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Generalplaneberedningens tunnelbanekommitte, sammansatt ·av experter från stadens fackförvaltningar, spårvägsbolaget och regionplanekontoret, redovisar i detta betänkade en
principplan för den fortsatta utbyggnaden av
tunnelbanenätet i Stor-Stockholm. Utredningen igångsattes redan år 1957 enligt beslut av
stadskollegiet den l O januari 195 7. Den är ett
led i den översiktliga planläggningen av stockholmsregionens utveckling och anknyter följaktligen till gällande regionplan för stockholmstrakten och till planerna för bebyggelseutveckling, biltrafiknät, innerstadssanering
och cityreglering i Stockholm. Den ger också
ett .första underlag för den nu aktuella revisionen av regionplanen och för den fortlöpande bebyggelse- och trafikplaneringen inom och
utanför Stockhol·ms gränser.
Vad kommitten framlägger är principplanen för ett .tunnelbanenät, utbyggt till tre fullständiga diagonaJ.system. Nätets centralare delar redovisas med ganska noga studerade
sträckningar och stationslägen. Utstl'läckningen av banor i ytterområdena, i väsentliga delar
utanför Stockholms gränser, är mera schematiskt angiven.
Delredovisningar av kommittens arbete har
lämnats tidigare: förslag om det andra tunnelbanesystemets utbyggnad mot Ropsten,
förslag om Järvafältets tunnelbaneförsörjning, förslag om tunnelbanornas infogande i
1962 års eityplan. I huvudsakliga delar har
kommittens principplan och tillhörande ekonomiska kalkyler under år 1964 varit en av
grundvalarna för de överläggningar och förhandlingar mellan staten, staden och lands2

tinget som ledde till principöver:enskommelsen strax före årsskiftet 1964/1965 om ett
kommunalförbund m·ellan staden och landstinget och ett gemensamt trafikföretag för lokaltrafiken i Stor-Stockholm. Därmed får tunnelbanorna en ny huvudman och den fortsatta utbyggnaden av tunnelbanenätet kommer delvis att finansieras med statsbidrag av
bilskattemedeL
Nya förutsättningar har alltså skapats för
tunnelbanenätets utbyggnad såväl inom Stoekholm som utanför våra gränser. Det fortsatta
planläggningsarbetet ankommer primärt på
den nya huvudmannen. Sådana anstalter är
dock vidtagna, att kontinuiteten i planläggningsarbetet s·kall kunna vidmakthållas.
Under dessa förhållanden har generalplaneberedningen ansett det angeläget att den föreliggande principplanen nu blir redovisad i
tryck och kan ställas till den nya huvudmannens förfogande ·som underlag för det ·fortsatta planeringsarbetet. Därmed har generalplaneberedningen för egen del ej tagit ståndpunkt till experternas förslag men erinrar om
att det i sina huvuddrag överensstämmer med
den plan som låg till grund för den ovannämnda överenskommelsen om trafiksamverkan i
Stor-Stockholm.
Beträffande de delar av förslaget som berör
andra kommuner än Stockholm har utredningsmännen på basis av sedvanligt samråd
mellan Stor-Stocltholmsroteln och den kommunala ledningen i kommunerna upprätthållit kontakter med kommunernas egen expertis - för norrortskommunernas del med den
gemensamma trafHcltommitte som de inrät-

tat. Av naturliga skäl har expertkommitten 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 fortsatt utbyggnad av tunnelbanenätet utanför
Stockholms gränser nu har skapats, kommer
det att vara en av de viktigaste aktuella planeringsuppgifterna att fullfölja planläggningen och i samråd med de primärkommunala
intressentema foga in tunnelbanorna i den
kommunala bebyggelseplaneringen. Även om
principplanen än så. länge är ofullständig i
dessa delar har generalplaneberedningen ansett att den med hänsyn till sin syftning oeb
karaktär måste ha namnet Tunnelbaneplan
för Stor-Stockholm.
Generalplaneberedningen vill i detta sammanhang erinra om att planläggning och utbyggnad av tunnelbanenätet i Stockholm nu
har pågått kontinuerligt i mer än 20 år. Tunnelbanornas fundamentala betydelse för storstadsregionens liv är redan dokumenterad. Att

