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Från huvudstad till huvudstadsregion –  
gör Stockholm större

Stockholm är den snabbast växande huvudstaden i 
Europa. Av världens 2 000 ledande företag har 23 sina 
huvudkontor i huvudstadsregionen. Många utländska 
företags nordiska eller nordeuropeiska verksamheter 
är också placerade här. Här finns dessutom en av 
världens starkaste start up-scener som på bara några 
år har gjort att produkter och tjänster skapade här 
blivit en del av människors vardag, världen över. Trots 
framgångarna har vi ett antal seriösa utmaningar. 
Konkurrensen med andra regioner är knivskarp.

Vid sidan av globaliseringen och digitaliseringen 
är den tydligaste kraften bakom förändringarna i 
världsekonomin tveklöst urbaniseringen. För tio år 
sedan nåddes en brytpunkt då mer än hälften av alla 
människor i världen bodde i städer. 

De största utmaningarna med tillväxten i vår region 
är infrastruktur och bostäder. Priset för två decennier 
av lågt bostadsbyggande som först nu vänt uppåt och 
de eftersatta investeringarna i infrastruktur betalar vi 
i form av förlorade arbetstillfällen, social exkludering, 
köer och framkomlighetsproblem. Men Stockholm 
lider också brist på kontorslokaler, förskolor, skolor, 
sjukvård, sporthallar och kapacitet i de tekniska 
systemen.

Stockholm är helt enkelt för litet. För att Stockholm 
ska kunna växa på ett smart och, i vid bemärkelse, 

hållbart sätt behövs en vision som inte stannar vid 
kommun- eller mandatperiodsgränser. 

GLOBAL STAD

Stockholms Handelskammare vill bidra till ett samtal 
om huvudstadsregionens långsiktiga utveckling. Vi 
kommer under de kommande åren att presentera 
en serie rapporter för att visa hur Stockholm ska 
kunna bli en storlek större. Först ut var en rapport 
som handlade om hur en mer tillåtande strand-
skyddslagstiftning kan ge 95 000 nya bostäder i hela 
Stockholms län. I den här rapporten presenterar vi  
15 nya båtpendlingslinjer i regionen.   

Vår vision är tydlig. Vi ser en huvudstads- 
region som åtminstone sträcker sig från Uppsala  
till Södertälje och från Norrtälje till Nynäshamn 
med Stockholm som ett starkt centrum. Här har det 
till år 2040 byggts ytterligare ett tjugotal samhällen 
av Sundbybergs storlek med goda stadskvaliteter. 
Stora markreformer har möjliggjort för förorter att 
växa samman på ett sätt som minskat segregationen. 
Digitaliseringen har medfört att vi använder kontors- 
lokaler, bostäder, skolor och sjukhus på ett mer resurs- 
effektivt sätt.

På infrastrukturområdet är Raoul Wallenberg 
International Airport, tidigare Arlanda Airport, en 

Så få som 600 städer beräknas generera hela 60 procent av den globala tillväxten fram 
till år 2025. Stadsregioner i mellanviktsklassen såsom Stockholm–Uppsala driver en 
stor del av den här utvecklingen.
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av Europas starkaste flyghubbar och arbetspendlingen 
inom regionen har trots längre fysiska avstånd med 
hjälp av teknik, elektrifiering och ekonomiska incita-
ment blivit snabbare, mer hållbar och jämnfördelad 
över dygnets alla timmar. 

Regionens utgångsläge är bra. Men det behövs en 
strategi för hur den ska rustas för framtiden. Det krä-
ver ett tydligt politiskt ledarskap, en förmåga att fatta 
både snabba och långsiktiga beslut och att resurser 
satsas där de gör mest nytta. 

Lyckas inte tillväxtmotorn Stockholm anpassa sina 

system efter den växande befolkningens behov, men 
också efter det efterfrågetryck som skapas i en globali-
serad värld, går det ut över hela den svenska ekono-
min. Det minskar också regionens relativa betydelse i 
världen. 

En sammanhängande huvudstadsregion av 
ansenlig storlek är ingen mirakelkur för tillväxt. 
Det är däremot en grundläggande byggsten för att 
Stockholm ska kunna utvecklas till en global stad att 
räkna med.

Gör Stockholm en storlek större.
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Foto: Björn Leijon
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Hamburg har det, London har det och Stockholm och 
huvudstadsregionen borde ha mycket mer av det. Vi är en 
stad med förmånen att ha mycket vattenvägar, men vi 
utnyttjar den inte alls så mycket som vi skulle kunna. I den 
här rapporten föreslår vi 15 möjliga nya båtpendlingslinjer 
som skulle ha förutsättningar att både öka kapaciteten i 
kollektivtrafiken och erbjuda attraktiva transporter för 
invånare och besökare i vår region. 

Stockholm har i jämförelse med andra europeiska storstäder en omfatt- 
ande passagerartrafik på vatten. Men den är till största delen koncentre-
rad till sommarhalvårets turistsäsong. Ganska få arbetspendlar med båt. 
Vattnet i och runt huvudstaden utnyttjas därför inte till fullo.

Huvudstadsregionen växer snabbt och infrastrukturen har inte hunnit 
med. Trafikstockningar samt en intensiv exploatering av övergivna hamn-
områden och annan strandnära mark skapar behov av att utnyttja  
vattenvägarna mer. Det vore dessutom attraktivt. 

Om vi betraktar Stockholms vattenvägar som redan anlagda kollektiv-
trafikkörfält har kollektivtrafik på vatten en stor potential. Båtpendling 
är ett urbant, miljösmart, snabbt och bekvämt transportsätt. Den skapar 
nya resmönster, avlastar vägar och spårbunden trafik, men ger också 
större tillgänglighet till nya bostadsområden och arbetsplatser.

