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Åtgärdsvalsstudie: 

Förbättrad framkomlighet i stomnätet 

Stråk 8 & 9 Tappström – Brommaplan – Solna centrum 

Sammanfattande rapport 
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Förord 

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

Trafikverket har tillsammans studerat förutsättningarna för stombusstrafiken i 

stråket Tappström – Brommaplan – Solna centrum. 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 2018 - 

2029, Trafikverkets framkomlighetsprogram och RUFS 2050. 

I rapporten har stråket delats in i fem delsträckor där åtgärder har tagits fram. 

Trafikverket har sedan tidigare beslutat att bredda väg 261 med ett busskörfält i 

riktning mot Ekerö. Åtgärder som föreslås i denna stråkstudie har anpassats för att 

ge så stor nytta som möjligt till följd av förbättringarna på väg 261.   

Sammantaget innebär förslagen att man på ett kostnadseffektivt sätt och med hög 

samhällsnytta kan korta kollektivtrafikens restider och därigenom ge vinster för 

både dagens och framtidens resenärer.  

Respektive part är ansvarig för genomförande av åtgärder inom sitt 

väghållaransvar. Genomförandet prövas av respektive part i fortsatt planarbete 

samt i ordinarie budgetarbete.  

  



 

 

 

  

4(34) 

 

      

 

  



 

 

 

  

5(34) 

 

      

OM ÅVS-arbetet 

Stråk 8 & 9 

Det här är en sammanfattande redovisning av det utredningsarbete som 

genomförts för stråken Brommaplan – Solna centrum (stråk 8) och Tappström – 

Brommaplan (stråk 9) inom ramen för Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) – Förbättrad 

framkomlighet i stomnätet. I denna rapport benämns de två stråken gemensamt 

som stråket Tappström – Brommaplan – Solna centrum. 

Stråket Brommaplan – Tappström – Solna centrum trafikeras i dag av 

stombusslinje 176 och 177 i enlighet med den trafikering som presenteras i 

Stomnätsplanen. Denna utredning innebär ingen förändring av linjerna utan avser 

endast åtgärder för att förbättra framkomligheten längs den del av dessa linjer som 

ingår i det studerade stråket. 

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).   

Komplett redovisning av utfört utredningsarbete återfinns i:  

− Rapport Förbättrad framkomlighet i stomnätet, en åtgärdsvalsstudie, stråk 8&9  

− Samlad effektbedömning (SEB) för stråk 8&9. 

ÅVS förbättrad framkomlighet i stomnätet 

Brommaplan – Tappström – Solna centrum är delstråk 8 & 9 inom ramen för 

Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) – Förbättrad framkomlighet i stomnätet. 

Stomnätsplanens 11 stomlinjer har delats in i totalt 33 stråk. Stråken har delats in 

mellan strategiska noder i stomlinjenätet, men även i viss mån efter geografisk 

utbredning. 

Som stöd för genomförandet har en samlad genomförandeplan tagits fram. I 

genomförandeplanen koordineras utvecklingen av trafiken med genomförande av 

framkomlighetsåtgärderna. För att följa genomförandet av ett utvecklat 

stombussnät tas även ett årligt stombussbokslut fram.  

Arbetet är en del av satsningen Grönt ljus Stombuss. 
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1 Förbättrad framkomlighet i stombussnätet 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 behöver resa i ett transportsystem som redan är 

drabbat av trängsel.  

Stockholm, Solna och Ekerö är alla kommuner som planerar för en tillväxt, vilket 

leder till ökade behov av en snabb och pålitlig busstrafik och effektivare 

användning av kapaciteten på hårt trafikerade gator och vägar.  

Stråket Tappström – Brommaplan – Solna centrum sammanbinder flera 

strategiska noder, bytespunkter och stadsutvecklingsprojekt med nya bostäder och 

arbetsplatser. 

Regionens kollektivtrafiksystem 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.  

Tunnelbanans gröna linje från Brommaplan samt tunnelbanans blåa linje från 

Solna centrum är båda radiella kopplingar från stråket till innerstaden. För boende 

och arbetande i Ekerö kommun utgör Brommaplan kommunens närmaste 

spårtrafikförbindelse.  