konkurrensdugliga kollektiva kommunikationer av denna höga klass skall vara ryggraden
i stockholmsregionens trafikapparat har också varit den trafikpolitiska målsättningen alltsedan regionplanens enhälliga antagande år
1958. Det är angeläget att den säkrare grundval för en fortsatt utveckling av tunnelhanekommunikationerna 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 hållas kontinuerligt sysselsatt.
Med den nu föreliggande utredningen har
tunnelbanekommitten enligt beredningens bedömning väl fullgjort sitt uppdrag. Kommitten 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 fastighetskontoret Ake Hedtjärn, tekniske direktören vid AB Stockholms spArvägar Bror Hillbom, direktören i storstockholmsdelegationen Inge Hörl~, biträdande finanssekreteraren Arvid Linderoth och överingenjören vid
stadsbyggnadskontoret Sven Lundberg. Engagerade i
utredningsarbetet har därutöver främst varit från
gatukontoret överingenjören Gunnar Falk, från stadsbyggnadskontoret 1 :e avdelningsingenjören Gunnar
Trulsson och från spArvägsbolaget 1 :e ingenjörerna
Olof Zetterström och Bertil Linn~r samt för trafikmängdsberäkningarna 1 :e ingenjören vid stadsbyggnadskontoret Ake Broberg. Särskild utredningsman
har varit 1 :e ingenjören vid generalplaneberedningens
kansli Bengt Wikström, som tillsammans med 1 :e sekreteraren 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 invånare, dvs med nära 60 procent. Genom nya krav
på utrymme för bostäderna, arbetsplatserna, trafikapparaten mm växer stadsbygden ut mycket
snabbare än vad enbart den stigande folkmängden skulle motivera. Vid 1940-talets början bodde 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 procent i innerstaden, omkring 40 procent i ytterstaden och drygt 30 procent i förorterna. Innerstadens folkmängd har minskat med nära 30 procent, ytterstadens ökat med 230 procent och förortskommunernas med 160 procent. Förskjutningarna utåt kommer att fortsätta. Enligt regionplanen för stockholmstrakten beräknas Stor-Stockholms 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 förortskommunerna. Numera bör man sannolikt räkna med en något högre totalsiffra och en något
snabbare utspridning. I vart fall kan folkmängden 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 arbetsplatser 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. Regionplanen räknar med en decentralisering av åtskilliga
typer av arbetsplatser, men på grund av näringslivets struktur i Stockholm kommer antalet arbe-

tande i innerstaden ändA. inte att minska, tvärtom. Relativt sett kommer ökningen av antalet arbetsplatser 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 .StorStockholms arbetsplatser.
Att bostäder och arbetsplatser följer skilda lokaliseringsmönster gäller för de flesta städer, och
för en storstadsregion har det fundamental betydelse. Eftersom Stockholm inte bara är administrativ huvudstad utan också näringslivets centrala huvudort i landet har sysselsättningen en stark
tonvikt på sådana näringar som brukar kallas citybildande därför att de har betydande fördelar
av att ligga centralt, samarbeta med varandra och
utnyttja gemensam service. Andra delar av stadens 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 dominerande 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 regionens liv karakteristiskt. Resorna mellan bostäder i ytterområdena och arbetsplatser i regionens centrum är redan nu den ojämförligt största transportuppgiften och prognoserna för regionens växande visar att uppgiften kommer att bli
allt större - på grund av arbetsplatskoncentrationens tillväxt men framför allt därför att bosättningsområdet 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 trafikpolitiska program är redan fastlagda i 1958 års regionplan och i 1960 års trafikledsplan för stock-
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holm. Eftersom bilismen utvecklas snabbt kommer bilen att bli det normala fortskaffningsmedlet för resor inom ytterområdena, där stadsstrukturen medger att trafiknätet görs tillräckligt rymligt. I innerstaden däremot kan trafikapparaten
inte byggas ut för fri bilism, och följaktligen måste den kollektiva transportapparaten även i framtiden svara för de kvantitativt största persontransportuppgifterna, resorna till och från den
stora arbetsplatskoncentrationen i regionens kärna. 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 innerstadsgränsen under topptrafiktimmarna och senare undersökningar har inte gett skäl att räkna med någon annan fördelning mellan kollektiv och individuell trafik. Den kollektiva apparaten skall alltså 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 trafikledsplanen 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 utbyggnaden av ett tunnelbanenät i Stockholm står i god
samklang med detta trafikpolitiska program. Vårt
uppdrag att med regionplanen som underlag utarbeta konkretare planer för tunnelbanenätets
fortsatta utbyggnad innebär alltså att tankegångar, som redan nu betraktas som bärande för
trafikplaneringen i Stor-Stockholm, utvecklas vidare.
13. BEHOVET AV TUNNELBANEKOMMUNIKATIONER

