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Pendeltågstrafiken 2020
Trafikplanering & trafikutveckling
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Agenda

 Hur går trafiken idag i T19?

 Hur planerar och utvecklar vi pendeltågstrafiken? 

 Ansökan till Trafikverket om T20

 ÅVS Pendelsystemet och Systemanalys Pendel

 Input från kommunerna

 Vägen framåt
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En vanlig dag i SL:s kollektivtrafik
 Mer än hälften av alla kollektivtrafikresor i Sverige sker här

 Reser fler än 800 000 människor med oss från 7080 hållplatser, 
perronger, plattformar, bryggor och stationer där de väljer mellan 
över 30 000 avgångar per dag

 Pendeltågen i Stockholm har cirka 500 avgångar varje dag med mer 
än 400 000 påstigningar. Det betyder att var femte tågresa i 
Sverige genomförs i vår pendeltågstrafik
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Hur går det i dag T19?
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Punktlighet
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Trafikförvaltningen
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Nöjd kund
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Trafikförvaltningen
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Trafikförvaltningen

19 - jan

Resandet har överstigit 400 000 dagliga påstigningar dvs prognos för år 2030
Resandet ökar fortare än befolkningen i länet



K1

Framgångar
 Samverkan TF-MTR-Trafikverket

– Förbättrad tillförlitlighet infrastruktur
– Förbättrad störningshantering
– Förbättrad störningsinformation
– Klotterprevention
– Minska obehöriga i spår

 Branschsamverkan – JBS & TTT
 Utveckling av affärsrelation TF-MTR
 Stora investeringsprojekt depå och fordon
 Ny station Vega
 Särskilt fokusområde Trygghet
 Lansering MyHeadsapp
 Ökad andel resande

2019-05-06
9

Trafikförvaltningen



K1

Utmaningar
 Återställande resenärsförtroende
 Rulltrappor Citybanan
 Skadegörelse, trygghet, intäktssäkring
 Kompetensförsörjning
 Begränsade resurser för utökad trafik
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Trafikförvaltningen

Huvudsta

På gång
 Nya/upprustade stationer
 Spårutbyggnad Mälarbanan
 Nya växlar Nynäshamngrenen
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Hur planerar och utvecklar vi 
pendeltågstrafiken?

Vad krävs för att köra den? 
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Mål med utveckling av trafiken 
 Trafikförvaltningen arbetar löpande med att utveckla trafiken 
 Trafikförsörjningsprogrammet och RUFS* styr utvecklingsriktningen
 Trafikförvaltningen utvecklar trafiken utifrån ett systemperspektiv och 

samhällsnytta för hela länet

2019-05-06
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*Regionala Utvecklingsplaneringen För Stockholmsregionen, http://www.rufs.se/rufs-2050/
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Så arbetar Trafikförvaltningen idag 
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Trafikförändringsprocessen  
 Resulterar i förändrad trafik, exempelvis 

turtäthet och linjedragning
 Avser planerade och permanenta 

trafikförändringar
 Genomförs en gång per år
 Sträcker sig över ca 1,5 år

NYTT - GRENMÖTEN PENDEL 
 Information ansökan tågplan T20
 Inspel till T21-T25 samt T30

TÅGPLAN
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Systemkomponeter för pendeltågstrafik

Trafikledning

Fordon

Infrastruktur

Tågpersonal

Plattformsdörrar

Trafikverket

MTR Pendeltågen

MTRP - Emtrain

Alstom 

Trafikförvaltningen 

Systemkomponeter Olika parter

För att köra pendeltåg krävs att olika 
parter samverkar kring ett antal 
olika komponenter som krävs för att 
få trafiken att rulla och för att 
trafikstörningar ska kunna hanteras. 

T.ex. samverkar Trafikverket och 
MTR Pendeltågen kring trafikledning 
och Trafikförvaltningen samverkar 
med MTR underhåll kring 
fordonsunderhåll. 

