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Förord  

  

Nacka kommun, Solna stad, Stockholms stad, Stockholms läns landsting och 

Trafikverket har tillsammans studerat förutsättningarna för stombusstrafiken i 

stråket Norra Sköndal/Nacka centrum-Gullmarsplan-Solna centrum. I andra 

delprojekt studeras bussframkomligheten i stråket från Solna vidare mot Danderyd 

och i stråket från Nacka centrum vidare mot Gustavsberg och Hemmesta. Arbetet 

har genomförts med stöd av Trivector Traffic, Sweco och Movea.  

Åtgärdsvalsstudien är en del i satsningen Grönt ljus stombuss som syftar till att 
utveckla en effektiv stombusstrafik i länet. Utgångspunkter för arbetet är 
Stomnätsplan för Stockholms län, gällande statliga investeringsplaner för 2014-
2025, Trafikverkets framkomlighetsprogram, Stockholms framkomlighetsstrategi 
samt Solnas och Stockholms översiktsplaner. 

I rapporten identifieras åtgärder som sammantaget leder till kortare restider och 

ökad punktlighet för bussresenärer samtidigt som de ökar kapaciteten i 

kollektivtrafiken. Åtgärderna kan även leda till viss begränsning av 

framkomligheten för övrig vägtrafik. Syftet har varit att begränsa de effekterna så 

långt möjligt. Sammantaget innebär förslagen att man på ett kostnadseffektivt sätt 

kan korta kollektivtrafikens restider och därigenom ge vinster för både dagens och 

framtidens resenärer. Samhälls- och resenärsvinsterna innebär att varje satsad 

krona ger cirka 6 kronor tillbaka. 

Från ca år 2025 när alla åtgärder bedöms kunna vara genomförda beräknas cirka 
30 000 dagliga morgonresenärer få del av de kortade restiderna. I stråket Norra 
Sköndal - Gullmarsplan – Solna C finns potential till restidsvinster på upp till 18 
minuter.  

Som stöd för genomförandet tas en samlad genomförandeplan fram för projektet 
Grönt ljus Stombuss. Avsikten är att i genomförandeplanen koordinera 
utvecklingen av trafiken med genomförande av framkomlighetsåtgärderna. 

Respektive part är ansvarig för genomförande av åtgärder inom sitt 

ansvarsområde. Genomförandet prövas av respektive part i fortsatt planarbete 

samt i ordinarie budgetarbete.  
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OM ÅVS-arbetet  
 

Studien har tagits fram i nära samarbete mellan representanter från Stockholms 

stad, Solna stad, Nacka kommun, Värmdö kommun, Trafikverket och  

Trafikförvaltningen. Arbetet har genomförts med stöd av Trivector Traffic, Sweco 

och Movea.  

För varje stråk tas en teknisk rapport fram som ger en fördjupad bild av prövade 

lösningar och effekter av föreslagna åtgärder. Dessutom görs en samlad 

effektbedömning (SEB).   

Det här är en sammanfattande redovisning av det utredningsarbete som 

genomförts för tre stråk inom ramen för Åtgärdsvalsstudien – Förbättrad 

framkomlighet i stomnätet;   

• Norra Sköndal – Gullmarsplan  

• Nacka C -Slussen   

• Gullmarsplan – Solna C  

Stråken är planerade att trafikeras av flera olika stomlinjer i enlighet med den 

trafikering som presenteras i Stomnätsplanen.  

   

Komplett redovisning av utfört utredningsarbete återfinns i:  

- Teknisk rapport för stråk 1 och 3, Norra Sköndal-

Gullmarsplan, Gullmarsplan-Solna C  

- Sammanfattande PM för stråk 2, Nacka C-Slussen  

- Samlad effektbedömning (SEB) för stråk 1 & 3  

  

I andra delstudier studeras framkomlighetsåtgärder för andra delar av stomnätet 

däribland Solna C – Danderyd och Nacka C – Gustavsberg – Hemmesta.  

Det här är den sammanfattande rapporten där parterna gemensamt redovisar 

slutsatser av det genomförda arbetet. 

Arbetet är en del av projektet Grönt ljus Stombuss. 
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1.  Förbättrad framkomlighet i stombusstrafiken ger stor 
nytta  

 1.1  Grönt ljus stombuss  

Kommunerna i Stockholms län, Stockholms läns landsting och Trafikverket gör nu 

en gemensam satsning på Stockholms stombussar – Grönt ljus stombuss. Det 

innebär ett utvecklat stombussnät som tillsammans med kompletteringar i 

spårsystemet skapar ett kollektivtrafiksystem som binder samman regionen och 

minskar restiderna väsentligt.   

  

För att identifiera vilka åtgärder som effektiviserar busstrafiken genomförs 

regionala analyser i form av en åtgärdsvalsstudie - Förbättrad framkomlighet i 

stomnätet. Arbetet handlar inte bara om att skapa en snabb och pålitlig busstrafik. 

Det handlar också om att använda kapaciteten på hårt trafikerade gator och vägar 

mer effektivt.  

