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GENERALPLANEBEREDNINGENs FÖRORD 

Generalplaneberedningens tunnelbanekommit
te, sammansatt ·av experter från stadens fack
förvaltningar, spårvägsbolaget och regionpla
nekontoret, redovisar i detta betänkade en 
principplan för den fortsatta utbyggnaden av 
tunnelbanenätet i Stor-Stockholm. Utredning
en igångsattes redan år 1957 enligt beslut av 
stadskollegiet den l O januari 195 7. Den är ett 
led i den översiktliga planläggningen av stock
holmsregionens utveckling och anknyter följ
aktligen till gällande regionplan för stock
holmstrakten och till planerna för bebyggelse
utveckling, biltrafiknät, innerstadssanering 
och cityreglering i Stockholm. Den ger också 
ett .första underlag för den nu aktuella revi
sionen av regionplanen och för den fortlöpan
de bebyggelse- och trafikplaneringen inom och 
utanför Stockhol·ms gränser. 

Vad kommitten framlägger är princippla
nen för ett .tunnelbanenät, utbyggt till tre full
ständiga diagonaJ.system. Nätets centralare de
lar redovisas med ganska noga studerade 
sträckningar och stationslägen. Utstl'läckning
en av banor i ytterområdena, i väsentliga delar 
utanför Stockholms gränser, är mera schema
tiskt angiven. 

Delredovisningar av kommittens arbete har 
lämnats tidigare: förslag om det andra tun
nelbanesystemets utbyggnad mot Ropsten, 
förslag om Järvafältets tunnelbaneförsörj
ning, förslag om tunnelbanornas infogande i 
1962 års eityplan. I huvudsakliga delar har 
kommittens principplan och tillhörande eko
nomiska kalkyler under år 1964 varit en av 
grundvalarna för de överläggningar och för
handlingar mellan staten, staden och lands-
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tinget som ledde till principöver:enskommel
sen strax före årsskiftet 1964/1965 om ett 
kommunalförbund m·ellan staden och lands
tinget och ett gemensamt trafikföretag för lo
kaltrafiken i Stor-Stockholm. Därmed får tun
nelbanorna en ny huvudman och den fort
satta utbyggnaden av tunnelbanenätet kom
mer delvis att finansieras med statsbidrag av 
bilskattemedeL 

Nya förutsättningar har alltså skapats för 
tunnelbanenätets utbyggnad såväl inom Stoek
holm som utanför våra gränser. Det fortsatta 
planläggningsarbetet ankommer primärt på 
den nya huvudmannen. Sådana anstalter är 
dock vidtagna, att kontinuiteten i planlägg
ningsarbetet s·kall kunna vidmakthållas. 

Under dessa förhållanden har generalplane
beredningen ansett det angeläget att den före
liggande principplanen nu blir redovisad i 
tryck och kan ställas till den nya huvudman
nens förfogande ·som underlag för det ·fort
satta planeringsarbetet. Därmed har general
planeberedningen för egen del ej tagit stånd
punkt till experternas förslag men erinrar om 
att det i sina huvuddrag överensstämmer med 
den plan som låg till grund för den ovannämn
da överenskommelsen om trafiksamverkan i 
Stor-Stockholm. 

Beträffande de delar av förslaget som berör 
andra kommuner än Stockholm har utred
ningsmännen på basis av sedvanligt samråd 
mellan Stor-Stocltholmsroteln och den kom
munala ledningen i kommunerna upprätthål
lit kontakter med kommunernas egen exper
tis - för norrortskommunernas del med den 
gemensamma trafHcltommitte som de inrät-



tat. Av naturliga skäl har expertkommit
ten likväl i dessa delar inte velat på. egen 
hand framföra konkretiserade förslag om 
bansträckningarna och st•ationernas lägen 
o. dyl. Sedan den bärande grunden för en fort
satt utbyggnad av tunnelbanenätet utanför 
Stockholms gränser nu har skapats, kommer 
det att vara en av de viktigaste aktuella pla
neringsuppgifterna att fullfölja planläggning
en och i samråd med de primärkommunala 
intressentema foga in tunnelbanorna i den 
kommunala bebyggelseplaneringen. Ä ven om 
principplanen än så. länge är ofullständig i 
dessa delar har generalplaneberedningen an
sett att den med hänsyn till sin syftning oeb 
karaktär måste ha namnet Tunnelbaneplan 
för Stor-Stockholm. 

Generalplaneberedningen vill i detta sam
manhang erinra om att planläggning och ut
byggnad av tunnelbanenätet i Stockholm nu 
har pågått kontinuerligt i mer än 20 år. Tun
nelbanornas fundamentala betydelse för stor
stadsregionens liv är redan dokumenterad. Att 

konkurrensdugliga kollektiva kommunikatio
ner av denna höga klass skall vara ryggraden 
i stockholmsregionens trafikapparat har ock
så varit den trafikpolitiska målsättningen allt
sedan regionplanens enhälliga antagande år 
1958. Det är angeläget att den säkrare grund
val för en fortsatt utveckling av tunnelhane
kommunikationerna som nu har vunnits blir 
utnyttjad till att kontinuerligt oeh med kraft 
lullfölja al'lbetet i den nya huvudmannens regi. 
Stockholms stad har för sin del förklarat sig 
beredd att för detta arbete ställa den apparat 
till förfogande som staden successivt har byggt 
upp speciellt för tunnelbanornas planering och 
byggande. Det är givetvis av vikt att denna 
apparat inte behöver avvecklas utan kan hål
las kontinuerligt sysselsatt. 

Med den nu föreliggande utredningen har 
tunnelbanekommitten enligt beredningens be
dömning väl fullgjort sitt uppdrag. Kommit
ten redovisar i det följande sitt förslag. 

Stoekholm den 11 juni 1965 
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TUNNELBANEKOMMITT~N 

Tunnelbanekommitt~ns sammansittning har växlat 
under arbetets gång. I utredningsarbetets slutskede har 
den haft följande ledamöter: utredningschefen vid 
generalplaneberedningen Anders Nordberg, ordförande, 
regionplanedirektören C. F. Ahlberg, gatudirektören 
Carl Ehrman, överingenjören vid AB Gekonsult Georg 
Gyldenstein, tekniske direktören vid fastighetskonto
ret Ake Hedtjärn, tekniske direktören vid AB Stock
holms spArvägar Bror Hillbom, direktören i storstock
holmsdelegationen Inge Hörl~, biträdande finanssek
reteraren Arvid Linderoth och överingenjören vid 
stadsbyggnadskontoret Sven Lundberg. Engagerade i 
utredningsarbetet har därutöver främst varit från 
gatukontoret överingenjören Gunnar Falk, från stads
byggnadskontoret 1 :e avdelningsingenjören Gunnar 
Trulsson och från spArvägsbolaget 1 :e ingenjörerna 
Olof Zetterström och Bertil Linn~r samt för trafik
mängdsberäkningarna 1 :e ingenjören vid stadsbygg
nadskontoret Ake Broberg. Särskild utredningsman 
har varit 1 :e ingenjören vid generalplaneberedningens 
kansli Bengt Wikström, som tillsammans med 1 :e sek
reteraren vid generalplaneberedningens kansli Bo 
Wijkmark utarbetat kommitt~ns betänkande. 
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1. KOMMITTENs FÖRSLAG l SAMMANFATTNING 

U. ST.ADSSTRUKTVREN OCH 

TBA.NSPORTUPPGIFTERNA 

Stor-Stockholm växer oavbrutet. Sedan 1940 har 
folkmängden ökat från 770 000 till1 210 000 invå
nare, dvs med nära 60 procent. Genom nya krav 
på utrymme för bostäderna, arbetsplatserna, tra
fikapparaten mm växer stadsbygden ut mycket 
snabbare än vad enbart den stigande folkmäng
den skulle motivera. Vid 1940-talets början bod
de grovt räknat 60 procent av Stor-Stockholms 
befolkning i Stockholms innerstad, 20 procent i 
Stockholms ytterstad och 20 procent i förorterna 
utanför stadsgränsen. I dag bor mindre än 30 pro
cent i innerstaden, omkring 40 procent i ytter
staden och drygt 30 procent i förorterna. Inner
stadens folkmängd har minskat med nära 30 pro
cent, ytterstadens ökat med 230 procent och för
ortskommunernas med 160 procent. Förskjutning
arna utåt kommer att fortsätta. Enligt regionpla
nen för stockholmstrakten beräknas Stor-Stock
holms befolkning år 1990 ha vuxit till närmare 
1,5 miljoner invånare och fördelningen skulle dA. 
vara ungefär 20 procent i innerstaden, 25-30 
procent i ytterstaden och 50-55 procent i för
ortskommunerna. Numera bör man sannolikt räk
na med en något högre totalsiffra och en något 
snabbare utspridning. I vart fall kan folkmäng
den före slutet av detta århundrade vara uppe i 
1,6-1,7 miljoner och fördelningen torde då vara 
den att knappt mer än 15 procent bor kvar i 
innerstaden, 25 procent bor i ytterstaden och 60 
procent i förortskommunerna. 

Arbetsplatsernas lokalisering visar inte samma 
mönster. År 1960 var fördelningen av fasta arbets
platser inom Stor-Stockholm ungefär den som 
gällde för bostäderna tjugo Ar tidigare, dvs 60 
procent i innerstaden, 20 procent i ytterstaden 
och 20 procent i förortskommunerna. Regionpla
nen räknar med en decentralisering av åtskilliga 
typer av arbetsplatser, men på grund av närings
livets struktur i Stockholm kommer antalet arbe-

tande i innerstaden ändA. inte att minska, tvärt
om. Relativt sett kommer ökningen av antalet ar
betsplatser att bli störst i ytterområdena, men 
även i innerstaden bör man räkna med en viss 
ökning. Enligt regionplanen kommer den även i 
framtiden att ha ungefär hälften av alla . Stor
Stockholms arbetsplatser. 

Att bostäder och arbetsplatser följer skilda lo
kaliseringsmönster gäller för de flesta städer, och 
för en storstadsregion har det fundamental bety
delse. Eftersom Stockholm inte bara är admini
strativ huvudstad utan också näringslivets centra
la huvudort i landet har sysselsättningen en stark 
tonvikt på sådana näringar som brukar kallas ci
tybildande därför att de har betydande fördelar 
av att ligga centralt, samarbeta med varandra och 
utnyttja gemensam service. Andra delar av sta
dens näringsliv kan decentraliseras och på sA. sätt 
kan man i någon mån minska de långa resorna 
mellan bostäder och arbetsplatser. Men den stora 
arbetsplatskoncentrationen i kärnan har sin do
minerande roll och den har hela Stor-Stockholm 
som sitt uppland och sin arbetsmarknad. 

Stor-Stockholms regionala struktur innebär 
alltså att stora transportbehov är något för re
gionens liv karakteristiskt. Resorna mellan bo
städer i ytterområdena och arbetsplatser i regio
nens centrum är redan nu den ojämförligt störs
ta transportuppgiften och prognoserna för regio
nens växande visar att uppgiften kommer att bli 
allt större - på grund av arbetsplatskoncentra
tionens tillväxt men framför allt därför att bo
sättningsområdet fortsätter att växa ut så starkt 
på vidden. Det har alltså vital betydelse både för 
näringslivet och för invånarna att regionen har 
goda interna kommunikationer. 

12. TRAF.IKAPPARATENS STR'VKTUR 
Huvuddragen i stockholmsregionens trafikpoli
tiska program är redan fastlagda i 1958 års re
gionplan och i 1960 års trafikledsplan för stock-
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holm. Eftersom bilismen utvecklas snabbt kom
mer bilen att bli det normala fortskaffningsmed
let för resor inom ytterområdena, där stadsstruk
turen medger att trafiknätet görs tillräckligt rym
ligt. I innerstaden däremot kan trafikapparaten 
inte byggas ut för fri bilism, och följaktligen mås
te den kollektiva transportapparaten även i fram
tiden svara för de kvantitativt största person
transportuppgifterna, resorna till och från den 
stora arbetsplatskoncentrationen i regionens kär
na. Antalet s k inpendlare över innerstadsgränsen 
är för närvarande omkring 200 000 och kommer 
att växa, uppskattningsvis till minst SOO 000 år 
1990. De blir inte bara fler till antalet, dessutom 
blir deras resvägar längre och längre ju mer 
bosättningen sprider sig. 

Enligt de prognoser och kapacitetsstudier som 
gjordes för trafikledsplanen bör den kollektiva 
trafikapparaten kunna ta hand om ungefär tre 
fjärdedelar av alla personresor över innerstads
gränsen under topptrafiktimmarna och senare un
dersökningar har inte gett skäl att räkna med nå
gon annan fördelning mellan kollektiv och indi
viduell trafik. Den kollektiva apparaten skall allt
så ha stor kapacitet och för att den skall vara 
ett konkurrensdugligt alternativ till bilen måste 
den samtidigt vara attraktiv, dvs erbjuda en hög 
trafikstandard. Både i regionplanen och i trafik
ledsplanen har det därför ansetts nödvändigt att 
ha ett nät av tunnelbanor och järnvägar som 
stomme i den kollektiva trafikförsörjningen. 

Den redan på 1940-talet påbörjade utbyggna
den av ett tunnelbanenät i Stockholm står i god 
samklang med detta trafikpolitiska program. Vårt 
uppdrag att med regionplanen som underlag ut
arbeta konkretare planer för tunnelbanenätets 
fortsatta utbyggnad innebär alltså att tanke
gångar, som redan nu betraktas som bärande för 
trafikplaneringen i Stor-Stockholm, utvecklas vi
dare. 

13. BEHOVET AV TUNNELBANEKOMMUNIKATIONER 
stadsbygden i Stor-Stockholm utanför innersta
den har vuxit ut i tämligen klart åtskilda sekto
rer kring radiella kommunikationsstråk och ·det 
är denna bebyggelsestruktur som regionplanen 
fullföljer. Varje sådan sektor får enligt planen 
ett så stort befolkningsunderlag att den kollek
tiva trafikförsörjningen visar sig kräva transport-
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medel pcl egen banvall för att den skall få till
räcklig kapacitet och konkurrenskraft. Ett buss
trafiknät som bygger på reserverade filer i biltra
fikleder kan i och för sig också ge hög transport
kapacitet, men vi har inte ansett oss kunna före
slå busstrafik som den slutliga lösningen när det 
gäller transportuppgifter i sådan storleksklass 
som det blir fråga om i Stockholmsregionen. 
Skisserar man ett bussnät kan man visserligen 
komma till något lägre investeringar än för ett 
tunnelbanenät. Men i så fall har bussnätet i själ
va verket inte samma standard som tunnelbanan. 
Reserverade filer betyder inte att busstrafiken är 
helt oberoende av annan trafik; i innerstaden 
kan busstrafiken omöjligt vara lika effektiv och 
störningsfri som tunnelbanan om den inte förs 
in på samma sätt, dvs korsningsfritt ovan eller 
under jord. I så fall blir investeringarna inte 
lägre än för tunnelbanor och ingreppen i stads
bilden mycket svårare. Driftekonomiskt är buss
trafiken i regel underlägsen tunnelbanetrafik när 
trafikmängderna är stora, bland annat därför att 
den är mera personalkrävande och inte ger sam
ma möjligheter till teknisk rationalisering som 
tunnelbanetrafiken. Sedan tunnelbaneförslaget ut
arbetats har vi jämfört de ekonomiska kalkylerna 
för detta med motsvarande kalkyler för ett skis
serat bussalternativ. Jämförelsen visar att buss
alternativet även ekonomiskt sett är sämre än tun
nelbanealternativet. För att busstrafiken skulle få 
sådan standard att den någotsånär kunde mäta 
sig med tunnelbanorna vore det ändå nödvän
digt att tänka sig ett nät av busstrafikleder som 
av stadsbyggnads- och stadsbildsskäl inte skulle 
kunna förverkligas. 

Förortsbanor av lägre klass än tunnelbanor vi
sar sig inte heller fylla de höga kraven på stan
dard och kapacitet. Man måste komplettera dem 
med busslinjer i reserverade filer och får ett sy
stem med sämre effektivitet och utan direkt an
knytning till tunnelbanorna. Men där förortsba
nor redan finns (Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Li
dingöbanorna) kan man givetvis utnyttja dem 
tillsvidare - helt eller delvis - och behöver inte 
omedelbart ersätta dem med tunnelbanor. Nu
mera finns också nya typer av banor, t ex Alweg 
och andra enskensbanor, som börjar ha kom
mit över försöksstadiet. I en gammal stadsbygd är 
det svårt att tränga in med sådana banor ovan 



jord, om man vill ge dem lika centrala och attrak
tiva stationer som man kan ge tunnelbanorna 
därför att de går under jord. När enskensbanorna 
ibland anses ha praktiska och ekonomiska förde
lar framför traditionella tunnelbanor tycks det 
bero på att man har prutat på anspråken på stan
dard, attraktivitet och kapacitet. För en stad som 
redan bygger moderna tunnelbanor - som genom 
den tekniska utvecklingen också kan förbättras 
och effektiviseras - behövs det mycket starka 
skäl för att man skall vara villig att splittra tra
fikapparaten ·genom att införa ett annat slags ba
nor som har sin egen speciella utrustning och inte 
kan samordnas med tunnelbanetrafiken. Man skul
le förlora i stordriftsfördelar. Åtminstone för den 
primära transportförsörjningen i Stor-Stoekbolm 
torde det inte finnas giltiga skäl att föra in någon 
ny typ av banor. Därmed inte sagt att sådana ba
nor ej kan komma ifråga för särskilda uppgifter 
som snabbtrafik till storfiygplatser eller liknande. 

Rollfördelningen mellan järnvägar och tunnel
banor är i princip tämligen självklar. Järnvägar
nas lokaltrafik når längre ut från centrum efter
som de har större stationsavstånd och således ger 
kortare restider. De bör alltså användas för att 
betjäna regionens yttre delar. Tunnelbanorna 
med sina korta stationsavstånd kommer inte upp 
i samma hastigheter som järnvägarna. Men de 
samlar upp trafikanterna bättre i en tätbebyggd 
sektor och kan tillsammans bilda ett förgrenat 
nät i innerstaden med ganska många stationer. De 
har sina arbetsuppgifter inom en räjong med 1,5 
-2 mils radie kring stadskärnan. 

Järnvägs- och tunnelbanenätet måste givetvis 
kompletteras med anslutande busstrafik i ytter
omrddena och med ett internt bussnät i regionens 
centrala del. Resorna ute i ytterområdet mellan 
skilda bebyggelses~ktorer kommer till största de
len att göras med bil, men ett visst behov av kol
lektivresor mellan de viktigare bosättnings- och 
arbetsplatskoncentrationerna kommer att finnas 
där också, vilket man bör ta hänsyn till när man 
lägger ut bussnätet. När vägnätet förbättras kan 
sådana busslinjer bli snabba. Vad dessa transport
behov beträffar kan det - så långt man nu har 
överblick över regionens utveckling·- inte på nå
got håll bli fråga om så stora trafikmängder att 
det skulle vara motiverat att bygga tunnelbanor i 
andra sträckningar än radiellt mot innerstaden. 

Sedan man har tagit undan de delar av regio
nen som järnvägarna betjänar är det sammanlagt 
sju sektorer av Stor-StoekholmsomrA.det som har 
behov av kommunikationer av tunnelbanetyp. 
Dessa sektorers omfattning och befolkningsunder
lag utanför Stoekh.olms innerstad år 1990 framgår 
av uppställningen nedan: 

Sektor 
västra (Bromma, Spånga) 
nordvästra (Solna, Sundbyberg, Järva) 
norra (Danderyd, Täby mm) 
nordöstra (Lidingö mm) 
sydöstra (Nacka, Boo mm) 
södra (Enskede, Farsta, Tyresö, delar 
av Huddinge) 
sydvästra (Brännkyrka, delar av 
Huddinge och Botkyrka) 

Sammanlagt 

150 000 
165 000 
115 000 
105 000 
100 000 

230 000 

170 000 

l 035 000 

Eftersom de västra, södra och sydvästra sekto
rerna redan har tunnelbanor och en första ut
byggnad mot den nordöstra är beslutad, är det 
de nordvästra, norra och sydöstra sektorerna som 
ett ytterligare utbyggt tunnelhanenät om möjligt 
bör betjäna. På de tunnelbanor som redan finns 
eller är påbörjade bör förlängningar göras i nord
ost och i söder och sydväst med hänsyn till den 
väntade bebyggelseutveeklingen. 

För att försörja sammanlagt sju sektorer med 
egna tunnelbanor erfordras tre fullständiga diago
nalsystem genom storstadsområdet och därjämte 
ytterligare en radiell bana med goda eitykontak
ter. Om möjligt vill man emellertid klara trans
portuppgiften utan den extra radialbanan. Diago
nalsystemen har vissa fördelar; det är bra om de 
komplicerade och dyra innerstadssträckningarna 
blir utnyttjade i båda ändarna. Vidare är befolk
ningsunderlaget i de sju sektorerna sammanlagt 
inte större än att tre diagonalsystem i och för sig 
ger tillräcklig total kapacitet. 

Viktiga huvuddrag i det stockholmska tunnel
banenätet är naturligtvis bestämda av de redan 
byggda banorna. Om man nu behöver bygga ut 
nätet med ytterligare ett diagonalsystem har man 
två nyekelfrågor att lösa: hur .man sammanfogar 
det nya systemet med de övriga i innerstaden sA. 
att man kan nå så många resmål som möjligt di
rekt eller med enkla byten och hur man försörjer 
sju sektorer med tre diagonalsystem. 
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u,. REGIONPLANENS TUNNELBANENÄT 
Regionplanen anger givetvis bara huvuddragen 
av ett tunnelbanenät. Planen har tre diagonalsy
stem och lämnar en sektor utan tunnelbana, näm
ligen den sydöstra. Den räknar med en måttligt 
stor nyexploatering i den sektorn och kan därför 
betrakta det nuvarande kommunikationsnätet, 
saltsjöbanan och bussarna som acceptabelt även 
på långt sikt. Tunnelbanenätet har i regionplanen 
följande utseende. Det första diagonalsystemet är 
oförändrat och förenar alltså de västra och södra 
sektorerna och har sina centrala citystationer vid 
Hötorget och T-Centralen. Det andra diagonal
systemet betjänar de sydvästra och norra sekto
rerna och har citystationer vid T-Centralen och 
östermalmstorg. Det tredje systemet betjänar de 
nordvästra och nordöstra sektorerna; citystatio
nerna är Hötorget och östermalmstorg. 

Med regionplanens utgångspunkt, att sydostsek
torn kan klaras utan tunnelbanekommunikationer, 
är dessa sträckningar naturliga. Det tredje syste
met kan helt och bAllet användas för att försörja 
regionens norra hälft. Följaktligen får tunnelbane
nätet en viss överkapacitet där: det andra syste
met tillåter en ganska stor ökad exploatering norr
över och det tredje har en betydande kapacitets
reserv i nordost. Det sist sagda kan man emeller
tid också uttrycka så, att först vid en fortsatt be
byggelseutveckling i norr och nordost, utöver vad 
regionplanen anger, blir tunnelbanenätets kapaci
tet rationellt utnyttjad. I och för sig skulle man 
naturligtvis hellre välja en lösning som utnyttjar 
de tre diagonalsystemens fulla kapacitet redan i 
ett tidigare skede. Om man numera kan se att tre 
system sannolikt inte förslår för att på lång sikt 
täcka hela behovet av tunnelbanekommunikatio
ner i Stor-Stockholm kan man t o m övergångsvis 
ta risken av en viss överbelastning på någon av 
banorna - i så fall i någon riktning där det är 
relativt enkelt att komplettera med busstrafik. 

lS. TUNNELBANEKOMMITI'MS FÖRSLAG 
Så som utvecklingen ter sig i Stor-Stockholm har 
vi funnit att regionplanens tunnelbaneförslag nu
mera är moget för en omprövning. Den föreståen
de översynen av regionplanen kommer att ge säk
rare hållpunkter men redan nu kan man bland 
annat konstatera att utvecklingen inom den södra 
delen av Stor-Stockholm blir expansivare än man 
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har räknat med tidigare. Förstärkningar av tun
nelbaneförsörjningen behövs där också. sydostsek
torn kan inte lämnas utan tunnelbana och det 
tredje systemet bör liksom de båda andra ha en 
sådan sträckning att det stärker förbindelserna 
mellan norr och söder. Av de tre sektorerna norr 
om Mälaren-Saltsjön blir nordvästsektorn den 
mest expansiva när Järvafältet nu frigörs för civil 
exploatering. Det finns alltså mycket starka skäl 
att ge det tredje systemet en diagonalsträckning 
nordväst-sydost i stället för att lägga det helt 
inom den norra halvan av Stor-Stockholm. Även 
för de norra och nordöstra sektorerna står emel
lertid behovet av tunnelbaneförsörjning kvar och 
understryks av bilismens starka tillväxt. Alla de 
aktuella sektorerna bör därför få tunnelbaneför
sörjning. 

Inom ramen för tre diagonalsystem kan man 
inte lösa den uppgiften på annat sätt än genom att 
försörja två sektorer med var sin gren av samma 
bansystem. Med hänsyn till befolkningsunderla
gens storlek väljer man lämpligen att kombinera 
trafikförsörjningen av de norra och nordöstra 
sektorerna. Tanken är inte ny utan antyddes re
dan i 1957 års utredning om andra tunnelbane
systemet - regionplanen har också den lös
ningen som en första etapp i utbyggnadsprogram
met - och stationen vid östermalmstorg har 
byggts så att den kan bli en grenstation. Hop
kopplingen av två sektorer betyder naturligtvis att 
den gemensamma innerstadssträckningens kapa
citet kommer att bli hårt utnyttjad och vi antyder 
i det följande vissa möjliga framtida konsekven
ser därav. 

Enligt vårt förslag, som finns redovisat på kar
torna sist i betänkandet (samt i fråga om city
området även i 1962 års cityplan), får det ut
byggda tunnelbanenätet följande huvuddrag. 

Det första bansystemet, söder-väster, med city
stationerna Hötorget och T -Centralen bibehålls 
oförändrat i huvudsak men en av de södra gre
narna, Hagsätragrenen, kopplas över på det tred
je bansystem som vi föreslår. 

Det andra bansystemet betjänar sydvästsektorn 
och i sin andra ända både norra och nordöstra 
sektorerna. Om nordoststräckningen östermalms
torg-Ropsten finns det redan beslut. Framdeles 
behöver banan förlängas ut på Lidingö. Den norra 
sektorn försörjs genom en andra bana norröver 



frb östermalmstorg. Citystationer blir alltså T
Centralen och östermalmstorg. 

Det tredje bansystemet skall betjäna de nord
västra och sydöstra sektorerna. Från nordväst går 
banan in i innerstaden över Kungsholmen och 
korsar de båda andra systemen vid T-Centralen. 
Den får sin andra citystation under Kungsträd
gården och går därifrån söderut under Ström
men öster om Stadsholmen, har återigen kontakt 
med de andra bansystemen vid Slussen och se
dan en grenstation på östra Södermalm. Därifrån 
går en gren mot Nacka; den andra går söderut 
mot Isstadion för att överta Hagsätragrenen från 
det första bansystemet. 

Tunnelbanenätet får alltså två stationer där 
man kan byta mellan alla tre systemen nämligen 
T -Centralen och Slussen. Dessutom kan byten gö
ras mellan första och tredje systemen vid Frid
hemsplan och vid Skärmarbrink. Man kan nog 
säga att så långt det överhuvud taget är möjligt 
med ett nät med radiell huvudinriktning ger vårt 
förslag enkla resvägar och välbelägna bytessta
tioner för praktiskt taget alla reskombinationer. 

Det föreslagna nätet har goda utvecklingsmöj
ligheter. Det är inte osannolikt att en större ut
byggnad av stockholmsregionens tunnelbanenät 
blir motiverad i framtiden om regionen fortsätter 
att växa. Då är det viktigt att den utbyggnadsplan 
som antas nu har sådana kombinationer av linje
sträckningar att nätet lämpar sig för en komplet
tering längre fram. Detta har vi också försökt be
akta. Sannolikt är det den norra delen av Stor
Stockholm som står i tur om det behövs en ytter
ligare förstärkning av nätet. Där blir nord- och 
nordostsektorerna nu betjänade med två samman
kopplade banor och tunnelbanekapaciteten blir 
alltså snävare begränsad i de sektorerna än i de 
övriga. Behöver man öka den, kommer det att 
vara möjligt att koppla isär de båda banorna från 
varandra och föra in endera separat genom city, 
och det finns sedan olika möjligheter att utnyttja 
den kraftigt ökade kapaciteten så som blivande 
planering visar vara lämpligast. Att korsa igenom 
city med ytterligare en bana kommer att bli en 
komplicerad operation, eftersom utrymmena un
der jord börjar vara hårt utnyttjade för lednings
kulvertar mm. Trots dessa svårigheter är det 
berättigat att konstatera att det föreslagna nätet 
inte bara täcker alla de sektorer som nu kräver 

tunnelbaneförsörjning utan också kan komplet
teras på ett någorlunda enkelt sätt, relativt sett, 
ifall tunnelbanekapaciteten skulle behöva ökas 
framdeles. 

Utbyggnaden av tunnelbanenätet till tre full
ständiga diagonalsystem ger enligt vårt förslag 
sammanlagt elva tunnelbanegrenar i ytteromrd
dena. Så länge bebyggelseutvecklingen inom re
gionen håller sig ungefär inom de ramar som 
anges av den gällande regionplanen med redan 
kända kompletteringar, räcker detta tunnelbane
nät tillsammans med de befintliga huvudjärnvä
garna som stomme i Stor-Stockholms kollektiva 
trafikapparat. 

Preciserade yttersträckningar av tunnelbanorna 
har vi inte kunnat ange eftersom det krävs en 
ingående teknisk och stadsplanernässig detaljpröv
ning för att finna de lämpligaste bansträckning
arna och stationslägena. Vi har haft vissa kontak
ter med grannkommunernas fackmän men inte 
alls så ingående att sådana detaljproblem har kun
nat lösas. I stora drag är det emellertid följande 
utbyggnader av nätets yttre delar som kommer i 
fråga. 

På det första tunnelbanesystemets västra del 
räknar vi inte med någon komplettering. Syste
mets södra del får däremot ändrade uppgifter i 
och med att Hagsätragrenen kopplas över till 
tredje bansystemet. Bagarmassgrenen kan då för
längas mot den stora bebyggelsekoncentration 
som håller på att växa upp i Bollmora. Tunnel
banan kan nå ut dit och även betjäna några stads
delar på vägen. 

Det andra tunnelbanesystemets sydvästra gre
nar tål en ökad belastning. Den gren som nu slu
tar i Fruängen kan med nuvarande planering 
knappast ges några nya uppgifter. De yttre om
rådena på denna sida av södertäljevägen är nu i 
huvudsak redovisade som friområden. Det ligger 
alltså närmast till hands att fortsätta utbyggna
den av Vårbergsgrenen. Helt eller delvis kan den 
ge direkt tunnelbaneförsörjning åt den tämligen 
omfattande bebyggelse som nu planeras i Bot
kyrka. Vi har räknat med att den tillgängliga tun
nelbanekapaciteten i sydväst skall användas på 
detta sätt. Nordostbanan bör dras ut på Lidingö, 
när bebyggelseutvecklingen på ön motiverar det. 
Den sträckning vi har markerat ansluter till Li
dingös aktuella generalplanetankegångar. Den 
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norra banan i det andra systemet skall ersätta nu
varande Roslagsbanan men kan inte följa dess 
sträckning exakt. Vi har angivit en ny sträckning 
närmare Frescatiuniversitetet och genom Bergs
hamra till Mörby. Utanför Mörby behöver alter
nativa sträckningar prövas. 

Det tredje tunnelbanesystemet skall enligt för
slaget ha två grenar i nordväst och grenstationen 
bör enligt vår uppfattning ligga i Västra Skogen 
i Solna. Banans södra gren kan då betjäna södra 
Solna, centrala Sundbyberg och det södra be
byggelseområdet på Järvafältet. Den norra kan 
dras genom Solna centrum och ör mot det norra 
bebyggelseområdet på fältet. I regionplanenämn
dens Järvafältsplan finns ett modifierat förslag 
med grenstationen utflyttad till ör. Sydvästra 
Solna och de centrala delarna av Sundbyberg 
skulle då endast anslutas genom busstrafik till 
Solna centrum eller Västra Skogen. På lång sikt 
är detta en påtagligt sämre lösning, och av flera 
skäl är det tveksamt om man ens kan rekommen
dera linjen Västra Skogen-Solna centrum-ör
södra Järvafältet som en första utbyggnad. 

Söderut får det tredje systemet grenstation på 
Södermalm i trakten av Sofia kyrka. Grenen mot 
Isstadion-Hagsätra lämpar det sig inte att lägga 
något större nytt trafikunderlag på men som tidi
gare planerats kan den eventuellt förlängas till 
Älvsjö. För grenen mot Nacka redovisar vi sche
matiskt en sträckning med slutstation vid Nackas 
blivande centrum. När sträckningen och stations
lägena studeras närmare kan det prövas om gre
nen eventuellt skall dras ut längre eller om bebyg
gelseområdena längre ut i sin helhet skall försör
jas genom anslutande busstrafik - möjligen kan 
dessutom saltsjöbanans yttre del behållas. 

16. STANDABD· OCH KAPACITETSFRÅ.GOR 
Vårt förslag är ett principförslag. Följaktligen är 
det inte bara detaljförslag beträffande bansträck
ningar och stationslägen som saknas. Även stan
dardfrågor och särskilda driftproblem behandlar 
vi i huvudsak endast så långt som ställningsta
gandena har direkt betydelse för kapacitetsproble
men. Vi har bland annat kunnat utgå från stan
dardutredningar som 1961 års spårvägstaxekom
mitte låtit utföra. Vissa standardfrågor har stor 
betydelse för kollektivtrafikens _ attraktivitet, 
framför allt turtäthet och sittplatsstandard. V alet 
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av standard påverkar i sin tur kapaciteten och 
driftekonomin. Nya tekniska hjälpmedel kommer 
kanske att göra det möjligt att öka den maximala 
turtätheten, så att man vid topptrafik kan köra 
tågen med mindre intervall än nu på de centrala 
sträckorna som är avgörande för .banans kapaci
tet. sittplatsstandarden bör emellertid också för
bättras vilket verkar i motsatt riktning. Såvitt vi 
bar kunnat finna kan man inte nå upp till högre 
sittplatsandel i vagnarna än 40 å 50 procent utan 
att förlora både i kapacitet och snabbhet genom 
att stationsuppehållen förlängs - det bör obser
veras att tunnelbanan ~ ett så pass snabbt kom
munikationsmedel att det inte är så angeläget att 
alltid även vid topptrafik ha sittplatser åt dem 
som gör korta resor. 