stadsbygden i Stor-Stockholm utanför innerstaden har vuxit ut i tämligen klart åtskilda sektorer kring radiella kommunikationsstråk och ·det
är denna bebyggelsestruktur som regionplanen
fullföljer. Varje sådan sektor får enligt planen
ett så stort befolkningsunderlag att den kollektiva trafikförsörjningen visar sig kräva transport-
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medel pcl egen banvall för att den skall få till-

räcklig kapacitet och konkurrenskraft. Ett busstrafiknät som bygger på reserverade filer i biltrafikleder kan i och för sig också ge hög transportkapacitet, men vi har inte ansett oss kunna föreslå 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 själva 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 stadsbilden mycket svårare. Driftekonomiskt är busstrafiken i regel underlägsen tunnelbanetrafik när
trafikmängderna är stora, bland annat därför att
den är mera personalkrävande och inte ger samma möjligheter till teknisk rationalisering som
tunnelbanetrafiken. Sedan tunnelbaneförslaget utarbetats har vi jämfört de ekonomiska kalkylerna
för detta med motsvarande kalkyler för ett skisserat bussalternativ. Jämförelsen visar att bussalternativet även ekonomiskt sett är sämre än tunnelbanealternativet. För att busstrafiken skulle få
sådan standard att den någotsånär kunde mäta
sig med tunnelbanorna vore det ändå nödvändigt att tänka sig ett nät av busstrafikleder som
av stadsbyggnads- och stadsbildsskäl inte skulle
kunna förverkligas.
Förortsbanor av lägre klass än tunnelbanor visar sig inte heller fylla de höga kraven på standard och kapacitet. Man måste komplettera dem
med busslinjer i reserverade filer och får ett system med sämre effektivitet och utan direkt anknytning till tunnelbanorna. Men där förortsbanor redan finns (Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Lidingöbanorna) kan man givetvis utnyttja dem
tillsvidare - helt eller delvis - och behöver inte
omedelbart ersätta dem med tunnelbanor. Numera finns också nya typer av banor, t ex Alweg
och andra enskensbanor, som börjar ha kommit 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 attraktiva stationer som man kan ge tunnelbanorna
därför att de går under jord. När enskensbanorna
ibland anses ha praktiska och ekonomiska fördelar framför traditionella tunnelbanor tycks det
bero på att man har prutat på anspråken på standard, 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 trafikapparaten ·genom att införa ett annat slags banor som har sin egen speciella utrustning och inte
kan samordnas med tunnelbanetrafiken. Man skulle 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 banor ej kan komma ifråga för särskilda uppgifter
som snabbtrafik till storfiygplatser eller liknande.
Rollfördelningen mellan järnvägar och tunnelbanor är i princip tämligen självklar. Järnvägarnas lokaltrafik når längre ut från centrum eftersom 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 ytteromrddena och med ett internt bussnät i regionens
centrala del. Resorna ute i ytterområdet mellan
skilda bebyggelses~ktorer kommer till största delen att göras med bil, men ett visst behov av kollektivresor 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 transportbehov beträffar kan det - så långt man nu har
överblick över regionens utveckling·- inte på något 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 regionen som järnvägarna betjänar är det sammanlagt
sju sektorer av Stor-StoekholmsomrA.det som har
behov av kommunikationer av tunnelbanetyp.
Dessa sektorers omfattning och befolkningsunderlag 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
l