 

1.2  Behovet av kollektivtrafik ökar  

Stockholmsregionen växer, staden förtätas och nya stadsdelar växer fram. Det 

innebär att allt fler människor måste ta sig fram i ett transportsystem som redan är 

drabbat av trängsel. Stockholm, Solna, Nacka, Värmdö, Haninge och Tyresö 

planerar för en fortsatt hög tillväxt, vilket leder till ökade behov av en snabb och 

pålitlig busstrafik och effektivare användning av kapaciteten på hårt trafikerade 

gator och vägar.   

  

Regionens transportsystem har inte utvecklats i takt med befolkningsökningen 

under de senaste decennierna. För att skapa en både attraktiv och mera hållbar 

kollektivtrafik måste brister åtgärdas och nya lösningar till.  

 

Till delar av Solna (Hagastaden, Hagalund och Arenastaden) och Nacka (Sicklahalvön) 

planeras tunnelbaneutbyggnad år 2020 respektive 2025 medan busstrafiken kommer att 

fortsätta vara ryggraden i trafiksystemet till Tyresö, Värmdö, Vaxholm och Norrtälje 

under överskådlig framtid. Med framkomlighetsåtgärder för stombusstrafiken genom och 

inom den centrala regionkärnan kan även den regionala spårtrafiken avlastas från korta 

och lokala resor. Utvecklingen av stombusstrafiken är på så vis en förutsättning för att 

den regionala pendlingen med tunnelbana och pendeltåg ska kunna öka.    

  

Bussterminalerna vid Gullmarsplan och Tekniska Högskolan, vilka hanterar 

resandet från länets nordöstra och södra/sydvästra delar, har begränsade 

möjligheter att ta emot ett kraftigt ökat bussresande. Genom att skapa ett stråk 

genom centrala Stockholm för genomgående busstrafik kan bussresandet fortsätta 

att utvecklas. Samtidigt kan bussresenärerna från delar av söderort och nordost nå 

målpunkter i Solna och Stockholm city utan byte.  

 

 1.3  Trafiksystemet måste användas mer effektivt  

Stockholms läns snabba befolkningsutveckling innebär att allt fler människor 

måste ta sig fram i ett transportsystem som redan är drabbat av trängsel. Det leder 

till ökad trängsel på vägnätet och i kollektivtrafiken. Vi behöver därför prioritera 

färdsätt som kan transportera flest människor på minst yta.   

 

Möjligheten att tillgodose den ökade efterfrågan på transporter genom bilresande 

är begränsad. En utvecklad och effektiv busstrafik kommer att ha avgörande 



        

   6(24)  
            

  

betydelse för goda pendlingsmöjligheter liksom för framkomligheten och 

kapaciteten i vägnätet. 

  

För att möta dessa problem har trafikförvaltningen tagit fram en Stomnätsplan för 

kollektivtrafiksystemets utveckling i Stockholms län fram till år 2030 (se bilaga) 

och Trafikverket har tagit fram ett framkomlighetsprogram som vägledning för hur 

vägnätet bör utvecklas.   

 

  
Figur 1.1  Det utvecklade stombussnätet enligt Stomnätsplanen med det tre studerade stråken 

markerat i lila. 

 

2.  Framkomlighetsproblem   

Stomnätsstråket mellan Norra Sköndal och Gullmarsplan har stort resande med 

buss och betydande framkomlighetsproblem. I riktning mot innerstaden är den 

genomsnittliga hastigheten för bussarna låg, ner mot 36 km/h exkl. hållplatstid 

under rusningstid.1    

 

Sträckan mellan Norra Sköndal och Gullmarsplan (cirka 5 km) tar cirka 10 minuter 

under förmiddagsrusningen, medan en resa med god framkomlighet och utan 

trängsel tar cirka 5 minuter.2 

 

 

  

                                                        
1 Informationen är hämtad från bussarnas ATR-system 
2 Informationen är hämtad från bussarnas ATR-system 
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Figur 2.1  Figuren visar skyltade hastigheter, genomsnittshastigheter och restider längs  

 sträckan Norra Sköndal-Gullmarsplan under morgonens och eftermiddagens högtrafik. 

Stråket mellan Gullmarsplan och Solna Centrum trafikeras idag endast längs vissa 

delar med buss. Framkomlighetsproblemen i stråket är stora med långa restider 

och stora restidsvariationer som följd, vilket gör det svårt att bedriva en attraktiv 

busstrafik i stråket. I stråket är den genomsnittliga hastigheten för bussarna 

mycket låg, ner mot 13 km/h under rusningstid. 