Det är dessa antaganden om turtäthet och 
standard i andra avseenden som vi har haft som 
utgångspunkt när vi har ställt upp siffran 200 000 
boende per sektor utanför innerstaden som det 
maximala trafikunderlaget för vardera änden av 
en genomgående bana, totalt alltså 400 000 per 
diagonalsystem. Det är samma maximiund~rlag 
som man hittills har räknat med vid tunnelbane
planeringen i Stockholm men är ett mycket grovt 
mått. Självförsörjningen med arbetsplatser i ytter
området, bilanvändningen och andra faktorer på
verkar efterfrågan på kollektivresor. Vi redovisar 
därför också preliminära resultat av det arbete 
med moderna prognoser för trafikefterfrågan som 
pågår kontinuerligt inom stadsbyggnadskontoret. 
Särskilt på längre sikt är det trafikstandarden -
bekvämlighet, snabbhet, pålitlighet - som är tun
nelbanornas viktigaste vapen. Därför får man inte 
lasta på för stora trafikunderlag på banorna. När 
vi ändå har utgått från rätt höga antaganden om 
maximibelastningen beror det på att det också är 
angeläget att utnyttja banorna väl, eftersom tun
nelbanestråken får den bästa kollektiva standard 
vi kan erbjuda. Vi har också tagit hänsyn till 
att trafikstandarden kan förbättras successivt när 
trafikunderlaget tunnar ut genom att boendestan
darden stiger. 

Den övre gräns - 200 000 boende utanför in
nerstaden - som vi har använt för att överslags
mässigt ange hur stor befolkning en tunnelbana 
maximalt kan betjäna motsvaras av en undre 
gräns på 100 000 boende, det miniroiunderlag som 
behövs för att ekonomiskt motivera tunnelbane-



förbindelse med innerstaden. Också den undre 
gränsen är naturligtvis ett mycket grovt mätt som 
beror på hur mänga arbetsplatser sektorn rym
mer, vilken kapacitet biltrafiknätet har eller kan 
få, vilka andra kollektiva trafikmedel som kan 
betjäna sektorn och ytterst på vilken trafikstan
dard man vill erbjuda. Var man bygger tunnelba
nor är i hög grad en ekonomisk fråga; en svår 
avvägning mellan kvalitet och ekonomi avgör om 
så dyrbara anläggningar som tunnelbanor skall 
komma till ständ i riktningar där efterfrAgan på 
kollektiva transporter kvantitativt sett skulle kun
na tillgodoses med enklare anordningar. 

Det är troligt att man i framtiden blir allt mera 
benägen att göra investeringar i tunnelbanor även 
när befolkningsunderlaget är lågt, om man på så 
sätt kan öka kollektivtrafikens attraktionskraft, 
vilket blir viktigare ju fler som skaffar sig bil 
och ju större den dagliga pendlingen till inner
staden blir. De stora investeringarna förlorar i 
vikt, relativt sett, när samhällets resurser växer. 
Under nuvarande förhållanden är emellertid va
let mellan tunnelbanebyggen och andra trafikin
vesteringar inte bara en fråga om trafiklösningar
nas kvalitet och samhällsekonomiska konsekven
ser. Hur investeringar och driftkostnader kan fi
nansieras får ofrånkomligen en avgörande bety
delse. 

17. INVESTERINGAR OCR DRIFTKOSTNADER 
Vårt förslag innebär att tunnelbanenätet skall 
sträckas ut utanför Stockholms stads gränser. Av 
det trafikunderlag som de nya banorna skall be
tjäna finns huvuddelen i grannkommunerna. Vi
dare ersätter de nya banorna stora delar av den 
äldre kommunikationsapparatens lokaljärnvägar 
och bussnät under olika huvudmän. Stor-Stock
holms kollektiva trafikförsörjning fAr en enhetlig 
stomme sammansatt av järnvägarnas stamlinjer 
och tunnelbanorna. Det har alltså blivit alltmera 
angeläget att finna nya former för samverkan om 
kollektivtrafiken i regionen. Kravet på konkur
rensdugliga kollektiva kommunikationer har vi
dare gjort skälen att främja kollektivtrafiken med 
statsbidrag av bilskattemedel utomordentligt star
ka. FrAgan om nytt huvudmannaskap för den. kol
lektiva trafiken i Stor-Stockholm och nya grunder 
för finansieringen av investeringar och driftkost
nader är numera i princip löst. 

Den nya situationen har inte kommit oväntat. 
Det finns sedan ett par år en principöverenskom
melse mellan Stockholm, Solna och Sundbyberg 
om samverkan för att bygga tunnelbana till Jär
vafältet, likaså mellan Stockholm och Lidingö om 
tunnelbana till Ropsten. Utredningar och förhand
lingar om ett gemensamt engagemang av staten, 
staden och landstinget för att lösa kollektivtra
fikfrågorna inleddes omkring årsskiftet 1963-64 
under ledning av en särskild av regeringen till
satt utrednings- och förhandlingsman. I hans regi 
har de tekniska och ekonomiska utredningar som 
vi gjort om tunnelbanenätets utbyggnad infogats 
i sitt sammanhang med motsvarande undersök
ningar om övriga delar av den kollektiva trafik
apparaten. Investerings- och driftkalkyler har 
upprättats som omfattar Stor-Stockholms fram
tida kollektivtrafik i sin helhet. Den 17 decem
ber 1964 träffades på grundval av detta arbete en 
principöverenskommelse mellan Stockholms stad 
och Stockholms läns landsting om att bilda ett 
kommunalförbund som huvudman för Stor-Stock
holms lokaltrafik. överenskommelsen godkändes 
i. mars 1965 av stadsfullmäktige och landstinget 
(stadskollegiets utlåtande 69/1965). Förbundet 
kommer bland annat att svara för den fortsatta 
utbyggnaden av tunnelbanenätet. Arets riksdag 
har beslutat att statsbidrag skall utgå med 95 pro
cent av kostnaderna för banornas underbyggnad. 

Det är givet att de sammanfattande utredning
arna om kollektivtrafiken i dess helhet inom 
stockholmsregionen har gett de bästa möjlighe
terna att göra någorlunda väl grundade bedöm
ningar även i den viktigaste delfrågan, tunnel
banenätets utbyggnad och framtida drift. För vår 
del har vi därför kunnat begränsa oss till att upp
rätta investerings- och driftkostnadskalkyler för 
de nya tunnelbanorna och göra grova beräkningar 
av årskostnaderna för trafikförsörjningen av de 
sektorer som de helt nya banorna skall betjäna. 
Alla våra kalkyler är endast överslagsmässiga och 
baseras på kostnadsnivån Ar 1964. Noggrannare 
beräkningar kan inte göras för närvarande, efter
som markundersökningar saknas till stor del och 
sträckningarna inte är studerade i detalj. 

I runda tal beräknas de fram till år 1990 erfor
derliga investeringarna för de föreslagna nya tun
nelbanorna och banförlängningarna uppgå till 
följande belopp (Mkr) : 
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Mark-Bana kostnader 

NV (Kungsträdgården-TenstaJBög) 
N (Ostermalmstorg-Hägernäs) 
NO (Ropsten-Lidingö centrum) 
so (Kungsträdgården-Nacka 

centrum/Isstadion) 
s (Bagarmossen-Bollmora) 
sv (Vårberg-Alby) 

Summa l 

Arskostnaderna för dessa nya bandelar har be
räknats bli följande (Mkr/år): 

Bana jKapitalkostn.l Driftkostn. l Summa 

NV 50,0 28,9 78,9 
N 19,4 15,1 34,5 
NO 4,0 2,0 6,0 
so 25,8 11,6 37,4 
s 7,3 6,2 13,5 
sv 12,4 10,1 22,5 

Summa l 118,9 l 73,9 l 192,8 

Fastän investerings- och driftkalkylerna är 
summariska tillåter de dock allmänna omdömen 
om de nya tunnelbanornas ekonomi. Om man tar 
hänsyn till att de byggs senare och därför får 
högre kapitalkostnader än de äldre banorna, fin
ner man att de trafikekonomiskt sett inte skiljer 
sig så mycket från dem. Med de antaganden vi 
gjort om befolkningsunderlag, resfrekvens och 
trafikeringsstandard blir årskostnaden per invå
nare för den kollektiva trafikförsörjningen (in
klusive anslutningstrafiken) i nordväst-, nord
och sydostsektorerna, där vi föreslår helt nya 
tunnelbanor, av samma storleksordning som i de 
sektorer som betjänas av nu byggda och beslu
tade banor. För alla investeringar har då räk
nats med 1964 års kostnadsnivå. 

18. GENOMFÖRANDEPROGRAM 

Hur läng tid man behöver beräkna för ett tunnel
banebygge beror på hur stora resurser man kan 
sätta in på projekteringen och byggnadsarbetet 
och i övrigt på byggnadsobjektets art. Man kan 
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20 
18 
2 

5 
5 
5 

55 

RAkon- Banöver- Kraft-
struktion byggnad, försörjning Summa 

vagnar mm 

410 307 30 767 
130 135 12 295 
37 17 4 60 

260 124 10 399 
40 59 6 110 
75 97 8 185 

l 952 l 739 l 70 l 1.816 

utgå från att alla tunnelbanebyggen i stockholms
trakten har vissa svårbyggda passager där man 
inte rimligen kan forcera sig fram snabbare än 
att de kortaste projekterings- och byggnadstider
na blir fem å sex är. 

Innan byggnadsarbetena kan sättas i gång skall 
emellertid inte bara projekteringen göras. Det 
krävs också andra förberedelser som kan ta gan
ska läng tid. Tunnelbaneprojektet skall inarbetas 
i stadsplan och uppgörelser skall träffas om 
markförvärv eller om rätt att göra intrång på 
fastigheter som förblir i enskild ägo. Dessa för
beredelser kan sättas i gång innan detaljprojek
teringen är färdig, men det är nödvändigt att 
bansträckningarna och stationslägena är någor
lunda väl preciserade. En förhandsplanering av 
byggnadsarbetena måste också göras för att klar
lägga vilka ingrepp som kommer att erfordras 
och vilka av dem som är vitala redan för arbe
tenas igångsättande. Tillträde till enskilda fastig
heter kan i mänga fall inte erhållas på annat sätt 
än tvångsvis. För att kunna lita på att en fast tid
plan kan följas måste man alltså söka expropria
tionsrätt för alla nödvändiga förvärv och intrång. 
Expropriationerna drar ofta ut på tiden men till
trädesproceduren kan förkortas genom domar 
om förhandstillträde. Generellt måste man dock 
räkna med att mark- och intrångsfrågorna är 
mycket tidskrävande. 

Gatuk_ontoret och spårvägsbolaget har gjort någ
ra överslagsmässiga bedömningar av arbetspro
grammen för de nya banor som vi föreslår. Tills 
vidare har de endast konstaterat, att med deras 
nu tillgängliga apparat och vissa beräknade (del
vis mycket betydande) förstärkningar borde det 



vara möjligt att projektera och bygga norra och 
nordvästra banorna samtidigt och ha banorna 
färdiga senast till Ar 1975 i fall beslut om by~ 
gena fattas den närmaste tiden. Under samma tid 
bör förlängningen av sydvästbanans Vårbergsgren 
till Botkyrka utföras. Även för sydostbanan har 
projekterings- och byggnadstiden beräknats till 
ungefär tio Ar men den mäste fogas in senare i 
byggnadsprogrammet. Vid överenskommelsen om 
ett kommunalförbund för lokaltrafiken har det 
ställts upp som en riktpunkt att Järva- och Täby
banorna samt Botkyrkagrenen skall vara färdiga 
till Ar 1975 och Nackabanan senast Ar 1980. 

Någon sammanfattande konkret byggnadsplan 
för alla de nya banorna och de banförlängningar 
som vi föreslår i övrigt har vi alltså inte upprät
tat. För att göra en sådan plan behöver man ha 
en vidare överblick över hela programmet för tra
fikinvesteringar och andra investeringar i Stor
Stockholm de närmaste årtiondena. Men om man 
som vi gör betraktar tunnelbanenätets utbyggnad 
som grundläggande för bebyggelseutvecklingen 
och berättigad till högsta prioritet bland trafik
investeringarna kan det vara skäl att påminna om 
följande. 

Omräknat efter nuvarande byggnadskostnader 
och penningvärde har Stockholm hittills investe
rat omkring 13/4 miljarder i tunnelbanorna med 
tillhörande utrustning. Ungefär lika mycket behö
ver man lägga till för att bygga ut tunnelbane
kommunikationerna sA som vi nu föreslår. I för
hållande till de transportuppgifter man löser är 
det en måttligt stor investering. Man kan jämfö
ra den med biltrafikens behov: ett Stor-Stock
holmsprogram på femton Ars sikt enbart för hu
vudvägnätets utbyggnad torde röra sig om minst 
det dubbla beloppet. 

Det har tagit ungefär tjugo år att bygga de nu
varande tunnelbanorna, vilket naturligtvis inte 
betyder att det tekniskt sett skulle ha varit omöj-_ 
ligt att bygga dem snabbare, om större resurser 
kunnat sättas in. Till stor del föreligger redan nu 
de transportbehov som de nya banorna skall fyl
la, och om bebyggelseutvecklingen kommer att 
fortskrid« efter de mAlsättningar som man nu 
uppställer kommer det att vara mycket angeläget 
att banorna kommer till sA. snabbt som möjligt. 
Prognoserna för bilismens utveckling är också 
en påminnelse om att det är bråttom. 

En väsentlig fråga är, såsom redan anförts, hur 
investeringar och driftkostnader kan finansieras. 
Har man löst frågan om huvudmannaskap och 
finansiering återstAr ändå det svAra problemet 
att kunna mobilisera tillräckligt stora tekniska 
resurser för planering, projektering och byggan
de och för mark- och intrångsfrågornas lösning. 
Enligt vår bedömning borde det dock vara möj
ligt att hålla det uppställda generalprogrammet 
att de huvudsakliga delarna av det nya tunnelba
nenätet skall byggas på femton Ar och sAledes 
vara färdiga till år 1980. 

Villkoret framför alla andra är i så fall att prin
cipbeslut om banorna fattas sA tidigt som möj
ligt. Ett sådant beslut har flera effekter. Man kan 
omedelbart lägga ut sådana byggnadsförbud som 
behövs för att bevaka att nya byggnader och an
läggningar i tunnelbanestråken uppskjuts eller 
anpassas så att de inte hindrar att tunnelbanor
na dras fram. Bebyggelsens gruppering i tunnel
banesektorerna kan också anpassas efter banorna. 
stadsbyggnadsplaneringen kan alltså både i stora 
drag och i detaljerna samordnas med tunnelbane
planeringen. Man kan i god tid förbereda de mark
förvärv och intrång som blir nödvändiga, likaså 
eventuella evakueringar och rivningar. Detaljpla
neringen av banorna, projektering, byggnadspla
nering och byggande kan också pågå efter väl 
förberedda program. 

Eftersom det nu blir fråga om interkommuna
la avgöranden framlägger vi inga konkreta för
slag till beslut om de nya tunnelbanorna. Om 
sådana avgöranden inte träffas i särskild ordning 
(i samförstånd mellan kommunalförbundet och 
de berörda kommunerna), bör det vara möjligt 
att på grundval av vAr principutredning besluta 
om dem i den ordning som gäller för regionplan. 

Med redovisningen i de följande kapitlen och 
på de bilagda kartorna av principförslag till tun
nelbanenätets utbyggnad anser vi oss ha full
gjort vårt uppdrag. 

Stockholm den 17 maj 1965 

Anders Nordberg 

C. F. Ahlberg Carl Ehrman Georg Gyldenstein 

Ake Hedtjärn Bror Hillbom Inge Hörlen 

Arvid Linderoth Sven Lundberg 

Bo Wijkmark Bengt Wikström 
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2. STOR-STOCKHOLMS STRUKTUR NU OCH 
ENLIGT FRAMTIDSPLANERNA 

21. STOR-STOCKHOLMS OMFATTNING OCH 
INDELNING 

Stor-Stockholm består i dag av Stockholms stad 
och 28 omgivande kommuner, uppdelade i de 18 
inre förortskommunerna, vilka tillsammans med 
Stockholm bildar Stor-Stockholms planeringsom
råde, och de 10 återstående kommunerna, som 
gemensamt kallas yttre förortsområdet. I plane
ringsområdet ingår förutom Stockholm städerna 
Sundbyberg, Solna, Djursholm, Lidingö och Nac
ka, köpingarna Stocksund, Danderyd, Sollentuna, 
Täby och Saltsjöbaden samt kommunerna Järfäl
la, Upplands Viisby, Märsta, Boo, Tyresö, öster
haninge, Huddinge och Botkyrka. Det. yttre för
ortsområdet bestär av Vaxholms stad samt kom
munerna Vallentunu, österåker, Viirmdö, Gus
tavsberg, Västerhaninge, Grödinge, Salem, Ekerö 
och Färingsö. 

Dessa kommuner bildar tillsammans med ytter
ligare 17 längre ut belägna kommuner stock
holmstraktens regionplaneområde, som sträcker 
sig från Väddö till Södertörns sydspets och från 
Södertälje och Märsta ut mot havsbandet. 

Stockholms studs område iir det i planerings
sammanhang naturligt att dela i två delar, inner
staden och ytterstaden. 

Gränserna mellan enskilda kommuner eller 
grupper av kommuner sammanfuller på sina stäl

len med griinscrna mellan skilda bebyggelseom
råden men på det hela taget ger dc en dålig 
bild av områdets bcbyggclscstruktur. Den är vii
scntligcn bcstiimd uv andra faktorer. Grundläg
gande iir givetvis de topografiska förhållandena. 
I ett område så sönderskuret av vatten och med 
så kuperad tcrriing och varierande markbeskaf
fenhet som stockholmstrakten måste utbredning
en följa dc mera Hittframkomliga stråken. 

Gränsen mellan Stockholms innerstad och äter
stoden av Stor-Stockholm iir bebyggelsemiissigt 
tydligare iin någon annan griins i regionen. Den 
har för all trafikplanering sin siirskilda bety
delse, eftersom stadsstrukturen utanför denna 
gräns är så väsentligt annorlunda än innanför 
den. Innerstaden iir i huvudsak Hitt bebyggd och 
bildar en sammanhängande »stenstad». Den om
fattar blott 3 000 av Stor-Stockholms 255 000 hek-
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tar land, dvs mindre än 1,5% men hyser bortåt 
30 % av befolkningen och över 60 % av arbets
platserna. En mycket betydande del av de yrkes
verksamma som bor utanför tullarna arbetar i in
nerstaden. 

Innerstadens kärnområde är det en dryg ltva
dratkilometer stora cityomrddet, där ungefär en 
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tredjedel av innerstadens arbetsplatser är beläg
na. Drygt 100 000 människor arbetar här men 
bara 7 000 bor i området. City och de närmast 
omgivande delarna av innerstaden bildar cen
trala arbetsomrddet, där arbetsplatser dominerar 
över bosättningen. övriga delar av innerstaden, 
malmarna, är i huvudsak bostadsområden med 



insprängda arbetsområden vid järnvägar, ham
nar, viktiga trafikknutpunkter osv. Totalt är an
talet arbetsplatser i innerstaden ungefär lika stort 
som antalet bosatta, drygt 300 000. 

Innerstadsförsamlingarnas gränser, som i sta
tistiska redovisningar brukar användas som 
gräns för innerstaden, omfattar ett något större 
område än den tätbyggda stenstaden. Områden 
av ytterstadskaraktär som Fredhäll och Ekhagen 
samt vidsträckta områden på Djurgården utan 
bostäder och arbetsplatser ingår därigenom re
dovisningsmässigt i innerstaden. 

Bebyggelsestrukturen i ytterområdena är be
tingad av trafikstrukturen. Infarterna till inner
staden är ganska få: endast åtta spårförbindelser 
och lika många huvudinfarter för motorfordon 
finns. Utanför innerstaden är bebyggelsen i hu
vudsak samlad i stråk längs kommunikations
lederna, tunnelbanor i ytterstaden, dvs ytterom
rådena innanför Stockholms stadsgräns, samt 
järnvägar, förortsbanor och viktigare vägar i för
orterna. 

Den här beskrivna bebyggelsestrukturen och 
innerstadens dominans i arbetslivet bildar grun
den för Stor-Stockholms kommunikationspro
blem. 

Vid årsskiftet 1964/65 utgjorde Stor-Stock
holms befolkning enligt preliminära uppgifter 
1 215 000 personer, därav 792 000 bosatta i Stock
holms stad och återstående 423 000 utanför 
stadsgränsen. Detaljerade uppgifter om bosätt
ning, yrkesverksamhet och arbetsplatslokalise
ring redovisas i 1960 års folk- och bostadsräk
ning. Tabell 21.1 är en sammanställning av 1960 
års siffror. 

22. STOR-STOCKHOLMS EXP ANSION 

För att få ett perspektiv på Stor-Stockholms 
utveckling behöver man knappast gå längre till
baka än till början av detta århundrade. Vid 
sekelskiftet bodde 300 000 personer i innersta
den, runt 1 O 000 i Stockholms nuvarande ytter
stad och 60 000 i återstående delar av det nutida 
Stor-Stockholm. Tretti år senare bodde närmare 
430 000 i innerstaden, bortåt 90 000 i ytterstaden 
och knappt 140 000 utanför stadsgränsen. Efter 
ytterligare tretti år - 1960 - hade innerstadens 
folkmängd passerat maximum ( 460 000 invånare 

Tabell 21.1 Befolkning och yrkesverksamhel i Stor-Slockholm 
1960. Källa: Folk- och bostadsräkningen. 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Område Boende Boende Ar bet~- (4) i% 

yrkes- platser av (3) 
verksam-

ma 

Slor-Stockholm 11.148.9161 550.8191 536.7581 97 

Planerings-

11.108.9801 533.8771 522.8331 omrddet 98 

Stockholms stad 808.591 394.943 430.930 109 
innerstaden 342.466 178.652 320.326 179 
ytterstaden 459.987 215.327 97.247 45 

l nr e (örorlsomr. 300.389 138.934 91.903 66 
Sundbyberg 26.987 14.075 10.718 76 
Solna 50.863 25.532 25.465 100 
stoeksund 5.027 2.053 733 36 
Danderyd 11.641 5.205 2.999 58 
Djursholm 7.436 2.787 1.664 60 
Lidingö 29.330 12.575 7.754 62 
Järfälla 19.034 8.652 4.247 49 
Sollentuna 25.090 10.885 4.228 39 
Täby 21.146 9.247 3.697 40 
Uppl.-Väsby 8.826 4.179 3.060 73 
Märsta 6.228 2.621 1.942 74 
Bo o 6.680 3.162 1.240 39 
Nacka 20.737 9.840 10.701 109 
Saltsjöbaden 5.302 2.175 1.325 61 
Tyresö 5.977 2.786 1.263 45 
Österhaninge 9.269 4.031 2.123 53 
Huddinge 29.086 13.839 5.441 39 
Botkyrka 11.730 5.290 3.303 62 

Yllre förortsomr. 39.936 16.942 12.688 75 
Vallentuna 5.424 2.224 1.189 53 
Österåker 5.957 2.364 1.430 60 
Vaxholm 3.788 1.577 1.417 90 
Värmdö 1.925 767 569 74 
Gustavsberg 5.154 2.553 2.177 85 
Västerhaninge 6.405 2.731 2.304 84 
G rödinge 1.980 744 363 49 
Salem 2.302 982 589 60 
Ekerö 3.869 1.654 1.675 101 
Färingsö 3.132 1.346 975 72 

Anm. Antalet boende och yrkesverksamma inkluderar för 
Stockholms stad men ej för innerstaden och ytterstaden å 
kommunen skrivna, varför dessa senare delsummor blir 
något för låga. Motsvarande skillnader gäller i fråga om an
talet arbetsplatser, där uppgiften för Stockholms stad in
begriper växlande arbetsplatser.-Att antalet arbetsplatser 
i Stor-Stockholm skiljer sig från antalet boende yrkesverk
samma sammanhänger med pendlingen till och från om
rådet i dess helhet. Att det skiljer sig från summan av 
arbetsplatsantalen i de enskilda kommunerna beror på att 
vissa arbetsplatser i Stor-Stockholm ej kunnat fördelas på 
kommuner. 
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:'\ r 1945) och krymp t till under 350 000, y ttersta

dens vux it till övct· 460 000 och befolkningen i 

i\ terst:'\ende de lar av Stor-Stockholm nästan nått 

i kapp inn er stadens med drygt 340 000 invåna
re. E nligt hittills beslutad e planer skulle man å t· 
1990 få följande förd elning: innerstaden knappt 

300 000, y tlct·s tadcn drygt 430 000 och förOJ·tskom
munerna omkring 770 000. Det ä r emellertid tro

ligt att b:'tde folkmängdsutvecldingen och omfly tt

ningen inom r egionen i sFilva verket kon11ner att 

g:'\ snabbare. Nii r översiktsplanerna nu revideras 
och perspekti ve t ytlel'ligarc förlångs, kommet· 

man säke t·t a lt t·iikna med ett högre folkmängds
tal och en s törre utspridning av befolkningen . 

Innerstadens folkmiingd viixtc till slute t av 
an dra vii rldskl'iget och hm· diirefter krympt, y t
ters tadens viixer fortfat·ande men väntas nå s itt 

maxim um p:\ 1970-talet och diit·eftet· gi\ ti llbaka. 

Förorternas folkmiingd t01·de viixa hela sekle t, 
men iiven diit· kan man visa p;\ en s killnad mel

lan det i nr e föt·ortsonll'ftdet, som i stora delar 
blir fullbyggt undet· det niirmastc decen n iet, och 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

BOO 1930 

del y ttre förortsomt·:hle t, som med tiden tor de 
svara för s:'\ goll som h el a tillviixten av byggnads

bestånd och befolkn ing i Stor-Stockholn1. 
Niiringsli vet i Stock holmsomn1det priiglas mera 

av produkti on av tj iinstcr iin av v:u·ot·. Adminis
tration och service sysselsii ttct· en viixande an
del av Slor-Stockholms in v:\n m·e. En s:'tclan s tads

bygd har en. annan na turlig s truklm· iin en ren
odlad industribygd. Det utbildas en kii r na av fö

r etag och institutioner med behov av kva li fice

rad arbetskl'afl inom vill s id id a gt·ena t· och med 

krav p :'t goda kontakte r inbörd es, med arbcts
mat·knadcn och med avniimarna. Dessa a rbcts
p lalsct· e ft erfrågar centrala Jiigen. Cityom n, det 

viixer, och kontoren triinger ut bostiidcr, indu
strier och hantverkerier. City och omgivande dc
lm· nv innet·stadcn förbli t· det d omi nct·ande ar

betsomnl dct, iivcn nä r s tadsbygden bredct· ut sig 

och bosättning sker p ft allt stön ·e avstrmd från 

centrum. För en mängel ad >elsp latser iir dock d c
centralisera de liigcn Liimligen givna; v issa scrvi
ccanOJ·dn ingm· behövs i bostadsom r:ldena, andra 

1960 1990 

Befo lkning en 
i Stor-Stockholm 
1900-1990 

Föror tsområdet 

Stoc khol m s ytterstad 

Stockholms innerstad 
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kan med fördel ligga där om deras behov av stän
dig kontakt med den stora marknaden inte är allt
för framträdande; många industrier har behov 
av stora ytor, närhet till järnvägar eller andra 
trafikleder, lättillgänglig men relativt odifferen
tierad arbetskraft, andra måste söka sig utanför 
den tätare stadsbygden därför att de sprider bul
ler, rökgaser osv. 

Den nuvarande stadsstrukturen har som sagt 
väsentligen vuxit fram under 1900-talet. Vid se
kelskiftet beslod Stor-Stockholm grovt sett av 
den tätt befolkade stenstaden med dess växan
de krans av järnviigs- och industriområden samt 
av en rad mindre samhällen på för den tiden 
ganska stort avstånd från själva staden. Byggan
det och kommunikationsutvecklingen utanför tul
larna fram till andra världskriget kan man starkt 
förenklat indela i några perioder: fjärrjärnvä
garnas och stationssamhällenas epok på 1860-
1890-talen, förorternas och förortsbanornas tid 
på 1890-191 O-talen, trädgårdsstädernas och för
ortsspårvägarnas på 191 0-1920-talen samt hy
reshusytterstadens och förortsbussarnas epok på 
1930-talet. Men den ojämförligt största och star
kaste utvecklingen i huvudstadsområdet har skett 
efter kriget. Lika förenklat kan man tala om den 
tiden som Stor-Stockholms, bilens och tunnelba
nornas. Efterkrigstidens kännetecken är dels den 
snabba folkökningen dels bosättningens utsprid
ning. Från 1940 till 1964 har Stor-Stockholms in
vånarantal stigit från 770 000 till 1 210 000. Där
av bodde 1940 40 o/o utanför tullarna och i dag 
bor över 70 o/o där. Siirskilt stark har expansio
nen varit i Stockholms ytterstad: från 145 000 till 
470 000 invånare. Den yrkesverksamma delen av 
befolkningen har fortlöpande varit stor: 56 % 
1940, 50 % 1950 och 48 % 1960 för hela Stor
Stockholm. Antalet sysselsatta med arbetsplats i 
innerstaden har vuxit något under fyrtitalet men 
under femtitalet tämligen konstant hållit sig kring 
320 000. Av de arbetande i innerstaden är emel
lertid för närvarande knappt 145 000 bosatta där, 
medan nära 115 000 bor i ytterstaden och runt 
60 000 utanför stadsgränsen. Följaktligen har 
kommunikationerna mellan innerstad och ytter
områden fått en stigande betydelse. 

Beslutet i början på 1930-talet att bygga Söder
tunneln innebar inte tunnelbaneepokens genom
brott. Det var fråga om att höja standarden på 
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en förortsspårväg som dittills besvärats av en bac
kig och krokig sträckning på Södermalm. Ä ven 
när stadsfullmäktige i juni 1941 beslöt att an
lägga en genomgående tunnelbana mellan de söd
ra och västra förorterna via city gällde det en 
bana med betydligt lägre kapacitet än den som 
förverkligades. Ytterstadens väntade expansion 
under 1940- och 50-talen gav förutsättningarna 
för 1946 års beslut om en anläggning med den 
standard och kapacitet som gjort tunnelbanan 
till ryggraden i Stockholms kommunikations
system, bl a fyrspårsförbindelsen mellan Slus
sen och T-Centralen. 1945 började tunnelbane
arbetena i innerstaden, 1952 togs västra banan 
mellan Vällingby och Hötorget i bruk och 1957 
var förbindelsen genom innerstaden i drift. Dess
förinnan hade Södertunneln byggts om och tun
nelbanetrafiken igångsatts till Hökarängen (1950) 
och Högdalen (1951-54). Det första systemet 
byggdes successivt ut och omfattar nu 41 km 
dubbelspår och 4 7 stationer mellan Hässelby 
Strand i väster och Hagsätra, Farsta och Bagar
mossen i söder. 1956 beslöt stadsfullmäktige att 
anlägga en sydvästlig bana. 1964 har första etap
pen (T-Centralen-Fruängen och örnsberg) ta
gits i trafik och 1967 skall systemet vara utbyggt 
mellan Ropsten i nordost samt Fruängen och Vår
berg i sydväst med en banlängd på 23 km dub
belspår och 24 stationer. 

Den moderna stadsbyggnadspolitiken har inne
burit en medveten systematisering av stadsorga
nismen; väl sammanhållna stadsdelar har byggts 
upp sektorsvis kring lokala centra vid tunnel
banornas stationer och större centra som betjä
nar en grupp stadsdelar. Mellan stadsdelsstråken 
längs tunnelbanornas grenar ligger motortrafi
kens leder i grönområden, som bildar samman
hängande stråk långt in i det centrala storstads
området. stadsdelarna är ganska små med i ge
nomsnitt omkring 10 000 invånare, vilket dock 
allt tydligare framstått som ett för lågt underlag 
för en någorlunda differentierad social, kom
mersiell och kulturell service, varför komplette
ringen med större stadsdelsgruppscentra är be
tydelsefull. Bostäderna har alltefter de lokala för
utsättningarna grupperats med relativt tät fler
familjsbebyggelse närmast centrum på i allmän
het upp till 500 meters gångavstånd från tunnel
banestationen och längre ut glesare radhus- och 



villaområd en. E n ganska hög självförsör·jning 
med ar·bctsplatscr har cflcrslrtivats, och arbets

onm'\d en har· planer·ats dels i s tads dclsccnl nl dels 
som sii rskilda områden för· i ndus trier·, lager, verk

s ttider osv utanför bostadsbebyggelsen men i an

slutning till denna och till trafiklederna. 

Den samordnade bebyggelse- och kommunika

ti onsp laneringen i Stockholms y tter·stad har i nte 

sy ft at till a lt skapa sjiilvstiind iga dr·abantsHider. 

Inne rsladens s t:illning som ledande a rbetsområ
d e för· regionens centrala delar har bevarats, och 
planeringen ha r satsat på a ll forma om d el efter
han d ganska för slummad e Nedr·c Non ·malm till 

ett högklassigt cityomr åde för de viktigaste s tat

liga, kommunala och enskilda funkt ionema p å 

dc administrati va, politiska, ekonomiska och kul
turella områdena. E n c ily r cglcl"ing med delta sy f

te har· pågått sedan femtita lets bör·ja n. Denna om
daning gå•· hand i hand med en slriivan a ll i möj

ligaste mån h ll lla tillbaka c ityområdets expans ion 
genom att i dc nya stadsdela rna i yllc r·omr·ftdcna 
planera a rbetsområden för en betydande del av 

invånarna. En di fferentiering mellan fö retag som 

naturligt hör· hemma i centrum och d em för vilka 

ett centralt läge är mindre cfterstriivansviirl iir ett 

av medlen att åstadkomma ba lans i s lorstadsul
vccklin gcn. l\lan ha r emellc r·tid inte r äknat med 
all yttersladen skall kunna erbjuda a r·bctc för mer 

1in hiilftcn av de dä r boende yr·kcsvcrksamma. 
Kommunika tionerna till inners taden mllslc alll

s:'\ ges h ög standard för alt tillgodose det s tor a 

antal ytter omr ådesbor som arbeta r i inn erstaden. 