Det finns potential för en storskalig satsning på kollektivtrafik  
på vatten i hela huvudstadsregionen. Här finns möjlighet 
att etablera färjelinjer i samma anda som tunnelbane- 
linjer. Men för det krävs en större politisk beslut-
samhet och betydligt bättre framförhållning. Det 
händer för lite från politiskt håll. Därför pekar vi ut 
konkreta platser som knyter samman vattenvägarna 
med övriga transportnätet och där passagerare på ett 
enkelt sätt skulle kunna byta från kollektivtrafik  
på vatten till andra transportsätt. 

 

Bygg ut båtpendlingen  
i Stockholm  

Stockholm, september 2017 
MARIA RANKKA

vd, Stockholms Handelskammare
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SUMMARY
AND 
CONCLUSIONS

The capital’s traffic system is currently heavily over-
stretched. We need to find ways to offload our roads 
and get more people to use public transport. In many 
cities around the world, urban linear ferries is a popu-
lar mode of transport. It’s now time to capitalise on 
Stockholm’s urban waterways. Public transport based 
on urban waterways needs to be developed and 
extended more than it is today to meet the needs of the 
capital region’s growing population. 

To achieve this, these factors need to be considered 
in city planning as Stockholm continues to expand. 
This includes considering urban linear ferries when 
building new residential areas in close proximity to 
water and safeguarding existing quaysides.

All sides of the political spectrum embrace urban 
linear ferries, particularly as an election approaches. 
However, in historical terms, not enough has been 
done. We’re taking it a step further by proposing a 

number of new routes for commuter ferry traffic that 
would increase work and leisure commuting alike in 
the region. We need long-term solutions which have a 
longer horizon than today’s often short-term fixes. 

Our vision includes a new waterborne commuter 
route from the expanding municipality of Järfälla to 
Stockholm city centre, a direct water link connecting 
Lidingö and Nacka which would facilitate urban 
linear ferries in the eastern parts of the region, and 
a route from Täby facilitating the work commute for 
people living in the north-eastern part of the region. 

Apart from more routes, the region also needs stra-
tegic plans for possible interchanges between water-
borne public transport and other services, such as 
buses, underground and commuter trains. These are 
some of the keys to changing habitual commuting pat-
terns and create real momentum towards an increased 
traffic with urban linear ferries around the year. 

URBAN LINEAR FERRIES – EXPANDING STOCKHOLM

THE STOCKHOLM CHAMBER OF COMMERCE PROPOSES TO:

•  Extend traffic with urban linear ferries to include more routes.

•  When planning new infrastructure, critical interchanges and nearby  
park-and-ride facilities must be included.

•  Municipalities should be required to plan for quays for urban linear ferries 
when constructing new residential areas in close proximity to water. 

•  A ticket system that includes traffic via procurement as well as traffic ope-
rated on a commerical basis.. 

•  Political agreement regarding extending Stockholm’s urban linear ferry 
routes, in order to increase housing construction in the region is needed.

•  Waterborne public transport solutions should provide a level  
playing field for private operators.

•  Land should promptly be allocated for the 
construction of two major terminals for 
ferry traffic adjacent to the underground in 
Stockholm city centre.
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Foto: Björn Leijon
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Huvudstadsregionens trafiksystem är i dag 
kraftigt överbelastat. Vi behöver hitta sätt 
att avlasta våra vägar och fler människor 
måste resa kollektivt. Båtpendling på 
vattnet är i många städer i världen ett 
uppskattat sätt att resa. Nu är det dags  
att utnyttja vattenvägarna även här.

I den här rapporten fokuserar vi på passagerartrafik 
på de urbana vattenvägarna och inte på skärgårds-
trafik. Vi har också valt bort säsongsbundna linjer då 
vi anser att kollektivtrafik på vatten ska kunna köras 
året om. 

Infrastruktursatsningar är generellt dyra, många 
gånger miljöbelastande i någon form och kräver 
stora resurser från samhällets sida såväl nationellt, 
regionalt som lokalt. Men vattenvägarna finns redan 
på plats, är till stor del redo att användas och har stor 
kapacitet. Sjöfarten kan spela en viktig roll i städer 
vid vatten, för både gods och passagerare. 

Kapacitetsbristen i kollektivtrafiken i Stockholms 
län kostar samhället 5,98 miljarder kronor per år, 
enligt myndigheten Trafikanalys. De förseningar vid 
pendling som detta leder till påverkar bland annat 
bostadsmarknaden och den ekonomiska tillväxten. 
Genom att utnyttja vattnet i huvudstadsregionen 

bättre för vattenburen kollektivtrafik kan dessa  
samhällskostnader sänkas. Det är dessutom ett håll-
bart transportsätt som möjliggör ökad tillgänglighet 
till både befintliga och planerade bostadsområden 
och arbetsplatser. Kollektivtrafik på vatten kan även 
avlasta regionens trafikleder och frigör stadsyta 
när kollektivtrafiken på våra vägar inte kräver mer 
gatuutrymme för till exempel fler bussar. 

   Vi menar att vattenvägarna i huvudstads- 
regionen i dag är underutnyttjade. Kollektivtrafiken 
på de urbana vattenvägarna behöver utvecklas i 
större utsträckning och i snabbare takt än i dag 
för att möta den kraftiga befolkningsökningen i 
Stockholmsregionen. 

Om vi vill se en sådan utveckling måste det också 
tas med i planeringen när Stockholm växer. Det 
handlar både om att tänka båtpendling när det byggs 
nya bostadsområden i vattennära lägen och att värna 
de befintliga kajer som redan är byggda.

Alla politiker omfamnar båtpendling, speciellt när 
det börjar närma sig ett valår. Men historiskt sett har 
det hänt alldeles för lite. Vi tar ett steg framåt. 
I den här rapporten lyfter vi fram ett antal nya linje- 
sträckningar för pendelbåtstrafik som kan stärka 
både arbets- och nöjespendlingen i regionen. Det 
behövs långsiktiga planer med en längre tidshorisont 
än dagens ofta kortsiktiga lösningar. Hur kommer 

Urbaniseringens  
konsekvenser för trafiken
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kollektivtrafik på vatten kunna avlasta trafiknätet och 
tillgängliggöra framtida bostads- och arbetsområden i 
en allt mer urbaniserad huvudstadsregion? 