 

  
Figur 2.2   Figuren visar skyltade hastigheter, genomsnittshastigheter och restider längs  
 sträckan Gullmarsplan – Solna C under morgonens och eftermiddagens högtrafik  

Stomnätsstråket mellan Nacka och Slussen har Sveriges största resande med buss 

och betydande kapacitets-, regularitets- och framkomlighetsproblem. Vid 

trafikplats Lugnet hindras uppemot 70 % av bussarna av biltrafik som ska korsa 

busskörfältet. Det leder ibland till farliga situationer då hindrade bussar försöker 

passera bilar som blockerar busskörfältet.  Hållplats Henriksdal är 

underdimensionerad för det stora antalet ankommande bussar. Det medför att 

bussarna får vänta tills det finns ledig hållplats och blockerar då bakomvarande 

bussar. Upp mot 8 bussar i rad har identifierats i korsningen vid Henriksdal, trots 

busskörfält hinner inte alla bussar igenom korsningen under grönfasen utan får 

istället vänta till nästa grönperiod.   
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3.  Förslag till åtgärder 

Förslag till åtgärder för att främja framkomligheten längs stråken innehåller både paket 

med åtgärder där åtgärderna är beroende av varandra och enskilda åtgärder som kan 

genomföras oberoende av varandra. Därtill har en vald mix av trafikreglerande åtgärder 

tagits fram som syftar till att ge busstrafiken god framkomlighet längs sträckor utan 

busskörfält. 

 
Inför ett genomförande behöver föreslagna åtgärder studeras mer i detalj och vid behov 

revideras och förbättras. Både för att hantera förändrade förutsättningar 

(trängselskatter, trafikflöden, trafikregleringar) och för att minimera oönskade effekter. 

Samtidigt som nyttorna för kollektivtrafiken bibehålls eller om möjligt stärks. De 

åtgärder som presenteras i detta kapitel har legat till grund för biltrafik- och 

kollektivtrafikanalyser, samhällsekonomisk analys och den samlade effektbedömningen 

som redovisas i kapitel 4.  

 

 
 

Totalt berörs 14 platser av förslaget till åtgärder: 

1. Trafikplats Gubbängen, norrgående riktning 

2. Nynäsvägen mellan trafikplats Gubbängen och Gullmarsplan i norrgående 

riktning, inkl. påfarter vid Bogårdsvägen, Sofielundsplan och Sockenvägen   

3. Gullmarsplan, inkl cirkulationsplatsen vid övre bussplan  

4. In- och utfarten till Gullmarsplans bussterminal, södergående riktning  

5. Trafikplats Gubbängen, södergående riktning 

6. Söderledstunneln, påfart från Skanstull, norrgående riktning 

7. Klarastrandsleden, ramp mot Klarabergsgatan, norrgående riktning 

8. Cityterminalens södra infart mot Klarastrandsgatan  

9. Klarastrandsleden, påfart från Kungsbron, norrgående riktning 

10. Klarastrandsleden fram till S:t Eriksbron, södergående riktning   

11. Solnabron, ramper från Klarastrandsleden, norrgående riktning 

12. Solnavägen, båda riktningarna  

13. Trafikplats Lugnet 

14. Hållplats Henriksdal 
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3.1  Åtgärdspaket Nynäsvägen 

Paketet består av åtgärder som dels möjliggör att det inre norrgående körfältet längs 

Nynäsvägen (K1) blir busskörfält, dels möjliggör för genomgående busstrafik vid 

Gullmarsplan samt påfartreglering som ger bussen bättre prioritet och minskar 

tillströmningen av biltrafik i Söderledstunnelns från Nynäsvägen och närförort. 

Åtgärdsförslagen vid Gullmarsplan bör samordnas med arbetet inom projektet 

Bytespunkt Gullmarsplan som trafikförvaltningen driver. Nynäsvägens sektion vid 

Sofielundsplan behöver studeras närmre för att säkerställa att busskörfält i K1 och två 

bilkörfält ryms. Eventuella kostnader för breddad sektion finns ej medtagna i 

sammanställningen nedan. 

 

Plats/Åtgärd  Väghållare Beräknad tidsvinst Kostnad 

1. Bussramp vid Trafikplats 
Gubbängen 

TRV/Stockholm Cirka 1 minut 
(norrut) 

30-64 Mkr 

2. Busskörfält i K1 på Nynäsvägen 
inkl. påfartsreglering vid 
Bogårdsvägen, Sockenvägen och 
Sofielundsplan.3  

Stockholm Cirka 9 minuter och 
10 sekunder 
(norrut) 

1,1 Mkr4 

3. Bussramp och ny hållplats vid 
Gullmarsplan. Optimerad 
framkomlighet för buss i cirkulation.5 

Stockholm Cirka 1 minut och 
30 sekunder 
(norrut) 

80-110 Mkr 

TOTALT  Cirka 11 minuter 
och 40 sek norrut 

 

 

   
                                                        
3 I åtgärden ingår påfartsreglering av Bogårdsvägen mot Rv73N (efter Tallkrogen), stängd påfart 
från Sockenvägen mot Rv73N i högtrafik och påfartsreglering från Sofielundspan mot Rv73N 
(kan även delvis lösas med befintlig signalreglering). 
4 Baseras enbart på målnings- och signalåtgärder.  
5 Föreslagen bussramp vid Gullmarsplan inkl. cirkulationen och uppfart från Olaus Magnus väg 
utreds vidare i syfte att optimera framkomlighet för kollektivtrafiken. 
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3.2  Åtgärdspaket Södra City 

Paketet består av åtgärder som dels möjliggör för busstrafik att angöra Cityterminalen 

söderifrån och dels av åtgärder som minskar tillströmningen av biltrafik till 

Söderledstunneln och Centralbron från anslutande lokalvägnät. Därutöver bedöms 

trafiken från Vasagatan mot Centralbron (södergående) minska efter Vasagatans 

ombyggnation. 