Ytterst har alla parter ett delat 
systemansvar där varje part har 
olika stort ansvar för olika delar av 
systemet.
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Systemkomponenter pendeltågstrafik
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Systemkomponenter pendeltågstrafik
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Systemkomponenter pendeltågstrafik

Trafikledning

Fordon

Infrastruktur

Tågpersonal

Plattformsdörrar

Delat
systemansvar

Det finns vissa brister mellan parternas systemförståelse och 
systemintegrationen. Trafikförvaltningen, Trafikverket och MTR 

Pendeltågen samverkar för att förbättra detta. 
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Trafikplanering – Mål & Metoder
Mål - Helhetslösning pendeltågstrafiken

 Följer RUFS, planeringsramverket och relevanta policydokument
Förbättra restider till/från regionala stadskärnor

Utvärderingsparametrar - Ger bra utslag på följande
 Trängsel på acceptabel nivå
 Robusthet 
 Korta restider
 Genomförbarhet tågplaneansökan
 Framtidskompatibilitet

Metod - Belastningsanalyser av pendeltågstrafiken
 Systemansvar med regionala kärnor
 Antal påstigande / antal avgångar
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TRAFIKPLANERING –
PÅGÅENDE ARBETE
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Trafikplanering – Pågående arbete
 Trafikutvecklingstrappa för pendeltågstrafiken 
 Mobiliseringsmatris för trappstegen

 Kollektivtrafikplan - Region Stockholm
 ÅVS med Trafikverket
 Systemanalys pendel

2019-05-06
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Trafikutvecklingstrappan
 En beskrivning av hur pendeltågstrafiken stegvis 

utvecklas från dagens till att nå målbilden 2030

 Varje steg
– Ett trafikupplägg
– En mobiliseringsmatris
– Inte tidsbundet

2019-05-06

Trafikförvaltningen
23



K1

Trafikplanering – Pågående arbete
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Koncept

Målbild T30

Trafikutvecklings
-trappa

ÅVS

Mobiliserings-
matris

T2X Tågplan

Systemanalys

Frågeställningar
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Kapacitetstilldelning och 
Trafikförvaltningens ansökan

Pendeltågstrafiken 2020 (T20)
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KAPACITETSTILLDELNING
TRAFIKVERKETS PROCESS
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Trafikförvaltningen ansöker hos Trafikverket om tåglägen för 
pendeltågstrafiken. Tåglägena beskriver i detalj var varje tåg på 
spåren ska befinna sig vid en viss tidpunkt. Pendeltågen kör på 
samma spår som fjärrtåg, regionaltåg och godståg. Eftersom det 
är många tåg från olika operatörer som ska samsas på spåren 
kan det uppstå konflikter där flera önskar samma tåglägen. 
Trafikverket ansvarar för att lösa eventuella sådana konflikter, i 
dialog med trafikoperatörerna.

I september fattar Trafikverket ett slutgiltigt beslut om tåglägena 
för hela Sverige. Eftersom tågtrafiken inom Europa måste 
samordnas byter alla länder tidtabell för tågtrafiken samtidigt. 
2018 sker det den 9 december och då börjar tidtabellerna för 
2019 att gälla.
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Trafikverkets kapacitetstilldelningsprocess
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Tåggraf exempel Mälarbanan
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Grafen till höger och på följande sida 
visar pendeltågstrafik i båda 
riktningarna kl. 08.00-09.00 på 
Mälarbanan.



K1

TÅGLÄGESANSÖKAN T20
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Inriktning T20 pendeltåg
 Trafikförvaltningen fortsätter utveckla trafiken i enlighet med 

planeringsramverkets målbild
 Utveckla i takt med att vi får ”kvitton”, skriftliga svar som intygar att 

förutsättningarna finns på plats för att trafiken skall fungera
 Behov i Södertälje
 Samverka med branschen på Mälarbanan
 Titta på högt belastade tåg

VISADES PÅ GRENMÖTET 2018
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31



K1

Inriktning & utmaningar pendeltåg T20
Inriktning för Trafikförvaltningens ansökan inför 2020 (T20)
 Att bibehålla och modifiera årets tidtabell 
 Att anpassa pendeltågstrafiken för att investeringarna i fyrspår på Mälarbanan skall 

ge kortare restider för regionaltågsresenärerna
 Att behålla snabbtågen på Nynäsbanan
 Att säkerställa att trafik möjliggör måltrafik 2030
 Att avlasta de två mest belastade tågen morgonrusningen
 Att öka robusthet och återställningsförmåga
 Att uppfylla turtäthetskrav i Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken SL-S-419761