Det har hittills skett genom tunn elbanebyggena 
men också genom en upprustning av v iignlitcl och 

anläggning av n ya högklassiga lmfiklcdcr·. 
Ditismen hor slagit igenom unde1· eflcr·kl"igsli

dcn. Antalet inregistrerade p er sonbilar i Stock
holms stad och län uppgick vid å rsskiftet 1938-

39 till 18 000 och 7 000, dvs en biJUithct av 34 

r espektive 26 bilar p er 1 000 invå nare. E fter ned
gången under kriget up pn äddcs å lc1· förkl'igsni

vån 1949, och antale t inregistrerade personbila r 
har där efte r· s tigit kraftigt. Vid årsski fte t 1963-64 
utgjorde d et för s tad en och d et övriga Stor-Slock
holmsområdct 142 000 r esp eklive 85 000 cllc•· 178 
r espeklive 209 bila •· p er 1 000 invånar e. Dc viixan
dc lrafikm ängd cm a har r egelbundet undcr·sökts 
i vissa s nitt, bl a har anta let for·don p!t Stock

holms infar·tsvägar kl. 7- 20 den s is ta tisdagen 

i oktober r·iiknat s i fle ra d ecennier. Dc senaste 

1\ r·cn h~11· antal et dagli ga personbilspassager vid 
tullarna vuxi t med omkring 15 000 per :'\r till 
knappt 270 000 hösten 1 !Hi4 . Sammanlagda anta

let dagliga fonlonspassager utgjorde h östen 1964 
niira 330 000. Trafikökni ngen p :"t gatorna i centra

la Stockh olm har varit betydligt mi ndre, efter

som fram komligheten och pal'i;:cri ngsutrymmcna 

diir ä r s tark t bcgr Hnsad c. 
Den stadsbyggnadsepok som känneteckna ts av 

s nabb och stm·k utbyggnad av Stockh olms y tter

omn1d cn Hr n u i d el nii n naslc avslutad. Bortsett 
fr:'\n det iinnu ej helt exploaterade SLitra- Vårby

områd ct och de t orörda JHn•afältct ä r· marktill

gångarna inn an för s tadens gr1inser så gott som 

uttömda. Nya stadsd elar samlade i s tråk efter nya 

tunnelbanor l<an inte lHngrc anHiggas. Den fort
salla mar·kcxplonlcringcn m:'\s tc iiga rum i kom
muncm a runt Stockholm. Också dessa har undc1· 
efterkrigsliden genomgil lt en snabb expansion 
och förvandling. Siirskill s tal"l( ha r aktiviteten va

I'it i d el inre föi·or lsom r:'\dc t, ciH •· tid igar e or ö•·

da mar·kt·cscr vcr· lagils i bruk och äldr e vi llasam-
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hiillcn förtiilats eller c1·satts med h yrcshusomr:'i

dcn. Bcbyggclsestnlldtu·cn i grannkommu nerna 
skiljer sig inte så mycket från Stockholms ytter
områdens, iivcn om systematiken är ojämn. För

tätningarna ligger också här huvudsakligen kring 

det kollekliva l!·afi kn iitets jämviigs- och förorts

banes tationer men karaktären är ofta påverkad av 

a ll det iir cnfami ljsbcbyggclsc eller ibland in
dustrier som har vari t först pl\ platsen. Samman
lagt h m· del inre förorlsområdcls folkmängd vuxit 
frå n knappt 140 000 till drygt 300 000 invånare, 
d vs me1· ii n fö1·dubblals under fy rti- och femti

la len. Den yll re förortszonen har under samma 

lid ökat mindre kraftigt, ft·ån knappt 30 000 till 

40 000 personer. 

23. KOl\ll\lUNIKATIONERNA MELLAN INNERSTADEN 
OCH YTTEROl\IRÅDENA 

I Slockholms innerslad finns bortåt dubbelt s:'i 
många arbetsplatser som bosatta yrkcsvcJ·ksam

ma. Även om in ga innerstaelsbor arbetade ulanför 

tullam a, skulle a lllså niistan hUlftcn av a rbctsplat

scma j innersta elen hcsiitlas med y ttcr omr:'lcles
boJ". D:'\ relati vt m :'t nga innersladsbor arbetar i 
y ltcronm·tdcna bli1· andelen i sjii lva verket större 
och dc dagli ga 1·csorn a över infar·tema flc1·a än 
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vad siffl·ot·na i tabell 2 1.1 antyder. Slockholms 

Spår viigar hat· j r csvaneun dcrsökningat· närmare 

studerat den s k pendeltrafiken över infarterna 

till inn et·stadcn å ren 1958 och 1961. Antalet in

pendlare, d vs yrkcsvct·ksamma med bostad ulan

för innerstaden och arbetsplats i innerstaden, och 

antalet utpendlare, dvs med arbetsplats utanför 

innerstaden och bostad j innc1·stadcn, ha r bcriik
na ts. Enligt 196 l :'t1·s under sökning uppgick an
ta le t inpend lare sammanlagt till 217 000 och an

talet utpendlare till 55 000. Dessa fö1·dcladc s ig 

på s kilda infarter enligt tabell 23.1. Värdena på 

in- och ulpcncllat·c inbcgdpcr iivcn sildana y t·kcs

verksamma som måste resa genom innersladen 

fl·ån bostad i en sektor av y ttcr omr :'\dct till ar
betsplats i en annan sektor . 

Tabell 23.1 In- ocll u/pendlare uid olika infarter till inner
staden. ](ä/la: J9Gl års resuancundersukning. 

Inrarler l Anlal in- l An lal ul-
pendlare pendlare 

Lidingöbron 7.600 3.000 
Roslagsinfar lcn 15.200 lA OO 
Solnainfarlcrna 31.500 13.400 
Trancbergsbron 39.100 11.300 
Liljeholmsbron och Arsla-

bron (Södcrläljcbanan) 42.000 12.600 
Sl\ansbroarna och Arslabron 

(Nynäsbanan) 74.100 10.400 
Danviksbron 7.800 3.000 

Summa j 2 17.300 l 55.100 

Pcndcllrafikanlcrnas fördelning p:'\ trafikmedel 

varien1r med en mti ngd faktorer som resot·nas 
längd och ändamål, tiden under dygnet och tra

fikserv icen i olika dela1· av Slor-Slockholm. I rcs
vancnndcJ·sökningcn 1961 1·cdovisas följande för

delning av m·betstrafikcn vintertid för dc i inner
staden t·cspcktivc c ityområdet a rbetande (tabell 

23.2) . Den hm· den s törsta intensiteten och be
tyd eJ· dii1·föt· mest för trafikplaneringen. 

Motsvm·ande undersökningar har gjorts för 
sommarll·afikcns förd elning p :\ fät·dmcdel. Det 
f1·amgår att den minskade använd ningen av a ll
miinna färdmedel f1·:'\n vinler till sommat· i mind

re grad motsvarades av en ökad bilanvändning 

än av en öve1·g:, ng till »Övriga Hirdsälb, dvs till 
fo ts, moped osv. 



Tabell 23.2 Regelbundet färdsätt vinterlid mellan bosladen 
och arbetsplats i innerstaden respektive cityområdet (pro
centuell fördelning). Källa: 1961 års resvaneundersökning. 

Arbetsdistrikt 

Bostads-
Innerstaden l City distrikt 

s>l .... 
~ 

o ~:~ o 3.= < I:'J) Q. ..... ~ < m 
~ ~ ~ ~ 9 ~ !'1 ~ 

Innerstaden 54 8 38 100 67 3 30 100 
Ytterstaden 

Brännkyrka 77 17 6 100 89 7 4 100 
Enskede 82 15 3 100 83 7 10 100 
Bromma/ 
/Spånga 80 17 3 100 90 8 2 100 

Förorterna 
norra 64 29 7 100 90 7 3 100 
södra 64 29 7 100 75 17 8 100 

Totalt 75 20 5 100 77 8 15 100 

Andelen inpendlare till innerstaden som reste 
med allmänna färdmedel uppgick enligt resvane
tindersökningen totalt till 75 % på vintern och 
68 o/o på sommaren. Skillnaderna mellan ytter
stadsborna och förortsborna är markant: 80 % 

av de förstnämnda utnyttjade allmänna färdme
del men däremot endast 64 % av de senare. Nå
gon större skillnad mellan områdena söder och 
norr om Strömmen förelåg ej men betydande lo
kala variationer förekom. Även motiven för va
let av färdmedel varierade mellan infartsrikt
ningarna. Det visade sig t ex att av dem som 
vintertid färdades med bil till arbetet angav 15 % 
lidingöbor men 38 % boende i Huddinge-Bot
kyrkaområdet dåliga kollektiva förbindelser som 
motiv för bilanvändningen. För förortsområdet 
som helhet var siffran 29 % och för ytterstaden 
16 % med variationer från 1 O % i inre Bromma
området till 19 % i yttre Brännkyrka. Av dem 
som hade bil men vintertid använde allmänna 
färdmedel till arbetet uppgav 16 % av förorts
borna som orsak att dessa var snabbare eller be
kvämare. Procentsatsen varierade mellan 11 % 

för Lidingö och 24 % för Nacka-Värmdöområ
det För ytterstaden var siffran 15 % med varia
tioner från 9 % i yttre Bromma till 27 % i En
skede och yttre Brännkyrka. Den klart övervä
gande orsaken till val av kollektivt färdmedel var 
dock genomgående parkeringssvårigheter ( 46 % 

av förortsborna och 42 % av ytterstadsborna). 

Detta sammanhänger givetvis med innerstadens 
och cityområdets dominans som arbetsområde. 

De angivna skillnaderna mellan olika infarts
riktningar i fråga om val av färdmedel och mo
tiv för detta är ett uttryck för en starkt varie
rande kollektivtrafikstandard. Variationerna vi
sar sig bl a i olika restider vid färd till mål på 
samma avstånd från city. 

Skillnaden är markant mellan Stockholms yt
terstad med dess moderna tunnelbanor och för
orterna, där kollektivtrafiken är baserad på järn
vägar och förortsbanor samt på busslinjer. stan
darden varierar betydligt i olika riktningar från 
centrum. Inget trafikmedel kan erbjuda tillnär
melsevis samma goda citykontakt som tunnelba
norna, vilka genomkorsar innerstaden och har 
flera citystationer. Frånsett de sydöstligaste de
larna ligger huvudparten av city inom 250 me
ter från närmaste tunnelbanenedgång. Möjlighe
terna att byta mellan banorna är goda, eftersom 
de har tre gemensamma stationer. De är snabba, 
har hög transportkapacitet och täcker tillsam
mans med anslutningslinjer större delen av Stock
holms ytterstad. (Även taxesättningen ger för när
varande stadens kommunikationer ett försteg, 
bl a däri att övergång mellan ytterstads- och in
nerstadslinjer är i huvudsak avgiftsfri. Förorts
trafikanter, som behöver anlita stadens trafik
nät måste däremot med vissa undantag lösa ny 
biljett. övergångsrätt kommer emellertid att in
föras redan nästa år enligt uppgörelse mellan sta
den och landstinget.) 

Av spårförbindelserna över tullarna når även 
stambanorna samt Västerås- och Nynäsbanorna 
djupt in i city och har god kontakt med båda 
tunnelbanorna. Detta har betydelse både för fjärr
trafiken till Stockholm och för trafiken från sto
ra delar av förortsområdet nordväst och norr, 
sydväst och söder om staden. De i jämförelse med 
tunnelbanorna större stationsavstånden och hög
re hastigheterna gör järnvägslinjerna till Centra
len särskilt lämpliga för lokaltrafik med längre 
resavstånd (mer än 15-20 km från city). -Av 
de återstående spårförbindelserna med innersta
den har Lidingöbanorna sin ändpunkt intill city
området, medan trafikanter på saltsjöbanan och 
banorna från Roslagssektorn når city genom om
stigning till tunnelbana eller SS ytnät. Roslags .. 
banorna betjänar delvis områden på mer än »tun-
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nelbaneavstånd» från centrum, men deras största 
trafikantmängder härrör liksom de övriga för
ortsbanornas från det inre förortsområdet. Det 
är därför naturligt att bedöma den service de er
bjuder mot bakgrund av tunnelbanorna. Jämfört 
med dessa har förortsbanorna betydligt lägre ka
pacitet att under högtrafiktid förmedla stora re
sandeströmmar till och från city, de har i regel 
mindre turtäthet, sämre kontakt med city och de 
delar av innerstaden som ligger på något av
stånd från deras terminaler samt högre taxor. Där
emot erbjuder de i allmänhet en högre sittplats
standard och kan därigenom vara bekvämare un
der högtrafiktid än tunnelbanorna. Lidingöbanor
na förs inom Stockholm fram i det vanliga gatu
nätet och iir därför utsatta för störningar och 
förseningar, men de övriga banorna är i likhet 
med tunnelbanorna oberoende av gatutrafiken. 

Busstrafiken i olika riktningar är mer eller 

mindre attraktiv beroende på trafikledernas va
rierande standard, innerstadsterminalernas lä
gen, turtäthet mm. Av busslinjerna över tullarna 
når endast SS Årstalinjer in i city, några andra 
har sina ändpunkter mycket nära cityområdet 
(SJ Solna- och Danderydslinjer) medan de flesta 
har sina terminaler så belägna, att city nås via 
omstigning till tunnelbana eller någon av SS yl
linjer. Värmdöbussarnas ändstation ligger vid 
Borgmästargatan/Folkungagatan, långt från när
maste tunnelbanestation och bussarna över 
Skansbroarna har ändstation vid Ringvägen/Göt
gatan under provisoriska förhållanden men i god 
kontakt med tunnelbanan. För bussarna över Lil
jeholmsbron med slutstation vid Zinkensdamm 
har den sydvästra tunnelbanan förbättrat citykon
takten avsevärt. Bussarna från 1\'Iälaröarna har en 
provisorisk ändstation vid Drottningholmsvägen/ 
S :t Eriksgatan med en tillfredsställande tunnel
banekon takt. Solnabussarna har sin terminal vid 
Norra Bantorget nära city men långt från tun
nelbanan. De har dock tunnelbanekontakt vid S:t 
Erikspinn eller Odenplan. Bussarna från Roslagen 
har ändstationer vid Engelbrektsplan samt Jarla
plan och omgivande gator. Den förra ligger in
till cityområdet men J arlaplansterminalen har en
dast ytnätsförbindelser med city och övriga in
nerstaden. Lidingöbussarnas ändhållplats ligger 
vid Ropsten, varifrän city nu nås via ytnätet men 
om några år via den förlängda andra tunnelbanan. 
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Nuläget är sådant, att en eljest möjlig och med 
hänsyn till en fortsatt stigande folkmängd och 
standard nödvändig bebyggelseexpansion i vissa 
riktningar hindras eller försvåras av dåliga kom
munikationer med innerstaden. 

24. FRAMTIDSPLANERNA 

Riktlinjerna för den fortsatta expansionen 
stockholmsområdet anges i moderna översikts
planer, bland vilka 1958 års regionplan för stock
holmstrakten är grundläggande. På basis av re
gionplanen har 1960 års trafikledsplan för Stock
holm och generalplaner i enskilda kommuner ut
arbetats. I 1962 års zonplan för innerstaden och 
den av stadsfullmäktige 1963 antagna cityplanen, 
vilka också utarbetats mot bakgrund av region
planen, har grunderna för markanvändningen i 
innerstaden och den fortsatta regleringen av 
Stockholms city angivits. 

Regionplanen räknar med en ökning av Stor
Stockholms folkmängd till omkring 1,45 miljoner 
är 1990, och dess bebyggelseområden är dimen
sionerade för 1,5 miljoner invånare. Bostadsstan
darden förutsätts stiga och boendetätheten Jigga 
vid i genomsnitt 70 invånare per 100 rumsenhe
ter. Enfamiljshusen bedöms spela en allt större 
roll i bostadsproduktionen och antas för Stor
Stockholm och Södertälje tillsammans utgöra 
30 % av lägenhets- och rumsenhetsbeståndet Bi
lismen väntas komma att utvecklas till omkring 
en bil per hushåll utom i Stor-Stockholms centra
lare delar, där biltätheten antas bli lägre. 

Antalet yrkesverksamma antas utgöra 45 % av 
Stor-Stockholms befolkning med ungefär samma 
fördelning på yrkesgrenar som nu. Planen be
traktar de centrala delarna av Stor-Stockholm 
som det även på lång sikt helt dominerande ar
betsområdet, där liksom nu inemot hälften av 
alla i förortsområdena bosatta yrkesutövare kom
mer att ha sin verksamhet. Näringslivets ytbehov 
antas öka i hög grad. En väsentlig del av trafi
ken till och från det centrala arbetsområdet för
utsätts alltjämt bli förmedlad av en kapacitets
stark kollektiv trafikapparat. För annan lokal 
trafik inom regionen antas bilen bli det huvud
sakliga kommunikationsmedlet. 

Regionplanen räknar alltså med att Stor-Stock
holmsomrädets nuvarande struktur i stort sett be-



varas. Som område för centrumbildande verk
samheter anges i huvudsak det nuvarande centra
la arbetsområdet. På båda sidor om innersta
dens gränser ligger liksom nu industri- och ar
betsområden. Huvuddelen av malmarna samt om
råden därutanför i Solna, Sundbyberg och Stock
holms ytterstad anges även i fortsiittningen för 
tätare bostadsbebyggelse, medan det utanför det
ta inre storstadsområde och bort till avstånd från 

centrum av i runt tal 15 km följer ett bälte, som 
rymmer områden för såväl enfamiljs- som fler
familjsbebyggelse och där inslaget av arbetsom
råden är mindre framträdande. Bebyggelsen 
grupperar sig här i markerade stråk kring ba
norna och huvudvägarna in mot stadskärnan. 
Utanför detta bälte ligger i förliingningen av dess 
bebyggelsestråk en lirets av avgränsade samhälls
bildningar på varierande avstånd, upp till 30 å 

40 km, från centrum. För dessa Hitorter anges 
med vissa undantag arbetsområden i något större 
omfattning. Inom båda bcbyggelsebiiltena utan
för det inre storstadsområdet är flerfamiljsbebyg
gelsen i princip koncentrerad till samhällskär
nor kring järnvägs- och tunnelbanestationer. In
dustriområden är förctriidcsvis lagda nära stör
re flerfamiljsområden, och inom dc mera marke
rade bebyggelsekoncentrationerna anges siirskil
da områden för centrumbildande verksamheter. 

I allt väsentligt följer planeringen och utbygg
naden av nya områden i Stor-Stockholm region
planen, men på flera siitt har tiden nu blivit mo
gen för en översyn av regionplanen. Det ligger i 

sakens natur att översiktsplanerna i en starkt ex
panderande region måste revideras ganska ofta, 
då deras grundHiggande förutsättningar snabbt 
blir föråldrade. För närvarande pågår en revision 
av regionplanen, som skall föra fram riktpunkten 
från år 1990 till år 2000 och som bl a har mo
tiverats av att utvecklingstakten på många områ
den redan varit snabbare iin enligt planen. Dess 
antaganden om inflyttningen i regionen ligger sä
kerligen något i underkant, vilket emellertid ej 
betyder lika mycket som dess enligt senare tids 
erfarenheter troligen alltför försiktiga antaganden 
om takten i den årliga produktionsutvecklingen 
och konsumtionsstandardhöjningcn. Denna med
för stegrade krav på bostadsutrymme och bostads
komplement, bilplatser och vägnät men även ökat 
ytbehov för handel, kontorsverksamheter och in-

dustri, krav som alla leder till ytterligare ökade 
anspråk på bebyggbar mark. Bebyggelsetrycket 
är så starkt, att man får räkna med en betydligt 
större utbredning av bebyggelsen kring Stock
holm iin i den nuvarande planen. Denna tendens 
kanuner att vara olika stark i skilda riktningar 
och på olika avstånd från regionens centrum, men 
rent allmänt bör man kunna viinta sig att avvikel
serna från regionplanens antaganden blir mindre 
i de nästan fullbyggda områdena i Stor-Stock
holms inre än i periferin. Då det iir dc inre de
larnas trafikförsörjning som reser de största pro
blemen och har den avgjort största kvantitativa 
betydelsen för stadsbygdens funktionsduglighet, 
kan den gällande regionplanen kompletterad med 
sedan dess tillkomst realiserade utbyggnader eller 
upprättade nya planer utgöra ett tillfredsställande 
underlag för bedömningarna om trafikunderlag 
och trafikbehov, i vart fall för en utredning som 
närmast gäller tunnclbaneplancringen. 

På basis av regionplanen och kommunernas 
planer har Stockholms stads stadsbyggnadskontor 
i samarbete med regionplanekontoret som under
lag för prognoser om de framtida trafikmängder
na inventerat beräkningar om befolknings- och 
arbetsplatsfördelnin!Jell för tiden fram till 1990. I 
tabell 24.1 redovisas i sammandrag den beräknade 
folkmängdsutvecklingen enligt dessa inventering
ar och inom Stockholms stads statistiska kontor 
1964 utarbetade prognoser för åren 1970 och 1975. 

Tabell 24.1 Beräknad folkmängdsutveckling i Slor-Stock
holm 1960-1990, 

Antal invånare 

1960 1970 l 1975 1990 
FBR stads-

Bostads- statistiska l<:ontoret bygg-
område nads-

kontoret 

... o o ..+0 o ... <::> o ..+0 o ~l l ~l l ~l l ~l ~~ ~ ~~ ~ ~~ ~ E.? ~ 

Slor-Slock-
hol m 1.150 100 1.320 100 1.400 100 1.680 100 

Slockholms 
innerstad 346 30 292 22 269 19 280 17 

Stockholms 
ytterstad 462 40 493 37 491 35 450 27 

övrigaStor-
stockhol m 342 30 535 41 640 46 950 56 
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1967 

Färdlider i minuter med kollekl iva trafikmedel frän 

området kring Sergels torg år 1967. 

I de angivna färdliderna ingår gånglid i c;ily, r eslid 

(ink/. ev. väntetid vid byte) samt gånglid från när

masie station (hållplats) till mdlcl. 

Tunnelbanenätet har anlagils vara utbyggttill Ropslen 

och Vdr berg. D c pci karlan angivna j ärnvägslinjerna 

har anlagils var a trafikerade enligt nuvarande tabeller . 
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Som framgår av tabellen råknar man med att 
befolkningens omfördelning mellan staden, fram
för allt innerstaden, och förorterna skall fort
sätta. För innerstaden väntas utglesningen till att 
börja med fortsätta i ungefär nuvarande takt, men 
målsättningen är att en planmässig sanering se
nare skall kompensera utglesningen. Inom yt
terstaden kommer återstående exploateringsmöj
ligheter att fram till mitten av 1970-talet väl upp
viiga den utglesning som pågår framför allt i de 
iildre ytterstadsdelarna. Senare tar utglesningen 
överhand och en nettominskning inträder. Inom 
förortsområdet kommer den pågående exploate
ringen att hela tiden resultera i en betydande net
toökning av befolkningen. 

De yrkesverksamma stockholmarna har fram 
till 1950 utgjort något mer iin hiilften av befolk
ningen men därefter relativt sett minskat. År 
1960 var andelen 49 o/o. Denna varierar med bo
siittningsområdena. År 1961 var enligt resvaneun
dersökningen 54 % av innerstadsborna, 47 % 

av ytterstadens befolkning och 46 % av förorts
borna yrkesverksamma. Med ledning av ålders
sammansättning mm har man beräknat att des
sa tal skall förändras ganska betydligt till 1970, 
trots att andelen yrkesverksamma i Stor-Stock
holm som helhet inte väntas komma att ändras 
niimnvärt. stadsbyggnadskontoret anger för 1970 
följande siffror: innerstaden 50 %, ytterstaden 
54 %, förortsområdet 44 %, tillsammans 49 %. 
För tiden därefter är det knappast möjligt att be
räkna motsvarande uppgifter för delområdena; 
för Stor-Stockholm som helhet räknar regionpla
nen med 45 % yrkesverksamma år 1990. 

Tabell 24.2 Beräknad arbetsplatsutveckling i Stor- Stockholm 
1960-1990. Källa: stadsbyggnadskontoret. 

Antal sysselsatta 

Arbetsplats- 1960 l 1970 l 1990 

område 
~bJ~J~bJ~I s-;;: i~ e.g o ~8 o -? o 

l l 

Stor-Stock-
hol m 522 100 585 100 790 100 

Stockholms 
innerstad 320 61 361 62 390 49 
Stockholms 
ytterstad 97 19 114 19 170 22 
Övriga stor-
Stockholm 105 20 110 19 230 29 
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stadsbyggnadskontorets ovan nämnda invente
ringar av den beräknade framtida arbetsplatsför
delningen redovisas i tabell 24.2. 

Föriindringarna beträffande den yrkesverk
samma befolkningens fördelning på bostads- och 
arbetsplatsområden kommer tydligen att medföra 
en ökad pendeltrafik mellan innerstaden och yt
terområdena. En uppskattning av hur inpend
lingen till innerstaden kommer att föriindras mel
lan åren 1960 och 1970 har utförts av spårvägs
bolaget och redovisas i tabell 24.3. 

Tabell 24.3 Fördelning på bostadsområden av yrkesverk
samma med arbetsplats i innerstaden 1960 och 1970, 

J{älla: spårvägsbolaget. 

Bostadsområde l 1960 l 1970 l Åndringi 
1.000-tal 1.000-tal % 

Stockholms inner-
stad 142 124 -13 
Stocl<l10lms ytter-
stad 120 150 +25 
Övriga stor-
stockhol m 58 84 +45 

För Stor-Stockholm räknar stadsbyggnadskon
toret med att personbilstätheten fortsätter att öka 
från 189 bilar per 1 000 invånare 1964 till 222 
bilar per 1 000 invånare 1970. Härigenom skulle 
bilantalet växa från runt 220 000 till omkring 
275 000 eller med 25 %. För 1990 räknar man 
med en biltäthet på 400 bilar per 1 000 invånare 
eller sammanlagt cirka 600 000 personbilar. ök
ningen från årsskiftet 1963-64 uppgår i så fall till 
170 o/o. Biltätheten antas bli betydligt större i de 
yttre delarna än i de inre. En uppskattning av 
framtida bilutnyttjande, resvanor osv redovisas 
närmare i kapitel 4. 

Regionplanen räknar i fråga om den spårbund
na kollektiva trafikförsörjningen med de befint
liga huvudjärnvägarna mot Uppsala, Enköping 
och Södertälje samt Nynäsbanan, Roslagsbanan 
och Saltsjöbanan. Vissa kompletteringar med 
dubbelspår och andra kapacitetsförstärkningar 
beräknas bli nödvändiga. Vidare räknar region
planen med tre fullständiga tunnelbanor, första 
banan från södra ytterområdet till Bromma
Spånga, andra banan från sydväst mot Öster
malm, vilken antages bli förlängd via östra sta
tion till Experimentalfältet, samt en tredje bana 
från Solna till Lidingö. Härigenom får ytterom-



rådena kollektiva trafikförbindelser med inner
staden av hög kapacitet. Endast Roslagssektorn 
och den sydöstra sektorn, som blir utan tunnel

bana, beräknas behöva mera omfattande förstärk
ningar genom busstrafik. 

För den individuella trafiken räknar region
planen med radiella huvudtrafikleder av hög 
standard, som utnyttjar de befintliga huvudvä
garnas sträckningar med relativt få avvikelser. 
Målsättningen bör enligt regionplanen vara att 

fri rörlighet med bil skall upprätthållas i ytter
områdena, medan kollektiva transportmedel mås
te behålla huvudrollen för innerstadens trafikför
sörjning. Regionplanens biltrafiknät konkretise
ras för de inre delarna av Stor-Stockholm - i 
huvudsak Stockholms stad och niirmast angrän
sande områden - av trafikledsplanen för Stock
holm. Runt innerstaden löper en motorvägsring, 
sammansatt av i regel sexfiliga helt korsningsfria 
trafikleder. De viktigaste nya länkarna iir öster
leden och Essingeleden. På norra sidan ligger 
Ringen i kanten av själva innerstaden men på 
södra sidan löper den något Hingre ut ungefiir 
i Sockenvägens sträckning. Innanför Ringen lig
ger ett motorvägskors sammansatt av Klara 
Strand-Söderleden och Rådmansleden. Till 
Ringen ansluter utifrån tio motorvägar och vissa 
infartsleder av lägre klass. De tio motorvägarna 
är Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen, Huvud
staleden, Enköpingsvägen (E 18), Uppsalavägen 
(E 4), Norrtäljevägen, Hjorthagsleden-Vaxholms
vägen, Värmdöleden, Nynäsvägen, Brännkyrkale
den samt södertäljevägen (E 3 och E 4). Senare 
har beslut fattats om att i överensstämmelse med 
regionplanen också rusta upp Tyresöviigen inom 
Stockholms stad till motorviigsstandard. 

I samband med regionplanerevisionen överses 
även trafikledsplanens motorvägsnät Man kan 
räkna med att det kommer att kompletteras med 
tvärförbindelser av motorvägsklass mellan in
fartslederna utanför Ringen, även över Mälaröar
na, och i samband med planerade stora nyexploa
teringar i Botkyrka, Grödinge och Salem kom
mer antagligen en komplettering av de radiella 
motorvägarna att krävas, vilket skulle ge E 3 och 
E 4 separata anknytningar till Ringen. Vidare räk
nar man numera i större utsträckning än tidigare 
med att låta det befintliga huvudvägnätet vara 
oberört av motorvägnätets utbyggnad. 

Genom den expansiva utvecklingen i Stor
Stockholm under efterkrigstiden har kraven på 
den samhälleliga apparaten vuxit mycket snabbt 
och det har blivit nödviindigt att på allt flera om
råden finna former för en effektiv interkommu
nal samverkan i fråga om planering och genom
förande. Eftersom ett viii utbyggt kollektivt kom
munikationsniit är en av grundvalarna för en 
gynnsam utveckling i storstadsregionen, har det 
visat sig alltmera angeiiiget att komma ifrån de 
svårigheter som sammaobiinger med den nuvaran
de splittringen på olika trafikföretag och den i 
väsentliga hänseenden bristande samordningen 
dem emellan. Mot denna bakgrund beslöt Stock
holms stad och landstinget under hösten 1963 att 
gemensamt medverka i utredningar och förhand
lingar rörande trafikfrågornas lösning, och re
geringen tillsatte samma år en särskild utrednings
och förhandlingsman för storstockholmstrafiken. 
Arbetet resulterade den 17 december 1964 i en 
principöverenskommelse om samordning, ut
byggnad och drift av ett k(lllektivt trafiksystem i 
Stor-Stockholm, vilken i mars 1965 godkändes av 
stadsfullmiiktige och landstinget. överenskommel
sen innebär i huvudsak, att staden och lands
tinget bildar ett kommunalförbund, som skall 
vara huvudman för den kollektiva närtrafiken i 
Stor-Stockholm. Aktiebolaget Stockholms Spårvä
gar ombildas till Aktiebolaget Stor-Stockholms 
Lokaltrafik (SL) och förviirvas av kommunalför
bundet. Förhandlingar upptas med Statens järn
vägar samt enskilda och kommunala lokaltrafik
företag om att samordna driften och eventuellt 
överföra viss buss- och jiirnvägstrafik till SL. Tun
nelbanenätet byggs ut i huvudsak så som tunnel
banekommitten skisserat, dvs i enlighet med läng
re fram i detta betänkande (kapitel 5 och 7) 
framlagda förslag. Järnvägslinjerna från Central
stationen upprustas och pendeltrafik anordnas på 
sträckorna Märsta-Södertälje och Kungsängen
Västerhaninge. övergångsrätt mellan olika trafik
företags linjer införs från 1966 och successivt an
passas taxesystemen i riktning mot en enhetlig 
taxa för hela Stor-Stockholm. överenskommelsen 
träffades under förutsättning att statsbidra·g skulle 
komma att utgå med 95 % av kostnaderna för de 
nya banornas underbyggnad, och riksdagen har 
våren 1965 beslutat att så skall ske. 
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3. KOLLEKTIVTRAFIKEN l DET 
TRAFIKPOLITISKA PROGRAMMET 

31. KOLLEKTIVTRAFIKENs UPPGIFTER 

Den stora betydelse stadsbygdens kärnområde 
har för arbetslivet är grundläggande för trafik
planeringen i Stor-Stockholm. Till följd av de 
växande avstånden och det differentierade nä
ringslivet blir långa dagliga arbetsresor allt van
ligare. Deras koncentration till ett fåtal morgon
och eftermiddagstimmar och innerstadens ställ
ning som arbetscentrum gör dem till huvudpro
blemet vid trafikplaneringen. Arbetsresorna mel
lan innerstadens arbetsområden och bosättnings
områdena utanför tullarna bestämmer i huvudsak 
hur stor kapacitet man måste ge trafikapparaten. 
Med en växande utbredning av fritidsbebyggel
sen och en ökad biltäthet får emellertid motor
trafiken sommartid mellan det egentliga stads
området och de yttre delarna av regionen en allt 
större betydelse för vägnätets dimensionering i 
vissa riktningar. 

Den planläggning, efter vilken utbyggnaden av 
Stor-Stockholm pågår, betraktar det som natur
ligt att privatbilen i framtiden har huvudrollen 
för alla persontransporter inom och mellan skil
da ytterområden. Däremot har man ej ens på 
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längre sikt kunnat acceptera en så radikal omda
ning av stadsbyggnaden, som skulle bli nödvän
dig, om biltrafikapparaten gavs sådana dimensio
ner att det blev möjligt att använda bil för ar
betsresor till det centrala arbetsområdet mera än 
i en mycket begränsad omfattning. Stor-Stock
holms framtida struktur bör enligt regionplanen 
definitivt baseras på kollektiva trafikförbindel
ser till och från det centrala arbetsområdet. En 
fortsatt utbyggnad av den kollektiva trafikappa
raten är ofrånkomlig. 

Regionplanen betonar att, om stadsmekanismen 
skall fungera på ett riktigt sätt, måste de kollek
tiva trafikmedlen vara ett fullt acceptabelt alter
nativ till bilen vid resor mellan innerstaden och 
ytterområdena. Hög kapacitet, pålitlighet, snabb
het och bekvämlighet är viktiga krav. Den kol
lektiva trafiken måste därför ha egna leder in i 

stadsbygdens kärna som är oberoende av biltra
fikens allt framgent hårt belastade gatunät. Re
gionplanen avvisar en lösning med busstrafik i 
reserverade filer eller på egna gatuleder. I första 
hand baseras den kollektiva trafikförsörjningen 
på järnvägar och tunnelbanor. 



Med regionplanen som bakgrund utformades i 
den av stadsfullmäktige år 1960 antagna trafik
ledsplanen ett konkret program för utbyggandel 
av biltrafiklederna inom Stockholm. Denna plan 
visar de stadsbyggnadsmässiga och ekonomiska 
ramarna för en ökning av biltrafikutrymmet i 
form av motorvägar och andra trafikleder samt 
parkeringsanläggningar i innerstaden. Det be
dömdes vara omöjligt att med bevarande av den 
nuvarande stadsstrukturen ge infartsleder och 
centrala parkeringsanläggningar en viisentligt 
högre kapacitet än den som förutsätts i trafik
ledsplanen. Planen kan alltså sägas ange storleks
ordningen av de trafikmängder som maximalt 
ansetts kunna föras fram i väg- och gatunätet och 
därmed även omfattningen av kollektivtrafikens 
uppgifter, dvs att ombesörja återstoden av resorna 
till och inom innerstaden. 

I den trafikprognos, som trafikledsplanen byg
ger på, antogs att hälften av alla resor över 
tullarna under hela trafikdagen (kl. 07-20) skulle 
kunna företas med bil. Detta innebär, att under 
topptimmarna vintertid, då den kollektiva trafik
apparaten är hårdast utnyttjad, måste kollektiv
trafiken ombesörja tre fjärdedelar av persontrans
porterna i den mest belastade riktningen. Mer än 
hälften av resorna under lågtrafik kommer där
emot att ske i form av individuell trafik. Antagan
det att en fjärdedel av topptrafiken över infarter
na i framtiden kan avvecklas med individuella 
trafikmedel förutsätter full utbyggnad av trafik
ledsplanens nät av vägar och gator och en motsva
rande utbyggnad av parkeringskapaciteten. 