 

Plats/Åtgärd Väghållare Beräknad tidsvinst Kostnad 

6. Trafikreglering i påfart 
Skanstull (Söderledstunneln) 

Stockholm Cirka 1 minut (norrut) 1 Mkr6 

7. Signalreglering av ramp mot 
Klarabergsgatan 

Stockholm Cirka 45 sekunder (norrut) -7 

8. Dubbelriktning av 
Cityterminalens södra utfart 
mot Klarabergsgatan8 

Cityterminalen/
Stockholm 

Förutsättning för 
genomgående busstrafik 

5 Mkr 

TOTALT  Cirka 1 minut och 45 

sekunder norrut  

 

 

  

                                                        
6 Trafiksignalen finns redan men är ej aktiverad, så kostnaden är troligtvis lägre. 
7 Åtgärden har antagits finansieras inom ramen för exploateringen av fastigheten Norrmalm 441. 
Men exploateringen ligger efter 2025 och kostnaden kan då behöva tas av Stockholms stad. 
8 Åtgärden innebär att befintlig utfart breddas och dubbelriktas. Kräver även vissa justeringar på 
Klarastrandsgatan/Klarastrandsviadukten, t ex flytt av övergångsställe. 
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3.3  Åtgärdspaket Klarastrandsleden 

Paketet består av åtgärder som ökar busstrafikens framkomlighet längs 

Klarastrandsleden och i påfarten från Kungsbron. 

 

Plats/Åtgärd Väghållare Beräknad tidsvinst Kostnad 

9. Väjningsplikt och 
spärrmålning vid påfart 
Kungsbron 
(Klarastrandsleden)9 

Stockholm Cirka 30 sekunder 
norrut 

<1 Mkr 

10. Busskörfält längs 
Klarastrandsleden, 
södergående 

Stockholm Cirka 7 minuter och 
30 sekunder (söderut) 

4,5 Mkr 

11. Bussprioritering vid nya 
ramper från Klarastrandsleden 
mot Solnabron10 

Stockholm/TRV - - 

TOTALT  Cirka 30 sek norrut 

Cirka 7 minuter och 

30 sekunder söderut 

 

 

 
                                                        
9 Väjningsplikt och spärrlinje föreslås simuleras, testas och utvärderas vid påfartsrampen från 
Kungsbron mot Klarastrandsleden. Uppförs vid den första vävningen. 
10 Nya ramper har färdigställts under 2017, men kommer att begränsas till 2 körfält under en tid 
framöver pga husbyggnation. Först därefter bedöms det vara realistiskt med busskörfält. I 
efterföljande arbete är det även viktigt att göra avvägningar i signalkorsningen så att 
busstrafiken i det nya stråket och innerstadens stombussar prioriteras optimalt då dessa är i 
konflikt. 
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3.4  Åtgärdspaket Solnavägen 

Paketet består av busskörfält i båda riktningarna längs Solnavägen på sträckan mellan 

Frösundaleden och Solnabron. Inför korsning avslutas busskörfälten och bussarna 

färdas tillsammans med högersvängande biltrafik. Samtliga korsningar utrustas med 

bussprio. 

 

Plats/Åtgärd Väghållare Beräknad tidsvinst Kostnad 

12. Kollektivtrafikkörfält och 
bussprio i korsningar längs 
Solnavägen 

Solna 4 minuter i norrut och 
söderut 

- 

TOTALT  4 minuter i norrut och 

söderut 
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3.5  Enskilda åtgärder mellan Gullmarsplan och Norra Sköndal  

Nedan presenteras enskilda åtgärder som kan genomföras oberoende av varandra på 

sträckan mellan Gullmarsplan och Norra Sköndal. 

 

Plats/Åtgärd Väghållare Beräknad tidsvinst Kostnad 

4. Gullmarsplan, ny in- och 
utfart för södergående trafik11 

Stockholm Cirka 20 sekunder 
söderut 

1 Mkr 

5. Trafikplats Gubbängen, 
kollektivtrafikkörfält på 
Nynäsvägen12 

Stockholm Cirka 1 minut söderut 3-4,5 Mkr 

TOTALT  Cirka 1 minut och 20 

sekunder söderut 

 

 

  
 

 

 

  

                                                        
11 Platsen är åtgärdad. Skyltning och målning utförd enligt blixtlåsprincipen. 
12 Åtgärden planerad för genomförande 2018 
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3.6  Enskilda åtgärder mellan Slussen och Nacka C  

Nedan presenteras enskilda åtgärder som kan genomföras oberoende av varandra på 

sträckan mellan Nacka C och Slussen. 