Vår vision handlar till exempel om en ny pendel-
båtslinje från den expansiva kommunen Järfälla till 
innerstaden, en direktlinje på vattnet mellan Lidingö 
och Nacka för att underlätta båtpendling österut i 
regionen och en linje med start i Täby som under- 
lättar arbetspendlandet för invånarna i den nord- 
östra delen av regionen. Vi vill med detta ge skjuts till 
landstingets pågående utredning för fler båtpendlings-
linjer som ska presenteras första kvartalet 2018, men 
framför allt vill vi se till att uppmärksamma frågan 
och säkerställa att beslut tas kring fler linjer. 

Förutom fler linjer behöver en strategisk planering 
sjösättas i regionen för möjliga bytespunkter mellan 
kollektivtrafik på vatten och övrig kollektivtrafik, 
såsom buss, tunnelbana och pendeltåg. Det är några 
av nycklarna till att få människor att förändra sina 
invanda pendlingsmönster och ge ordentlig fart till 
ökad båtpendling året om.

DET HÄR ÄR KOLLEKTIVTRAFIK  
PÅ VATTEN

Vattenburen kollektivtrafik har som huvudsyfte att 
transportera passagerare på en tidtabellbunden 
linje. Vägfärjor ingår inte i definitionen av 
kollektivtrafik på vatten. Ett undantag, som 
Transportstyrelsen valt att göra i sin definition, är 
dock de vägfärjor som tar betalt av passagerarna 
eftersom dessa färjor används i kommersiell 
verksamhet. 

Kollektivtrafik på vatten utgör omkring en 
procent av den totala kollektivtrafiken i Sverige. 
Det är ett tiotal län som har vattenburen 
kollektivtrafik. Västra Götalands län står för den 
högsta andelen mätt i antal avgångar medan 
Stockholms län har flest antal körda kilometer. 
Detta tack vare skärgårdstrafiken. Den största 
delen av trafiken är upphandlad. Enligt statistik 
från Samtrafiken finns det enbart kommersiell 
kollektivtrafik på vatten i Stockholms län.

” En kanonstart  
på vägen att ta sig 

in till centrala 
Stockholm till  

Nybroplan. Lugn 
vacker och stressfri 
resa. Går snabbare 
och smidigare än 

buss och bil.

”

NULÄGE!

I Stockholm finns det i nuläget fyra stycken 
pendelbåtslinjer som ingår i SL-trafikens linjenät.  
Linje 80 – Sjövägen
Linje 82 – Djurgårdsfärjan
Linje 85 – Riddarfjärdslinjen
Linje 89 – Ekerö–Stockholm

Utöver detta finns Linje 81 – Ringlinje Ropsten 
(en del av Waxholmsbolagets system) samt 
Cityline med MS/Emelie. Ett privat alternativ som 
går mellan Hammarby sjöstad och Nybroplan. 
Trafikvolymen med båt domineras dock av resor 
med Djurgårdsfärjan och Waxholmsbolagets linjer 
till och från Stockholms skärgård. Denna trafik 
är huvudsakligen fritids- och turistbaserad med 
störst andel resenärer under sommartid.

 
Sagt om resa med M/S Emelie. Citat från TripAdvisor.
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Kartan på nästa uppslag visar Handelskammarens 
förslag till utbyggd kollektivtrafik på vatten med syfte 
att stärka arbets- och nöjespendlingen i huvudstads-
regionen. Vi har valt att dela upp båtpendlingen i två 
olika sorters linjetyper som kräver olika sorters båtar. 
De streckade linjerna i blå färg är så kallade korta 
innerstadslinjer som trafikeras med skytteltrafik (City 
Boats). De streckade röda linjerna kan trafikeras 
av olika sorters båtar, men har alla det gemensamt 
att de trafikerar längre sträckor och går utanför 
innerstaden. En jämförelse kan göras med 
dagens stombusslinjer i Stockholm där 
de blå bussarna trafikerar inner-
stadslinjerna med mer direkta 
förbindelser med få stopp, 
medan de röda bussarna 
stannar oftare. 

I vår vision har vi tänkt 
fritt kring nya linjer, men 
det är viktigt att förslagen 
 för nya hållplatser för pen-
delbåtstrafiken har nära till 
bytespunkter för övrig  
kollektivtrafik såsom tunnel-
bana, bussar, pendeltåg etc. 
Dessutom är det en förutsätt-
ning att det finns bostads- och eller 
arbetsplatsområden i närheten av de nya 
hållplatserna och att de olika regiondelarna  
knyts ihop.

Stockholms nya vattenvägar

Vi tar i denna rapport inte hänsyn till om lämpliga 
angöringsplatser i form av kajer och bryggor finns 
tillgängliga i dagsläget. 

Vi djupdyker inte heller i finansiering och 
ägande av en utbyggd kollektivtrafik på vatten. 
Politikerna ställer många gånger höga krav på 
att båtarna ska vara nybyggda, kunna gå fort, 
gå på eldrift och klara trafik året om. Krav som 
självklart är fördyrande för redarna. Men båttrafik 
är dyrt för att alla kostnader belastar SL:s 
driftsbudget. Så är inte fallet med till exempel 

tunnelbanan där spåren kommer på plats 
med separata infrastrukturmedel och där 

investeringarna i tunnelbanevagnar 
delas av många parter. En form av 

framtida standardisering för hur 
fartygen bör byggas kan skapa 
stordriftsfördelar. Båttrafik 
beskylls ofta för att vara 
dyrt. Men om alla kostnader 
räknas in, inklusive att få 
infrastrukturen på plats, 
så visar Trafikanalys i en 
utredning att båttrafik 

kommer mycket väl ut. Men 
precis som för nyttorna kan 

det finnas anledning att få en 
tydligare benchmark mellan 

trafikslagens kostnader. Med det 
sagt finns det många delmoment att 

bygga vidare på och utredningar att göra i det 
fortsatta arbetet med kollektivtrafik på vatten.

