27 07:35 19 Hagsätra 

 07:22 07:30 07:37 18 Farsta Strand 

07:19 07:24 07:32 07:39 19 Högdalen 

07:21 07:26 07:34 07:41 17 Skarpnäck 

  07:36 07:44 19 Hagsätra 

 07:31 07:39 07:46 18 Farsta Strand 

07:28 07:33 07:41 07:48 17 Skarpnäck 

07:30 07:35 07:43 07:50 19 Högdalen 

  07:46 07:53 19 Hagsätra 

 07:40 07:48 07:56 18 Farsta Strand 

07:38 07:43 07:51 07:58 17 Skarpnäck 

07:41 07:46 07:54 08:01 19 Hagsätra 

   08:04 17 Skarpnäck 

 07:50 07:58 08:06 18 Farsta Strand 

07:47 07:52 08:00 08:08 19 Gullmarsplan 

07:50 07:55 08:03 08:10 19 Hagsätra 

  08:05 08:13 17 Skarpnäck 

 07:59 08:08 08:15 18 Farsta Strand 

07:58 08:03 08:11 08:18 19 Hagsätra 
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Bilaga 4. Alternativ 3 

Avg. Alvik  Linje  Destination 

06:32 17 Skarpnäck 

06:36 18 Farsta Strand 

06:39 19 Hagsätra 

06:42 17 Skarpnäck 

06:45 18 Farsta Strand 

06:47 19 Hagsätra 

06:50 17 Skarpnäck 

06:54 18 Farsta Strand 

06:57 19 Hagsätra 

07:00 17 Skarpnäck 

07:03 18 Farsta Strand 

07:05 19 Hagsätra 

07:07 17 Skarpnäck 

07:09 18 Farsta Strand 

07:11 19 Högdalen 

07:13 19 Hagsätra 

07:15 17 Skarpnäck 

07:16 18 Farsta Strand 

07:18 19 Hagsätra 

07:20 17 Skarpnäck 

07:22 18 Farsta Strand 

07:24 19 Hagsätra 

07:26 19 Hagsätra 

07:28 17 Skarpnäck 

07:30 18 Hökarängen 

Avg. Alvik  Linje  Destination 

07:32 18 Farsta Strand 

07:35 19 Hagsätra 

07:37 17 Skarpnäck 

07:39 18 Farsta Strand 

07:41 19 Högdalen 

07:44 19 Hagsätra 

07:46 17 Skarpnäck 

07:48 18 Farsta Strand 

07:50 19 Högdalen 

07:53 19 Hagsätra 

07:56 17 Skarpnäck 

07:58 18 Farsta Strand 

08:01 19 Hagsätra 

08:04 17 Skarpnäck 

08:06 18 Farsta Strand 

08:08 19 Gullmarsplan 

08:10 19 Hagsätra 

08:13 17 Skarpnäck 

08:15 18 Farsta Strand 

08:18 19 Hagsätra 

08:20 17 Skarpnäck 

08:22 18 Farsta Strand 

08:25 19 Gullmarsplan 

08:27 19 Hagsätra 

08:29 19 Hagsätra 
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Bilaga 5. Alternativ 4 

Avg. Alvik  Linje  Destination 

06:32 17 Skarpnäck 

06:36 19 Hagsätra 

06:39 18 Farsta Strand 

06:42 17 Skarpnäck 

06:45 19 Hagsätra 

06:47 18 Farsta Strand 

06:50 17 Skarpnäck 

06:54 19 Hagsätra 

06:57 18 Farsta Strand 

07:00 17 Skarpnäck 

07:03 19 Hagsätra 

07:05 18 Farsta Strand 

07:07 17 Skarpnäck 

07:09 19 Högdalen 

07:11 19 Hagsätra 

07:13 18 Farsta Strand 

07:15 17 Skarpnäck 

07:16 19 Hagsätra 

07:18 18 Farsta Strand 

07:20 17 Skarpnäck 

07:22 19 Hagsätra 

07:24 18 Hökarängen 

07:26 18 Farsta Strand 

07:28 17 Skarpnäck 

07:30 19 Högdalen 

Avg. Alvik  Linje  Destination 

07:32 18 Farsta Strand 

07:35 17 Skarpnäck 

07:37 19 Hagsätra 

07:39 18 Farsta Strand 

07:41 17 Skarpnäck 

07:44 19 Hagsätra 

07:46 18 Farsta Strand 

07:48 17 Skarpnäck 

07:50 19 Högdalen 

07:53 19 Hagsätra 

07:56 18 Farsta Strand 

07:58 17 Skarpnäck 

08:01 19 Hagsätra 

08:04 18 Farsta Strand 

08:06 17 Skarpnäck 

08:08 17 Skarpnäck 

08:10 19 Gullmarsplan 

08:13 19 Hagsätra 

08:15 18 Farsta Strand 

08:18 17 Skarpnäck 

08:20 19 Hagsätra 

08:22 18 Farsta Strand 

08:25 19 Gullmarsplan 

08:27 19 Hagsätra 

08:29 19 Hagsätra 

 