 

Åtgärd Väghållare Beräknad tidsvinst Kostnad 

13. Målning vid trafikplats 
Lugnet 

Stockholm Cirka 20 sekunder mot 
Slussen 

<1 Mkr 

14. Hållplats Henriksdal, 
förlängt hållplatsläge och nytt 
busskörfält i korsningens östra 
tillfart 

Stockholm Cirka 1 minut och 30 
sekunder mot Slussen 

15 Mkr 

TOTALT  Cirka 1 minut och 50 

sekunder mot Slussen 
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3.7 Summering av kostnad för åtgärderna  

Totalt beräknas kostnaderna för föreslagna åtgärder uppgå till cirka 140-200 Mkr. 

Åtgärd Väghållare Kostnad 

1. Bussramp vid Trafikplats Gubbängen TRV/Stockholm 30-64 Mkr 

2. Busskörfält i K1 på Nynäsvägen inkl. 
påfartsreglering vid Bogårdsvägen, Sockenvägen och 
Sofielundsplan.   

Stockholm 1,1 Mkr 

3. Bussramp och ny hållplats vid Gullmarsplan. 
Optimerad framkomlighet för buss i cirkulation. 

Stockholm 80-110 Mkr 

4. Ny in- och utfart till Gullmarsplan för södergående 
trafik  

Stockholm 1 Mkr 

5. Kollektivtrafikkörfält på Nynäsvägen vid Trafikplats 
Gubbängen 

Stockholm 2 Mkr 

6. Trafikreglering i påfart Skanstull (Söderledstunneln)  Stockholm 1 Mkr 

7. Signalreglering av ramp mot Klarabergsgatan  Stockholm - 

8. Dubbelriktning av Cityterminalens södra utfart mot 
Klarabergsgatan 

Cityterminalen/ 
Stockholm 

5 Mkr 

9. Väjningsplikt och spärrmålning påfart Kungsbron 
(Klarastrandsleden) 

Stockholm <1 Mkr 

10. Nytt busskörfält längs Klarastrandsleden, 
södergående 

Stockholm 4,5 Mkr 

11. Bussprioritering vid nya ramper från 
Klarastrandsleden mot Solnabron  

Stockholm - 

12. Kollektivtrafikkörfält längs Solnavägen och 
bussprio i korsning  

Solna - 

13. Målning vid trafikplats Lugnet  Stockholm <1 Mkr 

14. Hållplats Henriksdal, förlängt hållplatsläge Stockholm 15 Mkr 

SUMMA  142-195 Mkr 
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4.  Nyttor och konsekvenser  

 4.1 Betydande restidsvinster – 17-18 minuter per riktning  

Totalt innebär föreslagna åtgärder tillsammans med övriga planerade åtgärder en 

restidsvinst för resenärerna på cirka 17 minuter i riktning mot Norra Sköndal och 

cirka 18 minuter i riktning mot Solna C under morgonens högtrafik. För resenärer 

från Nacka mot Slussen ger föreslagna åtgärder en restidsvinst på cirka 2 minuter 

under morgonens högtrafik samtidigt som kapaciteten stärks och tidhållningen 

förbättras. Tillsammans med åtgärder längs stråket Nacka C – Gustavsberg – 

Hemmesta kapas restiderna med cirka 10 minuter. 

 

För samtliga bussresenärer som reser i hela eller delar av stråket ger föreslagna 

åtgärder en sammantagen restidsvinst på cirka 7 150 timmar per dygn13.  

  

 

 
  

En viktig effekt av åtgärderna är att de ger förbättrade förutsättningar för att 

bussarna ska kunna hålla sin tidtabell och att de därmed bidrar till en minskad 

                                                        
13 Resultat från VISUM-analys 
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restidsosäkerhet för resenärerna i stråket. En annan effekt är att busstrafiken kan 

bedrivas betydligt mer resurseffektiv.  

 

Framkomlighetsåtgärderna i stråket gynnar både resande med stombusslinjen och 

resandet med alla andra linjer som trafikerar hela eller delar av sträckan.  

Framkomlighetsförbättringarna gynnar främst resenärer i Tyresö, Värmdö och 

Nacka kommuner samt boende i områden kring Sköndal. Tydliga vinnare är även 

den stora mängd resenärer som har målpunkt i centrala Stockholm, Solna och 

Karolinska Sjukhuset. Restidsvinster uppstår även långt utanför stråket, t ex för 

resenärer som startar sin resa i norra Haninge med mål i Stockholms City.  

  

4.2 Ökat kollektivtrafikresande  

Resandet i stråket är redan idag omfattande på sträckan Norra Sköndal - Gullmarsplan 

och förväntas öka till följd av befolkningsökningen. I anslutning till stråket och dess 

förlängning planeras för 20 000 nya bostäder och 90 000 nya arbetsplatser. År 2030 

beräknas stråket trafikeras av cirka 13 000 busspendlare under morgonens högtrafik. 

Resandet på de inre delarna av stråket (mellan Solna C och Gullmarsplan) beräknas 

uppgå till cirka 9 000 resor under morgonens högtrafik i båda riktningarna när en 

genomgående stombusstrafik etableras.14  

 

Busstråket mellan Nacka och Slussen är redan idag ett av Sveriges mest trafikerade och år 

2020 beräknas drygt 13 000 busspendlare resa i stråket mot Slussen under morgonens 

högtrafik.15 

 

Till följd av den förkortade restiden bedöms resandet med kollektivtrafiken öka 

med ytterligare cirka 10 500 nya resor per dygn.16 I denna skattning ingår endast 

restidsförbättringar och inte förbättringar föranledda av minskad restidsosäkerhet 

och förbättrad regularitet. Det är alltså troligt att resandet ökar ännu mer.   