150 000
165 000
115 000
105 000
100 000
230 000
170 000
035 000

Eftersom de västra, södra och sydvästra sektorerna redan har tunnelbanor och en första utbyggnad 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 nordost och i söder och sydväst med hänsyn till den
väntade bebyggelseutveeklingen.
För att försörja sammanlagt sju sektorer med
egna tunnelbanor erfordras tre fullständiga diagonalsystem genom storstadsområdet och därjämte
ytterligare en radiell bana med goda eitykontakter. Om möjligt vill man emellertid klara transportuppgiften utan den extra radialbanan. Diagonalsystemen har vissa fördelar; det är bra om de
komplicerade och dyra innerstadssträckningarna
blir utnyttjade i båda ändarna. Vidare är befolkningsunderlaget i de sju sektorerna sammanlagt
inte större än att tre diagonalsystem i och för sig
ger tillräcklig total kapacitet.
Viktiga huvuddrag i det stockholmska tunnelbanenätet 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 direkt eller med enkla byten och hur man försörjer
sju sektorer med tre diagonalsystem.
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REGIONPLANENS TUNNELBANENÄT

Regionplanen anger givetvis bara huvuddragen
av ett tunnelbanenät. Planen har tre diagonalsystem och lämnar en sektor utan tunnelbana, nämligen 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 diagonalsystemet betjänar de sydvästra och norra sektorerna och har citystationer vid T-Centralen och
östermalmstorg. Det tredje systemet betjänar de
nordvästra och nordöstra sektorerna; citystationerna är Hötorget och östermalmstorg.
Med regionplanens utgångspunkt, att sydostsektorn kan klaras utan tunnelbanekommunikationer,
är dessa sträckningar naturliga. Det tredje systemet kan helt och bAllet användas för att försörja
regionens norra hälft. Följaktligen får tunnelbanenätet en viss överkapacitet där: det andra systemet tillåter en ganska stor ökad exploatering norröver och det tredje har en betydande kapacitetsreserv i nordost. Det sist sagda kan man emellertid också uttrycka så, att först vid en fortsatt bebyggelseutveckling i norr och nordost, utöver vad
regionplanen anger, blir tunnelbanenätets kapacitet 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 tunnelbanekommunikationer 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 numera är moget för en omprövning. Den förestående översynen av regionplanen kommer att ge säkrare 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 tunnelbaneförsörjningen behövs där också. sydostsektorn 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 emellertid behovet av tunnelbaneförsörjning kvar och
understryks av bilismens starka tillväxt. Alla de
aktuella sektorerna bör därför få tunnelbaneförsörjning.
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 befolkningsunderlagens storlek väljer man lämpligen att kombinera
trafikförsörjningen av de norra och nordöstra
sektorerna. Tanken är inte ny utan antyddes redan i 1957 års utredning om andra tunnelbanesystemet - regionplanen har också den lösningen som en första etapp i utbyggnadsprogrammet - och stationen vid östermalmstorg har
byggts så att den kan bli en grenstation. Hopkopplingen av två sektorer betyder naturligtvis att
den gemensamma innerstadssträckningens kapacitet kommer att bli hårt utnyttjad och vi antyder
i det följande vissa möjliga framtida konsekvenser därav.
Enligt vårt förslag, som finns redovisat på kartorna sist i betänkandet (samt i fråga om cityområdet även i 1962 års cityplan), får det utbyggda tunnelbanenätet följande huvuddrag.
Det första bansystemet, söder-väster, med citystationerna Hötorget och T-Centralen bibehålls
oförändrat i huvudsak men en av de södra grenarna, Hagsätragrenen, kopplas över på det tredje bansystem som vi föreslår.
Det andra bansystemet betjänar sydvästsektorn
och i sin andra ända både norra och nordöstra
sektorerna. Om nordoststräckningen östermalmstorg-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 TCentralen och östermalmstorg.
Det tredje bansystemet skall betjäna de nordvästra 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 Kungsträdgården och går därifrån söderut under Strömmen öster om Stadsholmen, har återigen kontakt
med de andra bansystemen vid Slussen och sedan 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 göras mellan första och tredje systemen vid Fridhemsplan 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 bytesstationer för praktiskt taget alla reskombinationer.
Det föreslagna nätet har goda utvecklingsmöjligheter. Det är inte osannolikt att en större utbyggnad 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 linjesträckningar att nätet lämpar sig för en komplettering längre fram. Detta har vi också försökt beakta. Sannolikt är det den norra delen av StorStockholm som står i tur om det behövs en ytterligare förstärkning av nätet. Där blir nord- och
nordostsektorerna nu betjänade med två sammankopplade 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 under jord börjar vara hårt utnyttjade för ledningskulvertar 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 kompletteras på ett någorlunda enkelt sätt, relativt sett,