För kollektivresenärer som reser på tvären i stråket mellan Ekerö och Västerort och 

vidare mot Nordost, t ex mellan Ekerö och Solna eller mellan Bromma och 

Danderyd är busstrafiken det genaste alternativet och har således en regional 

betydelse. Det finns inte heller några planerade investeringar i spårtrafik radiellt 

vilket innebär att stombusstrafiken har en viktig roll att avlasta tunnelbanan och 
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fortsatt kommer utgöra ryggraden för det kollektiva tvärresandet under 

överskådlig framtid. 

 

Figur 1  Stråk 8&9 och stomlinje L (nuvarande linje 176 och 177) sammanbinder flera 

strategiska noder och större stadsutvecklingsprojekt. 

 

1.3 Trafiksystemet behöver 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. Det är därför viktigt att 

prioritera färdsätt som kan transportera flest människor på minst yta. Möjligheten 

att tillgodose den ökade efterfrågan på transporter genom bilresande är begränsad, 

åtminstone i högtrafik. En utvecklad och effektiv busstrafik kommer att ha 

avgörande betydelse för goda pendlingsmöjligheter liksom för framkomligheten 

och kapaciteten för personresor i vägnätet. 

För att möta dessa utmaningar 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 användas.  Även kommunerna arbetar med program för mer 

effektivt använt vägsystem. 
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2 Bristande framkomlighet 

Stomnätsstråket Tappström - Brommaplan – Solna centrum har stort resande med 

buss och betydande framkomlighetsproblem både för buss och biltrafik. Ekerö 

kommun, som i huvudsak försörjs med buss, har idag cirka 28 000 påstigande per 

dygn med buss. Brommaplan som utgör den största bytespunkten i stråket har idag 

11 200 påstigande och cirka 9 800 avstigande bussresenärer per dygn.  

Idag är restiden mellan Ekerö centrum och Solna Centrum cirka 60 minuter i 

riktning mot Ekerö och cirka 45 minuter i riktning mot Solna när trängseln är som 

värst. Uppnås målhastigheten1 kan resan ta cirka 25 minuter. Sammanlagt 

beräknas resenärerna förlora 960 timmar per dygn på grund av den dåliga 

framkomligheten i stråket. I figur 2 och 3 redovisas hur mycket tid som förloras 

eller sparas mellan de olika hållplatserna i stråket (inkl. hållplatstid) när trängseln 

är som värst.  

 

Figur 2 Förlorad tid och sparad tid i eftermiddagens högtrafik i förhållande till målrestid 
(inkl. hållplatstid) i riktning söder ut mot Ekerö.  Rött – körtiden är längre än 
måltiden (inkl. hållplatstid), grönt – körtider är kortare än måltiden (inkl. 
hållplatstid).  

                                                        
1 Målhastigheten är 30 km/h respektive 45 km/h där den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h 
respektive 70 km/h. Se bilaga 1. 
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Delsträcka Förlorad tid under 

eftermiddagens högtrafik jämfört 

med målrestid – riktning söderut 

mot Ekerö centrum  

(inkl. hållplatstid) 

Solna centrum – Solna strand 3 min 50 sek 

Huvudstabron - Norrbyvägen 4 min 30 sek 

Ulvsundavägen – Brommaplan 

(Kvarnbackvägen) 

11 min 40 sek 

Drottningholmsvägen 6 min 10 sek 

Väg 261 3 min 40 sek 

Färentuna - Ekerö centrum 5 min  

Totalt förlorad restid 35 min 10 sek 

 

 

 

Figur 3 Förlorad tid och sparad tid i förmiddagens högtrafik i förhållande till målrestid 

(inkl. hållplatstid) i riktning norr ut mot Solna.  Rött – körtiden är längre än 

måltiden (inkl. hållplatstid), grönt – körtiden är kortare än måltiden (inkl. 