  

4.3 Avlastning av tunnelbanan  

En effekt av framkomlighetsförbättringarna för stombusstrafiken och 

genomgående stombusstrafik är att tunnelbanans gröna linje kan avlastas med 

800-1000 resenärer i maxtimmen på sträckan Gullmarsplan – Centralen, vilket 

motsvarar ett helt fullsatt tunnelbanetåg.17 Det främjar kollektivtrafikresandet från 

stora delar av söderort, framförallt innan blå linjes förlängning till Nacka C.  

 

4.4 Ökad total kapacitet men sämre framkomlighet för lokal biltrafik 

Samtidigt som den totala kapaciteten i vägsystemet förbättras leder åtgärderna 

också till viss begränsning av kapacitet och framkomligheten för lokal biltrafik 

under morgonens högtrafik. Syftet har varit att begränsa de effekterna så långt 

möjligt.  

 

Framförallt innebär föreslagna åtgärder begränsningar under högtrafik för lokala 

bilresor som startar i närförort intill Nynäsvägen, t ex Bagarmossen. Det innebär 

att det under morgonens högtrafik kommer vara svårare att ta sig ut till 

Nynäsvägen. Denna grupp påverkas mest. Det är en medveten prioritering vid 

anpassning av de trafikreglerade åtgärderna längs Nynäsvägen, då denna grupp, 

                                                        
14 Baseras på analyser i VISUM 
15 Baseras på analyser i VISUM 
16 Baseras på elasticitetsberäkningar och kända effektsamband 
17 Baseras på analyser i VISUM 
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jämfört med exempelvis de som börjar sin resa i Trångsund, har bättre 

kollektivtrafikutbud och således bättre alternativ till bilen.   

 

Den totala kapaciteten för persontransporter längs Nynäsvägen beräknas öka när 

föreslagna åtgärder genomförts. Förslagen har anpassats för att begränsa påverkan 

på Nynäsvägen som är en viktig regional länk, men längs de inre delarna av 

Nynäsvägen beräknas ändå kapaciteten för biltrafik minska något. Mindre biltrafik 

in till innerstaden medför att dagens kösituation under morgonens högtrafik längs 

Centralbron, Söderledstunneln och Johanneshovsbron kan lösas upp. Dagens köer 

under morgonens högtrafik kommer istället förflyttas längre ut längs Nynäsvägen. 

Köer kommer även uppstå på det anslutande lokalvägnätet till Nynäsvägen i 

Söderort.  

 

För bilresor och näringslivets transporter som börjar sin resa längre ut, t ex 

Trångsund eller Haninge, med Stockholms innerstad som målpunkt beräknas 

kösituationen bli den omvända jämfört mot dagens situation. Ökade köer under 

morgonens högtrafik längs de inre delarna av Nynäsvägen (+ 8 minuter) 

kompenseras delvis av förbättrad framkomlighet innanför tullsnittet mellan 

Gullmarsplan och City (- 5 minuter). Det är en effekt av att färre fordon tillåts 

angöra innerstaden, vilket gör att de stillastående köerna flyttar utanför 

innerstaden. Trafikanalyser visar att påverkan för biltrafiken från ostsektorn blir 

bli obetydlig.18   

 

Bilden nedan visar illustrativt förändringen som sker och hur köutbredningen 

längs Söderledstunneln och Centralbron upphör, medan köerna längs lokalnätet i 

Söderort tilltar. Bilden till vänster visar köutbredning under morgonens högtrafik 

år 2030 utan åtgärder och bilden till höger visar köutbredning under morgonens 

högtrafik år 2030 med åtgärder. Det bör nämnas att belastningen i trafiknätet år 

2030 generellt är mer ansträngd än dagens situation. 

       

                                                        
18 Baseras på analyser i CONTRAM 
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För samtliga vägtrafikanter som reser i hela eller delar av stråket ger föreslagna 

åtgärder en sammantagen restidsförlust på cirka 1800 timmar per dygn19. Den 

minskade attraktiviteten i vägnätet beräknas minska bilresandet med cirka 750 

fordon per dygn. Effekterna för biltrafiken längs Värmdöleden blir försumbara med 

en samlad restidsförlust på cirka 15 timmar per dygn. Samtidigt ger åtgärderna 

förbättrad framkomlighet för ambulans- och räddningstjänst som kan nyttja 

busskörfälten vid utryckning.20  

 

4.4 Stor samhällsnytta för varje satsad krona  

Den samhällsekonomiska analysen för stråk 1 & 3 visar att varje satsad krona ger 

cirka 6 kronor tillbaka. Det samlade nettonuvärdet är 1861 mkr. Beräknat NNK-i 

värde är 7,16 vilket visar på en mycket hög lönsamhet.21  

 

Den samlade effektbedömningen visar att åtgärderna som föreslås bidrar positivt 

till en samhällsekonomisk och långsiktig hållbar transportförsörjning då befintlig 

infrastruktur utnyttjas mer effektiv och konkurrenskraften för kollektivtrafiken 

ökar.  