Utmaningar
 Många beroenden och villkor påverkar förslag på lösning
 Trafiken kan utvecklas först när systemet har utvecklats
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Riktlinjer Planering av kollektivtrafiken 

2019-05-06

Trafikförvaltningen
33

RiPlan SL-S-419761 sid. 33
Fastställt datum 2018-01-16

”För lör- och söndagar rekommenderas en 
turtäthet som motsvarar ”mellantrafik” under 
affärernas normala öppettider.”
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Ansökan T20 – Trafikutbud
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Ansökan T20 – Trafikutbud
 Minuttalen är justerade på alla linjer

– Till följd av att tågen på Mälarbanan har anpassats till det fortsatt utbyggda fyrspåret för att möjliggöra kortare 
restid för regionaltågen

 Mindre justeringar
– I mellantrafiken på vardagar förlängs tåg var 30:e minut från Älvsjö till Tumba, med uppehåll i Huddinge, 

Flemingsberg och Tumba
– I sommartidtabellen körs utökad trafik (var 7-8:e minut) till Tumba större delen av dagen på vardagar (ca kl. 6-21), 

som en förstärkning under Getingmidjans avstängning

Observera att tiderna är preliminära och att tågplanen fastställs först i slutet på september. Störst osäkerhet är det som vanligt med tågen på Gnestalinjen där är 
trångt på sträckan Järna-Gnesta och det kan bli relativt stora justeringar jämfört med de tider vi har sökt. På övriga sträckor är sannolikheten högre att vi får de tider 
vi sökt, men innan vi vet hur övriga aktörer ansökt så finns det alltid en risk att vi inte får de tåglägen vi önskat. Vi håller dock er uppdaterade under processen, och 
nästa steg blir i början på juni då Trafikverket publicerar förslaget på tågplan inför samrådsmöten. 
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Nynäsgrenen - Turtäthet
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Nynäsgrenen - Restider
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Bålstagrenen - Turtäthet
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Bålstagrenen - Restider
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Uppsala/Märstagrenen - Turtäthet
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Uppsala/Märstagrenen - Restider
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Södertäljegrenen - Turtäthet
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Södertäljegrenen - Restider

2019-05-06
43



K1

Gnestalinjen - Turtäthet
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Gnestalinjen - Restider
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Ansökan T20 – Infrastruktur
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Ansökan T20 – Allmänt redan i T18
Pendeltågen fick nya linjenummer 
 40 Uppsala – Stockholm – Södertälje 
 41 Märsta – Stockholm – Södertälje
 42 Märsta – Stockholm – Nynäshamn
 43 Bålsta – Stockholm – Nynäshamn 
 44 Bålsta – Stockholm – Södertälje
 (45 Uppsala – Stockholm – Nynäshamn)
 48 Södertälje – Gnesta 
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Ansökan T20 – Allmänt redan i T18

 Ökat 20 % - antalet avgångar totalt ökade generellt
 Förlängd rusningstid - rusningstid förlängdes och blev mer regelbunden, och 

körs måndag-fredag ca kl. 6-9 och 15-18
 Utökad kvartstrafik - tiden med kvartstrafik utökades och gäller fram till ca 

kl. 24 alla dagar på sträckorna Upplands Väsby-Södertälje centrum och 
Kungsängen-Västerhaninge 

 Stomme hela dygnet - Uppsala-Södertälje via Arlanda blev ny stomlinje 30:e 
minut hela trafikdygnet
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ÅVS Pendeltågssystemet och
Systemanalys Pendel
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Målsättning med ÅVS/Systemanalys 
Pendeltågssystemet

 En gemensam plan för utveckling av pendeltågssystemet i 
Stockholmsområdet.

 Att med projektet ta fram realistiska, genomförbara och för varje 
etapp konsekvensbeskrivna och samhällsekonomiskt bedömda 
åtgärder enligt 4-stegsprincipen för olika etapper fram till 2033.