hållplatstid).   
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Delsträcka Förlorad tid i förmiddagens 

högtrafik jämfört med målrestid 

– riktning norrut mot Solna 

centrum (inkl. hållplatstid) 

Ekerö centrum - Färentuna 4 min 50 sek 

Väg 261 20 sek 

Drottningholmsvägen 3 min  

Brommaplan – Ulvsundavägen 

(Kvarnbacksvägen) 

5 min 30 sek 

Norrbyvägen - Huvudstabron 2 min 10 sek 

Solna strand – Solna centrum 4 min  

Totalt förlorad restid 19 min 50 sek 

 

På sträckan mellan Solna centrum och Brommaplan är restiderna för kollektiv-

trafiken mycket oregelbundna. Det har lett till att trafikutövaren har planerat in en 

extra lång reglertid vid Brommaplan för stomlinjerna för att inte riskera vite vid 

förseningar. Den långa reglertiden gör att hållplatstiderna vid Brommaplan för 

genomresande på busslinjerna tidvis blir mycket långa. I västerort i Stockholm 

finns tre större korsningar vilka tillsammans reglerar den tillgängliga kapaciteten 

för det omgivande vägnätet. Korsningarna sammanbinds sinsemellan och utgörs av 

Brommaplans cirkulationsplats, Alviks trafikplats samt korsningen mellan 

Kvarnbacksvägen/Ulvsundavägen/Norrbyvägen. Stockholms stad bedömer att det 

inte är möjligt att samordna korsningarna på ett mer effektivt sätt på grund av den 

tidvis mycket höga belastning som råder.  

Då det inte fanns utrymme att inom åtgärdsvalsstudien fördjupa utredningen i de 

större korsningarna som ovan nämnts har fokus i studien legat på att medge för 

bussen att framförallt komma fram till dessa korsningar med minsta möjliga 

fördröjning.   

För Brommaplans bussterminal fanns under stråkstudien ett färdigt planförslag 

med en ny terminalutformning och bostäder ovanpå denna. Av den anledningen 

har inte terminalens utformning och angöring av denna studerats djupare även om 

tidsförluster uppkommer på grund av dess utformning. När stråkstudien skulle 

avslutas framkom att den exploatör som tagit fram planförslaget inte längre hade 

för avsikt att bygga på fastigheten vilket gör att nuvarande bussterminal kommer 

att finnas kvar tills vidare. Det är Stockholms stad som äger terminalen och 

ansvarar för att ta beslut om hur man går vidare. 
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Figur 4 Kö på Norrbyvägen mot korsningen med Ulvsundavägen på eftermiddagen. Fyra 
stombussar och två röda bussar står uppköade (övre bilden). Fortsättning på kön 
på Norrbyvägen. Kön sträcker sig cirka 400 meter.   I norrgående riktning upplevs 
tomma körfält. (nedre bilden).    

 

Figur 5 Kö längs Drottningholmsvägen i riktning mot Ekerö på eftermiddagen.     
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3 Förslag till åtgärder 

Åtgärdsförslaget är ett paket med åtgärder där åtgärderna är beroende av varandra 

för att nå störst effekt. Delsträckor kan genomföras oberoende av varandra men 

full effekt kan då inte nås förrän alla delsträckor är genomförda. Åtgärderna för 

köuppställningen på Huvudstabron är avgörande för att åtgärderna på 

Norrbyvägen/Kvarnbacksvägen/Frösundaleden ska fungera. 

För en delsträcka redovisas åtgärder som föreslås i etapper, dvs 

förbättringsåtgärder på kort sikt samt mer långtgående utbyggnadsförslag. 

De åtgärder som presenteras i detta kapitel har legat till grund för beräkning av 

restidseffekter för kollektivtrafiken och biltrafiken samt den samlade 

effektbedömningen (SEB). Åtgärderna är kalkylerade utifrån synliga mängder med 

ett visst påslag för geografiskt läge och komplexitet. Några markundersökningar 

har inte gjorts och kännedom saknas om geotekniska förutsättningar och 

eventuella ledningar i marken som kan behöva läggas om, vilket gör kostnads-

uppskattningarna mycket osäkra. 