 

För åtgärderna vid hållplats Henriksdal och trafikplats Lugnet har ingen 

samhällsekonomisk kalkyl tagits fram. 

 

I tabellen nedan redovisas samlade kostnader, nyttor och onyttor under hela 

kalkylperioden (40 år). 

 

 Kollektivtrafik Övrig vägtrafik Övrigt 

 

Kostnader 

(mkr) 

-260 (investering 
inkl. skattefaktor) 

  

Nyttor/onyttor 

(mkr) 

2844 (restidsnyttor) 
225 (biljettintäkter) 

-961 (restidsförluster)  
-76 (minskade 
drivmedelsintäkter) 

29 (trafiksäkerhet 
60 (klimat) 

TOTALT + 2809 -1037 +89 
 

 

 

  

                                                        
19 Restidsförlusten är exklusive bortfallet av bilresor. Modellen har ej tagit hänsyn till förändrad 
avresetidpunkt för bilresorna. 
20 Baseras på analyser i CONTRAM 
21 Som bas för beräkningarna ligger trafikanalyser för koll- och biltrafiken, dessa har gjorts i 
verktygen Visum respektive Contram. Bil- och kollektivtrafikens effekter har beräknats i SAMS 
version 2.1 med ASEK 5.2. Trafikverkets mall för Samlad effektbedömning version 1.16 har 
använts för att beräkna nettonuvärdeskvot. 
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5. Samlad genomförandeplan 

5.1 Åtgärder som kan genomföras oberoende av varandra 

Flera av åtgärderna kan genomföras oberoende av varandra med möjlighet till 

medfinansiering av staten.  

 

De åtgärder som Stockholms stad ansvarar för är: 

 

4. Ny in- och utfart till Gullmarsplan för södergående trafik22  

5. Kollektivtrafikkörfält på Nynäsvägen södergående vid Trafikplats Gubbängen23 

13. Målning vid trafikplats Lugnet  

14. Hållplats Henriksdal, förlängt hållplatsläge 

 

De åtgärder som Solna stad ansvarar för är: 

 

12. Kollektivtrafikkörfält längs Solnavägen (båda riktningarna) och införande av 

bussprio i korsning  

 

 

5.2 Åtgärdspaket Nynäsvägen 

Det paket av åtgärder längs Nynäsvägen som syftar till att flytta busstrafiken till ”K1” är 

beroende av varann och måste genomföras samordnat. De båda ramperna behandlas på 

grund av sin kostnad som objekt i den statliga investeringsplaneringen. Statlig 

medfinansiering förutsätter därför att de kan prioriteras i plan för 2018-2029. Beslut 

om det väntas våren 2018.  

 

De åtgärder som ingår i paketet med Stockholms stad och Trafikverket som ansvariga 

väghållare är:  

1. Bussramp vid Trafikplats Gubbängen 

2. Busskörfält i K1 på Nynäsvägen inkl. påfartsreglering vid Bogårdsvägen, Sockenvägen 

och Sofielundsplan.   

3. Bussramp och ny hållplats vid Gullmarsplan. Optimerad framkomlighet för buss i 

cirkulation. 

 

5.3 Åtgärdspaket Södra City 

Paketet består av åtgärder som dels möjliggör för busstrafik att angöra Cityterminalen 

söderifrån och dels av åtgärder som minskar tillströmningen av biltrafik till 

Söderledstunneln och Centralbron från anslutande lokalvägnät. Åtgärderna bör med 

fördel genomföras samordnat. 

 

De åtgärder som ingår i paketet med Stockholms stad och Cityterminalen som 

ansvariga väghållare är: 

6. Trafikreglering i påfart Skanstull (Söderledstunneln) 

7. Signalreglering av ramp mot Klarabergsgatan 

8. Dubbelriktning av Cityterminalens södra utfart mot Klarabergsgatan 

 

                                                        
22 Anses vara genomförd 
23 Planeras genomföras år 2018 
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5.4 Åtgärdspaket Klarastrandsleden 

Paketet består av åtgärder som ökar busstrafikens framkomlighet längs 

Klarastrandsleden och i påfarten från Kungsbron. Åtgärderna bör med fördel 

genomföras samordnat. 

 

De åtgärder som ingår i paketet med Stockholms stad och Trafikverket som ansvariga 

väghållare är: 

9. Väjningsplikt och spärrmålning vid påfart Kungsbron (Klarastrandsleden) 

10. Busskörfält längs Klarastrandsleden, södergående 

11. Bussprioritering vid nya ramper från Klarastrandsleden mot Solnabron 

 

5.5 Trafikering 

Fler av åtgärderna är till nytta för befintlig trafik och dagens resenärer. För att kunna 

starta upp en genomgående stombusstrafik, vilket enligt gällande trafikavtal skulle vara 

möjligt tidigast år 2023, krävs att följande åtgärder är genomförda: 

• Åtgärdspaket Nynäsvägen 

• Åtgärdspaket Södra City 

• Åtgärdspaket Klarastrandsleden 

 

5.6 Medfinansiering 

Stockholms stad och Solna stad har möjlighet att söka statlig medfinansiering med 

upp till 50 procent för åtgärder på det lokala vägnätet, enligt förordning 

(2009:237) om regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.  