 Skapa bättre förutsättningar för genomförande av åtgärder enligt 
plan.
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Ett samverkansprojekt
Ingående i projektgruppen och direkta 
intressenter för samverkan i utredningen:
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Målstyrd åtgärdsplanering - Pendeltågssystemet

Mål RKTM

RUFS
Kollektivtrafik

Mål TF

Pendeltågstrafik
”önskelistan”

Projektet: ÅVS utveckling av
pendeltågstrafiken i Stockholm

Mål 
Trafikver
ket

TrV TF
Samverkan

Delutredningar

Järnvägssystemet
Nationell plan
Konkurrensneutralt (JNB)

Åtgärdsförslag 1
Åtgärdsförslag 2
Åtgärdsförslag 3
Åtgärdsförslag x

”Vad göra för att 
optimera systemet”

Målsättning för pendeltågssystemet skapas i samverkan mellan Trafikverket (TrV) och Trafikförvaltningen (TF).
Ingångsvärden är respektive myndighets målsättningen för kollektivtrafiken resp. järnvägssystemet.
Målet är att optimera pendeltågssystemet (utan att suboptimera)

Fortsatt
beslutsprocesser

Hearing nr 2

Pröva tänkbara 
Lösningar

Formera inriktning 
och rekommendera 
åtgärder 

Åtgärdsförslag 1
Åtgärdsförslag 3

Åtgärdsförslag 
omgivningen

G
em

ensam
 m

ålbild

Prioriteringar

Slut-
rapport
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Mål och koncept för trafiken
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RUFS 2050 fyller flera funktioner

Länka till RUFS http://www.rufs.se/rufs-2050/

http://www.rufs.se/rufs-2050/
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Mål, delmål
och prioriteringar
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Regionens utmaningar
Att möjliggöra befolkningstillväxt och 
samtidigt förbättra regionens miljö och 
invånarnas hälsa

Att åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som 

behoven fortsätter att växa

Att vara en internationellt ledande 
storstadsregion i en växande global 
konkurrens

Att minska klimatpåverkan och samtidigt 
möjliggöra ökad tillgänglighet och 
ekonomisk tillväxt

Att ha en fortsatt öppen region och samtidigt 
stärka inkluderingen

Att öka tryggheten i regionen samtidigt 
som världen upplevs som osäker
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Regionens befolkning och befolkningstillväxt är 
utgångspunkt
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Rumslig inriktning mot 2050

 Kollektivtrafiknära stadsutveckling

 Sammanlänkade regionala 
stadskärnor

 Resurseffektiva system för 
människor och gods

 Starkare kopplingar mellan stad 
och land

 Kollektivtrafikens trafikering och 
stadsutvecklingen stödjer varandra
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Viktiga regionala behov till 2050 
(utöver redan beslutat)

 Ökad kapacitet i centrala delar av tunnelbane- och 
järnvägssystemen inklusive nya regionaltågstationer

 Ökad kapacitet och framkomlighet för viss 
stombusstrafik och vid behov exempelvis konvertering 
till spårväg 

 Ökad kapacitet i bytespunkter och depåer

 Ökad konkurrenskraft för kollektivtrafik mellan regionala 
stadskärnor

 Ökad konkurranskraft för kollektivtrafik mellan regionala 
stadskärnor och Arlanda
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Tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen

Delmål 2030
95 % av ny bebyggelse inom regionalt 
prioriterade bebyggelselägen

Befintlig bebyggelse 78% 

Den regionalt prioriterade
bebyggelsestrukturen

Platshierarki i bebyggelsestrukturen ger hierarki 
i stationsstrukturen 



K1

Tågkoncept för att möta RUFS
 Nivå 0, Fjärrtåg/Regional express

 binder ihop riket/nodstäder i 
Mälardalen

 Nodpunker Cst, Arn,U… 

 Nivå 1, Regionaltåg

 Binder ihop regionen

 Särskilda regionaltågstationer

 Nivå 2, Snabba inomlänstransporter

 Binder ihop länen

 Kommuncentra, knutpunkter, 
regionala kärnor

 Nivå 3 turtäta inomlänstransporter

 Binder ihop kommunerna
Uppehållsmönster följer platshierarki angiven i RUFS och planeringsramverket
• Samhällskontraktet mellan stat, landsting och kommun om platshieraki och vilken tillgänglighet vi 

levererar behöver stabilt över tid
• Renodla produkter
• Ju längre in i systemet desto större behov av turtäthet
• Ju längre ut i systemet desto större behov av korta restider

Snabb roll – Turtät roll

Pendeltågen är 
en delmängd i 
helheten
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Trafikplanering – Pågående arbete
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Koncept

