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resultat?   
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Resenären i fokus! 



Köper 
trafikdrift och 
underhåll för 

ca 10,5 mdr/år 

Påstigningar 
2,7 miljoner/dag 

 
 

Varje sommar 
trafikerar  

Waxholmsbolaget 
270 bryggor 

Nästan 74% 
av SL-trafiken 

går på förnybar 
energi 

SL har 80% 
marknadsandel av 

Stockholms 
morgonrusning 

Kort om trafiken 



Kort om våra resenärer 

73% nöjda 
resenärer 

(Färdtjänst 88%) 

763 000 
resenärer 

varje vardag 

10 700 
färdtjänstresor 
varje vardag 

sl.se har 
160 000 besök 

per dygn 

Resande 
Waxholmsbolaget 

4 milj/år 



Kort om infrastrukturen 

244 
stationer 

233 km 
bana 

1 000 
spårfordon 

32 
depåer 

900 000 m2 
fastighetsyta 



Mål 
• Snabbare resor 
• Bättre pålitlighet 
• Bättre komfort 
• Attraktivare resor 



Strategiska utmaningar 

Utveckling i god samverkan med hela länet 

Ökad kapacitet i befintlig trafik 

Kostnader för kollektivtrafikens utbyggnad 

Finansiering av kollektivtrafikens utbyggnad 

Resandeutveckling, befolkningsutveckling och marknadsandel 

Miljö och tillgänglighetsmål 
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Trafik- och infrastrukturutveckling 
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Pendeltåg till 
Uppsala/Arlanda 

Roslagsbanan 
Kapacitetsförstärkning 

Spårväg City 
Lidingöbanan 

Bussterminal Slussen Förstudie 
Tunnelbanan Nacka 

Citybanan 

Tvärbanan Norr 
Kistagrenen 

Tvärbanan Norr 
Solnagrenen 

Mälarbanan fler spår 
Barkarby-Kallhäll 

Spårväg Syd 

Vega station 

Nynäsbanan dubbelspår 

Södertälje dubbelspår 
bytespunkt 

Tvärbanan Ost 
Saltsjöbanan 

Förbifart Stockholm 
Ny busstrafik 

Bytespunkt Arninge 

Ny kollektivtrafik till 
NKS/Hagastaden 

Framkomlighet 
Ekerövägen 

Förstudie tvärförbindelse 
Roslagsbanan - Arlanda 

Kapacitetsstark 
kollektivtrafik nordost 

Hässelbygrenen 
uppgradering 

Röd tunnelbana 
kapacitetsförstärkning 

Båttrafik Sthlm inre 
farvatten 



 
Exempel på snabba åtgärder för förbättrad 
framkomlighet för kollektivtrafiken 
 

 Försök med nedanstående åtgärder på stomlinje 4 
under våren 

 

 ökad övervakning av kollektivtrafikkörfält 
 ökad övervakning av felparkerade fordon 
 förbättrad regularitet i trafiken 
 bättre prioritering i gaturummet 
 bättre prioritering i trafiksignaler 
 se över hållplatsutformning, läge och antal 
 förbättrat trafikantutbyte genom påstigning i alla dörrar 
 

 Samarbete med kommuner och andra väghållare för att 
hitta små smarta justeringar som ger stor effekt! 
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Tack! 

http://www.michaelmasser.co.uk/Travel/Sweden/23473754_S3HXrq#!i=2156692915&k=d4X3XV2&lb=1&s=A
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