Det är viktigt att  
förslagen för nya  

hållplatser för pendel-
båtstrafiken har nära  

till bytespunkter  
för övrig kollektiv- 

trafik.
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8 långa linjer  
och 7 korta.
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1. VIKSJÖ–ALVIK

VIKSJÖ–FÄRJESTADEN–HÄSSELBY VILLASTAD 
(Berghamns brygga)–BLACKEBERG–NOCKEBY–  
ÅLSTEN–ÄPPELVIKEN–ALVIK

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast 
växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, 
vägar och spår växer Barkarby station fram som en 
stor knutpunkt för kollektivtrafik i norra Stockholm. 
Viksjö är en kommundel vid vattnet som är en lämp-
lig punkt att även starta och addera kollektivtrafik 
på vattnet i Järfälla kommun. Vid slutpunkten Alvik 
finns en lämplig bytespunkt till övrig kollektivtrafik 
i form av tvärbanan, tunnelbanan samt bussar till 
Bromma flygplats. 

2.  NOCKEBY–ALVIK

NOCKEBY–MÄLARHÖJDEN–ALVIK 

Triangeltrafik från Nockeby till Alvik via Mälarhöjden. 
Denna linje ger en tydlig avlastning på getingmidjan.

3. EKERÖ (Sandudden/Träkvista)–NORSBORG

Direktlinje från Sandudden/Träkvista, ett av de 
mer tätbefolkade områdena i Ekerö kommun, till 

Norsborg är ett exempel på en tvärförbindelse som 
knyter samman regionens yttre delar. Den typen av 
förbindelser skapar en smartare arbetsmarknadsregion 
då arbetsgivarna kan finna nyckelkompetens från flera 
håll. Parallellt med ökad kompetensrörlighet kortas 
naturligtvis pendlingsavstånden avsevärt. En sträck-
ning som denna, där resenärsunderlaget är mindre, 
kommer att bli än mer intressant när förarlösa båtar 
blir verklighet. 

4. LIDINGÖ (Gåshaga)–NACKA STRAND

Med huvudstadsregionens kraftiga tillväxt kommer 
kollektivtrafik på vatten att bli ett allt viktigare trans-
portmedel inte minst för kommunerna runt Saltsjön 
och där har Lidingö en tydlig roll. 

   I Gåshagaområdet finns förutom cirka  
500 arbetsplatser, även många boende. Gåshaga 
är en framtida viktig bytespunkt där Lidingötåget 
går ända fram till Gåshaga brygga. Detta är en 
linjesträckning som knyter ihop de perifera region-
delarna. En direktlinje endast mellan Lidingö och 
Nacka kan förhoppningsvis stärka arbetspendlingen 
samt avlasta linje 80. I avsaknad av en östlig vägför-
bindelse är denna linje ett snabbt transportsätt för 
människor som ska söderut från Lidingö.

15 NYA
LINJER



17

BÅTPENDLING GÖR STOCKHOLM STÖRRE

5. SUNDBYBERG–MUNKBROHAMNEN

SUNDBYBERG–ULVSUNDA–SOLNA STRAND–  
MARIEHÄLL–HORNSBERG–KARLBERG–WATER-
FRONT–MUNKBROHAMNEN

Sundbyberg är till ytan Sveriges minsta kommun 
men växer mest i hela Sverige. Kommunikationerna 
till och från Sundbyberg är goda, men skulle bli 
ännu bättre med en utvecklad pendelbåtstrafik 
med start- och målpunkt vid en ny terminal vid 
Munkbrohamnen i Gamla stan. 

   Detta är ett vattenburet stråk relativt rakt från 
Sundbyberg till innerstaden där trafiken går via 
Bällstaån till Karlbergskanalen. Vi föreslår även att 
en anslutningsmöjlighet vid Waterfront möjliggörs.  
En hållplats för båttrafiken med direkttillgång för 
resenärerna till bland annat Arlandabanan och 
pendeltågen. 

6. HÄGERNÄS STRAND–NORRA DJURGÅRDSSTADEN

HÄGERNÄS STRAND–NÄSBY PARK–DJURSHOLM– 
STOCKSUND–NORRA DJURGÅRDSSTADEN

Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting 
har tidigare (2013) kartlagt möjligheten till nya linjer 
baserat på antal boende och sysselsatta, antal resor 
(alla trafikslag), den tänkta båtlinjens restid i för- 
hållande till landbaserad SL-trafik samt antal rese- 
närer. Det framkom att en pendelbåtslinje Hägernäs–
Ropsten–Värtan var intressant att analysera vidare. 
Men sedan dess har inget hänt på sträckan. 

   Vi anser att en sådan linje bör ha start- och  
målpunkter i Hägernäs strand och Norra Djurgårds-
staden. Invånarna i huvudstadsregionens nordöstra 
del bör ges möjlighet till båtpendling på Stora Värtan. 
Det är en del av huvudstadsregionen som kommer att 
växa med tiotusentals invånare de närmaste decen-
nierna. Med en utbyggd pendelbåts- 
trafik kan nordostbor med arbetsplats i City välja 
båten till arbetet istället för att sitta fast i bilköerna på 
E18. Dessutom bör Östermalm ha mer båttrafik än 
i dagsläget, speciellt med anledning av den växan-
de Norra Djurgårdsstaden. Båttrafiken på denna 
linje skulle avlasta det hårt ansträngda vägnätet i 
regiondelen.

” 
 Östermalm bör  

ha mer båttrafik. 
 ”

Foto: Björn Leijon
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7. TOLLARE STRAND–SLUSSEN

TOLLARE STRAND–LIDINGÖ (Högberga)–SLUSSEN 

En helt ny linje från det framväxande bostads- 
området Tollare i Nacka till den nya terminalen vid 
Slussen. Trafiken gör en avstickare till Högberga 
på Lidingö på vägen. Vid Högberga och Mölna på 
Lidingö är det trångt på vägarna i rusningstid. Det 
rör sig om över 12 000 bilar per dygn, vilket bland 
annat medför långa köer varje morgon. Båttrafik 
skulle avlasta vägarna i området.