ifall tunnelbanekapaciteten skulle behöva ökas
framdeles.
Utbyggnaden av tunnelbanenätet till tre fullständiga diagonalsystem ger enligt vårt förslag
sammanlagt elva tunnelbanegrenar i ytteromrddena. Så länge bebyggelseutvecklingen inom regionen håller sig ungefär inom de ramar som
anges av den gällande regionplanen med redan
kända kompletteringar, räcker detta tunnelbanenät tillsammans med de befintliga huvudjärnvägarna som stomme i Stor-Stockholms kollektiva
trafikapparat.
Preciserade yttersträckningar av tunnelbanorna
har vi inte kunnat ange eftersom det krävs en
ingående teknisk och stadsplanernässig detaljprövning för att finna de lämpligaste bansträckningarna och stationslägena. Vi har haft vissa kontakter med grannkommunernas fackmän men inte
alls så ingående att sådana detaljproblem har kunnat 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. Systemets södra del får däremot ändrade uppgifter i
och med att Hagsätragrenen kopplas över till
tredje bansystemet. Bagarmassgrenen kan då förlängas mot den stora bebyggelsekoncentration
som håller på att växa upp i Bollmora. Tunnelbanan kan nå ut dit och även betjäna några stadsdelar på vägen.
Det andra tunnelbanesystemets sydvästra grenar tål en ökad belastning. Den gren som nu slutar i Fruängen kan med nuvarande planering
knappast ges några nya uppgifter. De yttre områdena på denna sida av södertäljevägen är nu i
huvudsak redovisade som friområden. Det ligger
alltså närmast till hands att fortsätta utbyggnaden av Vårbergsgrenen. Helt eller delvis kan den
ge direkt tunnelbaneförsörjning åt den tämligen
omfattande bebyggelse som nu planeras i Botkyrka. Vi har räknat med att den tillgängliga tunnelbanekapaciteten 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 Lidingös aktuella generalplanetankegångar. Den
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norra banan i det andra systemet skall ersätta nuvarande Roslagsbanan men kan inte följa dess
sträckning exakt. Vi har angivit en ny sträckning
närmare Frescatiuniversitetet och genom Bergshamra till Mörby. Utanför Mörby behöver alternativa sträckningar prövas.
Det tredje tunnelbanesystemet skall enligt förslaget 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 bebyggelseområdet på Järvafältet. Den norra kan
dras genom Solna centrum och ör mot det norra
bebyggelseområdet på fältet. I regionplanenämndens 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 rekommendera linjen Västra Skogen-Solna centrum-örsödra 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 tidigare planerats kan den eventuellt förlängas till
Älvsjö. För grenen mot Nacka redovisar vi schematiskt en sträckning med slutstation vid Nackas
blivande centrum. När sträckningen och stationslägena studeras närmare kan det prövas om grenen eventuellt skall dras ut längre eller om bebyggelseområdena längre ut i sin helhet skall försörjas 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 bansträckningar och stationslägen som saknas. Även standardfrågor och särskilda driftproblem behandlar
vi i huvudsak endast så långt som ställningstagandena har direkt betydelse för kapacitetsproblemen. Vi har bland annat kunnat utgå från standardutredningar som 1961 års spårvägstaxekommitte låtit utföra. Vissa standardfrågor har stor
betydelse för kollektivtrafikens _attraktivitet,
framför allt turtäthet och sittplatsstandard. Valet
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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 kapacitet. sittplatsstandarden bör emellertid också förbättras 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 observeras att tunnelbanan ~ ett så pass snabbt kommunikationsmedel 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 tunnelbaneplaneringen i Stockholm men är ett mycket grovt
mått. Självförsörjningen med arbetsplatser i ytterområdet, bilanvändningen och andra faktorer påverkar 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 tunnelbanornas 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 tunnelbanestråken 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 boendestandarden stiger.
Den övre gräns - 200 000 boende utanför innerstaden - som vi har använt för att överslagsmässigt 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 rymmer, vilken kapacitet biltrafiknätet har eller kan
få, vilka andra kollektiva trafikmedel som kan
betjäna sektorn och ytterst på vilken trafikstandard man vill erbjuda. Var man bygger tunnelbanor 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 kunna 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 innerstaden blir. De stora investeringarna förlorar i
vikt, relativt sett, när samhällets resurser växer.
Under nuvarande förhållanden är emellertid valet mellan tunnelbanebyggen och andra trafikinvesteringar inte bara en fråga om trafiklösningarnas kvalitet och samhällsekonomiska konsekvenser. Hur investeringar och driftkostnader kan finansieras får ofrånkomligen en avgörande betydelse.
17. INVESTERINGAR OCR DRIFTKOSTNADER