Målbild T30

Trafikutvecklings
-trappa

ÅVS

Mobiliserings-
matris

T2X Tågplan

Systemanalys

Frågeställningar
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Mål för pendeltågssystemet

Mål för pendel- och regionaltågstrafiken (planeringsramverk SLL TN 2016-11-29)

 Korta restider

 Robusthet

 Effektivt resursutnyttjande

 Trängsel på acceptabel nivå

 Stödja RUFS och relevanta policydokument

Regionalt trafikförsörjningsprogram (Landstingsfullmäktige Oktober 2017)
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Uppdrag för 
pendeltågssystemet
(pendel- och regionaltåg med SL/UL-taxa)

 En snabb roll
– Kärna till kärna
– Ytterförort

 En turtät roll
– Lokalresor
– Innerförort

2019-05-06
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För att uppfylla rollerna/uppdragen kan olika 
delsystem på systemnivå 2 användas
Pendeltåg, regionaltåg, motorvägsbuss, 
tunnelbana, nya tågsystem 



Koncepten
Japan Schweiz Pendeltåg tar snabb roll

Tunnelbana tar turtät roll
Pendeltåg tar turtät roll
Bussar snabb roll

• Koncept framtagna för att möta snabb – turtät roll
• Renodlade koncept framtagna för att stimulera diskussion
• Ett balanserat förslag på realisering  innehåller troligen element 

från alla koncepten
• Genomförandet kommer över tid och för olika bangrenar troligen 

luta olika mycket mot olika koncept
• Idag (2019) gör vi redan alla olika koncepten

Pendeltågsystemet separeras
från resten av järnvägsnätet. 

- Pendeltågssystemet
optimeras för att klara
både snabb och turtät
roll för inomlänstransporer.

- Varierande
uppehållsmönster med 
lite in- och utvävning till 
omgivande spår.

- Hög grad av
teknikintegration mellan
fordon, bana, trafikledning
och drift.

- Annan järnvägstrafik
hänvisas till ytterspår.

Pendeltågstrafiken fortsatt
integrerad med resten av
järnvägstrafiken.
- Alla spår går att använda

för all trafik.
- Innerspåren används för 

turtät roll till det inre
pendeltågsområdet.

- Ytterspår används för 
Regionaltåg med SL-
taxa. 

- Homogena hastigheter på
respektive spår med in-
och utvävning i 
Flemingsberg, Upplands
Väsby m.fl.

Givet att järnvägen inte kan
lösa både turtät inre system 
och snabbt yttre system.
- Pendeltågen fokuseras på

snabb roll.
- Utbyggd tunnelbanan tar 

över turtät inre roll

Givet att järnvägen inte kan lösa
både turtät inre system och snabbt
yttre system.
- Pendeltåg fokuseras som turtät roll.
- Direktbuss tar snabb roll
- Direktbusstrafiken byggs ut och

kollektivtrafikkörfält anläggs på
motorvägarna i Stockholm.

- Utbyggda bussterminaler i 
centrala lägen.
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Framtida förutsättningar
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Pendeltågssystemet har flera grenar
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Varje gren har 
• Olika karaktär
• Olika prioriterade värden
• Olika förmågor
• Olika kontexter
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Nynäsbanan

2019-05-06
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• Dubbelspår Älvsjö-Hemfosa

• Enkelspår Hemfosa - Nynäshamn

• Godstrafik Jordbro, (Norvik)

• Ny station Vega

• Regional stadskärna Handen

• Tillkommande exploatering Hemfosa
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• 4-spår Spånga – Kallhäll

• Nytt 4-spår Tomteboda - Spånga

• Dubbelspår Kallhäll - Bålsta
• Ny station Huvudsta

• Inga beslut finns om trafikering 
av stationen

• Förberedd station Solvalla
• Ny regionaltågsstation Barkarby

• Regional stadskärna Barkarby

• Regionaltågsstation Sundbyberg, 
Bålsta

• Godståg Tomteboda- Bro- Bålsta-

• Fjärr/regionaltåg Stockholm C-
Sundbyberg- Bålsta-

Mälarbanan
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• 4-spår Tomteboda- Upplands Väsby - Skavstaby

• Nytt 4-spår Länsgränsen  - Uppsala C

• Dubbelspår 
• Skavstaby – Märsta – Myrbacken – Uppsala
• Skavstaby – Arlanda - Myrbacken

• Ny station Bergsbrunna, Alsike

• En Bättre Sits rekommenderar ny regionaltågsstation Solna

• Godståg Tomteboda - Rosersberg – Brista – Uppsala

• Fjärrtåg Stockholm C- Arlanda- Uppsala

• Regionaltåg Södertälje- Stockholm C- Arlanda- Uppsala. 