Den i trafikledsplanen redovisade fördelning
en mellan kollektiv och individuell trafik har an
tagits gälla såväl 1970 som 1990. Ungefär samma 
balans mellan biltrafik och masstransportmedel 
föreligger redan i dag vid vissa infarter. Om ef
terfrågan på kapacitet i biltrafiklederna inte skall 
medföra ett övertryck i infarterna och i det cen
trala arbetsområdet måste de kollektiva trafik
medlen kunna erbjuda en sådan standard i fråga 
om bl a reshastighet och bekvämlighet att dc kan 
hävda sig i konkurrensen med privatbilarna och 
blir attraktiva för en större andel bilägare än 
idag. Trafikledsplanen bygger alltså på att kol
lektivtrafiken skall erbjuda ett fullgott alternativ 
till bilen och därför allt framgent utnyttjas för 
ungefär tre fjärdedelar av arbetsresorna över tul-

larna. Detta av stadsfullmäktige antagna program 
blir därmed normgivande även för dimensione
ringen av det kollektiva nätet. 

Ehuru regionplanens och trafikledsplanens hu
vudtankcgångar alltjämt har sin fulla giltighet, är 
det prognosmaterial beträffande trafikutveckling
en som redovisades då naturligtvis inte längre 
tillräckligt. stadsbyggnadskontoret arbetar nu 
med ett aktuellare prognosunderlag och moder
nare prognosmetoder. Det material som tunnelba
nekommittcn använt och som redovisas i det föl
jande (i avsnitt 42), iir preliminära resultat av 
stadsbyggnadskontorets pågående prognosarbetc, 
vilket ännu inte har sammanfattats i en fullstän
dig trafikprognos men iindå är tillräckligt klar
läggande för den planering i stort som princip
utredningarna om tunnelbanenätet innebär. 

Följande summariska totalkalkyl ger en allmän 
uppfattning om storleksordningen av kollektiv
trafikens viktigaste transportuppgift, persontran
sporterna mellan regionens växande Losältnings
områden i periferin och ltrbctsccntrum i stor
stadskärnan, Stockholms innerstad. Den bygger 
på prognossiffror och erfarenhetstal 

Om antalet arbetsplatser i innerstaden år 1990 
iir runt 400 000 och antalet där boende yrkes
verksamma cirka 130 000, varav 100 000 även har 
sitt arbete i innerstaden, blir antalet personer 
som arbetar i innerstaden men bor i ytterområ
dena, dc s k inpendlarna, omkring 300 000. Man 
kan anta att ungefär fyra femtedelar arbetar hel
tid och på normal arbetstid en vanlig vintervar
dag, och vid planeringen av biltrafiknätet har man 
utgått ifrån att ungefiir tre fjärdedelar av inpend
larna reser kollektivt över tullarna. Den kollek
tiva trafikapparaten belastas dessutom med andra 
resor än dc arbetandes. För dem bör man göra 
ett pålägg med cirka 10 procent på morgontrafi
ken till innerstaden och 30 procent på eftermid
dagstrafiken ut därifrån. Högtrafikperioden är 
i båda fallen ungefär två timmar. Under dessa 
högtrafiktider skall dc kollektiva trafikmedlen 
alltså transportera omkring 200 000 personer till 
innerstaden på vardagsmorgnarna och 230 000 till 
ytterområdena på eftermiddagarna. 

Trafiken är naturligtvis inte jämnt fördelad 
över högtrafikperiodcrna. F n avvecklas i rikt
ning mot innerstaden cirka 60 o/o av morgonens 
högtrafik under maximitimmen, och för framti-
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den iir man sannolikt tvungen att riikna med en 
minst lika stor koncentration av trafiken. Mot
svarande förhållande gäller eftermiddagstrafiken 
i riktning utåt. Under maximitimmen skulle allt
så cirka 140 000 personer lämna innerstaden med 
kollektiva trafikmedel. För att klara hela denna 
transportuppgift med yttrafik skulle fordras en 
insats av cirka 2 000 bussar, och om all trafik 
kunde tas om hand av tunnelbanor måste minst 
140 8-vagnståg passera ut från ~nncrstaden under 
maximi timmen. 

32. DE KOLLEKTIV A TRAFIKMEDLENs 
EGENSKAPER 

Bortsett från järnvägarna, som framför allt läm
par sig för något längre resor, sker de radiella 
kollektivresorna i Stor-Stockholm med tunnel
banor, förortsbanor och bussar. Endast tun
nelbanorna har den höga transportkapacitet på 
dc inre sträckorna som man generellt måste krä
va av framtidens radiella kollektivleder för att 
dc skall kunna ombesörja en tillräckligt stor an
del av de dagliga arbetsresorna. En tunnelbana 
av stockholmstyp kan i praktiken med nuvaran
de standard i fråga om maximal turtäthet och 
tåglängd mm transportera cirka 30 000 passa
gerare per timme i den mest belastade riktning
en, medan varken en förortsbana på egen banvall 
men utan tunnelbanornas korsningsfrihet eller 
en tvåfilig helt planskild expressbussled kan nå 
upp till mycket mer än hälften av denna kapaci
tet. Bussar eller spårvagnar som trafikerar gatu
nätet drabbas under högtrafiktid av samma olä
genheter som bilarna. Detta gäller delvis även vid 
trafik i reserverad fil (exempelvis i plankors
ningar). Trafikstockningarna förlänger restider
na, nedsätter transportkapaciteten och leder till 
att tidtabellerna förrycks. Konkurrensen med bi
larna mit utrymme minskar framkomligheten i 
gatorna för dessa och påverkar den avvägning 
mellan individuell och kollektiv trafik som tra
fikplaneringen eftersträvar. Trafikledsplanens 
kontrollberäkningar av efterfrågad och tillgäng
lig kapacitet i olika snitt har visat, att trafik!ryc
kct år 1990 blir så stort i infartslederna att J}essa 
inte med i övrigt oförändrade förutsättningar 
kan svälja den trafikökning som skulle uppkom
ma om en i regionplanen ingående tunnelbana 
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slopades och ersattes med busstrafik i gatunätet. 
I så fall skulle det antingen behövas nya biltra
fikleder eller också finge bilismen dämpas hår
dare än som ansetts godtagbart i trafikledspla
nen. Båda alternativen skulle direkt påverka ba
lansen mellan utrymmet för rörlig trafik och för 
parkering och måste indirekt få sådana konse
kvenser för markutnyttjandet i innerstaden, att 
den i regionplanen eftersträvade stadsstrukturen 
och lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser 
inte skulle kunna uppnås. Om man inte vill in
troducera helt nya trafikmedel såsom cnskens
banor (t ex Alwcg) eller anlägga särskilda från 
det övriga trafiknätet planskilda expressbussle
der eller förortsbanor blir det därför nödvändigt 
att bygga ut tunnelbanesystemet 

Som ett alternativ till tunnelbanor för att åstad
komma tillräcklig kollektiv transportkapacitet 
utan att inskränka den individuella trafikens re
dan begränsade utrymme har enskensbanor till
dragit sig uppmärksamhet i den allmänna debat
ten. Det har ansetts förhållandevis enkelt att i 
den befintliga stadsbyggnaden infoga moderna 
cnskcnsbanor ovan jord eftersom de i motsats till 
dc gamla högbanorna i t ex Berlin och Chicago 
kräver ett relativt litet utrymme och kan utfor
mas på ett stadsbildsmässigt mindre avskräckan
dc sätt. I ytterområdena skulle enskcnsbanorna 
i viss män ge större frihet att disponera marken 
än banor som skär rakt igenom samhällena i 
markplanet. Det har också hävdats, att enskens
banorna är snabba, tysta, bekväma och därmed 
minst lika attraktiva som tunnelbanor. 

I innerstaden skulle en enskensbana på pelare 
ovan gatunivån på många håll otvivelaktigt vara 
byggnadstekniskt enklare och billigare än en un
derjordisk bana, i synnerhet där arbetena måste 
utföras från ytan. Högbanornas byggnadstekniska 
och ekonomiska fördelar skulle dock kunna nyt
tiggöras endast där man har frihet att viilja en 
striickning som varken inkräktar på kvartersmark 
eller nödviindiggör speciella anordningar för att 
kompensera det bortfall av utrymme som stöd
pelarna orsakar i gatunätet. De förmånligaste 
sträckningarna vore längs motorvägarna och 
möjligen vissa huvudtrafikleder i innerstaden. 
Emellertid bör stationerna ha omedelbar kontakt 
med dc viktigaste resmålen och med befintliga 
tunnelbanor och järnvägar samt lokalbussnätet 



om kollcklivtrarikcn skall va ra konkulTensd ug

lig gentemot den individ uella tmfikcn . Inners la
dens motorviigar har ej direktkon takt med dc s to

ra r csmMcn. Vissa hu vud!I·nfiklcdcr nfu· djupare 

in i arbetsområdena, men cnskensbanor torde 

iindå bara undan tagsvis kun na ges sådana s!I·iick

ningm· i det tii tarc bebyggda stadsom nidet som 
fyller rimliga kt'av p:\ goda sta tionsliigen, såvi da 

inte banol'l1a diir dras i tun nel. I stt fall kan 
sll·iickningarna bli likvii t·diga med tunn elbanor

nas men cnskensbanot· blir in te helle r billigare 

a tt anliigga. Stadsbi ldsmiissigt måste högbanor c t·
bjuda pt·oblcm, siirskill i inn ct·s tadcn. E n nackdel 

iir ocksil all s ta tionerna, som krävct· stor t utrym
mc, lat· mycket vii t·dcfullat·c y tor i a nspr:"tk niir 
dc placet·as ovan jord iin tunnelban ornas und ct·
jordiska sta ti oner. Det iit· iivcn oundvikligt, nll 

högban or inte bara i inners taden ulan iivcn i yl
lc romr:'ldcna blit· en n y s törningsidilla föt· intill

Jiggande hus på grun d av buller och insyn fn'l n 

ll\gcn och s kuggverkan från lwnslr uklionc r na. 

E ns kcnsbnn or medför ocks:'t en rad specielin 

tekniska problem, som iinnu inte k unn at lösas hell 
lillfrcdsslii lla ncl c. Del gii llct· friims t viixlarna, som 

Alwcgbana i 1'okyo. 

kriivc r ganskn lång om liiggn ingstid, men också 

banundcrh:'\ llet och nödu!I·ymningen av vagnar 
del driftsavbrott är bcsviirligare än vid tunnel

banor. Tillsvida re har cnskensbanor p r övats alll

för litet i r egulj iir drift under förhållanden som 

kan jiimställas med dc i Slockholm rådande för 

att det skulle vara möjligt alt förorda sl\dana ba
not· fnunföt· en viclm·e utbyggnad av det seelan 

liinge tt·afikeradc och viiifungerande tunnelbane
syslemet. Skiil för en s:'\dan t·ekommendalion vm·e 
s ig generellt eller för elen (l\ t· 1 956) n:'tgol mera 

detaljerat undct·sökla slt·iickan mellan Solna och 

cilyomd trlet torde inte finn as. Dii t·ernol kan del 

inte uteslutas, a lt enskensbanor pft liingre sikt och 
för speciella uppgifter kan fy lla en funktion iivcn 

Slockholmsomr:'\det, L ex som förbindelseiii nk 

mellan i nner sta den och en slodlygplals. I en 
s tad som rationaliset·at sitt kollektiva huvudtra
rikn iil s:\ alt d et enbal'L beslfu· av jäl'l1viigar och 

tunnclba not· bör man emellertid under alla för

hållanden beLlinka sig inna n man inför y llcrli

garc cll transportsyslem av hell ny typ m ed e tt 

annal slags anliiggni nga r och annan vagnmateriel 
som inte kan anviindas på de övriga banorna. Man 
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förlorar möjligheterna till direkt samtrafik och 
går också miste om vissa andra stordriftfördelar, 
bl a på ban underhålls- och verkstadssidorna. 

Ett till synes mera realistiskt alternativ till tun
nelbanor vore ett system av expressbussleder 
mellan innerstaden och ytterområdena. Man skul
le kunna kombinera tunnelbanornas fördelar i 
det inre stadsomrädet, dvs förmågan att snabbt 
transportera mänga passagerare till och frän city, 
med busslinjernas fördelar i ytterområdena, dvs 
möjligheten att med ett förgrenat nät täcka stora 
områden, så att mänga människor kunde resa di
rekt frän bostaden utanför tullarna till arbetet i 
city utan något byte. Anläggningen skulle i viss 
utsträckning - lättare än när det gäller tunnel
banor- kunna anpassas efter kapacitetsbehovet; 
de korsningsfria busslederna skulle ges ett mind
re antal filer på de yttre sträckorna än i centrum 
och överhuvud taget ej byggas längre ut än nöd

vändigt med hänsyn till det vanliga väg- och ga
tunätets möjligheter att svälja busstrafiken. I det 
senare hänseendet skulle dock skillnaderna jäm
fört med tunnelbanelösningen ej bli särskilt sto
ra, eftersom det närmast gäller de områden där 
tunnelbanorna kompletteras med anslutnings
busslinjer. På det hela taget är det en diskutabel 
vinst att anpassa investeringarna efter behovet 
av kapacitet på relativt kort sikt, om det inte är 
lätt att senare komplettera anläggningarna för 
att öka kapaciteten, vilket inte är fallet när en 
bussled dragits fram genom tätare stadsbebyggel
se. Tunnelbanorna har i själva verket ett bety
dande försteg i detta avseende, eftersom de fasta 
anläggningarnas kapacitetsreserv kan nyttiggö
ras förhällandevis billigt genom att vid behov ut
öka vagnparken och eventuellt även öka den nu
varande maximala turtätheten genom förbättrad 
teknisk utrustning. 

På grund av ventilationsproblemen i motortra
fiktunnlar skulle det vara mindre lämpligt att 
ordna underjordiska stationer i större utsträck
ning. Man kan naturligtvis komma tillrätta 
med detta problem genom att använda träd
bussar, men om man vill eliminera bytena till och 
frän anslutningslinjer i ytterområdena fordras 
ett omfattande luftledningsnät. Man skulle också 
i detta fall få en svär brist på reservbussar, som 
kan sättas in vid strömlöshet eller andra drift
störningar. Även av andra skäl synes bussleder-
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na endast i undantagsfall kunna föras fram i tun
nel, om de skall kunna ekonomiskt mäta sig med 
tunnelbanor. I stället måste man tänka sig att föra 
dem på viadukt med alla de komplikationer en 
sådan lösning skulle föra med sig i innerstaden. 
Korsningsfriheten skulle göra busstrafiken obe
roende av störningar frän annan trafik och den 
skulle därför i normala fall vara snabb och re
gelbunden även på de centrala sträckorna, men 
den skulle till skillnad från tunnelbanorna vara 
lika utsatt för snö och halka som trafiken i det 
övriga gatunätet. 

Busslederna erbjuder visserligen inte så mänga 
nya tekniska problem som enskensbanorna, men 
jämfört med tunnelbanor har båda systemen vissa 
gemensamma svagheter. Det gäller främst sträck
ningarna i innerstaden och störningarna för intill
liggande bebyggelse samt verkningarna på stads
bilden, där breda bussleder med utrymmeskrävan
de hällplatser på viadukt måste bli ännu mera be
svärande än högbanor på pelare. Friheten att dra 
lederna genom stadsbebyggelsen till innerstadens 
främsta resmäl är begränsad både av fastighets
ekonomiska och estetiska skäl. För att standard 
och kapacitet skall bli åtminstone någorlunda 
jämförliga med vad en tunnelbanelösning ger mås
te man acceptera mycket stora ingrepp i de mest 
känsliga partierna i centrala innerstaden. Detta 
förhållande, som kanske framgår klarast om man 
söker göra sig en bild av hur en fyrfilig bussled 
frän sydost mot city på viadukt över Strömmen 
och längs Skeppsbron skulle te sig, gör det uteslu
tet att ens överväga ett bussledsalternativ om inte 
de ekonomiska vinsterna är så stora att de uppvä
ger alla nackdelar. Att så inte kan vara fallet synes 
tämligen självklart, men kommitten har ändå gjort 
schematiska jämförande kalkyler av anläggnings
och driftkostnader för bussleder respektive tun
nelbanor mellan innerstaden och vissa ytterområ
den som nu saknar tunnelbana. Kalkylerna bekräf
tar att en trafikförsörjning med bussar på särskil
da leder ger större årskostnader än med tunnel
bana och bestyrker därmed ytterligare att buss
försörjning inte kan ses som ett fullgott alternativ 
när det gäller att lösa de stora trafikuppgifter som 
är att förutse. Av stor betydelse för driftekonomin 
är att busstrafik är mer personalkrävande och 
inte erbjuder lika stora möjligheter till framtida 
teknisk rationalisering som tunnelbanetrafik. 



33. KRAV PÅ KOLLEKTIV TRAFIKSTANDARD 

331. Innehörden av trafikstandard 

I för egående avsnitt ha r konsla tera ls a ll det ra
diella kollckli vlrariksyslcmcl i Stor-Slockholm 
bör· utbyggas med nyn tunnelbanor till dc y ttcr

omr:1dcn som nu saknar högkl ass ig kollekt iv tra

fikförsörjning men som kommer a lt ha ett a lltför 

s tort trafikunderlag för· att kunna klara s ig med 

dc nuvarande trafilon cdlcn, i befin tligt skick el

ler· upprustade. Sjiil vfalle t finns de t inga exakta 

m&lt p:' d en tra rikcft crfr·hgan som kriiver tunnel
bancförsörjning; d et blit· i sjiilva ver·kct en fr·&ga 
om vilken standard man v ill er·bjuda kollcktiv

trafi l;antcrna, iivcn om man naturligtvis iit· bun
den av tunn clbanor·nas tekn iska egenskaper· v id 

vale t av standard. Kr·aven mhste siiltas s:' höga att 

rl c kollektiva tr·afikm edlen kan hi1vda s ig i kon

kmrensen med den egna hiten siirsldlt för :u·bets

resor till och fr :'t n inn er staden. Det betyder all 
man av samhiillsekonomiska och andra skiil kan 

behöva göra avka ll p f1 i och för s ig berii lli gadc 
önskemftl betr·iiffande d riftekonomin. 

Innan man bestiimnrcr· övre och undre gr·iinscr 
för d en folkmi1ngd i e tt y llc romn'tdc som bör bc

tjiinas med en tun nelbana - vilket allt s:'\ iir e tt 

siill all kva ntitati vt uttrycka vad kvalit etskraven 
sammantaget inncbii r· - m:'\s lc man diirför· ange 

d essa krav. Dc a\·se r sild ana k\·alilctcr som man i 
allm iinh ct s:unmanfaltar i begr·cppcl »ll·ari kstan
dar·d~ och dc viktigas te kan grupperas eft er om 

dc sammanhänger med trafiknätets struktur (lin

jenätets maskvidd och sla lionsavsthnd, uppsam

lingsförmilga i y llcromr:1dcna, spridnings förm:'tga 
i innersladen och bylcsmöj lighclc r ), trafik eringen 
(rcshas tighc l, rcgulal'itct, tul'lä lhct och diirmcd 

Yiin letidc r}, vagnmatuielens bekvämlighel (silt
p lalsandcl, vagnarnas tekniska utformning, upp
vii rmnin g och ven t ila tion, frihet frhn hiiftiga in
bi'Omsningar, kr·iingni nga r· osv), stationernas be
k uämligllel (r·cgnskydd, rulltr·appor, b iinkar, kios
ker· och automater), lrafiksiik erhel och h ygieniska 

förhållanden ( frihe t frhn buller och avgaser). 
I de lta sammanhang bör ocks& taxepolitiken 

n iimn as, liven om den inte i fö r·s la hand iir en 
slandard faklor . E tl liillövcr skhd ligt laxesystem 
hör till s landar·dkravcn , men laxefrågorna falle r 
utom mmcn för lunnclbanckommillcns uppdrag. 

i\Iålsällningcn i fr:'lga om lnl fiks landm·dcn har· 
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stort inflytande på driftens ekonomiska resultat. 
Detta gäller särskilt om platsutbudet i förhållan
dc till efterfrågan samt andelen sittplatser av det 
totala antalet platser i vagnarna. standardfrågor
na har studerats av en särskild arbetsgrupp inom 
spårvägsbolaget Dess förslag till normer för vis
sa standardfaktorer har uppställts med ledning 
av en attitydundersökning bland invånare i Stor
Stockholm, svaren på en enkät om trafikstandar
den vid utländska lokaltrafikföretag och över
slagsmässiga kostnadsanalyser. Dc har i dc delar 
som gäller tunnelbanorna varit vägledande för 
tunnelbanekommitten, som emellertid även upp
ställt egna standardkrav, särskilt i fråga om tra
fiknätets uppbyggnad. Avgörande har därvid va
rit de för planeringen i Stor-Stockholm grundläg
gande allmänna stadsbyggnadsmässiga och trafik
politiska tankegångarr.a samt överväganden om 
de ekonomiska konsekvenserna av skilda stan
dardkrav. 

332. Trafiknätets struktur 
Hög transportstandard skulle i fråga om tunnel-
banenätets uppbyggnad kräva ringa maskvidd 
och korta stationsavstånd, god uppsamlingsför
måga i ytterområdena och spridningsförmåga i 
innerstaden samt bekväma bytesmöjligheter mel
lan olika linjer. Det är självklart, att vissa av 
dessa krav kolliderar med andra i och för sig 
lika berättigade standardkrav, exempelvis korta 
stationsavstånd med hög reshastighet 

I ytterområdena blir stationsavstånden bero

ende av den stadsplanemässiga utformningen av 
bebyggelsen kring banan. Det kan inom äldre om
råden bli nödvändigt att lägga stationerna tätare 
än inom de senare bebyggda delarna för att 
man inte skall få alltför långa gångvägar för de 
boende inom en stations trafikområde. Kortare 
stationsavstånd sänker självfallet reshastigheten. 
Vid nyexploatering bör man eftersträva att gång
vägsavståndet till stationen normalt inte över
skrider 500 meter från flerfamiljshus. På längre 
avstånd från stationen kan enfamiljshus gruppe
ras. Där större höjdskillnader än normalt före
kommer bör gångvägsavstånden vara mindre, me
dan man i gynnsamma fall bör kunna acceptera 
större avstånd om det inte anses ekonomiskt 
rimligt att välja de angivna gränserna. önskemå
let om god uppsamlingsförmåga i ytterområdena 
tillgodoses genom anslutningsbussar och i mindre 
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utsträckning genom förgrening av banan. Det 

bör observeras att endast de inre delarna av ett 
till ytvidden snabbt expanderande Stor-Stock
holm överhuvudtaget kan utrustas med så effek
tiva kollektivtransportmedel som tunnelbanor. 
Detta kan vara ett skäl att hålla markutnyttjan
det inom tunnelbanebetjänade områden så högt 
som man med hänsyn till andra standardkrav 

kan tillåta. För anslutningsbussar till tunnelbana 
bör hållplatsavstånden vara 400-600 meter bero
ende på bebyggelsens täthet och det lokala väg
nätets utformning. 

Tunnelbanorna har till huvuduppgift att ge yt
terområdena god direktkontakt med det stora 
centrala arbetsområdet, dvs city och de därmed 
sammanhängande områden, som domineras av ar

betsplatser. stationslägena bör väljas så att syste
met som helhet täcker större delen av det centra
la arbetsområdet med ett gångvägsavstånd på 
högst 400 meter till närmaste tunnelbanenedgång. 
Det centrala arbetsområdet har en sådan storlek 
att flera stationer behövs på varje bana genom 
området. Banorna bör ges sädana sträckningar 
att citykärnan nås från yttersektorn utan större 
omvägar. Samtidigt bör de, när de passerar ge
nom innerstadens övriga delar ges välbelägna sta
tioner där, så att också dessa stadsdelar får god 
kontakt med det centrala arbetsområdet och Stor
Stockholm i övrigt. Vid valet av innerstadssträck
ningar bör man även beakta värdet av att fä an
knytning till viktigare perifera arbetsplatskon
centrationcr, nöjes- och inköpscentra, järnvägs
stationer, idrottsanläggningar etc. En god sam
verkan mellan tunnelbanor och ytnät bör likaså 
efte:!'!trävas. Linjesträckningar, stationsavstånd 
och s.ntionslägen bör väljas med hänsyn till möj
ligheterna att avlasta ytnätet. 

Ett system av radiella tunnelbanor - Stor
Stockholm torde inte inom överblickbar tid få 

den struktur och folkmängd som kan motivera 
ringbanor - som har till huvuduppgift att ge yt
tersektorerna och innerstadens bostadsområden 
förbindelse med det centrala arbetsområdet, mås
te även fylla uppgiften att ge god kontakt mellan 
områden vid de olika banorna både i innerstaden 
och utanför tullarna. Tunnelbanenätet bör där
för planeras så att man frän varje station vid en 
bana når varje annan station i hela nätet utan att 
göra mer än ett byte. Ju större del av trafikanter-
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na i yttersektorerna som betjänas av anslutnings
linjer till tunnelbanorna, desto angelägnare blir 
det att banorna direkt når så många resmål som 
möjligt i innerstaden för att trafikanterna skall 
besparas ytterligare byten. Man kan vidare önska 
att den innersta stadskärnan, där man gärna pla
cerar verksamheter och institutioner, som har be
tydelse för hela storstadsregionen och utnyttjar 
hela den stora arbetsmarknaden, skall kunna nås 
direkt från alla håll. En lösning med en för samt
liga bansystem gemensam station i city med
för vissa problem, eftersom belastningen såväl på 
plattformarna och de interna förbindelser, som 
utnyttjas vid byte mellan de olika banorna, som 
på ytorna för gångtrafik kring stationen kan 
bli mycket hög. Man måste vid stadsplaneringen 
och stationens projektering ta stor hänsyn till 
gångtrafikströmmarna. Det är en fördel om man 
kan ge möjligheter att byta mellan olika banor 
också vid andra stationer. 

Ett annat önskemål som gäller tunnelbanesyste
mets uppbyggnad är att eventuella grenstationer 
och vändstationer ej ligger alltför centralt, helst 
utanför innerstaden, då trafiken utanför dessa 
stationer nödvändigtvis måste bli glesare och det 
är angeläget att turtätheten på innerstadssträck
ningarna blir hög så att banorna blir attraktiva 
även för lokala innerstadsresor. Systemet bör vi
dare kunna byggas ut successivt och ge största 
möjliga valfrihet i fråga om tidsföljden mellan de 
olika banorna. Det är viktigt att nätet även i mel
lanskedena före full utbyggnad kan fungera klan
derfritt och ge berörda områden god trafikför
sörjning. Till kravet på successiv utbyggnad hör 
att systemet skall vara möjligt att komplettera, om 
utvecklingen efter den nu aktuella planerings
periodens slut motiverar det. 

Vid val mellan alternativ som i övrigt är lik
värdiga blir kostnaderna ofta avgörande. Till 
byggnads- och fastighetskostnaderna måste man 
vid en jämförelse lägga det kapitaliserade värdet 
av driftkostnaderna. Profil- och korvstandarden 
påverkar hastigheten och kostnaderna för elkraft 
och underhåll, och stationernas djupläge påver
kar kostnaderna för de vertikala transporterna 
(rulltrappor, hissar). Det är emellertid att märka 
att de praktiska genomförandeproblemen inte säl
lan bestämmer bansträckningarnas detaljer och 
att t ex valet mellan tunnel- och ytläge är en 
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fråga, där stadsplanernässign kvalitetskrav eller 
markanvändningen ovan och under jord kan väga 
tyngre än kostnadsskillnader för banan. 

333. Trafikeringen 

De trafikstandardkrav som gemensamt kan hän
föras till trafikeringen avser främst reshastighet, 
regularitet, turtäthet och därmed väntetider. 

Inom större delen av Stor-Stockholm bör det 
vara möjligt att med kollektiva trafikmedel fär
das från bostad till central arbetsplats på högst 
omkring 45 minuter. Med rimliga antaganden om 
gång- och väntetid innebär detta att från varje 
station i ytterområdena skall man kunna nå en 
station i city på högst 30 minuter. (Det torde inte 
kunna undvikas att man från vissa med anslut
ningstrafik betjänade områden får något längre 
totala restider till city än 45 minuter.) Ytterom
rådena betjänas främst av tunnelbanor och järn
vägar, två trafikmedel med väsentligt olika räck
vidd. En tunnelbana är ett typiskt närtrafikmedel, 
som genom snabb acceleration och inbromsning 
kan hålla en relativt hög fart trots korta stations
avstånd, medan en järnvägslinje fordrar längre 
sträckor mellan stationerna och i gengäld kan er
bjuda en betydligt högre reshastighet I någon 
mån kan båda trafikmedlens egenskaper kombi
neras genom att tunnelbanor utanför den tätare 
stadsbygden, inom områden som av stadsbygg
nadsskäl inte lämpligen kan helt utnyttjas för tä
tare stadsbebyggelse, förs fram på längre sträckor 
mellan .bebyggelsekoncentrationer utan mellan
liggande stationer. Tunnelbanor och järnvägar 
kompletterar varandra i en stadsbygd som Stor
Stockholm med en relativt sammanhängande be
byggelse endast i de centralare delarna och utan
för dessa klart avgränsande samhällen kring järn
vägsstationerna. 

De delar av Stor-Stockholm, för vilkas kollek
tiva trafikförsörjning nya tunnelbanor kan kom
ma ifråga, ligger liksom de nuvarande banornas 
trafikområden i huvudsak inom ett avstånd av 15 
km från city, och därför bör medelhastigheten 
inklusive stationsuppehåll vara minst 30 km/tim 
på hela tunnelbanenätet. Vid modern tunnelbane
drift kan man nå en medelhastighet av 35-50 
km/lim, beroende huvudsakligen på stationsav
stånd och linjernas kurv- och lutningsförhållan
den. Möjligheterna att med lättare vagnmateriel 



och and m tekniska förbättl"ingar höja has tigheten 
studeras kontinuerligt. Om delta går a ll göm, kan 

man a lltså ulan a lt sänka kmvcn på kort reslid 

från city till ytterstationerna förlänga banorna. 

överhuvudtaget få r man inte uppfa lla 30-minutcrs

gränscn som i alla lägen bindande för planering

en. Del blir i varje siirskilt fa ll fd\ga om en av
vägning mellan önskcm:Uet atl e ffektivt utny ttja 
det snabba och siikra trafikmedel som tunnelba

nom a utgör och kravet på km·ta •·estide~·, god silt

platsstandard osv. 

E ft ersom tun nelba norna övcntllt gfu· fra m p li 

egen banvall, helt skilda från övrig trafik, påver

kas dc ej av s tockningar och andm störningar i 
viig-och gatutrafiken eller i långväga järnviigstra
fik på sam ma spår. Man kan därför uppn1\ en hög 

regularitet. Tunnelba norna iir överlägsna a lla and

•·a lokaltrafikmedel i delta avseende. Dä•·lill bi
dra•· ocks1\ den relativt sto•·a okänsligheten för 

vlidcrlcksinflytandcn , t ex s nö, is och dimma. 

Intervall mellan tågen på 15 minute r p1\ varj e 

tunn elban egren torde kunna bcll·aklas som liigsta 
s tandard under dagens l:'gtrafiktid . Den tidigm·c 

omnämnda attitydundersök ni ngen vism· alt en för
bättrin g av nuvarande lul"läl hct ä r ett framträ

dande önskcmi'tl. Den lurtkilhet som upprällh :'l lls 

på dc ccnlmla delarna under högtrafiktid på fulll 

utny lljadc bano1· är i princip bestämd av banor

nas max im i kapacitet, som i sin tur beror bl a på 
signalsystemet och uppehålls tiderna på sla lione•·
na. När det giillcr dc yttre bandelarna kan en 
standa•·dhöjning ås tadkommas genom alt man fö•· 
ut ett större antal låg till y llre ändsta tionen. Un

der 1:'\glrnfi kti d bes tåms lurtätheten i tJ·afi kområ

dels yllrc delar av det ovan angivna slandardkra

YCt, högst 15-m inulc•·sintcrvall . Genom en tätare 
trafik med kol"ta, enmansbetjänade t:'\g kan stan
d arden under l:,gtrafiktid i vissa fall ökas ulan 

men för dl"iflckonomin. 

334. Vagnrualcriclcns bekvämlighet 

Den gr ad av bekvämlighet vagnmaterielen kan 

erbjuda ber or på sådana förhå llanden som s ill

p latsandcl, vagnarnas tek niska utformning, upp

värmning och ventila tion, fl"ihct f1·å n hi.ifliga in
b•·omsn i ngar, k r iingn i ng::u· osv. 



I nuvarande vagnar på Stockholms tunnelbana 
är andelen sittplatser cirka 35 o/o av hela antalet 
platser, ett värde som internationellt sett är 
ganska högt (Paris cirka 17 %, Moskva och Lon
don cirka 25 %, Toronto cirka 32 %). Efter
som tågen i regel inte ens under högtrafiktid är 
fyllda på yttersträckorna har nu ungefär 45 % 

av passagerarna där sittplats i den mest belasta
de riktningen under topptrafiktinunen. Det är 
dock ett angeläget standardkrav att förse ett stör
re antal passagerare med sittplats på de längre 
sträckorna. Detta mål kan i princip nås på flera 
sätt: genom ökad turtäthet, längre tågsätt eller 
vagntyper med större andel sittplatser. Vid en ut
glesning av boendet får man också möjligheter 
att höja standarden i den mån man inte väljer 
att utnyttja kapaciteten genom att påföra banor
na ett nytt trafikunderlag. - När det gäller korta 
resor är det inte lika angeläget att kunna erbjuda 
sittplats åt en stor andel av passagerarna. Erfa
renheten visar att många trafikanter då föredrar 
att stå. 

Med nuvarande banstandard och tekniska ut
rustning kan man inte avsevärt öka turtätheten 
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under högtrafiktid i innerstaden, medan man på 
yttersträckorna kan förbättra situationen genom 
att föra ut insatståg till ändstationerna. 

Möjligheterna att sätta in längre tågsätt än åt
tavagnarståg har studerats. På dc befintliga ba
norna kan en sådan åtgärd ej genomföras med 
nuvarande plattformslängder. En ombyggnad av 
stationerna skulle vara mycket dyrbar på under
jordssträckorna och svår även på många andra 
sträckor genom att stationerna ligger nära kur
vor, lutningar och växlar. På nya banor vore 
det givetvis möjligt att från början planera för 
exempelvis tiovagnssätt, även om man då finge 
avstå från möjligheterna att utan en genomgri
pande ombyggnad länka in delar av de nuvaran
de banorna i det nya systemet. I och för sig skul
le längre tåg ge en högre kapacitet och samtidigt 
också flera sittplatser. Kapacitetshöjningen är 
dock ej proportionell mot tågförlängningen. Det
ta beror på svårigheten att få en jämn trafikant
fördelning i långa tåg, de sannolikt något längre 
stationsuppehållstiderna samt signalsäkerhetskra
vet på vissa avstånd mellan tågändarna. Frågan 
bör undersökas närmare men det kan dock finnas 



skii l för a tt vid byggand et av en hell n y bana göra 

vissa förber ed elser för framlida an vHndning av 
l ex tiovagnståg. 