  

Kommunerna kan även söka statlig medfinansiering genom stadsmiljöavtal enligt 

förordningen SFS 2015:579. Åtgärderna ska då avse investeringar i kollektivtrafik 

och får inte avse drift och underhåll. Åtgärder som beviljas stöd genom 

stadsmiljöavtalen ska främst stödja de identifierade stråk som redan har eller 

bedöms att i framtiden ha störst efterfrågan på en effektiv och konkurrenskraftig 

kollektivtrafik.   

  

Mer information om förutsättningar för statlig medfinansiering och stadmiljöavtal 

återfinns på Trafikverkets hemsida.  

  

5.7 Länsplanen  

Finansiering av åtgärder på statliga vägar respektive medfinansiering för åtgärd på 

kommunal väg i stråket beslutas genom länsplanen för vilken länsstyrelsen är 

planeringsansvarig. Gällande plan avser tidsperioden 2014-2025. Arbete pågår 

med revidering av länsplan för perioden 2018-2029.  
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Bilaga  

Stomnätsplanen – ett system av sammanhängande stomlinjer   

I januari år 2014 antogs Stomnätsplan för Stockholms län av Stockholms läns 

landstings trafiknämnd. Stomnätsplanen visar utvecklingen av kollektivtrafikens 

stomnät med sikte mot år 2030 för länet. Stomnätsplanen visar att det går att 

skapa ett kollektivtrafiksystem som kapacitetsmässigt klarar av att hantera den 

kraftiga befolkningsökningen och samtidigt åstadkomma stora restidsvinster och 

ett mer konkurrenskraftigt stomnät.   

  

Med utgångspunkt i dagens stomlinjenät och en detaljerad genomgång av framtida 

behov och större resenärsströmmar har ett sammanhängande stomlinjenät tagits 

fram. Nätet har i stor utsträckning utformats för att konkurrera i starka 

biltrafikstråk, öka kollektivtrafikens marknadsandel och skapa restidsvinster för 

kollektivtrafikresenärer i förhållande till biltrafiken.   

  

Attraktiv kollektivtrafik förutsätter god framkomlighet  

En viktig del i Stomnätsplanen består i att ge stomnätet en god framkomlighet 

genom en tydlig prioritering av kollektivtrafiken i gatu- och vägnätet. Det är en 

förutsättning för att kunna öka kollektivtrafikens attraktivitet och konkurrenskraft 

gentemot biltrafiken. Restidskvot är ett mått på kollektivtrafikens konkurrenskraft 

jämfört med biltrafiken (anger restiden med kollektivtrafik jämfört med restiden 

med bil).  Målet för viktiga reserelationer i stomnätet är en upplevd 

restidskvot på högst 1,5 under högtrafik.   

  

Målstandarden innebär en hög ambitionsnivå och att medelhastigheten för 

stombusstrafiken behöver förbättras avsevärt. Målet är att stomlinjerna ska ha 

en så hög prioriterad framkomlighet att de inte drabbas av 

hastighetsnedsättningar på grund av trängsel.   

  

Prioriterade stråk i åtgärdsvalsstudie (ÅVS)  

Trafikverket genomför i samverkan med Trafikförvaltningen och länets kommuner 

analyser av regionala stombusstråk för att identifieraåtgärder som effektiviserar 

busstrafiken. Arbetet avser stombusslinjerna utanför Stockholms innerstad, den så 

kallade etapp 2 av Stomnätsplanen.   

  

De 11 aktuella stomlinjerna har delats in i 33 stråk. Stråken har delats in mellan 

strategiska noder i stomlinjenätet men även i viss mån efter geografisk utbredning.   

  

Av de 33 stråken har 14 stråk prioriterats. Längs dessa stråk är resandet är högt och 

förväntas öka, det finns stora möjligheter för betydande restidsvinster, möjlighet 

att genomföra åtgärder i närtid och oftast redan befintlig stombuss- och 

direktbusstrafik som kan dra nytta av genomförda åtgärder.  
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Figur 0.1 Karta över prioriterade stråk (röda)  

I den centrala delen av länet, där kollektivtrafiken har höga marknadsandelar i 

högtrafik, utgör trängsel och framkomlighetsproblem de största utmaningarna. 

Här finns behov av att genom framkomlighetsåtgärder öka tillförlitligheten i 

kollektivtrafiken.   

  

Även utanför regionkärnan finns framkomlighetsproblem men här är även 

kollektivtrafikens marknadsandel lägre. För att kollektivtrafiken här ska bli mer 

attraktiv och mer framgångsrikt kunna konkurrera med biltrafiken behöver 

restiderna förkortas.  
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