• Regional stadskärna Kista-Helenelund, Arlanda

• Nya exploateringar Bergsbrunna, Alsike

Uppsala/Märstagrenen
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• 4-spår Älvsjö-Flemingsberg

• Dubbelspår Flemingsberg – Södertälje H –
Järna/Södertälje C

• Dubbelspår Flemingsberg – Södertälje S - Järna

• Godstrafik Älvsjö – Södertälje – Järna

• Fjärrtåg Stockholm C- Flemingsberg – Södertälje S

• Regionaltåg: Södertälje S – Flemingsberg –
Stockholm C- Arlanda- Uppsala

• Regional stadskärna Flemingsberg, Södertälje C

• Regionaltågsstation Flemingsberg, Södertälje S, 
Gnesta, Nykvarn

• Lokala pendeltåg Gnesta-Södertälje C
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Fakta om SL 
och länet 2017

Grenvisa 
påstigande
siffror

ÅrMånad Bålstalinjen
Västerhaninge inkl 
Nynäshamn Södertälje inkl Gnesta Uppsala Märstalinjen Total

jan-18 79 000 74 000 108 000 18 000 110 000 335 000

feb-18 80 000 74 000 116 000 19 000 112 000 346 000

mar-18 80 000 76 000 108 000 19 000 109 000 338 000

apr-18 80 000 76 000 111 000 19 000 111 000 344 000

maj-18 79 000 81 000 112 000 20 000 114 000 348 000

jun-18 72 000 73 000 101 000 18 000 103 000 315 000

jul-18 30 000 51 000 82 000 14 000 77 000 217 000

aug-18 58 000 66 000 102 000 16 000 102 000 296 000

sep-18 82 000 83 000 118 000 20 000 114 000 357 000

okt-18 95 000 90 000 128 000 21 000 127 000 394 000

nov-18 93 000 89 000 131 000 23 000 128 000 398 000

dec-18 97 000 91 000 136 000 22 000 136 000 413 000

jan-19 93 000 90 000 136 000 23 000 136 000 408 000

Uppmätta siffror
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Frågeställningar
 Vilka förväntningar har er kommun på pendeltågssystemet 2020-2030-2050?

– Vad gör systemet för er kommun?
– Vilka förändringar skulle ni vilja se?

 Vilken resandeutveckling, givet dagens, ser ni fördelat på pendeltågsstationerna i er kommun 2030 
och 2050?

– Vilken uppgift skall pendeltågssystemet lösa kontra de andra trafiksystemen såsom regionaltåg, 
direktbuss, matarbuss, tunnelbanan och spårvägar m.m.?

– Vilka typer av resor ska respektive trafiksystem optimeras för? Lokala resor och distributions resor, resor 
kärna till kärna och/eller resor förort till kärna?

 Hur kan pendeltågssystemet möta RUFS målen? 
– Vad tror ni skulle kunna öka resande? 
– Vad skulle göra pendeltågssystemet mer attraktiva för er kommun?
– Vad tror ni skulle kunna skapa en mer tillgänglig och sammanhållen region? 
– Vad tror ni skulle kunna skapa ett mer rättvist, resurseffektivt och resilient system?
– Vad kommer/kan er kommun göra att bidra till ökat pendeltågsresande? 
– Vad gör ni som kan påverka pendeltågssystemet? (Planer och aktiviteter kopplat till pendeltågssystemet)

2019-05-06
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Vägen framåt
 April: Grenmöten 4st
 April: Information om trafikförvaltningens ansökan avseende tåglägen 
 April: Samlingssida på SLL.se
 Maj: Samrådstiden för trafikförändringsremissen är slut 20 maj
 September: Trafikverket ger information om tilldelning 
 December: Ny tidtabell från 15 december

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/

https://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/nyheter/2019/02/remiss-t20/
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