Vårt förslag innebär att tunnelbanenätet skall
sträckas ut utanför Stockholms stads gränser. Av
det trafikunderlag som de nya banorna skall betjäna finns huvuddelen i grannkommunerna. Vidare ersätter de nya banorna stora delar av den
äldre kommunikationsapparatens lokaljärnvägar
och bussnät under olika huvudmän. Stor-Stockholms 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 konkurrensdugliga kollektiva kommunikationer har vidare gjort skälen att främja kollektivtrafiken med
statsbidrag av bilskattemedel utomordentligt starka. FrAgan om nytt huvudmannaskap för den. kollektiva trafiken i Stor-Stockholm och nya grunder
för finansieringen av investeringar och driftkostnader är numera i princip löst.

Den nya situationen har inte kommit oväntat.
Det finns sedan ett par år en principöverenskommelse mellan Stockholm, Solna och Sundbyberg
om samverkan för att bygga tunnelbana till Järvafältet, likaså mellan Stockholm och Lidingö om
tunnelbana till Ropsten. Utredningar och förhandlingar om ett gemensamt engagemang av staten,
staden och landstinget för att lösa kollektivtrafikfrågorna inleddes omkring årsskiftet 1963-64
under ledning av en särskild av regeringen tillsatt utrednings- och förhandlingsman. I hans regi
har de tekniska och ekonomiska utredningar som
vi gjort om tunnelbanenätets utbyggnad infogats
i sitt sammanhang med motsvarande undersökningar om övriga delar av den kollektiva trafikapparaten. Investerings- och driftkalkyler har
upprättats som omfattar Stor-Stockholms framtida kollektivtrafik i sin helhet. Den 17 december 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-Stockholms 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 procent av kostnaderna för banornas underbyggnad.
Det är givet att de sammanfattande utredningarna om kollektivtrafiken i dess helhet inom
stockholmsregionen har gett de bästa möjligheterna att göra någorlunda väl grundade bedömningar även i den viktigaste delfrågan, tunnelbanenätets utbyggnad och framtida drift. För vår
del har vi därför kunnat begränsa oss till att upprätta 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, eftersom markundersökningar saknas till stor del och
sträckningarna inte är studerade i detalj.
I runda tal beräknas de fram till år 1990 erforderliga investeringarna för de föreslagna nya tunnelbanorna och banförlängningarna uppgå till
följande belopp (Mkr) :
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Bana
NV

N
NO

so
s
sv

Markkostnader

RAkonstruktion

Banöverbyggnad,
vagnar mm

Kraftförsörjning

Summa

20
18
2

410
130
37

307
135
17

30
12
4

767
295
60

5
5
5

260
40
75

124
59
97

10
6
8

399
110
185

(Kungsträdgården-TenstaJBög)
(Ostermalmstorg-Hägernäs)
(Ropsten-Lidingö centrum)
(Kungsträdgården-Nacka
centrum/Isstadion)
(Bagarmossen-Bollmora)
(Vårberg-Alby)
Summa l