Den :Herståcnrl c möjli gheten all erbjud:• passa
gerama fle t· sillpla tser genom vagnty pe1· med 
stön ·e sillp latsandel har vissa hcgr Hnsningat·. ö kas 

andelen sillplatser utan slön ·e förHudringar i 

övrigt av Yagnarna sjunke t· passagentrantale t per 

vagn och dHrmed mins kas kapac ite ten om inte 

lurt:ilhetcn samlidi ~:,rt kan ökas. Della bc t·or inte 

bara på a lt s illplatser Hr mcm s kry mmande 
iin s tåpla tser ul an iivcn på a ll del tar liingt·c 

tid fö1· passagera t·n a all komma i och ut· en 
vagn ju slön ·e and el s illplatser den ha r. Niir 

s la lionsuppch :'\ llcn förlHngs sjunke t· genomsnitts
hastigheten och lurinte r vallen mås te förUingas 

om banans kapacitet redan Hr fullt utny ttjad . 

lllöjlighctcma all undet· högtrafiklid mera av

sevHrt öka sillplatsandelen i vagnarn a förefal
ler diit·för begr Hnsadc. D:'\ denna slandm·dfd lga 
emellel'lid ii•· viiscnllig, v ill lw mmiltcn uncl cr 

sh·yka nödviindi ghe len av a ll nHt·mm·c s tudi er 

görs. In om spå r viigsbolaget p l\gi\ r en unelersök
ning av olika möjligh clc t· a ll öka si llplatsantalet 

genom en öknin g a\' vagnbrcdden , olika planlös

ningar och dörra r rangemang samt Hndrad s ill

pla ts utformnin g. E n strih·an hiirvid Hr a ll om möj

ligt höja s illpla tsandelen p :'\ en ny vagntyp från 
nm·aran dc c irka 35 'lo till 40 :'t 50 ?'o . 

335. stationernas bekvämlighet 

I fordringarn a p ft ett all rakli vl kollektivtrafik
syslem ing:l r de l ocksl\ a ll s tati onsan ordningar

na ii r sf\ bckviima som möjligt. Del bör vara möj

ligt alt hekvH mt komma till slaliun ema (rulllrap
pot·, hissar, rullande gftngban or ), all kunna sit la 
skyddad fr:l n viider och vind (biinkar, r egn
s kydd) , alt sn:\bbl kunn a passet·a genont spiitT

Iinj en (a utomalspiirnu·, enkelt biljc llhanlel'ings

system), a lt ff• upplysningar om tidtabell, trafi
keri ng mm (lä ll:'\tkomli gl infonnali onsmalcria l, 

högtalare) och all kombinera Yiintan med nöd
vii nd iga ii r enden (ki osket·, automater, toalcllcr ). 

I ft·åga om möjli ghe terna all n:'\ en s ta ti on bör 
de l ihågkommas a ll kollek Ii virafik ens passagem
r e best:i t· av lt·c slont gntp pct· som kommet· till 
stationerna till fots, med bil ellCI· annal kollek
tivt t rafikm ed el. Det gHllct· a lt ge dc föt·ckomman

d c grupperna bckviim vHg till s ta ti onerna. Alli-

tydundersökningen visar, a lt anordningarna för 

byte mellan tunnelbana och anslutningslinjer p :1 

många h:lll föt·nnlcdct· missnöje - dock inte där 
by tet kan ske s:'\ hekvHml som för spå rviigslinjc 

12 vid Alvik. ö nskvHrl iit· d Ht·för a ll i s lörsta möj
liga omfattnin g h:\lla en s:'\dan standm-d och a ll 
i övrigt utrusta slnti onet·na med rulltt·appor och 

h issnr samt dHr g:'\ ngavsl:ind en och belaslninga•·
na iit· siit·skill s tora anl iigga ntllandc g:\ ngbanor. 

Vid infm·tspa rket·ingsslati oncrnn bör man Hista 

vikt iivcn vid själva p~u-kcringcns attraktivite t 
(molot·vii rrnarc, t·egnskyddnd g:1 ngbana, bevak

ning, scrvicestalion, l hg pat·kcl'ingsnYgifl) . 

336. Hygieniska förluillatulen 

Till d c hygieniskt betingad e önskemålen be
träffand e kollcklivlt·nfikcn höt· frihet fr:\ n avga

sct· och 1:'\g ljudni v:i s:1viil i vagnar som på s ta

tion ct· och liings banan. Del för sln Hmnda kr avet 

uppfylls he ll av Lunn clbanot·, och vad det senare 
angå•· hat· mnn red an n:'ttl mycket långt niir d el 
giillct· bullcrbekiim p n i ng. 

337. Trafiksäkerhel 

E n mycket hög lntfikstikcrhct iir ett sj ti lvklarl 
krav p:'\ kollcktivlrafikcn. Dc spårbundna trafik

medlen ii r i d etta avseend e övcrliigsnn alla andra, 
och genom tunnelbanornas kontinuerliga h y ttsig

nal- och tågkonlt·ollsys tcm samt dc kraftigt di
mensionct·ade vagnarna hat· t·iskcnta för kol

lisionsskador i hög grad r educera ts. 

34. L"WARTSPARKERING 

Föt· all den ko ll ektiva tra fik appar aten skall 

kunna dra till s ig slörsta tn öjliga andel av topp

trafiken över tullarna fordras a ll den blir ell 

nllraklivl allernaliv till den egna bilen iivcn för 

trafikanter fr:'\ n onmi d cn ulanför lunnclbancstn
li onernas di relda influcnsomt·åde. E tt ri kt för
gt·enat n ii l av anslutningslinj er iir ett av m edlen 

fö t· all n:'\ delt a mfd , men del torde inte kunn a 
und vikas all Iurtii ihe len i glesare bebyggda om
t·:\den i miinga fall blit· I:lg. E n v iss koncentra
tion nv ans lutningslinjerna fordras, men d etta 

måste ske pi\ bekostnad av gfmgavsl:'tnden till ntir

maslc hållplats, vilka kan bli ga nska långa. För 
mflnga boende i omr:i den med kollektiv trafikför
söt·jn ing av denna ty p kan del bli na tu rligt a lt 
böt·ja en resa med den egna bilen, men om res

målet ligger inom del centrala arbetsområd et el
ler andra områden, d Ht· tillgången på bilplatser 
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Infartsparkering i Clevclancl. 

är snävt bcgriinsad och koslnadcl'lla för hcldags
parkcdng dä1·för kommer a ll bli mycket höga, 

kan det ofta bli atll·aklivl a ll parkera vid en s ta
tion på tunn elban:m och fort sHUa resan med den

na. Detta giiller naturligt vis fmmför allt arbcls

l'esor, som ju normall fö re las under lopp lrafik, 

d:\ fmmkomligheten pfl viigar och galor knappast 
n:'tgonsin kan bli lillfi·edssliillande. 

Infartsparkeringspla tser ha1· r edan ordna ts vid 

en del s tationer på dc nu lJ·afikcradc lunnelba
nol'lla, och i tra fikl edsplanen konsla lc1·as alt in
farlsparkcri ngsplatscr »lordc böm anordnas i så 
s t01· ulsll·iickning som hiinsy ncn till ex isle1·ande 
och plancmd bebyggelse medgen . l\lan utgår :'\ 
andm sidan f1·:'\n all del endast i undantagsfall 

kan komma i fd\ga a ll bygga parkeringshus för 
delta ändamil l. N iii' man vid s tadsplaneringen för
sök el· bevaka behovet av y lo1· fö1· infartsparkering 
vid lunnelbaneslalionc•· vism· del s ig emellertid 
all om hänsynen till bebyggelsen siills i frii m~la 

nnmnel, i regel endas t s m:\ parker i ngsplatscr kan 
o1·dnas in om rimligt avsl:'\ nd f1·:\ n s ta ti onerna. Ett 
ccnll·a lt läge, invid stationen, iir det naturliga 
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och riktiga fö1· flcl·talcl av dc för elag och institu
tioner som bctjiinm· stadsdelen. Infartsparkering
en iir en funkti on som sak nar direkt samband 

med den stadsdel som stati onen skall betjäna och 
s tora centrala p arkeri ngsytor splittrar dessutom 

stadsdelen och ger förliingda gångavsl:\nd. Om 

man gick in för all i s törre utsträckning bygga 

pa1·kel'ingshus skulle d et i m:'tnga fall bli Hittare 
alt onlna infartsparkering av större omfattn ing, 
men om man vill genom föra ett mera konsekvent 
program iir det nödviindigl a lt infartspm·kcl'ings

fun ktio ncn vid n:1gra stationer tillmäls samma 
vi kt som bebyggelsen e ll er alt man inriUlar siir
s kilda infarlspal"!wl'ingssla lioncr p:i. tunnelbanor
na utan di1·ckt ansluten bostadsbebyggelse. 

Inf:u·tsparkcr·ing kan komma i fråga inte bara 

vid tunnelbanorna utan även vid dc jiirnv1igar, 
som föt· dit·ckl in till city. Från många jiirnviigs
slalion et· knn man avsevii rt snabbare iin från d c 
yttre lunnclbancstationct·na nå stadskiirnan. Vad 
infnrtspm·kcringcn vid tunnelbanorna betriiffar 

bör den i första hand lokaliseras till stationer i 
niirhctcn av dc sn itt pi\ dc olika r adiella huvud-



vägarna, där kapaciteten inte längre kan ökas i 
proportion till den utanförliggande stockholms
bundna bebyggelsen. Framkomligheten försämras 
här språngvis och hastigheten sjunker. Var dessa 
snitt kommer att ligga på de olika vägarna måste 
niirmare studeras, men med stöd av den nämnda 
principen synes man kunna göra gällande att in
fartsparkeringsplatser bör ordnas dels ganska 
nära men utanför innerstadens gräns, dels vid i 
förhållande till vägnätet lämpligt belägna statio
ner längre ut. Tillgången på mark vid stationerna 
blir dock av avgörande betydelse för infartspar
keringsplatsernas lokalisering. 

Det totala behovet av bilplatser för infartspar
kering blir beroende på många faktorer, bl a an
talet arbetsplatser i de centrala delarna av Stor
Stockholm och den kollektiva trafikens standard. 
Kommitten har inte försökt göra någon beräk
ning av detta behov, men en mycket grov upp
skattning tyder på att några tusen bilplatser er
fordras i varje infartsriktning. Såväl denna fråga 
som infartsparkeringsplatsernas lokalisering bör 
dock snarast studeras i samband med den pågå
ende översynen av regionplanen och den fortsatta 
detaljplaneringen av kommunikationsnätet, efter
som det är nödvändigt att man i general- och 
stadsplaner reserverar mark för infartsparkering 
i tillräcklig utsträckning. 

Efterfrågan på platser för infartsparkering är 
än så länge låg men det kan antas att den kom
mer att växa snabbt när bostadsbebyggelsen -
och särskilt enfamiljsbebyggelsen - nu börjar 
breda ut sig över allt större ytor i Stor-Stock
holms yttre delar. Att öka platstillgången i takt 
med behovet kommer att vara mycket svårare, om 
man inte i tid när tunnelbanenätet med omgivan
de nya samhällsbildningar planeras, har reserve
rat tillräckliga utrymmen för infartsparkeringen. 
Trots att det är svårt att prognosticera efterfrå
gan så länge man inte vet hur bilvanorna kom
mer att utveckla sig i Stor-Stockholm när avstån
den växer, har tunnelbanekommitten ansett att 
man redan nu bör ställa upp en norm som man 
försöker följa vid planeringen. Det är givet att 
normen då måste sättas ganska lågt, och man får 
utgå ifrån att om behovet överskrider normen får 
man i framtiden öka kapaciteten antingen genom 
att bygga anläggningar i flera plan eller genom 
att riva äldre bebyggelse, där detta är möjligt. 

Som preliminär norm för planeringen av in
fartsparkeringar vid tunnelbanorna och järnvä
garna föreslår kommitten, att vid varje bana re
serveras plats för ~nfartsparkering av runt 2 000 
bilar i ett plan. 

35. GRÄNSERNA FÖR TUNNELBANORs 
TRAFIKUNDERLAG 

Med ledning av erfarenheter från Stockholms 
tunnelbanor och utländskt material kan man åt
minstone överslagsmässigt ange ramar för den 
folkmängd i ett område utanför tullarna som det 
är lämpligt att betjäna med en tunnelbana, när 
man önskar upprätthålla de standardkrav som 
angivits i avsnitt 33 men också beaktar kraven på 
en acceptabel trafikekonomi. Sådana övre och 
undre befolkningsgränser är naturligtvis mycket 
schematiska, eftersom behovet av kollektivresor 
till innerstaden inte är direkt proportionellt mot 
antalet bosatta i området eller ens mot antalet yr
kesverksamma av områdets befolkning utan va
rierar med en rad faktorer, främst var arbets
platserna för områdets förvärvsarbetande befolk
ning är belägna, hur stor biltätheten i området 
är, kapaciteten i motortrafikens infartsleder och 
tillgången på parkeringsutrymme vid arbetsplat
serna. 

351. Den övre gränsen 

Den övre gränsen för den folkmängd i ett ytter
område som man med godtagbar standard anser 
sig kunna betjäna med en tunnelbana utan annan 
kompletterande kollektivtrafik har- förutom att 
den beror på resbehovet och dess fördelning på 
topptrafiktid och lågtrafiktid - samband med 
tunnelbanornas tekniska kapacitetsegenskaper. 
Dessa beror på banornas utformning (lutningar, 
kurvradier mm), stationsavstånd och stationer
nas plattformslängd, vagnarnas egenskaper (acce
lerations- och retardationsförmåga, rymlighet, 

dörrarnas antal och placering mm) och signal
systemets utformning, som i hög grad bestämmer 
den turtäthet som kan upprätthållas på banan. En 
många gånger avgörande faktor är vidare sta
tionsuppehållstiderna. 

Vid tidigare utredningar har man kommit fram 
till att en tunnelbana - inklusive olika gren
linjer och anslutningslinjer - maximalt kan till
godose trafikbehovet hos ett befolkningsunderlag 
av omkring 200 000 invånare i ytterområdet. En 
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genomgliende tunnelbana från etl ylteromn~ de till 
ett annat skulle si\ ledes kunna betjäna en befolk

ning utanför innerstaden om Lotalt cirka 400 000 

p er sone r·. 
Befolkningsunderlaget 200 000 personer har an

setts vara ett maximi viirdc som ej giirna kan över

skridas. I Stockhohn har· emellertid sydbanan för 
niirvarandc ett stör-..e und erlag. Den tekniska ka

pacitctsgriinscn med d en tul'liithcl p:\ 120 sekun
d er som tilliimpas Hr dtil'lncd praktiskt taget upp
n:'\dd och utr·ymmcsstandardcn följ aktligen låg. 

Signalanliiggningarna Hr v isserligen utformade 

för att möjliggör a 90-sekundcrstrafik, men dc 

oundvikliga s törningar som beror på att s talions
uppch :'l llcn ibland blir· Hin gr·c iin enligt tidtabel
len, all olika fönu·c kör med något vaderande 
hastigheter osv, gör· det för· niir·varandc inte möj
ligt att i praktiken öka turlii thctcn niimnviirt över· 
120-sckund crslnlfik. Det bör observeras, att själv

försörjningen med arbetsplntser· i sydban ans in
fluen somr:\ dc iir r elativt 11\g, varför en bana i 

princ ip kan betjiin a ett lika s tort bcfolkningsun-

derlag med högre s tandard, om denna sjiilvför
sörjningsgrad lir högre. En tunnelbana som skall 

Uicka ett s törre y tter omn\ d c måste i r egel för

grenas eller kompletteras med e ll omfattande niit 

av ansluln ingslinj cr, n:'\got som inte ökar banans 

kapacitet. J u fl er a grenar en bana ha r desto svå

rar e bli!· del all uppr·ii tth:\lla en hög och jiimn 
lurtiiihel p fl den gemensa mma s tr·iickan . 

Den fortskridande utglesningen i Stor-Slock

holm medför all e tt yttcr omrf•de som i dag i full
byggt s kick ry mmer 200 000 inv:\nare år 1990 

rymmer en betydligt Jiigr c befolkning. Visserli

gen Hr de l troligt, a ll den tekniska utvecklingen 

kommer all höja tunnelbanor nas transportkapa

citet nl\gol bl a genom a tt man med autopilot 
kan nå all a ll a 1:'\g framför·s med samma körtek

nik men 1\ andra sidan bör sådana kapacitetsför
bii ttl'ingar siikcl'ligcn utny ttjas för a lt höja trans

portstandardcn. Kommitten finn er diil'för goda 

sldil alt liven i fmmtid en riikna m ed omkring 

200 000 in v:\ nare utanför tullar·na som övre gr iin

sen för vad en tunnelbana kan bctjiina med god-

Bilplalscrn a vid Bromrnaplan används i växande ulslräckning av inf arlsparkcrarc. 
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tagbar standard. Undantag från den regeln kan 
givetvis förekomma i framtiden, om man i något 

fall samplanerar tunnelbana och samhällsbild
ningar med högre sjiilvförsörjningsgrad. - Det 

bör kanske påpekas att den här redovisade be
dönmingen gäller banor med självständig infart 
till cityområdet Om man för samman banor från 
två riktningar till en gemensam innerstadsinfart 
är det givetvis dessa banors samlade befolknings
underlag som ej bör överstiga 200 000 invånare. 

352. Den nndre gränsen 

Den undre gränsen för en tunnelbanas trafikun
derlag utanför innerstaden sammanhänger mera 
än den övre gränsen med en rad värderingar, som 
säkerligen kommer att ändras betydligt redan un
der de närmaste årtiondena, för att inte tala om 
banans hela tekniska och ekonomiska livslängd. 
Det är här fråga om en komplicerad avvägning 
mellan standard och ekonomi och det kan åtmins
tone i vissa fall visa sig nödviindigt att sätta grän
sen lågt, antingen därför att den individuella tra
fikens leder av stadsbildshänsyn eller ekonomiska 
och praktiska skäl ej kan få tillräcklig kapacitet, 
eller därför att andra kollektiva trafikalternativ 
också skulle kräva betungande investeringar utan 
att ändå kunna lösa trafikuppgifterna annat än på 
kortare sikt. Om man finner det befogat att anord-

na tunnelbanekommunikationer vid förhållandevis 
lågt underlag i ytterområdena beror det bland an
nat på att banorna även i innerstaden kan fylla 
viktiga uppgifter. 

Utomlands anser man sig i många fall kunna 
överväga tunnelbaneförsörjning redan vid ett be
folkningsunderlag på omkring 100 000 invånare. 
Det torde knappast finnas anledning att i Stor
Stockholm fixera en undre gräns som ligger vä
sentligt över detta invånarantal. Det är rimligt 
att en viss parallellitet bör råda mellan de i öv
rigt ökade standardkraven - särskilt i fråga om 
bostadsutrymme - och kraven på kollektivtrafi
kens standard i fråga om turUithet, bekvämlighet 
(sittplatsandel m m) och regularitet, varför man 
överhuvud taget ej borde ange någon undre gräns 
för tunnelbaneförsörjning. 1\Ied nuvarande krav 
på det trafikekonomiska resultatet synes det lik
väl motiverat att siitta en undre gräns förslags
vis vid 100 000 invånare för en ny bana utan an
knytning till ett befintligt system. Om tidigare 
utförda anordningar kan utnyttjas finns det an
ledning att överväga en . ny bana redan vid ett 
Higre befolkningsunderlag. I allmänhet bör det 
emellertid vara möjligt att med enklare medel, 
förortsbanor eller bussar, eventuellt i reserverade 
filer, klara trafikförsörjningen av områden med 
lägre befolkningstaL 
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4. SEKTORINDELNING OCH RADIELL 
KOLLEKTIVTRAFIK 

41. BEBYGGELSE OCH TRAFIKFÖRSÖRJNING 
SEKTORSVIS 

Stor-Stockholms geografiska struktur och de i 
föregående kapitel angivna trafikpolitiska kraven 
på tunnelbanenätet bildar utgångspunkterna för 
en indelning i sju sektorer av det område utanför 
Stockholms innerstad, för vilket det kan vara mo
tiverat att överväga tunnelbaneförsörjning eller 
som redan har tunnelbanor. Det iir grovt sett frå
ga om de delar av ytterområdena som ligger inom 
ett avstånd av 15-20 kilometer från centrum och 
som inte har sin kollektiva trafikförsörjning ba
serad på järnvägarna från Centralstationen. Inom 
stadsbyggnadskontoret har man med ledning av 
1960 års folk- och bostadsräkning, regionplanen 
samt aktuella översiktsplaner och prognoser för 
förändringarna i boendetäthet mm gjort vissa 
antaganden om invånarantal och antal sysselsatta 
i dc sju sektorerna för åren 1975 och 1990. Dessa 
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antaganden redovisas nedan. I avvaktan på den 
pågående revisionen av regionplanen är antagan
dena delvis osäkra. I fråga om boendetätheten har 
det ansetts nödvändigt att räkna med en längre 
gående utglesning (ned till 0,5-0,6 boende per 
rumsenhet 1990) än i den gällande regionplanen 
(0, 7). Å andra sidan kan man på basis av kom
numernus aktuella planer och program räkna 
med en något större total bebyggelsevolym än 
regionplanen redovisar. BI a ger Järvafältet nu
mera bebyggelsemöjligheter som inte fanns när 
regionplanen uppriittades. Totalt för Stor-Stock
holm ger stadsbyggnadskontorets översikt ett nå
got högre invånarantal än regionplanen, nämli
gen nära 1,7 miljoner. På mycket lång sikt repre
senterar såvitt man nu kan bedöma detta invånar
antal inte någon slutpunkt i stockholmsregionens 
utveckling. Men man vågar nog anta att ett fort
satt växande och sådana strukturella förändring-



ar som i samband därmed torde komma att f OJ tg:' 
i de äldre delarna a v 1·egionen knappast kan få 

den effekten a tt kraven på den kollektiva tra:'ik

apparatcn inom d c delar av regionen som nu 
komme1· ifråga för tunnelban ep lanerin g simlic 
fö1·ändras radikalt. 

411. Västra sektorn (Tranebergsinfarlen) 

Flerfamiljsbebyggelsen i sektorn iir i huvudsak 

samlad invid den befintl iga tunnelbanans s ta tio

ner fi·ån Krislineberg till Hiissclby Strand, mc
dan övdga delar f1·iimst har karaktii rcn av vi lla
och radhusområd en. Regionplanen r edovisar i 

stort sett en ofö1·ä ndrad bebyggelsestruktur med 
en ökad bostadsbebyggelse fr ii mst i dc y tt1·e de
larna av Stockholm och på E kc1·ö. 

Den k ollekli va lm fiken i n n an fö1· s tadsg1·ii n sen 

ombesörjs av tunnelbanan med a nslulnings~pår

viig från Alvik till Nockeby och anslulnin g~.bus

snr till fler a tunnelbanestationer. MU!ar öa.Tnas 
kollektivtrafik omhiind crhas av husslinj e1· fd l. n en 
lindsta tion und er provis01·iska förh:'\l lantlcn vid 

Frid hemsplan. 

Radiella huvudlcdc1· fö r biltrafiken i sel<tom iir 

enligt regionplanen Huvuds ittleden och I>rott

ningholmsvägcn- Bergslagsvägcn . Den förra byggs 

för närvarande och kan väntas bli fiil·dig under 
1960-talc ts sis ta hälft. Den befintliga Drottning

holmsvägen får enligt Stockholms trafikledsplan 
ökad kapacitet. 

412. Nordvästra sektorn (Solnainfarterna) 

Nordvästra sektorn expanderar mycket s tarkt. 

Där ligger den enda bebyggelser eserven av någon 
omfattning inom Stockholms stad, JiirvnfHilet. 
IIcla fältet , således även de delm· som liggc,· inom 

andra kommun er, fri görs success ivt för cxploa
lcri ng under 19GO- och början av 1970-lalcn. Det 

redovisas i ,·cgionplanen som milillirområdc, och 

sektorn komme1· diirför att rymma en större be
folkning iin vad regionplanen anger. Enligt den 

dispositionsplan för J ii r vafiiltet som upprä ttades 
niir det började bli k lart att Hiltct skulle få an
vändas för civila beh ov och som godkändes av 

regionpla ncniimndcn :' r 1963, grupperas bebyg

gelsen längs grenarna av en tunnelbana från 

Stockholm i två stråk i fii ltets Hingdriktning, å t
skilda av ett grönstr:,k. Delarna kri ng E nköpings
viigcn fristti lls tidigas t fö1· bebyggelse, och för 
Stockholmsd clcn har ett generalplaneförslag ut
arbetats på grundval av dispositionsplanen. En

ligt detta Wggs flerfamiljsbebyggelse närmast 

centra vid bangren ens s tati oner och längre ut 

villa- och radhusbebyggelse i vissa riktningar. 

Även ö r-omr:, dc t i Sundbyberg exploater as med 
fl er f an1 iljsbcb y ggclsc. 

I-Iuvudparten nv Solna- Sun dbyberg utgör i r e
gionpla nen e tt sammanhiingandc tiitortsområde 
med framför a llt flerfamilj shus. Del kommer a tt 

bli fullbyggt r ela tivt sna rt. 

Kollektivtrafik en i nordviisira sektorn ombe

sörjs av SJ bussar, som betjänar Solna, Sund by
berg, Jä1·fiilla och Sollentuna, samt i viss uts träck
ning av förortst:'lg p< Vtistcråsbanan, som går i n 

till Stockholms centralstation med uppehåll i in
nerstaden vid Karlbc1·gs s ta tion. Förortsbussarna 
framförs i innc1·stadcn till sluts tationer vid Nor

ra Dantorget och Odenplan med infa r ter över 
Non ·tull, Solnabron och Karlberg. 

Regionplanen räknar i d enna sektor med en 

tunn elbana fr:'ln c ity via Kungsholmen till det nya 
bcbyggclscomr:'ldct Viisira Skogen, diir den delar 

Tabell 41. 1 B edi.imd befolkningsutveckling i västra sektorn. K älla: stadsbyggnadskontoret. 

1960 1975 1990 

Område 

l 
Arbets-

l 
Arbets- l Arbets-Invånare platser Invånare pla tser Invånare platser 

Brommaområdet (ink!. y ttre 
Kungsholmen) 75.480 20.540 67.000 25.000 61.000 25.000 

Vällingby-Hässelby 65.320 10.400 67.000 20.000 59.000 21.000 
Ulvsunda- Bällst a 13.640 15.380 15.000 16.000 12.000 19.000 
l\lälaröarna 7.000 2.660 9.000 3.000 16.000 3.000 

Summa l 161.440 l 48.980 l 158.000 l 64.000 l 148.000 l 68.000 
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1960 1975 1990 

Område 

l 
Ar bels-

l 
Arbets-

l 
Arbets-Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

Solna- Sundbyberg (exkl. 
Bergshamra) 63.060 25.880 90.000 22.000 78.000 24.000 

Järvafältets inre delar (inld. 
Bagartorp, Rissnc, Skälby) 8.940 2.970 89.000 18.000 86.000 39.000 

Summa l ?2.000 l 28.850 l 179.000 l 40.000 l 164.000 l 63.000 

Tabell 4 1. 2 Bedömd befolkningsutveckling i nordviisira sektorn. Kiilla: stadsbyggnadskontoret. 

sig i en kortare nordlig g1·en förbi Solna centrum 

till Råsunda och en sydlig som via Huvudsta och 
Sundbybergs centralar e delar nå r till ör. Båda 

grenarna skall enligt regionplanen kunna ut

sträckas till Järvafältet. Disp ositionsplanen redo
visar en tunnelbana med något annan sh·iickning 
och med gr ensta tion först vid ö r. 

Motortrafikens huvudled er i nordviisira sek-
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lom ii1· E 18 och E '1, Enköpings- och Uppsala

vägarn a, samt mellan dessa en i dispositionspla
nen fö1· Jä1·vafältet angiven länk i en framtida 

y lli'e m otor viigsl'ing. Enköpingsvägen ges en nå

gol nordligare sh·tickning än den nuvar ande och 
anknyts till Stockholms trafikledsnät vid Karl
berg. Uppsalaviigen fö1·s i sin nuva1·ande strlick
ning in till innerstaden. 



413. Norra sektorn (Roslagsinfarten) 

Inom Stockholmsdelen av norra sektorn plane
ras Stockholms universitet och viss bostadsbe
byggelse huvudsakligen med anknytning till den 
högre undervisningen. I övrigt skall denna del, 

som hör till Djurgårdsmarken, bevaras som fri
område. 

Regionplanen anger huvudsakligen flerfamiljs
bebyggelse i Bergshamra samt vid Inverness, Ke
vinge och :Mörby skog men i övrigt enfamiljsbe
byggelse inom hela sektorn med undantag för 
några flerfamiljshuskoncentrationer vid Täby 
centrum norr om Roslags-Näsby station samt vid 
Viggbyholm, Näsby Park och Hiigernäs. Den i 

regionplanen angivna markanvändningen har 
emellertid frångåtts på flera punkter i detaljpla
neringen, varigenom en i förhållande till planen 
ökad exploatering med flerfamiljsbebyggelse upp
kommer i sektorn. 1990 års folkmiingd i Täby, 
Danderyd och Vallentuna uppgår enligt region
planen till 80 000 och enligt dc kommunala pla
nerna till 114 000 invånare. Den ökade exploate
ringen i Täby sker bl a på bekostnad av in
dustriområden, vilket torde medföra en i jäm
förelse med regionplanen reducerad lokal själv
försörjning med arbetsplatser. Dc inre delarna i 
sektorn kommer att bli utbyggda i ett tidigt skede. 

Norra sektorns kollektivtrafikförbindelser med 
Stockholm utgörs av jiirnväg och busslinjer, vil
ka numera samtliga utom Vaxholmslinjen ägs av 
SJ. Järnvägstrafiken ombesörjs av den smalspå
riga Roslagsbanans båda grenar mot Rimbo och 
österskär med slutstation vid östra station. Mel
lan östra station och grenpunkten Roslags-Näsby 
är järnvägslinjen så när som på bron över stock
sundet dubbelspårig. På sträckan östra station
Djursilolms ösby framförs även Djursholmsbanor

nas tåg. Dessa betjänar Djursholm, Näshymnrådet 
i Täby samt delar av Stocksund och Danderyd. 

Den direktgående busstrafikens slutstationer i 
innerstaden ligger vid Jarlaplan och Engelbrekts
plan. Bussarna betjänar Ekhagcn och Frescati 
inom Stockholm, Bergshamra i Solna samt till
sammans med jiirnvägen Stocksund, Danderyd, 
Täby och vissa områden utanför dessa kommu
ner. Till Engelbrcktsplan går bussar på linjer 
inom Stockholm och Solna och till Jarlaplan öv
riga linjer inklusive det kommunägda Vaxholms 
Trafik AB:s direktlinje från Vaxholm. 

Biltrafikens huvudled i norra sektorn är Norr
täljevägen, som har motorvägsstandard utanför 
Dandcryds kyrka. 

Regionplanen anger inga väsentliga struktur
förändringar i sektorn. österåker och Vaxholm 
får dock en direktare vägförbindelse med Stock
holm genom Bogcsundsleden över Lidingö och 
förs därmed över till nordöstra sektorn. 

414. Nordöstra sektorn (Lidingöinfarten) 

För Lidingö förutser regionplanen en betydan
de befolkningsökning. Störrc delen av ön inne
fattas enligt planen i ett sammanhängande bebyg
gelseområde med koncentrationer av flerfamiljs
hus längs nuvarande södra banan och vid Näset. 
öster om Torsvik redovisas ett ccntrumområde, 
medan övriga bebyggda delar av ön anges för 
villa- och radhusområden. 

Kollektivtrafiken ombesörjs huvudsakligen av 
två förortsbanor i samtrafik, varav den norra 
tigs av staden och den södra är i privat ägo. Ba
norna har slutstation vid Humlegården. År 1967 
kommer den nordöstra tunnelbanan att förlängas 
från Gärdet till Ropsten, där kollektivtrafiken 
från Lidingö skall knyta an till tunnelbanan. Vis
sa områden betjänas av busstrafik direkt till Rop
sten, medan andra har anslutningslinjer till nor
ra banan med sträckning enbart inom Lidingö. 
Åtminstone norra banan torde om några år bli 
nedlagd och ersatt med busstrafik. 

Regionplanen redovisar en tunnelbana från 
Ropsten till Högberga i en sträckning som pas
serar centrum och från Baggeby nära ansluter till 
den nuvarande södra banan. 

Dc nuvarande trafikförbindelserna med Stock
holm är dåliga på grund av Lidingöbrons låga 
kapacitet, som ej tillåter någon nämnvärt ökad 
exploatering av ön. En ny dubbelbro projekteras 

för närvarande. Den utgör en del av den motor
led, som enligt regionplanen och Stockholms tra
fikledsplan skall föras in till Stockholm från 
Roslagen via Bogesundslandet över Lidingö och 
Hjorthagen till Rådmanslcden. Den beräknas i 
trafikledsplanen bli färdig omkring 1980 och där
efter ombesörja österåkers och Vaxholms vägtra
fikanknytning med Stockholm. De bägge kommu
nerna redovisas därför som tillhöriga nordöstra 
sektorn år 1990. 
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Tabell 41. 3 Bedömd befolkningsutveckling i norra sektorn. K älla: stadsbyggnadskontoret . 

1960 1975 1990 

Område 

l 
Arbets-

l 
Arbets-

l 
Arbets-Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

Frescali 1.380 1.600 2.000 7.000 5.000 21.000 
Djursholm- Danderyd (inld. 

Bergshamra och Stocksund) 28.620 7.380 44.000 13.000 46.000 14.000 
Täby 21.100 3.630 40.000 6.000 65.000 9.000 
Os tr-råk er- Vaxholm1) 9.750 2.850 19.000 4.000 - -

Summa l 60.850 l 15.400 l 105.000 l 30.000 l 116.000 l 44.000 

1) rlilmas hit1960 och 1075 men till nordöstra sektorn 1990 

Tabell 41. 4 Bedömd bef olkningsutveckling i nordöstra sektorn. Källa: stadsbyggnadskontoret. 