 

3.1 Åtgärder mellan Solna centrum och Solna strand 

Längs Frösundaleden föreslås att högersvängsmagasinet mot Gränsgatan förlängs 

för att klara tvärbanans absoluta prioritet. Hållplatsen Solnahallen i riktning mot 

Solna centrum förslås att flyttas till efter Ankdamsgatan (istället för som idag strax 

före). Korsningen mellan Huvudstaleden, Frösundaleden och Tritonvägen 

signalregleras och busskörfält skapas i båda riktningarna. På Huvudstaleden 

reserveras ett av de två körfälten per riktning för busstrafik.  

 

Plats/Åtgärd  Ansvar Beräknad tidsvinst Kostnad 
Solna Centrum – Solna strand / 
Flytt av hållplats, busskörfält 
och signalreglering av korsning.  

Solna stad Mot Ekerö  2 min (fm) 
2 min 40 sek (em) 

12 Mnkr.  

Mot Solna 2 min 20 sek (fm) 
3 min 10 sek (em) 
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Figur 6 Åtgärdsförslag längs Frösundaleden 

 

 

Figur 7 Åtgärdsförslag i korsningen Tritonvägen / Huvudstaleden 
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Figur 8 Åtgärdsförslag längs Huvudstabron genom Solna 

 

3.2 Åtgärder mellan Huvudstabron - Norrbyvägen 

Huvudstabron, som både Stockholm och Solna är väghållare för, föreslås att 

disponeras om för att ge högre standard för gång- och cykel samt möjliggöra ett 

busskörfält i vardera riktningen. Med busskörfält i båda riktningarna kan 

busstrafiken passera den kö som blir effekten av en hårdare reglering av 

trafiksignalerna i vardera änden av bron. Avsikten med regleringen i ändarna av 

bron är att dämpa biltrafiken på anslutande länkar och korsningar. På anslutande 

länkar och korsningar orsakar köbildning idag skadliga utsläpp i form av NOx och 

partiklar samt problem för busstrafikens framkomlighet. På Huvudstabron finns 

utrymme för att ställa upp köer och bättre möjlighet att ventilera bort utsläpp än 

längs de tätbebyggda delarna av Bromma och Solna. Efter Huvudstabron fortsätter 

busskörfältet i södergående riktning på Norrbyvägen med avbrott för de 

korsningar som finns på sträckan. I norrgående riktning påbörjas busskörfältet 

först efter Voltavägen.  
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Plats/Åtgärd  Ansvar Beräknad tidsvinst Kostnad 
Huvudstabron – 
Norrbyvägen / Busskörfält 

Solna stad /  
Stockholms stad 

Mot Ekerö  50 sek (fm) 
2 min 40 sek (em) 

58 Mnkr.  

Mot Solna 1 min 30 sek (fm)  
50 sek (em) 

 

 

Figur 9 Åtgärdsförslag längs Huvudstabron genom Stockholm 



 

 

 

  

18(34) 

 

      

 

Figur 10 Åtgärdsförslag längs Norrbyvägen och korsningen med Voltavägen 

 

 

Figur 11 Åtgärdsförslag längs Norrbyvägen och korsningen Ranhammarsväg 
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Figur 12 Åtgärdsförslag i korsningen Ulvsundavägen / Norrbyvägen / Kvarnbacksvägen 

 

3.3 Åtgärder mellan Ulvsundavägen och Brommaplan 

(Kvarnbacksvägen) 

Längs Kvarnbacksvägen föreslås busskörfält i båda riktningarna samt även 

förbättrade gång- och cykelbanor. För att uppnå regional standard för cykel-

pendlingsstråket kan marklösen komma att behövas, detta ingår inte i kalkylen. 

Hållplatsen Hemslöjdsvägen föreslås utgå.  