8. NOBEL CENTER–SLUSSEN

BLASIEHOLMEN (Nobel Center)–DJURGÅRDEN  
(Vasabryggan)–SLUSSEN

Det finns stora möjligheter att utveckla båttrafiken  
till och från Blasieholmen. När Nobel Center öppnar 
på Blasieholmen räknar Stockholms stad med  
600 000 besökare per år, 4 000 per dag och tre till fyra 
turistbussar per timme. Den största andelen besökare 
förväntas komma till fots, men det kommer ändå  
sannolikt att bli en del trafikstörningar i området. 
Det öppnar för en helt ny linje med fokus på nöjes- 
pendling med start- och målpunkter vid Nobel 
Center och en ny terminal vid Slussen. Det skulle 
vara en bra avlastning för den övriga trafiken i  
området och en bra möjlighet för resenärer att vid 
Slussen byta till övrig kollektivtrafik.

Tvärbåtar 
Idén med båtar som går korta sträckor tvärsöver vatt-
net med så kallade City Boats har arbetats fram inom 
projektet Vattenvägen 365. Tanken med konceptet är 
att transportera människor kortare sträckor med en 
hög frekvens i avgångar. Detta möjliggör genvägar på 
vattnet i innerstaden eller mellan förorter.1 

1 Vattenvägen 365 är ett forskningsprojekt (KTH, Vattenbussen AB, 
Sjöfartsverket m.fl.) som arbetar med frågor kring hur vattenvägen  
kan tillföra kapacitet till kollektivtrafiken, jämna ut belastningen på
landinfrastrukturen och öka tillgängligheten utan att öka miljöbelastningen. 
< http://waterway365.com/> 

SJU LINJER: 

9. KLARA MÄLARSTRAND–KUNGSHOLMSTORG

KLARA MÄLARSTRAND–MUNKBROHAMNEN–  
SÖDER MÄLARSTRAND–KUNGSHOLMSTORG

Pendelbåt 85 (Riddarholmslinjen) går i dag som ett 
V mellan Södermalm och Kungsholmen. Denna 
linje läggs ner till år 2019 på grund av svagt rese-
närsunderlag. Vi tror att denna linje skulle tjäna sitt 
syfte och få fler resenärer med en hållplats vid en ny 
terminal vid Munkbrohamnen. Bytespunkten vid 
Gamla stans tunnelbanestation har ett bra läge och 
tillgänglighet till övrig kollektivtrafik, vilket kan få 
människor att välja denna tvärlinje för tillgänglig- 
hetens skull.

10. GRÖNDAL–LILLA ESSINGEN

En tvärlinje med möjlighet att resa från Lilla 
Essingen söderut utan att passera innerstaden.

11. KRISTINEBERG–LILLA ESSINGEN

En tvärlinje med möjlighet att resa från Kristineberg 
till Lilla Essingen utan att passera innerstaden.

12. ÅRSTA–MARIEVIK/LILJEHOLMSKAJEN

En bra tvärsträcka mellan två befolknings- och 
arbetsplatstäta områden. Vid Marievik/Liljeholmen 
är det dessutom fem minuters gångväg till tunnel- 
bana för dem som behöver resa vidare i regionen.

13. ÅRSTA–SKANSTULL

Längs med Ringvägen finns många arbetsplatser. 
Denna tvärlinje är bland annat bra för dem som  
kommer söderifrån och vill slippa trafikstockningarna 
på Skanstullsbron.

14. DJURSHOLM–LIDINGÖ (Sticklinge)

Denna tvärlinje möjliggör pendling till Lidingö utan 
att behöva ta en omväg via innerstaden. Det skapar 
en kort östlig förbindelse.

15. SOLLENTUNA (Edsviken)–DANDERYD

En tvärlinje som avlastar trafikköerna mot 
innerstaden.
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Bilderna är framtagna av Linnea Våglund, Karin Bodin samt Johan Fridström, 
Harsha Cheemakurthy, Simon Eklund och Urban Andrén inom ramen för 
projekt Vattenvägen 365 som finansierats av Sjöfartsverket.

” 
En direkt linje mellan Lidingö och Nacka 

kan förhopp ningsvis stärka arbets- 
pendlingen samt avlasta linje 80.

”



2 0

BÅTPENDLING GÖR STOCKHOLM STÖRRE

2 0

Från förorten till innerstaden  
och tillbaka igen 
Huvudstadsregionen behöver kollektivtrafik på vatten som är attraktiv 
och tillgänglig. Den måste kunna hantera stora flöden av passagerare 
och vara så konkurrenskraftig att människor avstår från att välja bilen. 
Det kräver att båtpendling integreras med övrig kollektivtrafik, finns  
med i SL:s reseplanerare och att båtarna lägger till i anslutning till övrig 
kollektivtrafik. Så är det tyvärr inte alltid i dag.

En växande huvudstadsregion behöver en ökad till-
gänglighet som medverkar till en fortsatt utveckling 
av regionen. Vissa delar av regionen har få alternativa 
resvägar och högt kapacitetsutnyttjande som i sin tur 
ger långa restider och stora variationer i restid. 

Ett exempel på det är situationen för dem som har 
start- eller målpunkter i huvudstadsregionens östra 
del, i till exempel Stockholm, Nacka och Värmdö. 
Tillgängligheten för de resenärerna är i dag inte 
tillräcklig varken med kollektivtrafik eller med bil. Det 
betyder att möjligheten är sämre än för många andra 
kommuner i länet att nå viktiga målpunkter i regionen. 