1960 1975 1990 

Område 

l Arbets-

l 
Arbets- l Arbets-Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

Lidingö 29.330 7.550 38.000 8.000 63.000 10.000 
Övre Gärdet och Hjorthagen 22.970 15.690 24.000 27.000 23.000 29.000 
Osteråker- Vaxholm1) - - - - 21.000 4.000 

Summa l 52.300 l 23.240 l 62.000 l 35.000 l 107.000 l 43.000 

1) räknas Ull norra sek torn 1960 och 1975 men hit 1990 



415. Sydöstra sektorn (Danvikstullsinfarten) 

Inom stockholmsdelen utanför Danviksbron 
och huvuddelen av Nacka (Sicklaön) längs 
Värmdövägen dominerar flerfamiljsbebyggelse 
helt. Längre ut finns vissa hyreshuskoncentratio
ner främst i Björknäs och i Gustavsberg. De inre 
delarna av sektorn både inom Stockholm och i 
Nacka rymmer även stora industriområden. I öv
rigt består bostadsbebyggelsen huvudsakligen av 
enfamiljshus, och utanför Skurusundet är fritids
bebyggelsen omfattande, vilket leder till att tra
fikbelastningen i denna sektor sommartid är sär
skilt stark. Regionplanen redovisar en fortsatt 
utveckling av den fasta bosättningen med hyres
husbebyggelse i Nacka och Björknäs samt Dre
vinge- och Fisksätraområdcna. Stora delar av 
denna bebyggelse väntas enligt regionplanen vara 
färdigställda under sextitalet. Norr om Lillängen 
anges ett centrumområde. Inom Saltsjöbadcn, 
som i övrigt endast upptar cnfamiljsbebyggelsc, 
visas en hyreshusgrupp vid Igelboda. 

Den kollektiva trafiken ombesörjs av en privat
ägd järnväg, Saltsjöbanan, och av järnvägsföreta
get ägda busslinjer. Den sydligaste remsan av 
Sicklaön jämte Saltsjöbaden betjänas av järnvä
gen, medan övriga delar av Nacka samt kommu
nerna utanför Skurubron betjänas av busstrafik 
från Tjärhovsgatan/Borgmiistargatan på östra Sö
dermalm. Båttrafik mellan Viirmdö och öarna 
därutanför anknyter till busslinjerna. Med infart 
över Danvikstull tillgodoses även en mindre del 
av Nacka genom en busslinje från Kvarnholmen 

med slutstation vid Nytargsgatan på Södermalm. 
Höghusområdet på Danviksklippan har kontakt 
med innerstaden genom en av SS busslinjer. 

Huvudled för motortrafiken är Värmdövägen, 
som inom dc närmaste åren kommer att ersättas 
av en ny väg i en nordligare sträckning, Värmdö
leden, med motorvägsstandard innanför Gustavs
berg. 

416. Södra sektorn (Skanstullsinfarten) 

Områdena utanför skansbroarna inom Stock
holms stads gränser är i det närmaste fullbygg
da. I det äldre Enskedeområdet förekommer hu
vudsakligen enfamiljshus, medan hyreshus domi
nerar både norr därom och i dc nyare stadsdc
larna Hingrc söderut. Regionplanen innebär för 
dessa delar i stort sett en bekriiftelse av beståen
de förhållanden. 

Utanför Skarpniick ligger enligt regionplanen 
inom Nacka och Tyresö kommuner stora bebyg
gelseområden för huvudsakligen enfamiljshus, 
grupperade i stort sett som tre mindre enheter, 
Älta, Tyresö Strand och Kumla-Trollbäcken 
kring en fjärde grupp med ett kärnområde av 
huvudsakligen flerfamiljsbebyggelse vid Bollmo
ra i Tyresö. Där anges ett centrumområde. I för
hållande till regionplanen redovisar kommunen 
planer på en betydligt ökad exploatering av Boll
moraområdct, vilket kommer att ställa ytterliga
re krav på kommunikationerna med innerstaden. 

Den kollektiva trafiken ombesörjs för den inom 
Stockholms stads gräns belägna delen av södra 

Tabell 41. 5 Bedömd befolkningsutveckling i sydöstra sektorn. Källa: stadsbyggnadskontoret. 

1960 1975 1990 

Område 

l Arbets- l Arbets- l Arbets-Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

Nacka (Sickladelen) 19.770 11.290 24.000 15.000 36.000 19.000 
Boo och Gustavsberg 11.830 3.420 21.000 5.000 44.000 9.000 
Saltsjöbaden (inkl. Fisksätra) 5.440 1.390 13.000 2.000 20.000 2.000 

Summa l 37.040 l 16.100 l 58.000 l 22.000 l 100.000 l 30.000 
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1960 1975 1990 

Område 

l Arbets- l Arbets- l Arbets-
Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

Bagarmassgrenen 53.570 13.970 47.000 17.000 43.000 18.000 

Farstagrenen 61.510 9.400 69.000 18.000 64.000 18.000 

Hagsätragrenen 85.140 9.150 77.000 14.000 69.000 14.000 

Ålta-Bollmora-Gudö 8.940 1.770 28.000 3.000 56.000 7.000 

Summa l 209.160 l 34.290 l 221.000 l 52.000 l 232.000 l 57.000 

Tabell 41. 6 Bedömd befolkningsutveckling i södra sektorn. Källa: stadsbyggnadskontoret. 

sektorn huvudsakligen av den södra tunnelbanan 
jämte anslutningsbussar och vissa direktlinjer 
från Årstaområdet till innerstaden. Tunnelbanans 
tre grenlinjer går för närvarande till Bagarmos
sen, Farsta och Hagsätra. Beslut har fattats om 
förlängning av Farstagrenen till Farsta Strand, 
och i generalplan redovisas en förlängning av 
Hagsätragrenen till Älvsjö centrum. 

Förutom av SS linjer trafikeras Skanstullsin
farten av förortsbussar tillhörande tre olika tra
fikföretag. Sintstationen i innerstaden är för när
varande förlagd till Ringvägen/Götgatan. Det 
största av företagen tillhör saltsjöbanan och be
tjänar områden inom östra delarna av Södertörn 
jämte öarna utanför via anslutande båttrafik. Tra
fik AB Stockholm-Nynäs, som ägs av SJ, betjä
nar vissa yttre förortsområden inom mellersta de
larna av Södertörn, och de östra delarna av Hud
dinge trafikeras av bussar, tillhörande SJ. stads
delen Älta i Nacka, som här förts till södra sek
torn, betjänas för närvarande av bussar med in
fart över Danvikstull. 

Den södra länken av motorvägsringen runt 
Stockholms innerstad och två viktiga radiella in
fartsleder, Tyresöleden och Nynäsvägen ligger 
inom sektorn. 

417. Sydvllstra sektorn (Homstullsinlarten) 

Regionplanen redovisar för de inre delarna av 
sydvästra sektorn en i stort sett oförändrad be
byggelsestruktur. I sätra-Vårbyområdet nord
väst om E 4 (Södertäljevägen) utbyggs för när
varande nya stadsdelar med centrumbebyggelse 
och omfattande hyreshusområden kompletterade 
med mindre partier för enfamiljshus. Vid Filtja 
växer ett centrum med bostäder och industrier 
upp. Regionplanen anvisar vid Alby och Slagsta 
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relativt stora bebyggelseområden, företrädesvis 
för enfamiljshus. För närvarande diskuteras mel
lan Stockholms stad och Botkyrka en snabb ex
ploatering av dessa områden med betydligt större 
andel flerfamiljshus än enligt regionplanen. Den 
preliminära dispositionsplanen räknar med att 
sydvästra tunnelbanans Vårbergsgren skall för
längas till Alby. 

stockholmsdelen av sektorn betjänas från 1964 
av den sydvästra tunnelbanan samt till denna an
slutande busstrafik. över Liljeholmsbron fram
förs även bussar tillhörande SJ på linjer mellan 
Zinkensdamm på Södermalm och västra delarna 
av Huddinge samt norra delarna av Botkyrka. 

Slommen i biltrafiknätet utgöres av E 3-E 4 
(Södertäljevägen) och den under utbyggnad va
rande sydvästra delen av Stockholms motorvägs
ring (Essingeleden). För motortrafiken anger re
gionplanen en ny radiell huvudled från den del 
av motorvägsringen som ligger inom sektorn. Den 
nya leden går från Årstafältet i Stockholm genom 
centrala Huddinge och Flemingsberg mot Tul
linge och Tumba. Det är möjligt att denna led 
kommer att bli den nya E 4 :an medan den nu
varande södertäljevägen - eventuellt i ett nytt 
läge genom Botkyrka och Huddinge - blir E 3. 
Anknytningen mellan dessa radiella leder torde i 
så fall komma att utgöra en länk i en yttre mo
torvägsring. 

418. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man enligt det före
gående räkna med en befolkningsökning i de sju 
sektorerna av 250 000 personer från 1960 till 1975 
och 345 000 personer till 1990. Arbetsplatsantalet 
väntas under samma tid öka med 91 000 respek
tive 162 000. 



Om befolkningsökningen fördelas på sektorer
na norr om respektive söder om Mälaren-Salt
sjön väntas den starkaste utvecklingen i de norra 
delarna, där antalet invånare växer med cirka 
45 % 1960-1975 och 54 % 1960-1990. Av de en
skilda sektorerna är de nordvästra (Solnainfar
terna) och sydöstra (Danvikstullsinfarten) mest 
expansiva medan den västra (Tranebergsinfarten) 
samt de inre delarna av den södra sektorn (Skans
tullsinfarten) redan är så fullbyggda, att de på 
grund av utglesningen väntas få ett sjunkande in
vånarantal från 1970-talets början. 

Om man till de sju tunnelbanesektorerna läg
ger innerstaden och de yttre delarna av Stor
Stockholm, blir den sammanlagda befolkningen i 
hela området år 1990 bortåt 1,7 miljoner invånare 
och det totala arbetsplatsantalet nära 800 000. 

42. KOLLEKTIVTRAFIKENS VOLYM ÅR 1990 

Inom stadsbyggnadskontoret pågår, som nämnts 
i avsnitt 31, arbetet på en trafikprognos för Stor
Stockholm år 1990. Denna prognos bygger bl a 
på de i avsnitt 41 framlagda antagandena om an
talet boende och arbetande i olika delar av pro
gnosområdet Vissa preliminära resultat, i första 
hand beträffande kollektivtrafikens volym, redo
visas i detta avsnitt. 

Prognosmetoden är en variant av den s k gra
vitationsmodellen. Dess grundläggande ide är att 
varje resa kan betraktas som dels genererad vid 
genereringskälla, där trafikanten har stadigva
rande uppehåll, dels attraherad vid attraktions
källa, där trafikanten har tillfälligt uppehåll. Egen 
bostad betraktas alltid som genereringskälla me
dan övriga uppehållsställen får genererings- eller 

Tabell 41. 7 Bedömd befolkningsutveckling i sydvästra sektorn. J(äl/a: stadsbyggnadskontoret. 

1960 1975 1990 

Område 

l 
Arbets-

l Arbets-

l 
Arbets-Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

Fruängsgrenen (inkl. Liljeholmen) 73.460 26.780 70.000 30.000 63.000 31.000 
Vårbergsgrenen (inkl. Gröndal) 16.290 6.330 51.000 14.000 47.000 17.000 
Vårby-Botkyrka (inkl. Segeltorp) 7.620 1.630 36.000 6.000 58.000 11.000 

Summa l 97.370 l 34.740 l 157.000 l 50.000 l 168.000 l 59.000 

Tabell 41. 8 Bedömd befolkningsutveckling inom de sju tunnelbanesektorerna. Källa: stadsbyggnadskontoret. 

1960 1975 1990 

sektor 

l 
Arbets-

l 
Arbets-

l 
Arbets-Invånare platser Invånare platser Invånare platser 

västra 161.440 48.980 158.000 64.000 148.000 68.000 
nordvästra 72.000 28.850 179.000 40.000 164.000 63.000 
norra1) 60.850 15.460 105.000 30.000 116.000 44.000 
nordöstra1) 52.300 23.240 62.000 35.000 107.000 43.000 
sydöstra 37.040 16.100 58.000 22.000 100.000 30.000 
södra 209.160 34.290 221.000 52.000 232.000 57.000 
sydvästra 97.370 34.740 157.000 50.000 168.000 59.000 

s:a norr Mälaren-Saltsjön l 346.590 l 116.530 l 504.000 l 169.000 l 535.000 l 218.000 

s:a söder Mälaren-Saltsjön l 343.570 l 85.130 l 436.000 l 124.000 l 500.000 l 146.000 

s:a summarum l 690.160 l 201.660 l 940.000 l 293.000 11.035.000 l 364.000 

1) Östcråker-Vaxholm räknas till norra sektorn 1960 och 1975 men till nordöstra sektorn 1990 
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attraktionsbeteckning beroende på uppehållets 
art. En resa betraktas i princip som övervinnan
det av ett motstånd, vars styrka står i viss rela
tion till tidsavståndet mellan genererings- och 
attraktionskällorna.l För både kollektiva och in
dividuella trafikmedel har beräknats de framtida 
restiderna mellan olika distrikt, varvid hänsyn 
har tagits till förbättrad framkomlighet genom ut
byggnad av motortrafikleder och tunnelbanor. 
Man har därvid utgått från att den kollektiva tra
fikapparatens standard blir likvärdig i alla rikt
ningar och alltså i praktiken räknat med tunnel
banor även i nordväst-, nord- och sydostsektorer
na. Områdena utanför de i avsnitt 41 redovisade 
sektorerna har förutsatts bli betjänade av lokal
trafik med god standard på SJ-linjerna till Cen
tralstationen (Västerås-, Uppsala-, Nynäs- och Sö
dertäljebanorna). 

Biltätheten år 1990 har med ledning av bl a 
dagens situation antagits differentierad i tre zo
ner, Stockholms innerstad med den lägsta biltät
heten, en mellanzon omfattande Stockholms ytter
stad och vissa angränsande kommuner - i prin
cip de i avsnitt 41 redovisade sektorerna, vilka 
förutsatts i framtiden få tunnelbanekommunika
tioner - med något högre biltäthet och slutligen 
en ytterzon med den högsta biltätheten. För år 
1990 antas antalet personbilar per 1 000 invånare 
i innerzonen uppgå till 285, i mellanzonen 370 
och i ytterzonen 590, vilket innebär en tre till 
fyra gånger större biltäthet än år 1958. Den fram
tida genomsnittliga totala resalstringen per invå
nare och dygn har beräknats med ledning av upp
gifter från 1958 och 1961 års resvaneundersök
ningar samt amerikanskt erfarenhetsmaterial, 
som justerats med hänsyn till de speciella förut
sättningarna i Stockholm. Den genomsnittliga 
fördelningen av det totala antalet personresor på 
olika trafikmedel för prognosåret har bestämts 
genom att man primärt bestämt reskvoten, dvs 
antalet resor per invånare och dygn, för kollek
tiva trafikmedel. Ä ven i detta hänseende har ame
rikanskt material legat till grund men justerats 
med hänsyn till den allmänna mälsättningen för 
planeringsarbetet inom regionen, att kollektivtra
fiken skall ges bättre förutsättningar att hävda 

1) Metoden beskrivs närmare i Teknisk Tidlfkrift 
23/9 1960 (Sylven: Trafikprognosmetod för tätortsom
råden). 
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sig vid sidan av biltrafiken än som är fallet i USA. 
För hela området har reskvoterna satts till 0,75 
kollektivresor per invånare och dygn och 1,35 bil
resor per invånare och dygn. Eftersom detta inne
bär en nära oförändrad kollektiv reskvot ligger 
hela ökningen på bilsidan. Denna fördelning av 
den totala reskvoten på färdmedel är sedan mo
difierad zonvis genom den ovan relaterade varia
tionen i biltäthet, ytterligare förstärkt genom en 
motsvarande mot centrum avtagande bilanvänd
ning (resor/bil och dygn). Därtill ger kapacitets
förhållandena på det kollektiva respektive det in
dividuella trafiknätet anledning till jämkningar i 
prognosen. Den sammanlagda effekten av dessa 
åtgärder innebär dels en mot centrum tilltagande 
relativ koncentration av kollektiva resor, dels en 
högre kollektivandel för radiella resor jämfört 
med tangentiella. 

Prognosområdet omfattar hela Stor-Stockholm 
och antas år 1990 rymma cirka 1 680 000 boende 
och cirka 800 000 sysselsatta. Den enligt ovan för 
regionens befolkning antagna resalstringen av 
0,75 respektive 1,35 resor per invånare och dygn 
på kollektiva respektive individuella färdmedel 
innebär per dygn cirka 1 260 000 personförflytt
ningar med kollektiva färdmedel och cirka 
2 270 000 med bil. 

I tabell 42.1 redovisas bl a det beräknade an
talet tunnelbaneresor över tullsnittet runt inner-

Tabell 42.1 Tunnelbaneresor över tullsnillet en medelvardag 
år 1990 fördelade på sektorer. Källa: stadsbyggnadskontoret. 

j Tunnel-

Sektor Invånare Tunnel- l baneresor 
baneresor per 

invånare 

v 148 000 109 600 0,74 
NV 164 000 118 700 0,72 
N 116 000 90400 0,78 
NO 107 000 93 700 0,88 
so 100 000 58 300 0,58 
s 232 000 146 200 0,63 
sv 168 000 104100 0,62 

S:a norr Mälaren l 535 000 l 412 400 l 0,77 

S:a söder Mälaren l 500 000 l 308 600 l 0,62 

S:a summarum 11 035 000 l 721 000 l 0,70 



staden till och från de olika i avsnitt 41 definie
rade sektorerna en medelvardag år 1990. 

I tabell 42.2 redovisas beräknade trafikmängder 
per medelvardag år 1990 över tullsnittct, dels to
talt, dels fördelade på färdmedel. Den samman
lagda trafikmängden har uppskattats till cirka 
1 520 000 resor, varav cirka 590 000 med bil, cirka 
720 000 med tunnelbana och cirka 210 000 med 
järnväg. (Niir tunnelbanenätet helt utbyggts blir 
behovet av busslinjer mellan innerstaden och yt
terområdena så obetydligt att resorna över tull
snittet med detta fiirdmedel hiir kan försummas.) 
Trafikmängderna över infarterna norr om MUla
ren iir något större iin söder diirom, men kollek-

livresornas andel av det totala resantalet är unge
fär lika stor över dc två delarna av tullsnittet 

Av de totalt cirka 1 260 000 kollektiva person
förflyttningarna återstår, efter avdrag av resorna 
över tullsnittet, cirka 330 000. Dessa utgörs dels 
av resor på ytnätet dels av lokala resor - dvs 
resor som inte passerar tullsnittet - på tunnel
banor och järnviigar. 

Den kollektiva trafikens dominerande roll för 
de radiella resorna, särskilt mellan innerstaden 
och tunnelbanesektorerna, framgår klart av ta
bell 42.3, som samtidigt ger en uppfattning om 
resmönstret i stort inom stor-stockholmsområ
det. 

Tabcll42.2 Resor över lullsnittet en medelvardag dr 1990. J(älla: stadsbyggnadskontoret. 

I<ollcktivrcsor med Summa Summa Summa Kollektiv-
Infarter 

l koll.-resor bilresor•) resor resor/Summa 
tunnelbana järnväg resor i% 

norr Mälaren-Saltsjön 412 000 89 200 501 600 299100 800 700 63 
söder Mälaren-saltsjön 308 600 121100 429 700 294 400 724 100 59 

Surmua 721 000 210 300 931 300 593 500 1 524 800 61 

•) De uppgivna talen avser antalet personförflyttningar med bil till och från innerstaden. Bilresor genom innerstaden mel
lan skilda ytterområden ingår ej. 

Tabell 42.3 Personresor mellan ocll inom zonerna i Slor-Slockholmsområdet med bil ocll kollektiva trafikmedel en medelvardag 
år 1990. J(älla: sladsbyggnadskonlorel. 

l Färdsätt l Innerstaden l 
Mellanzon (tunnel-

l Ytterzon banesektorcrna) 

bil 94 400 358 800 234 700 

Innerstaden lwll.trafik 180 200 483 500 203 200 

bil 
kvot lioll. trafik 0,52 0,74 1,16 

bil 717 600 615 800 
Mellanzon 
(tunnelbanc- koll. trafik 218 200 123 300 
sektorerna) 

bil 
kvot koll. trafik 3,29 4,99 

bil 241600 

Ytterzon koll. trafik 42 900 

bil 
kvot koll. trafik 5,63 
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Resor mellan ocl! inom zonerna i Stor

Stockl!olm en medelvardag år 1990 

( Pilbredden proportionell mol antalet 

resor: 1 mm 40.000 r esor.) 

Kollektiv-l] Bil-
resor resor 

Ytterzon 



F•·amställningen ovan bygge•· helt p:~ de t inom 
s tadsbyggnadskontoret påg:\ende m·belet med en 
trafikprogn os för år 1990. Den använda prognos
melodiken iir uppbyggd på ell sådant sii lt at t 
konsekvensema av en variation i de grundliiggan

de antagandena skall kunna belysas, och avsikten 

iir alt utveckla den därhän all »gränsviirdem~ fö•· 

slutresultatet om möjligt s kall kunna besliimmas. 
Det skall alllså vara möjligt att dra någols:, niir 

siikl-a slutsatser om konsekvenserna i trafikiiiin
seende av olika planerings:Hgiirder och o.lika an
taganden om övriga prognosförutsättningar (t ex 

billiilhet, fördelning av trafik på kollekliva och 

individuella trafikm edel). 

Prognosmod ellen iir· av s:~dant omfil.ng all del 

tills vidare ej va.-it praktiskt möjligt alt arbeta 

med ett rikt regisler av vaderande förut sii tlning
m·. Än så liingc har man få tt nöja s ig med rela
ti vt schematiska an laganden utan att kunna be

lysa slutrcsullalcls känsligh et fö•· olika v:wialio
nc•·. De hittills framräknade dala rörande 1990 

il. rs trafiksituat ion - som i viss utstriickning ci

terats i detta avsnitt - bö•· dii •·för belraklas som 

ett prcliminiirt led i ett forlgftende prognosar

bclc. 
T unnelbanckommillen hm· i delta sammanhang 

iiven velat belysa belastn ingen på tunnelbanein
farterna över tullsnittet under en maximilim

me år· 1990. (Det måste understrykas alt kalky
len nedan ej ingår i prognosen.) Dygnsbelastning

en under ett m edeldygn iir· enligt ova n ci rka 

720 000 resor, dvs 360 000 per r iktning. Det kan 

inte med någon säkerhet förutsägas hm· s tor del 
av dessa •·csor som konune•· alt företas undc1· 

maximitimmen , men det H1· uppenbart alt man 
m:hle räkna med en proportionsvis hög•·e topp
belastning iin nu. I dag är maximilimmens andel 
niim 25 o/o av dygnstrafiken i en riktning, och 

molsvarande tal fö1· år 1990 har· här salts till 

30 o/o . Under maximilimmen måste d:\ cil'lw 
11 O 000 resor avvecklas i den mest belastad e rikt
ningen. Fö1· lokaltrafiken på järnvägarna blir 
motsvarande tal cirka 30 000 resor. Sammanlagt 
skulle maximilimbelastnin gen på dc kollekliva 
lJ•afikmedlen över tullsnillet i en riktning bli om
kring 140 000 resor. 

61 



5. FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD A V 
TUNNELBANENÄTET 

51. TUNNELBANENÄTETs HUVUDDRAG 

Som redovisats i de närmast föregående kapitlen 
motiverar befolkningsutvecklingen att alla de i ka
pitel 3 beskrivna sektorerna, varav flera nu för
sörjs med bussar och förortsbanor, i framtiden 
får direkt tunnelbaneförbindelse med Stockholms 
innerstad. Av dessa sju sektorer får de västra, 
nordvästra och sydvästra trafikunderlag av en 
storleksordning (150 000-180 000 boende) som 
ligger väl inom dc i avsnitt 35 angivna schema
tiska gränserna för denna typ av kollektiv trafik
försörjning. Trafikunderlaget i sydsektorn kom
mer däremot att ligga över maximigränsen. Syrl
banan med dess tre grenar är redan nu belastad 
upp mot kapacitetsgränsen och med en växande 
befolkning inom trafikområdet, dvs det område 
som betjänas av tunnelbanan och anslutande buss
linjer, får banan i framtiden alltför stora trafik
uppgifter, i synnerhet som man har att räkna med 
generellt stigande standardkrav. I nord-, nordost
och sydostsektorerna kommer trafikunderlagen att 
ligga nära den undre gränsen enligt avsnitt 35. 
Beträffande nord- och nordostsektorerna kan man 
därför, som närmare redovisas bär nedan, över
väga lösningar med banorna från de båda sekto
rerna sammanförda i innerstaden. De sydöstra 
och södra sektorerna kan behandlas gemensamt. 
Med en ny bana mot sydost får man möjlighet att 
avlasta sydsektorn genom att föra över en ban
gren från sydbanan till sydostbanan. Därigenom 
kan lämpligt avvägda trafikunderlag erhållas även 
för dessa banor. 

Vid planeringen av dc nya tunnelbanorna mås
te man i princip ta ställning till frågan om de 
skall ges ändstationer i innerstaden eller bindas 
samman till diagonalsystcm. Under nuvarande ut
byggnadsskedc ger tunnelbanorna exempel på 
båda principerna: väst- och sydbanorna utgör 
länkar i ett diagonalbanesystem medan sydväst
banan tillsvidare har slutstation i city. Den sena
re banan är emellertid under utbyggnad till Gär
det och kommer att utsträckas till Ropsten. Sta-
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tionen vid östermalmstorg har utformats så att 
en framtida förHingoing även mot Roslagssektorn 
är möjlig. Också i detta fall blir det således frå
ga om ett diagonalsystcm, och lösningen med en 
radiell bana är enbart temporär. Regionplanen 
redovisar tre diagonalbanesystem: västbanan -
sydbanan, nordvästbanan - nordostbanan och 
sydvästbanan - nordbanan, ehuru den senare är 
kortare och slutar omedelbart utanför innersta

den. 
Både regionplanens tunnelbanor och de av sta

den byggda och beslutade banorna är således av 
diagonaltyp fast de i andra avseenden skiljer sig 
åt. Diagonalsystem har vissa bestämda fördelar 
framför radiella banor med innerstadsterminaler, 
i första hand att de genom den direkta förbin
delsen mellan ett större antal stationer ger bättre 
trafikservice för såväl ytterområdena som inner
staden samt genom sin därav följande större 
attraktivitet åstadkommer en kraftigare avlast
ning av ytnätet. 

Det är också en fördel att behovet av inner
stadsterminaler faller bort, eftersom spårsystemet 
måste ges en speciell och kostnadskrävande ut
formning, om det skall vara möjligt att hålla sam
ma turtäthet på separata radiella banor som vid 
ett diagonalsystem. Driftekonomiskt betyder 
vändning vid två innerstadsterminaler enligt 
spårvägsbolagets uppskattningar en merkostnad 
på cirka 1,5 Mkr per år i förhållande till en väl 
balanserad genomgående trafik vid fullt trafik
underlag på dc två radiella banorna. 

Stor-Stockholms uppbyggnad med sju yttcrom
rådcssektorcr, som behöver tunnclbaneförsörj
ning, gör det nödvändigt att något avvika från 
den renodlade diagonalprincipen. 
· Tre diagonalsystem jämte en radiell bana, som 
genomkorsar city och har en terminal i inner
staden på andra sidan om cityområdct, är en lös
ning som ger tunnelbanenätet hög standard och 
bildar utgångspunkt för en eventuell utbyggnad 
till fyra diagonalsystcm. För att man skall välja 
denna lösning är det nödvändigt, att den radiella 



Tunnelbanorna i innersiaelen en/. regionplanen. 
De inramade /alen anger /ra{ikundcr layen ulanför innersladen i 1000-la / invånare. 

banan har ett tillr~ickligt stort ll·afikundcrlag fö t· 

a tt motive~·a d c s tora invcs tcringm· som ett fj iirdc 

syslem genom centrala innerstaden medför, samt 
att inner stadste rmin alen hm· ett sådant Hige och 

bandelen en slidan inriktning all en ft·amlida för

Hingning inte ler sig alltför osannolik. 
En annan möjlighet är alt e tt av dc tre diago

nalsystemen förgr enar sig och i ena riktningen 
beljiinar två sektor er, som i så fall inte fär vm·a 
alltför s tor a och eventuellt iivcn måste f:'\ andra 

kollektiva föt·bindclscr med innerstad en. I denn a 
lösning genom korsas c ityområdet bara av tre ba

nor och det blir enklar e att an ordna centrala by

tcssta tioner mell an samtliga bansystem. Kap aci
teten på den för två banor gemensamma inncr

stadssll·Hckan blit· hårt utny ttj ad. Särskilt om t•·a
fikund cl"lagcl blir ojämnt fördela t mellan de två 
bangrcnarna, kan trafikeringssvårigheter uppslå 
som kan försvår a fortsalt expansion i dessa sek
loret·. i\lan kan d tit·för bli t vungen att kompletter a 

:'ttminslone den ena sektorns trafikförsörjning 
med bussar som förs fram i d et vanliga gatunä

tet, i r eser verade filer eller på motor viig. 
Kommitten h ar e fter s tudier av olika tänkbara 

sammanfogningar av tunnelbanorna i inner staden 

funnit övcrviigandc sld il tala fö1· a lt man välj er 
lösningen med endast lt·c bansyslem genom all 

koppla ihop nord- och nord ostbanorna vid en 
grcnstation, Himpligen östermalmstorg diir r edan 

för svat·sarbetcn för en sådan sla lionsutfon nning 

utförts. Strängt taget har östermalmstorg elt a1IL
för centralt liige för all var a en liimplig gr ensta
tion, men ingen av de liingr e ut belägna stat ioner
na på banan mot Ropsten ger samma na turliga 
ankny tningspunkt föt· nordbanan och en tillnä r

melsevis lika liimplig in nerstadssträckning som 
östermalmslor g. Nord- och nord ostsektorerna få r 

1990 enligt r edovisningen i kapitel 4 tillsammans 

ett tt·afikund erlag på cirka 223 000 invånar e utan
för tullarna, medan varj e annan praktiskt möj

lig kombination av två niit·bcliigna y ttersektorer 
skulle ge betydligt högt·c s ifft·or. E tt så s tort tra

fikund erlag som 223 000 per soner ligger visser
ligen över den i kapitel 3 angivna kapacite tsgr än

sen för en tunnelbana, men av fler a skäl iir det 
iindå motiverat att koppla samman dessa banor . 
Det för nordostbanan r edovisade t rafikunderlaget 

på 107 000 personer 1990 är sammansalt av 63 000 

för Li dingö, 23 000 för övr e Gärdet och Hjortha
gen samt 21 000 för ösleråker- Vaxl10Im. Siffran 
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Tunnelbanorna i innersladen en/. kommi llens förslag. 
D e inramade talen anger trafikunder/agen utanför innerstaden i 1000-/a/ inucirwre. 

fö1· Lidingö baseras p :' a ll ön byggs ut enligt r e
gionplanens antaganden, någo t som emellertid 

måste anses osiikcrt e fter som iinnu ingen general

plan med fö1·s lag till en så omfa ttande exploate

ring lagts fram . Fö1· övre GH1·dcl torde det vara 
nödviindigl a ll bchl'tlla viss y ltrafik, vm·för un
derlaget för tunnelbanan sannolikt ligger undc1· 

det r ed ovisade vii1·dct. Dclm· av öslcr åkcr-Vax
holm ligger långt fn'\ n inn er staden, och iivcn här 
kan d et va1·a s kiiligl a ll ej inriikna hela del an

givna trafikunde~·Iagct. Stora arbclsplalskon ccn

trationcr, kontor s-, industri- och hamn området i 

Giird ct- Hj ol"lhagcn och universitete t - tekniska 

högskolan på Norra Djurgården , diir troligen en 
betydande del av dc yd <esvcrl<samma som b01· 
liings banom a kommc1· all arbeta, ligger vidare 

utanför g1·cnstalioncn vid ö slcnnalmstorg. Dessa 
förhå llanden bid ra r till a lt minska belastningen 
på den gemensamma sii·Hckan . Slutligcn har möj

lighelern a a tt i framtiden fö1·a in kompletteran

de busslinjc1· till centrala innersladen bedömts 
va1·a s tön ·c för n01·dösh·a sektorn iin för övriga 

sektorer, d å en rela tivt viilbcHigcn terminal vid 
Sveaviigen direkt n:h via Hj ol"lhags- och R l\d

manslede•·na. 
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Av vikt fö1· bedömningen har de t na turligtvis 

också varit alt man med d en nu förordade sam

mankopplingen av nord- och nordostbanorna inte 

ha r avsagt s ig möj ligheten alt sena re skilja dc 
båda banorna :\t och 1:'\. la endc1·a banan få en 
egen slriickn ing genom city, om delta visar s ig 

motiverat och ekonomiskt genomförbart. Red an 
<.l en p ftgåc ndc r evisionen av r egionplanen för 
Slockh olmstraklcn kommer alt ge bättre under

lag för all bedöma om man skall anse en slidan 

fOJ·tsatt utbyggnad av lunnelbancniitet sannolik. 

Om nor d- och nord ostbanorna får gemensam 
inncrstadsslriick ni ng kommer tunnelbanenä tet all 

beslå a v tre genomgående d iagonalsystem frön 
yltcromt·åd c till y tlcl·omn'ldc med r elativt god ba
lans. 

Den niil"Juasl till hands liggande kombinatio
nen av banor i inner sladen är givetvis att utgt't 

från f örsta syslem el s nuvarande diagonalkopp

ling mellan viist- och sydbanorna, minskad med 
en av grenarna i söder, och andra systemels sam
manfogning av sydvästbanan med nordost- och 
nordbnnorna. Nordväst- och sydostbanorna, in
klusive en av sydbanans nuvarande grenar, kan 
d:'t kny tas snmman till ett tredje diagonalsystem. 



HagsHtragrcncn iit· d en gren som med hänsyn 

bl a till önskemålet att ge alla dc tre bangrenar

na i södra sektorn kontakt med varandra utan

för inn erstaden, lämpligen överkopplas mellan 

syd- och syd ostbanorna. 1990 fu·s befolkningsun
de rlag för dc olika systemen blir med den hiir 

r edovisade sammankopplin gen följande : 

första syst emet: 

västbanan 148 000 - sydbanan 163 000 

andra systemet: 
sydvästbanan 168 000- nordbanan 11 6 000 

nordostbanan 107 000 
tredje systemet : 

nordväs tbanan 164 000 - sydostbanan 169 000 

Genom a lt bearbeta den i avsnitt 42 redovisade 
p rognosen med hiinsyn till överföringen av Hag

sHtragt·cncn till sydostbanan kan man fördela dc 

fram li da tl':lfikmHngdcrna på banor. I tabell 51.1 

redovisas bl a tun nelbane resorna över tullsnittet 
en medelvardag å t·1990. 

Andra kombinationer av dc radi ella banorna 
har också övcrvHgts, IJl a att för a in nordvästba
nan via Kal'ibcrg till Odenplan och lå ta den över-

NV 

v 

l l Tunnel-

Bana 

l 
Jnv:\nare T unnel- baneresor 

baneresor l per 
invånare 

v 148000 109600 0,74 
NV 16·1 000 118 700 0,72 
N 116 000 !JO 400 0,78 
NO 107 000 93 700 0,88 
so 169 000 99 300 0,59 
s 163 000 105 200 0,65 
SV 168 000 l 0·1 100 0,62 

S:a norr i\l älaren l 535 000 l 412 1100 l 0,77 

S:a söder i\liilaren l 500 000 l 308 600 l 0,62 

S:a summarum 11 035 ooo 1 721 000 l 0,70 

Tabell 51.1 Tunnelbaner esor öuer lullsnillel en medelvardag 
år 1990 {ördc/adc på banor. 