 

 

Plats/Åtgärd  Ansvar Beräknad tidsvinst Kostnad 
Kvarnbacksvägen / 
Busskörfält 

Stockholms stad 
 

Mot Ekerö   2 min 50 sek(fm) 
 5 min 50 sek (em) 

57 Mnkr.  

Mot Solna 2 min 10 sek (fm)  
1 min 10 sek (em) 
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Figur 13 Åtgärdsförslag längs Kvarnbacksvägen och korsningen Linta gårdsväg 

 

Figur 14 Åtgärdsförslag längs Kvarnbacksvägen och korsningen Hemslöjdsvägen 
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Figur 15 Åtgärdsförslag längs Kvarnbacksvägen, blå markering visar ytor där markinlösen 
kan komma att bli aktuellt för att nå regional standard för cykelstråket. 

 

 

Figur 16 Åtgärdsförslag längs Kvarnbacksvägen och korsningen Riksbyvägen  
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Figur 17 Åtgärdsförslag längs Kvarnbacksvägen i anslutning till Brommaplans 
cirkulationsplats  

 

3.4 Åtgärder längs Drottningholmsvägen 

I Trafikverkets vägplan för Ekerövägen kommer ett nytt busskörfält att anläggas i 

riktning mot Ekerö. I trafikplanen ingår även ombyggnad av korsningar vid 

Drottningholm vilket gör att den bilkö som idag hindrar bussen inte väntas nå 

längre än att busskörfältet kan nås från Drottningholmsvägen. Längs 

Drottningholmsvägen föreslås därför i ett första steg endast mindre 

ombyggnationer av hållplatserna på sträckan för att stombussen ska kunna passera 

stillastående röda bussar. Om dessa ombyggnationer och Trafikverkets vägplan 

inte visar sig vara tillräckliga för att ge stombussarna god framkomlighet föreslås i 

ett andra steg att fortsatt utredning sker. 
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Plats/Åtgärd  Ansvar Beräknad tidsvinst Kostnad 
Drottningholmsvägen / 
Fickhållplatser 

Stockholms stad 
 

Mot Ekerö2   5 min 40 sek (fm) 
 6 min 40 sek (em) 

11 Mnkr.  

Mot Solna 1 min 50 sek (fm)  
1 min 10 sek (em) 

 

 

 

Figur 18 Åtgärdsförslag längs Drottningholmsvägen vid Gubbkärsvägen.  

  

                                                        
2 Den största delen av denna tidsvinst på sträckan är en effekt av Trafikverkets vägplan 
och tillskrivs därför inte åtgärderna inom åtgärdsvalsstudien. Tidsvinster till följd av 
Trafikverkets vägplan har inte ingått i den samlade nyttobedömningen av åtgärderna.  
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3.5 Åtgärder längs väg 261 

Trafikverket planerar en ombyggnad av väg 261, Ekerövägen, från tre till fyra 

körfält. Två av körfälten ska användas för kollektivtrafik. Ombyggnationen 

planeras att påbörjas under hösten 2018, därför föreslås inga åtgärder på denna 

sträcka i den här studien. 

 

 

 

Figur 19 Orienteringskarta, vägplan väg 261. Källa: Trafikverket.     
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3.6 Åtgärder vid Ekerö centrum 

Ekerö kommun, Trafikförvaltningen och Trafikverket har tagit fram förslag för en 

utveckling av Tappström i samband med vägplanen för väg 261 och ny exploatering 

i Ekerö centrum. De sammantagna åtgärderna innebär en ny cirkulationsplats i 

korsningen med Färentunavägen och fri högersväng mot Stockholm, ny bro över 

Tappström samt en ny cirkulationsplats i korsningen med Bryggavägen.  

 

 

Plats/Åtgärd  Ansvar Beräknad tidsvinst Kostnad 
Ekerö centrum / Nya 
cirkulationsplatser och ny 
bro över Tappström 

Trafikverket / 
Ekerö kommun 
 

Mot Ekerö3   1 min (fm) 
1 min 10 sek (em) 

-  

Mot Solna 10 sek (fm)  
1 min 30 sek (em) 

 
Tidsvinsterna på sträckan är en effekt av andra planer och tillskrivs därför inte 

åtgärderna inom åtgärdsvalsstudien. Tidsvinster till följd av dessa planer har inte 

ingått i den samlade nyttobedömningen av åtgärderna.  