Den bristande tillgängligheten beror på ett över-
belastat trafiksystem, brist på direktförbindelser 
till viktiga målpunkter i regionen och avsaknad av 
alternativa färdvägar. Den här verkligheten stäm-
mer in på fler kommuner i vår region. Sammantaget 
innebär bristerna att trafiksystemet är sårbart och att 
enskilda olyckor och incidenter får stora konsekvenser.12  

2 Trafikverket, Åtgärdsvalsstudie – Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, 
Värmdö och Lidingö. Rapport 2013

 

Vägnätet behöver avlastas och vattenvägarna utnyttjas 
i större utsträckning. 

VARFÖR HÄNDER DET SÅ LITE?

Stockholms län har den högsta 
andelen kollektivtrafik på vatten 
i Sverige mätt i antal körda kilo-
meter. Men pendelbåtstrafiken i 
huvudstadsregionen är under- 
utvecklad i förhållande till den 
potential som finns.

Politikerna pratar, men kastar aldrig loss. Det har 
länge funnits ambitioner från alla politiska partier 
att utnyttja de inre vattenvägarna bättre och att öka 
andelen kollektivtrafikresor på vatten. Men när det 
kommer till praktisk handlingskraft så händer relativt 
lite. Det finns ett politiskt ansvar på nationell nivå att 
optimera transportsystemen. Det måste hända mer 
när det gäller att utnyttja vattenvägarnas potential och 
det behövs ett nationellt helhetsperspektiv gällande 
utbyggnaden av de för kollektivtrafik på vatten så 
viktiga knutpunkterna.

   

?
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På regional nivå har landstinget ett ansvar att efter- 
fråga nationella resurser till ovan nämnda arbete i  
samband med den regionala utvecklingsplaneringen 
för Stockholmsregionen. Och länsstyrelsen kan ta an- 
svar för att flagga för den tillgänglighet som kollektiv- 
trafik på vatten skulle tillföra i sin regionala plan. På 
kommunal nivå står många gånger det kommunala 
planmonopolet i vägen. Kunskapsnivån kring för-
delarna med vattenburen kollektivtrafik måste bli 
högre och planeringen för platser som ger bytesmöj-
ligheter från båt till övrig kollektivtrafik behöver in i 
de kommunala översiktsplanerna. Om samtliga delar 
i detta arbete skulle bära frukt finns alla möjligheter 
att öka båtpendlingens andel av dagens kollektivtrafik 
avsevärt. 

LÅG TURTÄTHET – EN BEGRÄNSNING

Låg turtäthet, långa restider på grund av brist på 
bytespunkter och höga biljettpriser är många gånger 
argument för att inte bygga ut vattenburen kollektiv-
trafik. Det är samtidigt reella faktorer som påverkar 
att de få båtlinjer som finns i dag ännu har svårt att 
konkurrera med övrig trafik. Ett antal båtpendlar- 

linjer har varit föremål för utredning av Stockholms 
läns landsting (SLL) som är regionens regionala 
kollektivtrafikmyndighet. Bland annat Vaxholm, 
Hägernäs, Nacka, Mälaren och Värmdö har varit 
aktuella. Dessa utredningar kapsejsar tyvärr alltför 
ofta på grund av att linjerna inte svarar upp mot 
utpekade målsättningar utifrån en avvägning mellan 
antal resenärer, driftskostnader och samhällsekonomisk 
nytta.  

För att bevisa motsatsen startades projektet Sjö- 
vägen som ett privat initiativ, som trafikerar sträckan 
Frihamnen via Larsberg på Lidingö och Nybroplan. 
Linjen heter numera linje 80 och är sedan år 2010 
integrerad i SL-trafiken. Antalet ombordstigningar 
har ökat kraftigt sedan starten, från 197 000 år 2011 
till 392 000 tre år senare.3 Detta mycket tack vare 
möjligheten att åka med SL:s Accesskort. 

Det finns även beräkningar som visar att båttrafik 
kan vara ett effektivt alternativ och komplement till 
andra trafikslag. Fördelar som lyfts i dessa beräkningar 

3  KTH, Centre for Sustainable Communications, Här finns den lediga 
kapaciteten i storstadstrafiken. Gullberg 2015.
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är de begränsade investeringar i infrastruktur som 
krävs, även i de fall där anslutningsvägar och vändplan 
för buss måste anordnas, samt rakare och snabbare 
resor. Utmaningar som pekas ut är bytespunkter till 
andra färdmedel. Utan sådana riskerar resenärsunder-
laget att bli för begränsat. I relation till trafiksystemet i 
stort kan båtpendling både fungera som avlastning av 
andra pendlingsstråk och som helt nya reserelationer.

Dessutom kan moderna båtar hålla samma hastighet 
som bussar och spårvagnar, så klart med reservation 
för gällande hastighetsbegränsningar.

SAMMA KORT OCH SAMMA SYSTEM

En utveckling av Stockholm som sjöfartsstad med en 
rejält utbyggd kollektivtrafik på vatten kommer att 
ställa krav på ett biljettsystem som inkluderar både 

upphandlad trafik och kommersiell trafik. Dessutom 
bör trafiken finnas med i SL:s reseplanerare. Att det 
är enkelt och tillgängligt för resenärerna att arbets- 
och nöjespendla på vattenvägarna är en viktig grund-
sten för att få fart på sjötrafiken. 

Som tidigare nämndes är Sjövägen, numera linje 80, 
i dag inkluderad i SL:s trafik- och biljettsystem. Och 
med anledning av Tvärbanans avstängning  
mellan Alvik och Sickla udde i ett halvår under år 
2017, är det möjligt att åka med SL:s periodkort på 
Rederi Ressels kommersiella linje med M/S Emelie 
som trafikerar Hammarby sjöstad–Nybroplan. Ressel 
ser en ökning av resenärer på linjen generellt sedan 
kortsamarbetet med SL inleddes, men ökningen är 
inte bara relaterad till periodkortet. Möjligtvis beror 
ökningen även på att människor är trötta på ombygg-
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nationen av Slussen och därför väljer ett annat sätt att 
pendla. 