Arskostnaderna för dessa nya bandelar har beräknats bli följande (Mkr/år):
Bana

jKapitalkostn.l Driftkostn.
50,0
19,4
4,0
25,8
7,3
12,4

NV

N
NO

so
s
sv
Summa

l

118,9

l

28,9
15,1
2,0
11,6
6,2
10,1

l

73,9

Summa
78,9
34,5
6,0
37,4
13,5
22,5

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, finner 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 invånare för den kollektiva trafikförsörjningen (inklusive anslutningstrafiken) i nordväst-, nordoch sydostsektorerna, där vi föreslår helt nya
tunnelbanor, av samma storleksordning som i de
sektorer som betjänas av nu byggda och beslutade banor. För alla investeringar har då räknats med 1964 års kostnadsnivå.
18. GENOMFÖRANDEPROGRAM

Hur läng tid man behöver beräkna för ett tunnelbanebygge 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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55

l

952

l

739

l

70

l

1.816

utgå från att alla tunnelbanebyggen i stockholmstrakten har vissa svårbyggda passager där man
inte rimligen kan forcera sig fram snabbare än
att de kortaste projekterings- och byggnadstiderna 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 ganska 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 förberedelser kan sättas i gång innan detaljprojekteringen är färdig, men det är nödvändigt att
bansträckningarna och stationslägena är någorlunda väl preciserade. En förhandsplanering av
byggnadsarbetena måste också göras för att klarlägga vilka ingrepp som kommer att erfordras
och vilka av dem som är vitala redan för arbetenas igångsättande. Tillträde till enskilda fastigheter kan i mänga fall inte erhållas på annat sätt
än tvångsvis. För att kunna lita på att en fast tidplan kan följas måste man alltså söka expropriationsrätt för alla nödvändiga förvärv och intrång.
Expropriationerna drar ofta ut på tiden men tillträdesproceduren 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 några överslagsmässiga bedömningar av arbetsprogrammen för de nya banor som vi föreslår. Tills
vidare har de endast konstaterat, att med deras
nu tillgängliga apparat och vissa beräknade (delvis 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 Täbybanorna 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 upprättat. För att göra en sådan plan behöver man ha
en vidare överblick över hela programmet för trafikinvesteringar och andra investeringar i StorStockholm de närmaste årtiondena. Men om man
som vi gör betraktar tunnelbanenätets utbyggnad
som grundläggande för bebyggelseutvecklingen
och berättigad till högsta prioritet bland trafikinvesteringarna kan det vara skäl att påminna om
följande.
Omräknat efter nuvarande byggnadskostnader
och penningvärde har Stockholm hittills investerat omkring 13/4 miljarder i tunnelbanorna med
tillhörande utrustning. Ungefär lika mycket behöver man lägga till för att bygga ut tunnelbanekommunikationerna sA som vi nu föreslår. I förhållande till de transportuppgifter man löser är
det en måttligt stor investering. Man kan jämföra den med biltrafikens behov: ett Stor-Stockholmsprogram på femton Ars sikt enbart för huvudvägnätets utbyggnad torde röra sig om minst
det dubbla beloppet.
Det har tagit ungefär tjugo år att bygga de nuvarande 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 fylla, 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 byggande och för mark- och intrångsfrågornas lösning.
Enligt vår bedömning borde det dock vara möjligt att hålla det uppställda generalprogrammet
att de huvudsakliga delarna av det nya tunnelbanenätet skall byggas på femton Ar och sAledes
vara färdiga till år 1980.
Villkoret framför alla andra är i så fall att principbeslut om banorna fattas sA tidigt som möjligt. Ett sådant beslut har flera effekter. Man kan
omedelbart lägga ut sådana byggnadsförbud som
behövs för att bevaka att nya byggnader och anläggningar i tunnelbanestråken uppskjuts eller
anpassas så att de inte hindrar att tunnelbanorna dras fram. Bebyggelsens gruppering i tunnelbanesektorerna kan också anpassas efter banorna.
stadsbyggnadsplaneringen kan alltså både i stora
drag och i detaljerna samordnas med tunnelbaneplaneringen. Man kan i god tid förbereda de markförvärv och intrång som blir nödvändiga, likaså
eventuella evakueringar och rivningar. Detaljplaneringen av banorna, projektering, byggnadsplanering och byggande kan också pågå efter väl
förberedda program.
Eftersom det nu blir fråga om interkommunala avgöranden framlägger vi inga konkreta förslag 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 tunnelbanenätets utbyggnad anser vi oss ha fullgjort vårt uppdrag.
Stockholm den 17 maj 1965
Anders Nordberg
C. F. Ahlberg
Ake Hedtjärn