 

3.7 Summering av kostnad för åtgärderna 

Totalt beräknas kostnaderna för föreslagna åtgärder i stråken mellan Tappström – 

Brommaplan – Solna centrum uppgå till cirka 130 Mnkr, exklusive åtgärder som 

finansieras inom ramen för andra projekt.  

Åtgärderna är kalkylerade utifrån synliga mängder med ett visst påslag för 

geografiskt läge och komplexitet. Några markundersökningar har inte gjorts och 

kännedom saknas om geotekniska förutsättningar och eventuella ledningar i 

marken som kan behöva läggas om, vilket gör att kostnadsuppskattningarna är 

mycket osäkra. 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Den största delen av denna tidsvinst på sträckan är en effekt av Trafikverkets vägplan 
och tillskrivs därför inte åtgärderna inom åtgärdsvalsstudien. Tidsvinster till följd av 
Trafikverkets vägplan har inte ingått i den samlade nyttobedömningen av åtgärderna.  
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Åtgärd Väghållare/ ansvar Kostnad 
Nya busskörfält på Försundaleden Solna stad 3,5 Mnkr 
Signalreglering av Tritonvägen Solna stad 7 Mnkr 
Busskörfält på Huvudstaleden Solna stad samt Stockholms stad 14 Mnkr 
Ombyggnation av Huvudstabron Solna stad samt Stockholms stad 26 Mnkr* 
Busskörfält på Norrbyvägen Stockholms stad 9 Mnkr 
Busskörfält och nya gång- och cykelbanor 
på Kvarnbacksvägen 

Stockholms stad 57 Mnkr 

Hållplatsfickor längs Drottningholmsvägen Stockholms stad 11 Mnkr 
SUMMA  127 Mnkr 

 

3.7.1 Fördjupning av kostnader för åtgärderna 

Kostnadsuppskattningen för åtgärderna över Huvudstabron är befästa med stor 

osäkerhet då de dels kan bli lägre om de räcken som behöver flyttas är limmade, 

inte gjutna (ca 10 Mnkr) men även högre om bärigheten inte tillåter föreslagen 

omfördelning av körfälten. Kostnaden och finansieringen behöver fortsatt utredas. 
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4 Nyttor och konsekvenser 

4.1 Stora samlade restidsvinster  

Totalt innebär föreslagna åtgärder restidsvinster i morgonens högtrafik på mellan 

8 och 10 minuter i respektive riktning. Då bussresandet i de studerade stråken är 

högt blir sammantagen restidsvinst cirka 960 timmar per dygn för 

bussresenärerna i nuläget.4 

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

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

minskad restidsosäkerhet för resenärerna i stråket vilket i sin tur gör att de långa 

hållplatstiderna vid Brommaplan kan undvikas. Denna nytta ingår inte i de 

beräknade effekterna. En annan effekt är att busstrafiken kan bedrivas betydligt 

mer resurseffektivt. 

Resandet i stråken är redan idag omfattande och framkomlighetsåtgärderna i 

stråket gynnar även resande med alla andra linjer som trafikerar hela eller delar av 

stråken. Det beräknas även ske en överflyttning av resande från framförallt 

tunnelbanans gröna linje till stombussarna till följd av föreslagna 

framkomlighetsåtgärder. Under högtrafik i nuläget beräknas antalet påstigande på 

tunnelbanan vid Brommaplan att minska med 3 % samtidigt som antalet 

avstigande från tunnelbanan ökar med 5 %.   

Framkomlighetsförbättringarna gynnar framförallt resenärer från Ekerö, 

Stockholm och Solna med målpunkt i Stockholm och Solna5.  

 

4.2 Påverkan på biltrafiken 

Biltrafikens framkomlighet är idag mycket ansträngd i stråket. När förbifart 

Stockholm öppnar år 2026 förväntas vissa förändringar av flödet på 

Drottningholmsvägen men i stort sett kommer situationen i stråket som helhet 

vara mer ansträngd år 2040 än idag på grund av ökad exploatering.  