ÖKAD KONKURRENS – ELLER KANSKE INTE?

Från och med år 2012 utökades kollektivtrafik- 
lagstiftningen till att även gälla för kollektivtrafik på 
vatten. Lagen och det fria marknadstillträdet inne-
bär att andra operatörer kan ta upp konkurrensen 
med den offentligt upphandlade kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafikföretag får fritt etablera kommersiell 
kollektivtrafik på väg, järnväg, spårväg, tunnelbana 
och vatten. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
ansvarar för att det finns en tillfredställande trafik 
inom länen. Reglerna på området är även anpassade 
till EU:s regelverk.      

Förhoppningen med detta var att det skulle öppna 
nya möjligheter för kommersiella aktörer att bedriva 
kollektivtrafik på vatten i större utsträckning. Inom 
ramen för utredningar som gjorts av förutsättning- 
arna för sjöfart har det visat sig att lagen kan bidra till 
risker i samhället i form av en mindre långsiktig och 
robust trafik och att kommersiella aktörer inte släpps 
in. Privata alternativ bör ges goda konkurrensvillkor 
och vi ser fram emot en revidering av lagstiftningen.

DE VIKTIGA BYTESPUNKTERNA

En förutsättning för en framgångsrik kollektivtrafik 
på vatten är tillgången till relevanta och effektiva 
anslutningsmöjligheter till övrig kollektivtrafik. Det 
måste finnas angöringsplatser samt bytespunkter där 
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den vattenburna trafiken kan länkas till kollektivtrafik 
på land och till den egna bilen. Betydelsen av en lång-
siktig planering och allokering av mark för omstig-
nings- och parkeringsmöjligheter, cykelbanor, depåer 
och serviceområden är stor. 

Behovet av bostäder i huvudstadsregionen är allt- 
jämt stort. Handelskammaren ser gärna en överens-
kommelse om en utbyggnad av Stockholms pendel-
båtslinjer och ett ökat bostadsbyggande i samklang för 
att möta den kraftiga befolkningsökningen i regionen. 
Strategiska platser för de för båtpendlingens så viktiga 
bytespunkterna bör därför finnas med tidigt vid all 
samhällsplanering. Ett krav bör ställas på kommunerna 
att vid planering av ny bostadsbebyggelse vid vatten 
eller i hamnnära lägen, även planera för kajer lämpliga 
för kollektivtrafik på vatten. 

TVÅ NYA TERMINALER I INNERSTADEN

För att stötta utvecklingen bör två större terminaler 
planeras för båttrafiken i närheten av tunnelbanan 
i Stockholms innerstad. En terminal för trafik på 
Mälaren och en för trafiken på Saltsjön. Båda med 
plats för fler båtar.

I samband med Slussenombyggnaden finns redan 
en tillgänglig plats och en naturlig knutpunkt där det 
på ett effektivt sätt går att länka samman tunnelbana 
och bussar med båttrafik. För Mälartrafiken lämpar 
sig i dag den bortglömda Munkbrohamnen, baksidan 
av Gamla stans tunnelbanestation, väl som angörings-
plats. I dag fungerar Munkbrohamnen som en reserv-
hamn för Mälartrafiken. Här finns dessutom innersta-
dens enda landningsplats för helikopter.

Dessa två platser bör utvecklas till större terminaler 
och fungera som bytespunkter för sjöburen kollektiv-
trafik. Markyta bör snarast pekas ut för byggandet av 

För Mälartrafiken lämpar sig i dag den bortglömda Munkbrohamnen, 
baksidan av Gamla stans tunnelbanestation, väl som angöringsplats.
Foto: Johan Fredriksson
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dessa terminaler. Annars riskerar Stockholms stad i 
och med ombyggnationen av Slussen att bygga bort 
två naturliga platser för byte mellan kollektivtrafik på 
vatten och övrig kollektivtrafik.

Som inspiration finns ett bra exempel i den flytande 
terminalen på Tasmanien utanför Australien. The 
Brooke Street Pier är en fyra våningar hög flytande pir, 
som är både en båt och en pir. Konceptet har inneburit 
ett nytt strandnära besöksmål för Hobarts befolkning 
och för turisterna. 

I Stockholm skulle en liknande terminal skapa ett 
attraktivt och urbant landmärke i ett av stadens mest 
centrala och kollektivtrafiktäta lägen. Stockholm måste 
börja utnyttja och bättre dra nytta av de utmärkta 
varumärkeshöjande aspekter som kollektivtrafik på 
vatten för med sig.

Ett exempel på flytande på- och avstigningsplats för kollektiv- 
trafik på vatten finns på Tasmanien i Australien, the Brooke Street Pier.

Munkbrohamnen i framtiden. Illustration: Klas Engdal,  
Arkitekt Sar/Lars Henriksson Arkitekt Sir. 
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Studier som tittat närmare på varför och hur dessa 
pendelbåtssystem skapats i städer internationellt har 
funnit att det finns många skäl till denna innovation 
på vatten, förutom att förflytta människor. Dessa skäl 
är bland annat ekonomisk utveckling, turism och ett 
sätt att bygga en stads varumärke.

   Runt 1980-talet startade ett skifte i många stä-
ders urbana struktur. Handel och bostäder utveckla-
des i vattennära lägen och passagerartrafik på vatten 
blev intressant. Bland annat London och Brisbane 
ville utmärka sig som ”städer på vatten”, vilket bland 
annat stimulerade nybyggnationen i vattennära 
lägen. I dag finns bevis från Brisbane som visar att 
markvärdet stiger kraftigt runt de urbana termina-
lerna för pendelbåtstrafik, vilket är ett exempel på 
den vinst städer kan uppnå genom en större strategisk 
utbyggnad av kollektivtrafik på vatten.4   

När systemet för vattenburen kollektivtrafik 
utvecklades runt år 1993 var antalet invånare i 
Brisbane 1,3 miljoner och staden hade redan en 
välutvecklad kollektivtrafik som täckte innerstaden. 
Vid starten introducerades fyra stycken båtar i trafik, 
vilket adderade ytterligare ett sätt att transportera sig 
på i staden. I dag har systemet 25 kajer med termina-
ler som trafikeras av 21 stycken snabba båtar på en 
linjär rutt med många stopp.5

4 Transport innovations and their effect on cities: the emergence of urban 
linear ferries worldwide. Michael Tanko and Matthew Burke. 2015.