Förulsä((ning: Syc/banans nuuaranc/e Hagsätragren öuer

{örs till sycloslbanan. J(äl/a: slac/sbyggnadskonlorel. 

ta första sys temels cityslt·iickning och samman
kopp ling med sydbanan. Viistilanan skulle då m 
en ny d irekt infart till c ityområdet över Kungs
holmen och kombincn1s med sydostbanan. Var-

N 

NO 

MöJaren 
Innerstaden 

Tunnelbaner esor över lullsnillet 
en medelvardag dr 1990. (Pil
bredden proportionell mol an
talet resor: l mm= 20000 r esor.) 

s 

so 



\. . ...... 

V-banan. 

ken de lta eller· n~got nnnat allernaliv har dock 
visat s ig medröra s:i stora fördelar alt de i s:'\ fall 
nödvändiga, dyrbam och teknis kt besviirliga änd
ringarna i r ednn byggda s lrtic lmingar kan moti

veras. Kommillen föreslft r allts:'\ a lt banorna kom
binet·as sft som angivits ovan. I fl'i\ga om ban

sträckningarna i innersladen iir bl a delarna ge

nom c ityomrftdel r edan byggda föt· för sta och 
andra systemen. Tredje systemets c i tystruckning 
har redovisals i cityp lanen och föt·svarsat·beten 
iir pft en p unkt (vid T-Cenh·alen) utförda på 

grundval av konuni llcns utredn ingsarbete. s träck
ningarna innebiir, alt samtliga tre bansystem möts 

vid T-Cenh·alen samt alt nordviis tbanan förs in 

via Kungsholmen och sydostbanan via Söder

malm- Blasieholmen . Förutom de goda möjlighe

ter till by te mellan bansystemen som finns vid 
den gemensamma s ta tionen i sjiilva hjiirla t av 

city, T-Centralen, innebur förslaget y lledigare by
lesmöjlighe ter mellan det första och de båda and
ra bansystemen: Fridhemsplan I- III, Gamla Slan 

I- II, Slussen l - II- III och Skärmarbrink I
III. De föreslagna bansträckningama beskrivs 

mer a detaljerat i följande avsnitt. 
J ämfört med hittillsvarande. p lanliiggning för 

Stor -Slockholm är det en nyhet n ih· tunnelbane
kommitlen nu föresl år en utbyggnad av tunnel
banor mot sydost och en komplettering i ~öder 

med bland anna t den vikliga konsekvensen a lt de 

södra och norra delama av Stor-Slockholm för-
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enas genom y llcd igar·e en tunnelbana som kur·

sar s nillet MHlar cn- Saltsjön - d en na gi't ng p:1 
östra s iclan av Stadshohucn. E nl igt komm ittens 
bedömning ii i' skiilen för en sådan förs lä l'l\lling av 

dc nordsydliga föt·bindelscrna s tarka. Av redo

visningen i kapitel 4 framgår det a tt man inom 

icke jiirn viigsbcljiinadc områden kan r äkna med 

niim nog lika s t01· folkmungel även i framtid en 
i dc södm delarna av Slor-Stockholm som i dc 
non·a. Diircmot tydet· prognoserna på att till

gi\ngen p ii arbetspla tser i ytterområdena kan bli 
svagare i den södnt delen och därtill kommer 
all huvuddelen av den stora arbetsplatskoncen

lralioncn i Slackholms innerslad ligger på Norr. 

I och med all grannkommunerna i sydost numera 

r edovisar bebyggelseplaner som motiverat· tun

nelbanekommun ikati onet· i ytterområde t förelig
ger alll sl\. s ta r ka skiil föt· ytterligare en tunnel

baneförbind else notT- söder och d ärmed ett för
slag som innebiit· all hela d et centrala Stor-Stock

holm fft t· direkt lunn clbanc- eller järnvägsförbin
delse med slot·stadcns kiirna. 

52. BANORNAS STRÄCKNINGAR 

521. Viistra sektorn 

Kommilten för esl:'lt· ej någon ytterligare utbygg
nad av tunnelbanor inom denna sektor. Under en 
övcrg:ingspel'iod, fram till d en tidpunkt då nord

viistbanan öppnas för trafik ut till de nya stads-



dclama p:\ södra de len av .Tiit·variiltct innanföt· 

Stockholms gt·Hns, kan banan dock fft nya upp

gift et·, eftersom dc niimnda områdenas proviso

ri ska trafikför sörjning ka n komma all ordnas ge

nom anslutnings trafi k till statio nct· p :"t första tun
n el ban csys t cm et. 

522. Nordvästra sektorn 

Sträckan Kungstriidgil rdcn- Klara Sjö har r edo-
visa ts c ityplanen med d en s lt·Hck ning som 
grunda ts p:' kommitte ns utt·cdningar. I city får 

nordvästbanan tv:'\ s tationer , e n (T-Centrale n) 

mellan Vasagatan och Drottninggatan och e n un

der Kungstriidgill'Clcn (arbets namn: Kungstriid-

; . ....: 
/ 

/ 

NV-batwn. 

' ·, ·, 

gil rdcn) . Vid si n östra ände fil t· den förra stat io

nen gemensam bilje tthall med dc förs ta och and

ra tunnclbancsystcmcn och vid stat ione ns västra 

iindc en uppgå ng vid Vasagatan/Gamla Brogalan. 

Den andra c itys ta tionen ger kontakt med del s lor·a 

a rbetsområdet i södra och sy döstm Ned re Norr

malm genom uppgångar vid södra Begeringsga

tan och Blas icholmstorg. Borlom sta tion Kungs

tl'iidgårdcn förcsl:h sp:'\ rförHingn inga t· som gör de t 

möj lig t all vii nda ci r·ka 30 tåg per· linune vid den

na s tation, sft lii ngc den iir änds ta tion . Banan mås

te Higgas djupt för a ll komma under sän korna i 
bct·get vid Kungsft·iid g:, rdsgatan och Kla ra Sjö 

samt dc existerande ban orna vid T-Cen tra len. 

·,, 
' ·, ·, , . .:.~ ,. ,. 
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För sträckan T-Centralen-Solna har olika 
sträckningar prövats, dels via Kungsholmen dels 
via Vasastaden. De senare befanns dock ge avse
värt sämre trafikförsörjning av innerstaden ge
nom att östra Kungsholmen med sina stora arbets
och bostadsomräden då skulle komma att sakna 
tunnelbanekon takt. 

I kommittens förslag täcker en station i berg 
mellan T~Centralen och Fridhemsplan (arbets
namn: Rådhuset) med uppgängar nära Kungsklip
pan och vid Agnegatan/Bergsgatan större delen 
av östra Kungsholme.n. I ett tidigare studerat al
ternativ fortsatte banan härifrän i maximilutning 
och med ganska snäva kurvor till en station i yt
ligt läge under Fleminggatan väster om S:t Eriks
gatan. De stora trafikantströmmarna till området 
kring Fridhemsplan talar i förening med önske
mål om en rakare sträckning och bättre banpro
fil för att nordvästbanan korsar västbanan när
mare Fridhemsplan. Den förra banan kan i så 
fall gä över eller under den nuvarande stationen. 
Djupläget är byggnadstekniskt enklare och kom
mitten förordar detta. Nordvästbanans station får 
en direkt uppgäng till första banans södra biljett
hall och dessutom kan en gängförbindelse ordnas 
mellan plattformarna, som ger kontakt med det 
första bansystemet och gör det möjligt för trafi
kanter på nordvästbanan att nä den norra biljett
hallen till den nuvarande stationen Fridhemsplan. 
Frän den nya stationens västra plattformsände 
ordnas uppgäng vid Mariebergsgatan. Nästa sta
tion (arbetsnamn: Hornsberg) f är med dubbla 
uppgångar goda förbindelser med industriområ
det och västra Stadshagen. S :t Görans sjukhus be
tjänas av såväl station Fridhemsplan som station 
Hornsberg. Banan går under Karlbergskanalen i 
tunnel. 

I södra Solna pågår stadsplaneläggning av 
stadsdelen Västra Skogen. En tunnelbanestation 
jämte hällplats för anslutningsbussar ingår i pla
nerna. Kommitten föreslår att banan i denna 
punkt uppdelas i två grenar, en sydlig som fort
sätter genom södra Solna och Sundbyberg till det 
södra exploateringsområdet på Järvafältet, och 
en nordlig mot Solna centrum, ör och de norra 
delarna av Järvafältet. Huvuddelen av nordväst
banans häda grenar går fram i bergtunnel. I dis
positionsplanen för Järvafältet 1963 redovisas ett 
annat alternativ, som också låg till grund för en 
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principöverenskommelse mellan Stockholm, Sol
na och Sundbyberg samma är om samverkan för 
att fä den nordvästra tunnelbanan till stånd. En
ligt detta alternativ skulle banan fortsätta ode
lad norrut genom Solna och ör till södra delen 
av Järvafältet med möjlighet att grena banan vid 
ör. Flera skäl, bl a att de tunga bostadsområdena 
i södra Solna och centrala Sundbyberg snarast 
bör fä tunnelbaneförsörjning, talar dock mot att 
man väljer detta alternativ ens som en första 
etapp. Man bör redan från början gä in för det 
av kommitten förordade huvudalternativet med 
grenstation vid Västra Skogen. Kommitten anser 
denna lösning innebära fördelar som klart övervä
ger de större kostnaderna. Järnvägskapaciteten i 
denna sektor bör så längt möjligt utnyttjas för de 
de stora befolkningskoncentrationerna längre ut, 
i Järfälla och Upplands-Bro. Att betjäna Sundby
berg och södra Solna huvudsakligen med anslut
ningsbusstrafik skulle innebära ett sämre utnytt
jande av den tillgängliga tunnelbanekapaciteten, 
eftersom det kollektiva trafiksystemet genom an
slutningstrafiken skulle bli mindre attraktivt. Som 
en följd härav skulle trycket på biltrafiklederna 
öka, vilket måste undvikas eftersom de under alla 
förhållanden kommer att bli mycket hårt belas
tade. 

Liksom i regionplanen och i Solnas general
plan redovisas alltså en sydlig tunnelbanegren, 
på vilken utanför Västra Skogen föreslås ytterli
gare en station inom den nya bebyggelsen i södra 
Solna (arbetsnamn: Södra Huvudsta) samt tre sta
tioner i Sundbyberg: en i kontakt med järnvägs
stationen (arbetsnamn: Sundbybergs Centrum), 
en vid Villagatan (arbetsnamn: Duvbo) och en 
centralt i nybebyggelsen vid Rissne gård (arbets
namn: Rissne). Det kan också övervägas att anord
na en station inom Alby, på gränsen mellan Solna 
och Sundbyberg, men med hänsyn till det begrän
sade trafikunderlaget har kommitten ej upptagit 
denna station i sitt förslag. En fortsatt ökning av 
antalet arbetsplatser i trakten kan ge anledning 
att ompröva denna fråga. Frän Rissne fortsätter 
banan till Tensta via stationerna Rinkeby och 
Spånga kyrka som den redovisats i dispositions
planen för Järvafältet och i generalplanen för fäl
tets södra del. Den nordliga grenen leder via 
Solna centrum till Räsunda och ör. Det bästa lä
get för en vagnhall vid nordvästbanan synes vara 



vid Hallonbergen ös ter om ö r. Fr?t n denn a s ta
tion fortslitter banan vida re till s ta tioner i de pla
ner ade nya s tads elelam a Brotorp, Kymlin ge och 

Kis ta. Konunitt cn ha r hiir följ t dispositionsplanen 

för Jiirvafii ltet. Kommitten föreslå r a tt bangrenen 

förlängs till de l s tora a rbetsonu·ädet vid Bög söder 

0 111 sjön n avalen. 

523. Norra sektoro 

s ta tionen östermalmstor g blir som ovan r edo
visals grens ta tion föt• banorna mot norr och 

nordost. P å nord banan ti r in om Stockholm statio

ner motiverade i niirheten av Sturegatan/Valhal

laviigen (arbe tsnamn: Stadion ) , Odengatan!Val

hallaviigen (arbe tsnamn : Engelbrekt) och vida1·e 
vid Fresca ti (arbetsnamn: Universitete t) . Ytterli

gare en s ta tion (vid Albano) ha t· över vägts främst 

som en pla ts för infa rtspa rkeri ng, men om p m·ke
ringen kan fö rliiggas liin gre ut - exempelvis vid 
Mö,·by - finns inte tillr~i ckli ga sldil för denna s ta

tion . Fram till Viirlaj iirnviigen gfl r banan i be,·g

tunnel. P:'ig:'\ende ulrednin ga t· om Nont1iljevtigens 

dn1gning inom SLockholm visar a tt den nuvaran

de jiirnviigs\·all cn sannolikt bör utny ttj as för mo
torviigen, med an tunnelbanan vid Frescati dras 
liings noslngsviigen . Sta ti on Univers ite tet få r 

diirigenom god kontald med uni vers ite tsomr/ideL 

13a nan for tsiiiter p:'\ bro över Ålkistan. Ä ven utan
för s tndsgr iinsen förefaller en an nan striickning 

iin jiirnviigens önskvii rd. Bergshamraområdets be

byggelse med c irka 7 000 in våna r e å r l !)!)0 mo
tivera t· en s ta ti on (arbetsnamn : Ber gshamra) , 

som för att tillgodose hela s tadsdelen bör ligga 
niii·a dess centrum. T unnelbanan får allts:\ här ett 
\'iisll igm·e liige iin jiirnviigen och måste byggas i 

tunnel, men del iit· alltjämt möjligt och av kost
nadsskiil liimp ligast att passer a s tocksundet p å 
bro. Niis ta s ta tion bli1· l\lörby med bussanslutning 

och infartsparkering. Här kan man fortsälta ut

med banva llen mot no,·dost och nor r i enlighet 
med ett av professo1· Do Bjöt·kman för Non ·orte r
nas trafi kutredning skisserat p rojekt. Man bör i 
s:'\ fa ll sannolikt riikna med minst en station i 
Djursholm. ösby ligger då b iis t till för anslutnings

trafik. 
Fördela rna av a lt kunn a utny ttja den gamla 

jiim viigsstriickningen torde emellertid i nte vara 
s:'t s tora. Sna r a re över viiger nackdela rna av a tt 

vara inslHngd med bana och sta tioner i nom r edan 
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bebyggda villaområden med trångt vägnät och 
föråldrade stadsplaner. En viistligare sträckning 
av banan bör därför också undersökas. I ett så
dant alternativ kan man via Mörby centrum och 
Rinkehyskogcn med dess exploateringsmöjlighe
ter gå mera rakt norrut och därefter i närheten 
av Roslags-Näsby järnvägsstation återgå till den 
nuvarande österskärsbanans sträckning. Kommit
ten har icke gjort någon utredning om detta el
ler andra möjliga alternativ och har vid sin 
kostnadskalkyl antagit att banan norr om Mörby 
följer järnvägssträckningen till Hägernäs. En be
hövlig vagnhall kan tänkas förlagd dit men bör 
helst få ett mera centralt läge vid banan närma
re Mörby. 

524. Nordöstra sektorn 

Andra tunnelbanesystcmct, som öppnats för tra
fik från sydväst fram till station östermalmstorg 
i maj 1965, är under utbyggnad via stationerna 
Karlaplan och Gärdet till Ropstcn, där den kol
lektiva trafiken från Lidingö tills vidare kommer 
att anslutas. I ett senare skede bör nordostbanan 
sträckas ut till ön, på bro över Lilla Värtan och 
vidare i tunnel till en ändstation i trakten av 
stadshuset (arbetsnamn: Lidingö Centrum). Den
na station bör få dubbla biljetthallar för att kunna 
ge direkt kontakt även med Torsviksområdet Det 
kan också övervägas att - som angivits i förut
sättningarna för en tävling om utformning av Li
dingös centrumområde - i stället lägga två statio
ner på sträckan fram till stadshuset. Station Li
dingö Centrum blir anslutningspunkt för busstrafi
ken till de av banan icke direkt berörda delarna 
av ön och eventuellt via den blivande Bogcsunds
leden även till österåker och Vaxholm. En ytter
ligare förlängning av banan är tekniskt möjlig, 
antingen till Baggcby och Bodal och eventuellt 
vidare österut eller till Bogesundslandet, men det 
är ännu ej möjligt att ta ställning till dessa alter
nativ. 

525. Sydöstra sektorn 

Från station Kungsträdgården går banan söder
ut genom Blasieholmcn, passerar u~~der Biasie
holmstunneln och korsar Norrstr~ii.~ i tunnel 
utanför Skeppsbrokajen. Sjöfarten kräver här ett 
vattendjup av 7 meter och spåret kommer att 
ligga på ungefär -13. Någon station som skulle 
betjäna östra delen av stadsholmen har ej föresla-
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gits då den skulle bli mycket dyrbar och dess 
influensområde ensidigt och begränsat. Ungefär 
vid Katarinahissen går banan in i bergtunnel och 
man kan där lägga dess första station på Söder
malm, Slussen, som genom en gångförbindelse -
eventuellt med rullande gångbana - till den nu
varande stationen med samma namn möjliggör 
byte mellan alla de tre tunnelbanesystcmcn. Syrl
ostbanan fortsätter i bergtunnel i sydostlig rikt
ning till en station sydväst om korset Folkunga
gatan/Renstiernas Gata (arbetsnamn: Katarina) 
med uppgångar vid dels Nytorgsgatan/Folkunga
gatan dels Renstieroas Gata/Bondegatan. statio
nen ligger väl till för att betjäna stora delar av 
det folkrika bostadsområdet på östra Södermalm. 

Från station Katarina fortsätter banan mot syd
ost under Vitabergsparken till den sista stationen 
på Södermalm (arbetsnamn: Sofia) med uppgång 
mot Ljustcrögatan. Stationen betjänar såväl bo
stads- som arbetsområden (Norra Hammarbyham
nen samt industrierna kring denna). Från station 
Sofia, som utformas som grenstation med spår i 
två plan, fortsätter den egentliga sydostbanan un
der hamnområdet och Hammarby sjö mot öster, 
medan den bangren som skall avlasta första tun
nelbanesystemets södra del och göra det möjligt 
att påföra den nya uppgifter, går vidare i sydlig 
rikning under Hammarby,leden. 

Kommitten har studerat ett alternativförslag 
enligt vilket dc två stationerna på östra Söder
malm skulle kunna ersättas . med en, belägen i 
trakten av Sofia kyrka och med vitt spridda cn
trecr, men eftersom ett av banans syften är att 
ge stadsdelen en god trafikförsörjning, likvärd 
med övriga tunnelbanebetjänade delar av inner
staden, synes det mindre lämpligt att inskränka 
antalet stationer. Ett annat av kommitten stu
derat alternativ har varit att göra station Kata
rina till grcnstation, men trafikförsörjningen av 
östra Södermalm skulle även i detta fall bli av 
lägre kvalitet på grund av den relativt glesa tra
fik stationen Sofia i så fall skulle få. På Nacka
grenen skulle nämligen inte någon mer station 
kunna anordnas i innerstaden utanför Katarina. 
Det kan dock bli nödvändigt att - bland annat 
av kostnadsskäl - ytterligare överväga striick
ning och stationslägen på östra Södermalm. 

Från station Sofia fortsätter den södra gren
linjen i betongtunnel under Hammarhyleden till 
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en s ta tion i Hammarby industriom råde (m·bels
namn: Hammarby Industri) . I bergtunnel går ba
nan vidare till en ny s tation Skärmarbrink, bc
Higcn cir·ka 18 meter Higt·c Un för sta bansystemels 
s ta ti on med samma namn. Rulltrappor och hissar 

get· direkt kontakt m ellan s tationerna och möj
liggör ett bekvämt byte mellan första och tredj e 
bansystcmen. Den å terstående sirtickan fram till 

anslutningen till Hagsätragrenen vid s tation I s
s tadion g:\r alltjämt fram i berg. Sistnämnda 
sta tion måste byggas om, eftersom tågen från 
Hagsätra skall föras in på ti·cdje i sliillet för som 
nu för sta bansystemet 
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Nackagt·cncn gft r från s tation Sofia ös tenit un

der Hammarby sjö i en betongtunnel av typ un
dcn•allcnsbt·o. E flct· alt ha passCI·a l det induslri
oml'i\tlc söd er om HanulJUI·byvcrken som ligget· 

på utfy lld mark går banan :Her in i berg till en 
s ta tion norr om den nuvarande Viinndöviigcn, 
viis lct· om Ringen (arbetsnamn: Lugnet). Den 

fortsalla striickningcn i Nacka hm· endast stud c

ra ts mycket översiktligt. I det p;i km·lan r edovi
sade a lte rnativet går banan helt under mm·kytan 
via slationct· vid Alphyd dan och Finnt01·p fram 
till Nacka nya centrum och kan om s:\ skul
le visa s ig liimpligt y tterl igare föl"liingas, even-



tuellt genom ombyggnad av saltsjöbanan till tun
nelbanestandard. Möjligheter finns i annat fall att 
ansluta saltsjöbanan till en omstigningsstation 
vid Nacka centrum eller eventuellt ett stations
håll längre österut. Flera alternativa plan- och 
profiliiigen för tunnelbanan har skisserats. I ett 
alternativ vars konsekvenser i innerstaden be
handlats ovan utformas station Katarina som 
grenstation i stället för station Sofia. Nackaba
nan går härifrån i bergtunnel österut, under Dan
vikskanalen och Henriksdals reningsverk till Alp
hyddan, där den ansluter till den nyss redovisade 
sträckningen. Eftersom man i detta fall ej skulle 
behöva någon undervattenskonstruktion i betong 
torde banan bli avsevärt billigare att bygga i den
na sträckning än enligt kommittens huvudalter
nativ. Kommitten har dock ansett förslaget, som 
nödvändiggör mycket långa sträckor i maximi
lutning på ömse sidor om Danvikskanalen, ha 
överviigande nackdelar både för Södermalm på 
grund av den glesare trafikeringen av station 
Sofia och för industriområdet vid Lugnet, vars 
station måste utgå. Trafikekonomin torde emeller
tid få studeras närmare i samband med banans 
detalj p ro j ektering. 

Kommitten har även undersökt möjligheterna 
att ge bebyggelsen på Henriksdalshöjderna tun
nelbaneförsörjning. För att nivåskillnaderna 
skall bli måttliga måste banan i så fall föras upp 
i högt läge över Danvikskanalen. Det visar sig 
att kontakterna mellan en tunnelbanestation och 
de båda bebyggelsegrupper som planeras vid 
Henriksdal ändå blir dåliga. På Södermalmssidan 
blir sträckningen störande i stadsbilden. Då Hen
riksdalsbebyggelsen inte beräknats rymma mer 
än 3 000 rumsenheter har kommitten inte ansett 
tillräckliga skäl föreligga att välja denna sträck
ning. 

526. Södra sektorn 
Som framgår av föregående avsnitt föreslår 
kommitten att Hagsätrabanan överförs från förs
ta till tredje bansystemet och får en ny sträck
ning från station Isstadion till station Sofia, där 
den anknyts till den egentliga sydostbanan. I den 
yttre änden kan Hagsätragrenen komma att för
längas från den nuvarande ändstationen till om
rådet öster om Xlvsjö järnvägsstation. I den av 
stadsfullmäktige antagna generalplanen för Hag-

sätra och Älvsjö centrum är denna bansträcka 
intagen men om den kommer till utförande blir 
beroende på Älvsjöområdets framtida utnyttjan
de. 

Genom överföring av Hagsätragrenen till tredje 
bansystemet blir det möjligt att dels böja stan
darden beträffande bl a turtäthet och sittplats
andel på Farsta- och Bagarmossgrenarna, dels 
låta dessa försörja nya bostadsområden, anting
en genom banförliingningar eller med anslutande 
busstrafik. Farstagrenen kommer enligt tidigare 
beslut att förlängas ett stationshåll till Farsta 
strand, men detta påverkar ej dess influensom
råde eftersom den nya stationens uppland nu för
sörjs med anslutningstrafik. 

Enligt kommittens mening bör Bagarmassgre
nen förlängas frän den nuvarande ändstationen 
genom Älta till Bollmora. Banans sträckning bar 
ännu ej närmare studerats. Trafikförsörjningen 
av övriga delar av Tyresö kommun och Gudöarn
rådet inom österhaninge bör baseras på anslut
ningsbussar till stationer på denna bangren. 

527. Sydvästra sektorn 

sydvästbanans norra gren är för närvarande 
under utbyggnad fram till Värberg. Kommitten 
föreslär att denna gren förs vidare över stadens 
gräns till Filtjaområdet inom Huddinge och de 
delar av norra Botkyrka, som kommer att få tät
bebyggelse. Vissa generalplaneskisser för en re
lativt stor nyexploatering i Botkyrka har nyligen 
framlagts och i anslutning härtill har översikt
liga studier av möjliga bansträckningar påbör
jats men det är ännu för tidigt att ta ställning 
till plan och profil, stationslägen etc. Banans söd
ra gren till Fruängen får enligt de planer som 
idag föreligger inga nya uppgifter men vid en 
eventuell exploatering av de delar av Huddinge 
som ligger norr om sjön Gömmaren kan det kom
ma ifråga att förlänga även denna gren. 

S3.TUNNELBANENÄTETSTRAFtKUNDERLAGI 
INNERSTADEN 

Med ledning av de normer för markanvändningen 
som anges i 1962 års zonplan har stadsbyggnads
kontoret beräknat antalet bosatta och arbetande 
år 1990 inom rimligt gångavstånd från det fullt 
utbyggda tunnelbanenätets stationer i innerstaden 
enligt det i föregående avsnitt beskrivna försla-
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get. Beräkningarna gäller de influensområden 
kring stationerna som redovisas på den till detta 
betänkande fogade inncrstadskartan, dvs all kvar
tersmark innanför 400-mcterscirklar från platt
formsändarna. Tunnelbanenätets viktigaste upp
gift är att skapa god kontakt mellan områdena 
utanför tullarna och arbetsplatserna i innerstaden. 
Som framgår av tabell 53.1 täcks också arbets
platserna effektivt: 300 000 eller tre fjärdedelar 
av alla som beräknas arbeta innanför tullarna har 
en tunnelbanestation på högst 400 meters avstånd 
från arbetsplatsen. A v innerstadens befolkning 
bor drygt 180 000 eller två tredjedelar inom de 
på detta sätt definierade direkt tunnelbanebetjä
nade områdena i innerstaden. Självfallet före
kommer en betydande dubbcltäckning; i tabellen 
har den emellertid inte redovisats annat än i de 
fall där olika banor har gemensamma stationer 
(t ex T-Centralen). Vid dessa stationer har de 
olika banorna i tabellen antagits ha samma in
fluensområde, även om deras plattformar har 
skilda lägen (t ex Fridhemsplan på bansystem I 
och III). I de fall där influensområden från oli
ka stationer delvis sammanfaller (t ex öster
malmstorg på bansystem II och Kungsträdgården 
på bansystem III) har det gemensamma området 
fördelats på de olika stationerna. 

54. TRAFIKERING, VAGNBEHOV OCH VAGNBALLAR 

Det fullständiga tunnelbanenätet enligt kom
mittens förslag kommer år 1990 att ha i runda 
tal 60 % större trafikunderlag utanför tullarna i 

fråga om både bostäder och arbetsplatser än ett 
nät som består enbart av redan nu byggda eller 
beslutade banor. I innerstaden ökar underlaget 
med 40 % vad det gäller bostäderna medan an
talet arbetsplatser inom influensområdena bara 
ökar med drygt 30 % till cirka 300 000 eller tre 
fjärdedelar av samtliga arbetsplatser i innersta
den. Hur tunnelbanesystemets kvantitativt växan
de uppgifter påverkar behovet av vagnar och 
vagnhallar visas nedan. Som niimnts i avsnitt 333 
bör man riikna med att trafikstandarden sanno
likt kommer att höjas i fråga om turtUthet och 
sittplatsandel bl a genom att en större andel av 
tågen iin idag förs ut till dc yttre ändstationerna. 
Vid uppskattningen av vagnbchovet för de före
sJagna nya bandelarna har kommitten emellertid 
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Boende l Sysselsatta 
Första bansystemet 
Krislineberg 4 300 1600 
Thorildsplan 3 000 3 900 
Fridhemsplan 10 000 12 000 
S:t Erikspinn 14 000 6 800 
Odenplan 9 000 7 000 
Rådmansgatan 5 000 28 000 
Hötorget 3 000 27 000 
T-Centralen 500 40 000 
Gamla Stan 3 000 8 800 
Slussen 3 500 8 000 
Medborgarpta tsen 5 000 10 000 
Skanstull 8 000 7 500 

68 300 160 600 

Andra bansystemet 
Hornsplan 10000 4 600 
Zinkensdamm 6 000 3 200 
Mariatorget 13 000 9 000 
Slussen 3 500 8 000 
Gamla Stan 3 000 8 800 
T-Centralen 500 40 000 
Östermalmstorg 7 000 43 000 
Kartaplan 13 500 5000 
Gärdet 10 000 2 500 
Ropsten 4 000 900 
stadion 11 000 7 200 
Engelbrekt 7 000 7 600 

88 500 139 800 

Tredje bansystemet 
Hornsberg 500 3 000 
Fridhemsplan 10 000 12 000 
Rådhuset 12 000 18 000 
T-Centralen 500 40 000 
Kungsträdgården 500 30 000 
Slussen 3 500 8 000 
Katarina 16 000 3 700 
Sofia 5 000 1200 

48000 115 900 

Summa för första ban-
systemet 68 300 160 600 

Summa för andra ban-
systemet 88 500 139 800 

Summa för tredje ban-
systemet 48 000 115 900 

Summa för samtliga 
tunnelbanor (minskat 
med dubbelredovisade) 183 800 299 500 

Hela innerstaden 282 000 393 000 
Därav inom tunnelbanor-
nas influensområden 65% 76% 

Tabell 53.1 Boende och sysselsalla år 1990 inom tunnelbane
stationernas influensområden (ca 400 meter {rån plall(orms
ändarna) i innerstaden. Källa: stadsbyggnadskontoret. 



endast i begränsad utsträckning tagit hänsyn till 
denna utveckling, eftersom mun i unnat fall bor
dc ha studerat vilka dc ekonomiska verkningar
na skulle bli om den förutsutta högre trafikstan
darden skulle tillämpas på Jzela tunnelbanenåtet 
En sådan kalkyl faller utanför kommittens upp

drag. Det har diirför här förutsatts att trafike
ringen i stort kommer att läggas upp på samma 
sätt som idag. Under lögtrafik blir turintervallet 
10-15 minuter på de yttre stritekorna och om
kring 5 minuter i centrum. Vagnbchovet bestäms 
av trafikeringen under maximitimmcn. I tabell 
54.1 redovisas en tänkt trafikeringsplan för dc 
nu föreslagna bandelarna under en maximitrafik

timme år 1990 samt det uppskattade vagnbchovet 

för denna trafik, som uppgår till totalt 560 vagnar. 

Tabell 54.1 Maximilimtrafik oclz vagnbellov år 1990. 

Tåg/ Vagn be-

Bana sträcka linune hov (an-
(i en tal) (inkl. 

riktning) reserv) 

NV Kungsträdgården-
Västra Skogen 24 

Västra Slwgen-Rissne 12 
Rissne-Tensta 6 210 
Västra Skogen-Kista 12 
Kista-Bög 6 

N Östermalms torg-
:Mörby 18 

1\lörby-Täby Centrum 12 
Täby Centrum- 110 

Hägernäs 6 

NO l Rops ten-Lidingö 

l l Centrum 12 10 

so Kungsträdgården-
Sofia 2•1 

Sofia-Nacka Centrum 12 80 
Sofia-Isstadion 12 

s Bagarmossen-
skarpnäck 12 

Skarpnäck-Bollmora 6 50 

sv l Vårberg-Slagsta 

l 
12 

l Slagsta-Alby 6 100 

Nya bandelar totalt l 560 

För trafiken på dc redan byggda eller beslu
tade banorna kriivs cirka 660 vagnar. Det totala 
vagnbehovet för Stockholms tunnelbanenät, in-

klusive dc nu föreslagna bundclarna, blir därför 
cirka 1 220 vagnar, varav för det förstu systemet 
420, för det andra 440 och för det tredje 360. 

Tunnelbanornas nuvarunde vagnpark inryms i 
fyra hallar, tre med plats för vardera cirka 200 
vagnar (Spångahullcn vid station Råcksta och 
Högdalshallen samt Nyboduhallen vid station Lil
jcholmcn) och en mindr~ (Hammarbyhallcn vid 
station Skiirmarbrink). Nyboda- och Hammarby
hallarna kan om så krävs byggas ut till större 
kapacitet. 

För att varje bansystem skall kunna försörjas 
utan långa och tidskrävande vagntransporter, er
fordras tre nya vagnhallar med ungefär samma 
genomsnittliga kapacitet som de nu befintliga. Dc 
bör liiggas så nära gren- eller viindstationer som 
möjligt och helst ej vid banornas yttre ändpunk
ter, detta för att nedbringa tomkörningen. Följan
dc lokalisering av dc nya hallarna har befunnits 
Himplig, varvid dc relativt korta nordöstra och 
sydöstra banorna skulle få sina vagnar från Ny
boda- respektive Högdalshallarna: 

1) vid nordvästbanan mellan ör och Rissne 
(bansystem III) 

2) vid nordbanan mellan 1\lörby och Täby 
Centrum (bansystem Il) 

3) vid sydbanan mellan Bagarmossen och Boll
mora (bansystem l) 

Dessutom har en mindre utbyggnad av Nybo
dahallen förutsatts komma till stånd. Den fram
tida fördelningen av tunnelbanornas totala vagn
park på dc olika vagnhallarna redovisas i tabell 

54.2. 

Tabell 54.2 Fördelning av tunnelvagnarna på vagnhallar. 

Ban-

l Vagnhall l Vagnantal l system 

I Spångahallen 200 
Hammar by hallen 70 
ny hall Bagarmosscn-

Bollmora 150 420 -
II ny hall Mörby-Täby 

Centrum 200 
Ny bodahallen 

(utbyggd) 240 440 -
III ny hall Ör-Rissne 170 

Högdalshallen 190 360 -
Hela nätet l 1220 
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Färdlider i min11ler med kollekliva lra[ikmeclcl från 

omr ådet kring Sergels torg cir 1990. 

I dc angivna f ärdliderna ingår gångtid i city, r eslid 

(ink/. ev. vänle/id vid byte) samt gcinglid frdn när

masie station (MI/p/als) li /1 målet. 

Tunnclbancnälel har antagils vara utbyggt enligt kom

millens förslag. D c pd karlan angivna järnvägslinjerna 

har anlagils vara trafikerade med snabba pendclldg. 
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Tillsammans med nuvarande vagnhallar rym
mer dc föreslagna nya cirka 1 220 vagnar. Därut
över kan några tiotal vagnar vid behov härbär
geras på uppställningsspår i tunnlarna samt i 
verkstaden vid Blåsut. Denna har tillräcklig ka
pacitet för revisioner enligt nu tiiHimpat system 
om vagnparken blir tillräckligt enhetlig. 