 

Avgörande för effekterna på biltrafiken blir den medvetna begränsningen av 

kapacitet över Huvudstabron vars båda anslutningar på var sida av Bällstaviken 

regleras av trafiksignaler. Tidsättningen och utformningen av dessa signaler 

medför en medveten uppställning av bilkö på Huvudstabron under rusnings-

perioderna. Det släpps inte igenom mer trafik på bron än att bussprioriteringen 

fungerar på anslutande länkar, dvs inkommande trafik begränsas eftersom 

köbildning på anslutande länkar annars kan ge större problem för busstrafikens 

framkomlighet.  

                                                        
4 Resultat från VISUM-analys 
5 Resultat från VISUM-analys 
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Restidsförlusterna för biltrafiken till följd av åtgärderna ger en samlad 

restidsökning med cirka 140 persontimmar per dygn i nuläget. Det ger samtidigt 

ett bortfall av resor med bil motsvarande cirka 180 resor/dygn6.  

 

 

4.3 God samhällsnytta för varje satsad krona 

En samhällsekonomisk kalkyl av förslag till åtgärder har genomförts för prognosår 

2040. Den samhällsekonomiska analysen visar att åtgärderna är lönsamma med de 

beräknade kostnaderna och nyttorna. Beräknat NNK-i är 0,72 och det samlade 

nettonuvärdet är 131 Mnkr. I kalkylen ingår inte de nyttor som uppstår för gående 

och cyklister till följd av de förbättringar som åtgärderna leder till för dessa 

grupper. 

Den samlade effektbedömningen visar att åtgärderna som föreslås bidrar positivt 

till en samhällsekonomisk och långsiktigt hållbar transportförsörjning då befintlig 

infrastruktur utnyttjas mer effektivt och konkurrenskraften för kollektivtrafiken 

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

kalkylperioden (40 år). 

 

 Kollektivtrafik Övrig vägtrafik Övrigt 

Kostnader 
(mkr) 

-182 (investering inkl. 
skattefaktor) 

  

Nyttor/onyttor 
(mkr) 

+584 (restidsnyttor för 
kollektivtrafik) 
+104 (biljettintäkter) 

-367 (restidsförluster för 
övrig vägtrafik) 
- 51 (drivmedelsskatt) 

+18 (trafiksäkerhet) 
+24 (luft och klimat) 
+1 (minskat vägslitage) 

TOTALT + 506 - 418 + 43 

 

 

  

                                                        
6 Resultat av Contramanalys 
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5 Genomförande och finansiering 

5.1 Genomförande av framkomlighetsåtgärder 

Åtgärderna för respektive delsträcka kan genomföras oberoende av andra 

delsträckor, även om ett samlat genomförande är att föredra då en samlad 

nyttorealisering blir tydligast för resenären.  

Åtgärderna för köuppställningen på Huvudstabron är avgörande för att åtgärderna 

på Norrbyvägen/Kvarnbacksvägen/Frösundaleden ska fungera. 

Åtgärdernas genomförande bedöms inte vara beroende av samordning med andra 

planeringsaktiviteter. 

 

Åtgärd Ansvar 

1. Busskörfält på Frösundaleden & flytt av hållplats Solnahallen Solna stad 

2. Signalreglering av korsning mellan Huvudstaleden, Frösundaleden och Tritonvägen Solna stad 

3. Busskörfält på Huvudstaleden Solna stad 

4. Ombyggnad av Huvudstabron Solna stad / Stockholms stad 

5. Busskörfält på Norrbyvägen Stockholms stad 

6. Busskörfält på Kvarnbacksvägen, nya gång- och cykelbanor, indragning av hållplats 
Hemslöjdsvägen 

Stockholms stad 

7. Ombyggnad av hållplatser på Drottningholmsvägen Stockholms stad 

 

5.2 Trafikering 

Samtliga åtgärder är till nytta för befintlig trafik och dagens resenärer. Med ökad 

framkomlighet och kortare restider väntas resandet öka och det skapas därigenom 

underlag för högre turtäthet för bussarna. Gällande trafikavtal sätter ingen 

begränsning för åtgärdernas genomförande eller nyttorealisering. 