5  Innovation and transport planning: introducing urban linear ferries in 
Brisbane. Michael Tanko and Matthew Burke. 2015.

Hamburg har en lång historia med båtar i linje- 
trafik på floden Elbe. Där bedrivs i dag kollektiv- 
trafik med cirka 21 fartyg som varje år transporterar 
närmare sju miljoner människor. Här är pendelbåts- 
trafiken fullständigt integrerad i biljettsystemet för 
stadens övriga kollektivtrafik. 

   Hamburg är precis i början av en av de största 
urbana förnyelseplanerna i Europa längs stadens 

Internationella exempel 

Många städer planerar att förbättra sitt kollektivtrafikerbjudande.  
En växande skara städer investerar därför i urbana pendelbåtssystem. 
Stockholm har bra förutsättningar för kollektivtrafik på vatten, men  
det finns städer som redan kommit längre. 

I London finns stopp för pendlare på vatten 
vid populära bytespunkter som Canary 

Wharf, Tower Hill, London Bridge, 
Embankment och Waterloo.
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sjösida, med bland annat ett nytt operahus i stadens 
HafenCity. I den kombinerade land och transport-
strategin för området har båttrafiken varit en nyckel- 
komponent och kollektivtrafiksystemet har använts 
till att strategiskt länka och erbjuda kollektivtrafik till 
denna nya nod. 

TURISTER SOM MÅLGRUPP

Turism och varumärkesetablering har också varit 
viktiga syften med ett införande av kollektivtrafik på 
vatten i en del städer. I både London och Brisbane är 
det extra tydligt att trafiken även används för nöjes-
pendling med turister som målgrupp. Londons mål 
är att 12 miljoner människor ska resa på Themsen till 
år 2020 och i Brisbane är stadens populära så kallade 
CityCats med i dess marknadsföringsmaterial. År 
2015 rankades de som nummer ett på TripAdvisor 
bland saker att uppleva i staden. 

I LONDON BÅTPENDLAR FYRA MILJONER VARJE ÅR

I en del städer används pendelbåtstrafiken med syfte 
att nå mer avlägsna platser. I London har strategin 
för kollektivtrafik på vatten fokuserat på ekonomisk 
utveckling, men där har också funnits försök till att nå 
platser som inte har en bra kollektivtrafikförsörjning. 
Transport for London subventionerar dessa rutter som 
den privata sektorn annars inte skulle ansluta till. 

I London heter den största kommersiella aktören 
för båtpendling Thames Clippers. Bolaget bedriver 
trafiken med licens från Transport for London och 

använder i dag 21 olika kajer och kör 20-minuters- 
trafik med stopp på, för pendlare, alla populära 
bytespunkter som till exempel Canary Wharf, Tower 
Hill, London Bridge, Embankment och Waterloo. 
Biljettsystemet är relativt integrerat i det övriga  
systemet för tunnelbana och buss.  

Thames Clippers har under 2017 utökat sin 
service med två nya båtar som tar 170 personer, 
vilket innebär en 30-procentig kapacitetsökning. En 
satsning som möjliggjorts av ökningen av kollektiv-
trafik på vatten i huvudstaden där även nya kajer i 
östra London planeras för att stötta infrastrukturens 
utveckling på vattnet.6

Transportmöjligheter, ekonomisk utveckling och 
turism förklarar alltså varför kollektivtrafik på vatten 
implementeras i många städer. När studien tittat på 
hur trafiken startats så har både privata entre- 
prenörer och det offentliga bidragit till utvecklingen. 
Privata entreprenörer startade till exempel kollektiv- 
trafiken på vattnet i London. I Brisbane var det 
privata entreprenörer som kläckte en idé på ett stor-
skaligt båtpendlingssystem som de sedan bearbetade 
beslutsfattarna att införa.

6 How Thames Clippers is riding the wave of passenger growth. The Wharf. 
October 2016. < http://www.wharf.co.uk/news/business/how-thames-clip-
pers-riding-wave-12003657 >

KARTA PIL TILL NORGE TJOCK, PIL TILL KINA 
SMAL

I Hamburg transporteras närmare sju miljoner 
människor varje år på de urbana vattenvägarna.
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HANDELSKAMMAREN FÖRESLÅR:

• Bygg ut båtpendlingen med fler linjer.

• I planering för ny infrastruktur måste de viktiga bytes- 
punkterna och närliggande infartsparkeringar finnas med. 

• Ett krav bör ställas på kommunerna att planera för kajer  
för båtpendling vid ny vattennära bostadsbebyggelse.

• Ett biljettsystem som inkluderar både upphandlad och  
kommersiell trafik på vatten. 

• En politisk överenskommelse om en utbyggnad av Stockholms 
pendelbåtslinjer med målet att öka bostadsbyggandet i region- 
en måste till.

• Kollektivtrafik på vatten bör bedrivas på ett sätt som ger  
privata aktörer goda konkurrensförutsättningar.

• Markyta bör snarast pekas ut för byggandet av två större  
terminaler för båttrafiken vid tunnelbanan i Stockholms  
innerstad. En terminal för trafik på Mälaren och en för  
trafiken på Saltsjön.



2 9

BÅTPENDLING GÖR STOCKHOLM STÖRRE





BÅTPENDLING GÖR STOCKHOLM STÖRRE

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE, Box 160 50, 103 21 Stockholm
Tel: 08-555 100 00 // www.chamber.se 
Ansvarig analys: Lotta Andersson, lotta.andersson@chamber.se 
Ansvarig kommunikation: Andreas Åström, andreas.astrom@chamber.se