55. UTVECKLINGSMÖJUGHETER 

Kommitten har fäst stor vikt vid att det skall 
vara möjligt att utan alltför ingripande föränd
ringar utveckla det föreslagna tunnelhanenåtet 
för att tillfoga nya trafikuppgifter. Det kan då bli 
fråga om att betjäna ett större befolkningsunder
lag och nya samhällsbildningar i Stor-Stockholms 
yttre delar. Om detta innebär att tunnelbanenä
tet skall byggas vidare kan det ske dels genom 
att befintliga eller här föreslagna banor sträcks 
ut något eller några stationshåll dels genom att 
ett fjiirdc system tillkommer. Att endera av nord
och nordostbanorna bryts ur andra systemet är 
en sådan möjlighet, som kommitten redan antytt 
i det föregående. Om nordostbanan frikopplas 
kan den antingen föras i ny striickning genom in
nerstaden och fogas samman med en helt ny bana 
eller med en förlängd bangren tillhörande något 
av dc tidigare systemen eller också kan den efter 
att ha passerat genom city avslutas vid en termi
nal i innerstaden. De tekniska möjligheterna är 
emellertid iinnu helt ostuderade. 

Hur långt man kan sträcka ut en bana meå bi
bchåJlcn godtagbar standard på trafikförsörjning
en av dess uppland beror på banans belastning i 
relation till den tillgängliga kapaciteten och på 
restiderna. Med nuvarande medelhastigheter in
klusive stationsuppehåll kan alla befintliga och 
föreslagna banor utom dc till Hiissclby och Alby 
teoretiskt utsträckas inom ramen för kravet på 30 
minuters restid till city (T-Centralen). Kommit
ten har under antagande av ett genomsnittligt sta
tionsavstånd på 1,2 km och en medelhastighet om 
40 km/lim på de tillkommande yttersträckorna 
uppskattat dc teoretiska förlängningsmöjligheter
na (se tabell 55.1). I föregående avsnitt har redo
visats en förlängning av sydvästbanans Vårbergs
gren mot de nordöstra delarna av Botkyrka och 
en förlängning av sydbanans Bagarmassgren till 
Bollmora samt en utsträckning av nordvästbanans 
Kistagren mot norr. I dessa fall har kommitten 
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anknutit till tämligen långt komna planer, vilka 
betraktats som sådana utvecklingar av regionpla
nen som ställt ökade krav på kollektiv trafikför
sörjning i dessa riktningar. En förlängning av dc 
niimnda bangrenarna ter sig diirför naturlig, även 
om åtskilligt utredningsarbete Merstår innan mera 
detaljerade förslag om hanstritekningar och sta
tionsiiigen kan framliiggas. Den närmare pröv
ningen av tunnelbanenätets ytterligare utveck
lingsmöjligheter bör givetvis ske i anknytning till 
revisionen av regionplanen. Tillsvidare kan det 
konstateras, att tunnelbanenätet har vissa margi
naler för sådana utökningar. Dc teoretiska för
Hingningsmöjligheter som finns inom 30-minuters
ramcn på så gott som alla bangrenar framgår av 
tabell 55.1. Kapacitetsfrågorna har lämnats åsido 
vid denna redovisning. 

Som nämnts utgår tabellen från antagandet om 
ett genomsnittligt stationsavstånd på de nya yt
terstriickorna av 1,2 km, i vilket fall man kan räk
na med en medelhastighet inklusive stationsuppe
håll på cirka 40 km/lim. Vid längre stationsav
stånd blir givetvis medelhastigheten högre. Om 
stationsavståndet exempelvis fördubblas till ge
nomsnittligt 2,4 km ökar medelhastigheten och 
diirmcd möjligheterna att inom ramen för den 
angivna maximirestiden på 30 minuter förlänga 
banorna med omkring 25 %. Med nuvarande sta
tionsavstånd på de inre sträckorna ger tåg med 
större motorstyrka och topphastighet ingen mera 
betydande tidsvinst, eftersom accelerations- och 
retardationsvärdena måste bestämmas med hän
syn till ståplatstrafikanter. 

Dc största teoretiska förlängningsmöjligheter
na finns enligt tabellen i dc nordöstra och syd
östra sektorerna. Om nordostbanan utsträcks utan
för Lidingö förutsätter detta en kraftigt ökad ex
ploatering på Dogesundslandet eller norr därom. 
Det blir i så fall omöjligt att behålla sammankopp
lingen med nordbanan vid östermalmstorg. En 
betydande tillväxt av trafikunderlaget i denna 
sektor kräver därför en fjärde bana genom city 
med en innerstadsterminal eller sammankoppling 
med en ny radiell bana genom innerstaden. Det 
uppdrag regionplanekontoret erhållit att undersö
ka förutsättningarna för en exploatering av Boge
sundsområdet kan eventuellt komma att leda till 
förslag om en sådan utökning av nordostbanans 



Befintlig eller föt·eslagen bana Teoretiskt maximal 
förlängning 

Bana 
Längd i lun l stalionshåll 

Slulstation Trafik under- stationshåll 
lag 1990 

Längd i lm1 (1,2 km) 
från T-Centralen 

Västbanan 18 20 Hässelby Strand 148 000 - -
Nordvästbanan 12 11 Tensta } 5 4 

• 16 13 Bög 
164 000 

l l 

Nordbanan 19 12 Hägernäs 116 000 3 2 

Nordostbanan 6 5 Lidingö Centrum 107 000 14 11 

sydostbanan 8 8 Nacka Centrum } 169 000 
12 10 

o 14 15 Hags ä lm 3 2 

Sydbanan 14 14 Bollmora } 5 3 

• 12 14 Farsta Strand 
163 000 

4 3 

sydvästbanan 10 11 Fruängen } 168 000 9 7 

• 22 19 Al by - -

Tabell 55.1 Tunnelbanornas teoretiska förlängningsmöjliglletec (förutsättning: reslid till T-Centralen llögst 30 minuter). 

trafikunderlag att den nu föreslagna kopplingen 

vid östermalmstorg måste brytas. I så fall synes 
det naturligast att endera banan förs i ny sträck
ning från östermalmstorg genom norra citydelen 
till en terminal på Kungsholmen eller i Vasasta
den. Om någon av de södra sektorernas bangre
nar på lång sikt skulle komma att få mycket sto
ra nya trafikuppgiftcr, l'an det kanske isHillct 
visa sig lämpligt att koppla samman nordbanan 
eller nordostbanan med en ny bana över Mälar
Saltsjösnittct. En omkoppling i de södra ytter
områdena torde inte vara omöjlig att genomföra. 

1\lcd det sagda har konunittim endast velat an
tyda några utvecklingsmöjligheter som det förc
slagna tunnelbanenätet medger. Det går inte att 
nu avge några rekommendationer för det ena el
ler andra alternativet. Den pågående rcgionplanc-

revisionen får visa, om en ytterligare utbyggnad 
av nätet enligt dessa eller andra riktlinjer kan 
bedömas bli alduell inom sådan tid att det är be
fogat att räkna med den redan nu och bevaka att 
möjligheterna att genomföra den inte stängs. 
Kommitten vill understryka, att det iir mycket 
komplicerat att komma fram i city med nya tun
nelbanor, eftersom marken långt ner under ytan 
redan nu iir hårt utnyttjad för ledningar mm. 

Tunnclbanekommittcn konstaterar, att dess för
slag om sammankoppling av dc sju radiella ba
norna möjliggö1· en framtida utvidgning av nätet 
utan alltför genomgripande omHiggningar av in
nerstadens banstriickningar, samtidigt som det 
ansluter sig till den gällande planläggningen och 
tillfrcdssHillande fyller kraven på balans och god 

inncrstadstiickning. 
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6. KOSTNADSKALKYLER 

61. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 

För de i föregående kapitel redovisade nya tun
nelbanorna och kompletteringarna av det nuva
rande nätet har översiktliga kostnadsberäkningar 
utförts, omfattande såväl investeringarna som de 
sammanlagda årliga kapital- och driftkostnader
na. Vid kalkylerna har man utgått från kostnads
nivån år 1964 och de i avsnitt 41 angivna trafik
underlagen år 1990 samt de principer för trafi
keringen som redovisas i avsnitt 54. Avskrivnings
tiden för de fasta anläggningarna har satts till 50 
år och för tunnelvagnarna till 25 år. Räntefoten 
har förutsatts vara 6 % och för kapitalkostnader
na har räknats med konstant annuitet. 

De sträckor för vilka kostnadsberäkningar ge
nomförts redovisas i tabell 61.1. (Fastighets- och 
byggnadskostnaderna för station Kungsträdgår
den belastar i kalkylen helt nordviistbanan, ef
tersom denna förutsätts bli byggd tidigare än syd
ostbanan. Kostnadsberäkningen av nordbanan 
gäller det alternativ, där banan norr om Mörby 
följer den nuvarande järnvägssträckningen.) 

Tabell 61.1 Kostnadsberäknade nya tunnelbaneslräckor. 

Ban- Sta-
Bana sträckning längd tioner 

(km) (antal) 

NY l KungsträdgArden-Västra 
Skogen-TenslafKista-Bög l 26 l 22 

N l Östermalmstorg-Mörby 

l l -H ägernäs 18 11 

NO l Ropsten-Lidingö Centrum l 2 l 1 

so Kungsträdgården-Sofia-
10 10 Nacka Centrumfisstadion 

s l Bagarmossen-Bollmora l 6 l 4 

sv l V årberg-Alby l 8 l 5 

Nya bandelar totalt l 70 l 53 

62. INVESTERINGAR 

Av tabell 62.1 framgår de erforderliga investering
arna för genomförande av det här framlagda 
programmet. Man har utgått från att alla de före
slagna nya sträckorna skall kunna tas i bruk 
före år 1990, och beträffande de banor och för
längningar som enligt den i avsnitt 24 redo-
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visade trafiköverenskommelsen skall öppnas för 
trafik vid tidigare tidpunkter har erforderlig ut
ökning av vagnparken fram till år 1990 inräknats 
i investeringarna. 

Uppdelningen av byggnadskostnaderna på pos
terna råkonstruktion och banöverbyggnad och 
stationsinredning har skett enligt de regler, som 
tillämpats för de hittills byggda tunnelbanorna 
vid kostnadsfördelningen mellan Stockholms stad 
och spårvägsbolaget De poster för vilka stats
bidrag kommer att utgå med 95 % är markkost
nader och rålwnsti·uktion. Beträffande posten 
kraftförsörjning kan anmärkas att den omfattar 
primär- och matarkablar samt likriktarstationer 
och att investeringarna för dessa ändamål nu 
besh·ids av kraftleverantören och alltså inte di
rekt belastar trafikföretaget. 

I tabellen har kostnaderna för nya vagnhallar 
fördelats på de föreslagna sträckorna i propor
tion till vagnbehovet år 1990 för varje ny ban
del. 

De totala investeringarna fram till år 1990 be
löper sig enligt tabellen till 1 816 Mkr. För att 
de i trafiköverenskommelsen nämnda delarna av 
nätet skall kunna tas i trafik fordras att 700 Mkr 
investeras i NV-banan (exkl. Kista-Bög), 290 
Mkr i N-banan, 385 Mkr i SO-banan och 170 Mkr 
i SV-banan (Vårberg-Aiby), dvs totalt 1 545 Mkr. 
Kostnaderna för vagnhallar redovisas i detta sam
manhang på de banor vid vilka hallarna är be
lägna. 

63. ÅRSKOSTNADER 

De årliga kapital- och driftkostnaderna för de 
föreslagna tunnelbanesträckorna redovisas i ta
bell 63.1. I underhåll av banöverbyggnad, sta
tionsinredning oc/1 vagnhallar inräknas belys
ning, ventilation och snöröjning. I vagnhallslwst
nader ingår alltså ej dessa poster liksom ej hel
ler den del av vagnunderhållet, som är beroende 
av körsträckan. Den redovisas istället tillsam
mans med kostnaderna för drivkraft under vagn
kilometerstyrda kostnader. 

64. KOSTNADSJÄMFÖRELSER 

Ett sätt att bedöma rimligheten av de i före
gående avsnitt redovisade kostnaderna för nya 
tunnelbanor och banförläggningar är att göra en 
jämförelse med kostnaderna för att ordna berör-



da områdens trafikförsörjning med andra trafik

medel. En förutsättning måste då vara en någor
lunda jämförlig trafikstandard. Som framgår av 
diskussionen i avsnitt 32 är det expressbussleder 
som närmast skulle kunna ifrågakomma. De skul
le visserligen ha stora nackdelar och skulle i själ
va verket inte kunna ge en med tunnelbanorna 
likvärdig trafikstandard. Trots detta har kommit
ten velat belysa kostnaderna för ett bussalterna-

tiv. överslagsmässiga kalkyler har genomförts för 
ett system av expressbussleder mellan å ena si
dan centrala busstationer i cityområdet och ä 
andra NV-, N- och sO-sektorerna. De skisserade 
busslederna iir helt korsningsfria och antalet fi
ler anpassat efter kapacitetsbehovet (På de inre 
sträckorna är lederna fyrfiliga och längre ut två
filiga.) I innerstaden går lederna mestadels på 
viadukt, utanför tullarna i större utsträckning i 

Tabell 62.1 Investeringar i nya tunnelbanesträckor fram till år 1990. Källor: spdrvägsbolaget, gatukontoret och 
fastighetskontoret. 

Investeringar (l\lkr) för i tab. 61.1 
redovisade nya bandelar 

NV l N l NO l so l s l sv l Summa 

Markkostnader 20 18 2 5 5 5 55 
Råkonstruktion 410 130 37 260 40 75 952 
Banöverbyggnad och stationsinredning 190 72 12 80 30 42 426 
I<raftrörsörjning 30 12 4 10 6 8 70 
Vagnhallsandel 22 13 1 8 6 10 60 
Vagnar 95 50 4 36 23 45 253 

Summa l 767 l 295 l 60 l 399 l 110 l 185 l 1816 

Tabell 63. 1 Arskostnader för nya tunnelbanesträckor. Källor: spårvägsbolaget, gatukontoret och fastighetskontoret. 

Årskostnader (Mkr/år) för i tab. 61.1 
redovisade nya bandelar 

NV l N l NO l so l s l sv l Summa 

J{ ap ilatkostnader 
Markkostnader 1,2 1,1 0,1 0,3 0,3 0,3 3,3 
Råkonstruktion 26,0 8,2 2,4 16,5 2,5 4,8 60,4 
Banöverbyggnad och stationsinredning 12,0 4,6 0,8 5,1 1,9 2,7 27,1 
Kraftförsörjning 2,0 0,8 0,3 0,6 0,4 0,5 4,6 
V ngnhallsandel 1,4 0,8 0,1 0,5 0,4 0,6 3,8 
Vagnar 7,4 3,9 0,3 2,8 1,8 3,5 19,7 

Summa kapitalkostnader l 50,0 l 19,4 l 4,0 l 25,8 l 7,3 l 12,4 l 118,9 

Dri{lkoslnader 
Underhåll av råkonstruktion (0,2 %) 0,8 0,3 0,1 0,5 0,1 0,2 2,0 
Underhåll av banöverbyggnad, stations-

inredning och vagnhallar (3 %) 7,4 2,9 0,5 3,0 1,3 1,8 16.9 
Vagnhallskostnader 2,1 1,1 0,1 0,7 0,5 1,0 5,5 
Vagnkilometerstyrda kostnader 9,0 5,3 0,5 3,1 2,0 3,6 23,5 
Tågpersonal 2,9 1,5 0,2 1,0 0,7 1,2 7,5 
stations- och ställverkspersonal 4,7 2,7 0,4 2,0 1,0 1,5 12,3 
Administration och trafikledning 2,0 1,3 0,2 1,3 0,6 0,8 6,2 

Summa driftkostnader l 28,9 l 15,1 l 2,0 l 11,6 l 6,2 l 10,1 l 73,9 

Summa kapital- och driftkostnader l 78,9 l 34,5 l 6,0 l 37,4 l 13,5 l 22,5 l 192,8 
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markplanet. Tunnlar förekommer endast i un

dantagsfall. 
Det bör här understrykas att detta bussleds

nät inte får uppfattas som ett realistiskt al
ternativ till tunnelbaneutbyggnaden eftersom de 
antagna sträckningarna av stadsbyggnadsskäl inte 
skulle kunna accepteras. En mera konventionell 
bussförsörjning av de berörda yttersektorerna är 
emellertid minst lika kostsam, eftersom man i så 
fall skulle vara tvungen att vidga ett stort antal 
väg- och gatustråk i innerstad och ytterområden 
med mycket höga markkostnader som följd. Trots 
detta skulle hastigheten bli lägre och vagnbeho
vet större än i bussledsalternativet, och utrym
met för den individuella trafiken skulle komma 
att inskränkas. Den kollektiva trafikens standard 
blir i detta fall alltför låg för att svara emot den 
målsättning ifråga om trafikens fördelning på in
dividuella och kollektiva färdmedel som bedömts 
vara den nödvändiga om trafikapparaten som 
helhet skall vara funktionsduglig. Som jämförel
seobjekt är alltså det ovan skisserade bussledsal
ternativet mera realistiskt trots att även detta ger 
en i de flesta avseenden lägre trafikstandard än 
den föreslagna utbyggnaden av tunnelbanenätet. 

Ett bussledsnät omfattande expressleder till 
de nordvästra, norra och sydöstra sektorerna vi
sar sig kräva investeringar av samma storleksord
ning som motsvarande tunnelbanor. Markkostna
derna blir mångdubbelt större, medan kostna
derna för råkonstruktionen på de flesta delsträc
korna blir betydligt lägre i bussledsalternativet 
liksom kostnaderna för vagnparken och för över
byggnad och stationsinredning. De årliga kapi
talkostnaderna blir ungefär lika stora i de båda 
alternativen medan driftkostnaderna blir högre 
i bussalternativet, i första hand beroende på stör
re personalbehov. D~ totala årskostnaderna blir i 
genomsnitt cirka 20 % högre för busslederna än 
för tunnelbanorna. Det kan alltså konstateras att 
ett system av bussleder inte erbjuder några eko
nomiska fördelar framför en utbyggnad av tun
nelbanorna. Eftersom anläggningskostnaderna är 
engångskostnader, medan driftkostnaderna och 
framför allt personalkostnaderna, som är störst i 
bussalternativet, torde komma att växa konti
nuerligt kommer tunnelbanornas ekonomiska för
delar jämfört med bussförsörjning att på sikt bli 
allt större. 
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Vid en bedömning av de totala årliga kostna
derna för trafikförsörjningen av yttersektorerna 
bör man beakta att tunnelbanorna också bidrar 
till innerstadens trafikförsörjning. Kostnaderna 
för det kollektiva ytnätet blir därför lägre än om 
detta skulle klara hela trafikbehovet i innersta
den. Denna ~innerstadsnytta~ kan för system I 
beräknas till cirka 10 Mkr/år och för system II, 
utbyggt till Ropsten, till cirka 7 Mkr/år. Grenen 
från östermalmstorg förbi station Engclbrekt kan 
grovt uppskattas ge kostnadsminskningar på yt
niitct på cirka 2 Mkr/år och system III cirka 4 
Mkr/år, varav ungefär hälften belöper sig på dc
len nordväst om station Kungsträdgården och 
återstoden på den sydöstra delen. 

Ett annat förhållande som måste beaktas vid en 
ekonomisk jämförelse av olika sätt att lösa kol
lektivtrafikförsörjningen av en sektor är kostna
den för anslutningstrafiken. Vad nordvästbanan 
beträffar blir, om grenstationen enligt kommit
tens förslag förläggs till Västra Skogcn, kostna
derna för anslutningstrafiken inte så stora, upp
skattningsvis cirka 3 Mkr/år, varav huvudparten 
avser ett bussnät i Solna och Sundbyberg. (Ett 
alternativ med grenstation i ör skulle öka kost
naderna för anslutningstrafiken till runt 7 Mkr/ 
år.) I den norra sektorn kommer anslutningstra
fiken att få större omfattning. I det alternativ 
som kostnadsberälmats, där banan norr om Mör
by följer nuvarande järnviigssträckning, blir kost
naderna för denna trafik omkring 9 Mkr/år. I 
vad mån man här kan nedbringa busstrafikkost
naderna genom andra sträckningar av banan kan 
ej bedömas förrän sådana alternativ studerats 
närmare tillsammans med planer för bebyggel
seutvecklingen i sektorn. Kostnaderna för anslut
ningstrafiken till den stockholmsbundna, perma
nenta bebyggelsen i den sydöstra sektorn har 
övcrslagsmässigt uppskattats bli av storleksord
ningen 7 Mkr/år. 

I tabell 64.1 redovisas årskostnaderna år 1990 
(enligt kostnadsnivån år 1964) för den kollekti
va trafikförsörjningen av dc nordvästra, norra 
och sydöstra sektorerna. (l övriga sektorer före
slår kommitten i huvudsak endast förlängningar 
av redan byggda eller beslutade banor, och års
kostnaderna har därför i detta sammanhang an
setts sakna intresse.) Utslagna per invånare å1· 
1990 i de studerade sektorerna blir kostnaderna 



mellan 360 och 480 kronor per ~r. Dc jiimförclsc
vis l~ga kostnad erna fö1· d en norra sektorn bcro1· 
till s tor del p å att no1·dbanan icke belasta ts med 
några kostnader för c itys!I·iick ningcn viistcr om 

station östcrmalmstorg. Syd ostbanan svarar i des
sa kalkyle1· inte heller för n~g1·a kostnader norr 

om station Kungstriidg~rdcn men :'\ andra sidan 

omfattar posten kapital- och driftkostnader f ör 

tunnelbana även grenen Sofia- Iss tadion, vars 
trafikup pgifter liggc1· i den södra sektorn. För 
hela bansystem III (NV- och SO-banorna) blir 

kostnaden per in v:'l nm·c cirka 460 kr per 1\I'. Om 

man bortser från sträckan Sofia- Isstadion kan 
kostnaden uppskattas till c irka 440 kr per å1·. 

Motsvarande kalky l har utfö1·ts även för de av 

nu byggda och beslutade tunnelbanor betjänade 

omr ådena (V-, NO-, S- och SV-sekto1·crna) . Inves

teringarna har h iirvid riiknats om till kostnads
nivån :'11· 1964. Beriikningarna ger till I'csultat alt 

kostnaderna per inv:'lnarc i d c niimnd a sektorer
na å r 1967- 68 kanuner att bli omkring 360 kr 
per å r. 

Seklor 

NV l N l so 

I<n pital- och drirl-

kostnader fö r tunnel- { ~} 
bana (en!. lab. 63. 1) :\r 79 35 37•) 

Kostnadsminsknin g på ( :Il kr ) 
innerstadens y tnät M l 2 l 2 l 2 

Kostnader för nn- ( :Il kr ) l l l slutningstrafik :'t r 3 9 7 

Summa kostnader 
r u,.·) 

:'t r l 80 l •12 l 42• ) 

Antal inv:'tnare :\r 

11 64.0001116.0001100.000 1990 (en!. lab. 41.8) 

Summa kos tnader per ( ~) 
in v:\ nare :\r l 480 l 360 l 420 

• ) ink!. sträckan mella n stationerna Sofia och Isstadion 

Tabell 64. 1 Jlrsl;oslnader (ör den kollekliva trafikförsörj
ningen per invdn arc dr 1990 i NV-, N - ocll 50-sektorerna. 
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7. SYNPUNKTER PÅ 
GENOMFÖRANDEPROGRAM MET 

Del fö t·slag om fortsall utbyggnad av lunnelba

ncniilet, som redovisas i detta bcltinkande, inne
blir att tunnelbanorna gltr ut över Stockholms 

stads gt·iinser; dUrigenom aktualiseras helt nya 
ft·i\gor betrUffande huvudmannaskapet för den 

kollektiva trafikapparaten, finansicringrn av an
lUggningar och drift mm. Som redovisats i ka
pitel 2 har d essa fr ltgor vari l förcmltl för utred

ningar och förhandlingar i sii rskild ordning un

der ledning av en statlig föt·handlingsman och 
enligt den principöverenskommelse som träffad es 
den 17 december 1964 och sedermera godkänts av 

Stockholms stad och Stockholms liins landsting 
kommer en samordning a tt ske inom ramen föt· 
cll kommunalförbund. Ti ll finan sieringen av an

lliggningskostnadcrna konuncr s tatsbidrag all utgå 

av bi lskattemedel med i princip 95 o/o av kostna

d erna för banunderbyggnad och marklöscn. Prin

cipöverenskommelsen innehlt ll cr ockslt i huvud
drag ett utbyggnadsprogram för tunnelbanenlilel. 
Programmet bygger i det viisentliga pli. tunnel

ban ekommittens utredningar och prelimi nära för

slag frän kommitten. 
Under dessa förhällanden har det in te funnits 

anledning för lunnelbanekommitlcn a ll g:1 när
mare in p lt finansieringsfr:,gor eller administra

tiva problem. I det följand e r eclovisas end as t ' ' issa 
all mlinna synpunklet· p li. ge nomförandcprogram
met. Den i lrafiköverenslwmmelscn förutsalta ut
byggnad en av tunnelbanorna övct·ensstiimmer i 
s tort med lw mmillens förslag men omfattar ej 
banförliingningarna Kista- Bög, Ropsten- Lidingö 

och Bagannossen- Bollmora. Som t·iktpunkl för 

p lanering och byggande skall enligt överenskom

melsen giil la alt banorna till Järvafiillct (frän s ta-
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tio n Kungslrlidgår den), Täby och Bolkyrka skall 

kunna las i bruk för e ltr 1975 samt banorna till 
Nacka och station Isstadio n under senare hillflen 

av 1970-lalcl. 
Delta utbyggnadspr ogt·am granskades höslen 

1964 inom gatukontor et och splt r viigsbolagct, vm·
vid man fann alt det syntes tekniskt möjligt att 

genomföra under förutsättning a tt erforderliga 

r esurser sUills till förfogande och a rbe tet f:'\r be
dri vas utan avbrott. För a lt programmet skall 

kunna hMlas fordt·as i första hand ntt man sna
r ast fattat· beslut om utbyggnaden av d c nya bn
norna i sli dana former att besluten kan vam ett 

bindande underlag för p lnnHiggning och mark
rcsct·val och för upprä ttande av byggnadspro
gram och investeringsplaner. Kommunikations

appara ten har grundliiggandc betydelse för gene

ral- och stadsplaneringen i dc ytlct·scklot·cr, som 

banorna bctj linar. För detaljp rojekteringen av ba
norna, inte m inst för att man skall kunna få del 
r iitta samspelet mellan banstriickningar , s tations
Iiigen och bebyggelse, for dras klarhet om plan
fr i\gorna. NHr det gäller nya stadsdelar bör allt

st~ en samplanct·ing av bebyggelse och trafikför
söt·jning komma till st:'\nd, enligt dc principer 
som Li lliimpats inom Stockholms y tlct·stad dc se

naste d cccnnicma, och det bli!· hiir fl'i\ga om ett 
nH t·a samarbete och ömsesidig pliverkan mellan 
stadspla nering och ban pt·ojektcl'ing. DHt· banor
na gåt· fram i omt·:'\ dcn som t·cdan ii r bebyggda 

gii llcr det a lt kun na precisera dc e rforderliga in
trångcn , skaffa sig d en behövliga rådigheten över 
mm·ken och förebygga att förlindrin gar vidtas 

som skulle för svåt·a genomförande t av tunnclbn
ncprojcklcn. Dessa bandclar, särskilt slt·äckorna 



genom Stockholms innerstad, är i stort sett de be
svärligaste att bygga, och förberedelserna bör allt
så göras så tidigt som möjligt. 

Det är generellt sett av vikt att på ett tidigt 
stadium få tidsprogrammen fastlagda, så att ny

exploateringen i yttersektorerna så långt möjligt 
kan samordnas med utbyggnaden av kommunika
tionsapparaten. Det ovan redovisade utbygg
nadsprogrammet förutsätter ett fortsatt tunnelba
nebyggande i forcerat tempo. 

Så snart man nått klarhet om en bansträckning 
är det nödviindigt att som ett första led i genom
förandet av projektet gå in på fastighetsfrågorna. 
Dessa torde bli svårast att lösa på vissa punkter 
i innerstaden och där banorna utanför tullarna 
går fram genom befintlig bebyggelse. När ett ex
propriationsförfarande tillgrips måste man räkna 
med att ärendenas behandling kräver lång tid, 
men i många fall torde förhandstillträde kunna 
beviljas. Man måste dock under alla förhållanden 
räkna med att det tar arton månader från det 
erforderliga intrång preciserats tills dess marken 
kan disponeras. 

Under år 1966 synes det tekniskt möjligt att 
med den apparat som Stockholms stad förfogar 
över börja driva byggnadsarbeten för de nya tun
nelbanorna i större skala. Om de planfrågor som 
berör Botkyrka och nordvästra Huddinge lösts i 
så god tid dessförinnan att arbetsritningar för 
den inre delen av banan till Alby föreligger skul
le man här kunna fortsätta utbyggnaden mot syd
väst utanför Vårberg, dit råkonstruktionen då i 
stort sett skall vara nirdigsHHld. Botkyrkabanan 
borde i så fall kunna tas i bruk i etapper under 
första hälften av 1970-talet. 

Eftersom riktpunkten är att nordviist- och nord
banorna också skall kunna tas i bruk före år 
1975, måste man under 1960-talet ha byggnads
arbetena i gång på båda dessa banor. De mest 
tidskrävande sträckorna på nordvästbanan synes 
bli T -Centralen-Kungsträdgården och korsning
en av Klara sjö. Det torde vara nödvändigt att på 
båda dessa striickor gå fram med sonderingstunn
lar, och eftersom detta kräver lång tid är det myc
ket angeläget att kunna börja arbetena snarast. 

Nordvästbanans sträckningar genom Solna och 
Sundbyberg är ej klarlagda, vilket är en av de 
mest brådskande arbetsuppgifterna. Tenstagre
nens linjeföring inom stockholmsdelen av Järva-

fältet har däremot i sina huvuddrag redan preci
serats. Eftersom den södra delen av Järvafältet 
exploateras först bör Tenstagrenen utbyggas före 
den norra grenen till Kista (och Bög), och bland 
annat med hänsyn till det pågående intensiva bo
stadsbyggandet i södra Solna bör man enligt kom
mittens mening om möjligt från början ge banan 
en sträckning via Sundbybergs centrum i stället 
för att i en första etapp gå fram via ör. över
huvud taget finns det med de inledningsvis an
givna riktpunkterna för tunnelbanenätets utbygg
nad föga utrymme för ett etapptänkande - inter
vallen mellan de skilda etapperna skulle i så fall 
bli mycket korta. Däremot kan man givetvis räk
na med att banorna tas i bruk successivt i den 
takt olika dclstriickor blir färdiga för trafik. 

För nordbanan presenterar kommitten två al
ternativa sträckningar norr om Mörby. Bebyggel
seutvecklingen inom området har grundläggande 
betydelse för valet mellan dessa, och det år allt
så inte bara för utbyggaodet av banan utan även 
för dc berörda kommunernas planproblem ange
läget att man snarast studerar hela problem
komplexet och beslutar vilken bansträckning som 
skall väljas. För att Roslagsvägens nya motorvägs
sträckning Stockholm-Danderyd skall kunna 
fastläggas är det också nödvändigt att tunnelba
nans läge har bestämts. Allmänt gäller om nord
banan att planeringen måste forceras lika hårt 
som beträffande nordvästbanan. Själva byggnads
arbetena är relativt sett av mindre omfattning, 
eftersom banan kopplas till det redan byggda and
ra systemet vid östermalmstorg. 

För sydostbanans utbyggande har satts som 
riktpunkt att den skall kunna öppnas för trafik 
före år 1980. Det kan alltså förefalla som om det 
vore mindre nödvändigt att snabbt driva fram 
projekteringen av denna bana. Undervattenstunn
larna mellan Biasicholmen och Slussen samt un
der Hammarhyleden och Hammarby sjö är emel
lertid svåra och tidskrävande byggnadsuppgifter, 
och beträffande det förstnämnda objektet tillkom
mer att man måste samordna projektering och 
byggande av denna tunnel med den i cityplanen 
ingående gatutrafiktunneln mellan Biasicholmen 
och Skeppsbron. 

Beträffande de övriga av kommitten föreslagna 
bandelarna synes endast Bagarmossgrencns för
längning till Bollmora kräva några kommentarer. 
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sydostbanans gren till station Isstadion byggs 
ju bland annat för att man skall kunna ge Bagar
massgrenen den nämnda nya trafikuppgiften. 
Man bör därför räkna med att förlängningen till 
Bollmora bör kunna öppnas för trafik så snart 
som möjligt efter det att sydbanan har avlastats 
genom. sydostbanans gren till station Isstadion. 

Det är nödvändigt att man snarast tar upp 
vagnhallsfrågorna till behandling och förbereder 
förvärv av mark för detta ändamål. Tunnelbane
hallarna kräver stort markutrymme och har visat 
sig vara svårbehandlade objekt från planerings
synpunkt. Man måste försäkra sig om att de står 
färdiga vid rätt tidpunkt eftersom förseningar 
kan göra det omöjligt att öppna trafik på den 
bana de skall betjäna. 

Som framgår av det ovanstående måste pro
jektering och byggande ske i sådan takt att be
sluten om banorna inte kan anstå tills dess den 
reviderade regionplanen läggs fram. Tunnelbane
planeringen bör dock självklart bedrivas i nära 
samverkan med regionplanearbetet. De grundläg
gande besluten om nya tunnelbanor fattas kanske 
lämpligast i de former som gäller för beslut om 
regionplan. 
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Genomförandeprogrammet synes vidare kräva 
en samordning av investeringsplanerna för tun
nelbanor och biltrafikleder inom stockholmsre
gionen. Tunnelbaneinvesteringarna är i och för 
sig av måttlig storlek relativt sett - det hittills 
av Stockholms stad ensam under en tjugoårspe
riod utbyggda tunnelbanenätet representerar en 
investeringsvolym av samma storleksordning som 
den nu föreslagna fortsatta utbyggnaden. Som 
torde framgå av redovisningarna i det föregåen
de har emellertid de kollektiva kommunikationer
na en vital betydelse för regionens utveckling och 
måste följaktligen ha en prioriterad ställning i 
programmen för trafikbyggena under den nu när
mast följande femtonårsperioden. Under samma 
period skall en fortsatt utbyggnad av biltrafiknä
tet också genomföras som kommer att kräva vä
sentligt större resurser än tunnelbanebyggena. En 
ändamålsenlig fördelning av tillgängliga· tekniska 
och finansiella resurser fordrar därför att stor 
uppmärksamhet ägnas åt koordineringen av tun
nelbane- och motorledsbyggandet - Utbyggnaden 
av trafikapparaten måste i sin tur vara samord
nad med utbyggnaden av nya samhällsbildningar, 
bostäder och arbetsplatser. 