 

5.3 Medfinansiering 

Solna stad, Stockholms stad och Ekerö kommun 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.  
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Mer information om förutsättningar för statlig medfinansiering och stadmiljöavtal 

återfinns på trafikverkets hemsida. 

 

5.4 Länsplanen 

Finansiering av åtgärder på statliga vägar respektive medfinansiering för åtgärd på 

kommunal väg i stråket beslutas genom länsplanen för vilken Region Stockholm 

från och med 2019 kommer att vara ansvarig.. Gällande plan avser tidsperioden 

2018-2029.  
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Bilaga 1 Stomnätsplanen – ett system av 

sammanhängande stomlinjer  

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

landstings trafiknämnd. En aktualitetsbedömning av Stomnätsplanen har 

genomförts och redovisats för Stockholms läns landstings trafiknämnd i juni 2017.  

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.  

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. 

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 minst 1,5 

under högtrafik.  

Tabell 1 Målstandard för medelhastighet och hållplatsavstånd 

Typ av väg och bebyggelse-

struktur 

Skyltad 

hastighet 

Minsta medel-

hastighet inkl. 

hållplatsstopp 

Minsta hållplats-

avstånd i medeltal 

Innerstad/tät stadsstruktur 30 km/h 20 km/h 500 m 

40 km/h 

 

25 km/h 700 m 

Huvudgata/ tättbebyggt 

område 

50 km/h 30 km/h 1000 m 

60 km/h 

 

40 km/h 1400 m 
Genomfartsled 70 km/h 45 km/h 1700 m 

80 km/h 

 

55 km/h 2500 m 
Motorväg 90 - 110 km/h 65 km/h 5000 m 

Målstandarden innebär en hög ambitionsnivå och att medelhastigheten för 

stombusstrafiken behöver förbättras avsevärt. Målstandarder om minsta 

medelhastighet inklusive hållplatsstopp har därför tagits fram. Målet är att 

stomlinjerna ska ha en så högt prioriterad framkomlighet att de inte drabbas av 
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hastighetsnedsättningar på grund av trängsel. För att uppnå målstandarden krävs 

även andra åtgärder som minskar hållplatstiderna. 

Prioriterade stråk i åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 

Trafikverket genomför i samverkan med Trafikförvaltningen och länets kommuner 

analyser av regionala stombusstråk för att identifiera åtgärder 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. Merparten av dessa 14 

stråk är nu studerade. En plan finns för utredning av ytterligare stråk, den framgår 

av Genomförandeplan - för ett stombussnät med god framkomlighet enligt 

Stomnätsplanen som uppdateras årligen. 

Genomförandeplanen kan laddas ned från Trafikförvaltningens hemsida: 

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/Stombussar/ 

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. 



 

 

 

  

33(34) 

 

      

 
Figur 20 Karta över prioriterade stråk (röda) 
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I åtgärdsvalsstudien - Förbättrad framkomlighet i stomnätet visas vilka 

åtgärder som krävs för utvecklingen av ett attraktivt och väl fungerande 

stombussnät med konkurrenskraftiga restider. Arbetet är flerårigt och 

sker steg för steg. I arbetets första fas skapades en förståelse för vilka 

övergripande behov och brister som finns i stomnätet, ett underlag togs 

också fram för prioritering av i vilken ordning de olika delstråken ska 

studeras, redovisat i delrapport 1.  

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 den sammanfattande rapporten för stråk 8&9 Tappström – 

Brommaplan – Solna centrum. Föreslagna åtgärder är kostnadseffektiva 

och kan genomföras i närtid.  

Åtgärdsvalsstudien för stråk 8 och 9 har arbetats fram i ett nära 

samarbete mellan representanter från Stockholms stad, Solna stad, 

Ekerö kommun, Trafikverket och Trafikförvaltningen.  
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