Carl Ehrman Georg Gyldenstein
Bror Hillbom

Arvid Linderoth
Bo Wijkmark

Inge Hörlen

Sven Lundberg
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 planeringsområde, och de 10 återstående kommunerna, som
gemensamt kallas yttre förortsområdet. I planeringsområdet ingår förutom Stockholm städerna
Sundbyberg, Solna, Djursholm, Lidingö och Nacka, köpingarna Stocksund, Danderyd, Sollentuna,
Täby och Saltsjöbaden samt kommunerna Järfälla, Upplands Viisby, Märsta, Boo, Tyresö, österhaninge, Huddinge och Botkyrka. Det. yttre förortsområdet bestär av Vaxholms stad samt kommunerna Vallentunu, österåker, Viirmdö, Gustavsberg, Västerhaninge, Grödinge, Salem, Ekerö
och Färingsö.
Dessa kommuner bildar tillsammans med ytterligare 17 längre ut belägna kommuner stockholmstraktens regionplaneområde, som sträcker
sig från Väddö till Södertörns sydspets och från
Södertälje och Märsta ut mot havsbandet.

Stockholms studs område iir det i planeringssammanhang naturligt att dela i två delar, innerstaden och ytterstaden.
Gränserna mellan enskilda kommuner eller
grupper av kommuner sammanfuller på sina ställen med griinscrna mellan skilda bebyggelseområden men på det hela taget ger dc en dålig
bild av områdets bcbyggclscstruktur. Den är viiscntligcn bcstiimd uv andra faktorer. Grundläggande iir givetvis de topografiska förhållandena.
I ett område så sönderskuret av vatten och med
så kuperad tcrriing och varierande markbeskaffenhet som stockholmstrakten måste utbredningen följa dc mera Hittframkomliga stråken.
Gränsen mellan Stockholms innerstad och äterstoden av Stor-Stockholm iir bebyggelsemiissigt
tydligare iin någon annan griins i regionen. Den
har för all trafikplanering sin siirskilda betydelse, eftersom stadsstrukturen utanför denna
gräns är så väsentligt annorlunda än innanför
den. Innerstaden iir i huvudsak Hitt bebyggd och
bildar en sammanhängande »stenstad». Den omfattar 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 arbetsplatserna. En mycket betydande del av de yrkesverksamma som bor utanför tullarna arbetar i innerstaden.
Innerstadens kärnområde är det en dryg ltvadratkilometer stora cityomrddet, där ungefär en
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tredjedel av innerstadens arbetsplatser är belägna. Drygt 100 000 människor arbetar här men
bara 7 000 bor i området. City och de närmast
omgivande delarna av innerstaden bildar centrala arbetsomrddet, där arbetsplatser dominerar
över bosättningen. övriga delar av innerstaden,
malmarna, är i huvudsak bostadsområden med

insprängda arbetsområden vid järnvägar, hamnar, viktiga trafikknutpunkter osv. Totalt är antalet arbetsplatser i innerstaden ungefär lika stort
som antalet bosatta, drygt 300 000.
Innerstadsförsamlingarnas gränser, som i statistiska 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 redovisningsmässigt i innerstaden.
Bebyggelsestrukturen i ytterområdena är betingad av trafikstrukturen. Infarterna till innerstaden är ganska få: endast åtta spårförbindelser
och lika många huvudinfarter för motorfordon
finns. Utanför innerstaden är bebyggelsen i huvudsak samlad i stråk längs kommunikationslederna, tunnelbanor i ytterstaden, dvs ytterområdena innanför Stockholms stadsgräns, samt
järnvägar, förortsbanor och viktigare vägar i förorterna.
Den här beskrivna bebyggelsestrukturen och
innerstadens dominans i arbetslivet bildar grunden för Stor-Stockholms kommunikationsproblem.
Vid årsskiftet 1964/65 utgjorde Stor-Stockholms befolkning enligt preliminära uppgifter
1 215 000 personer, därav 792 000 bosatta i Stockholms stad och återstående 423 000 utanför
stadsgränsen. Detaljerade uppgifter om bosättning, yrkesverksamhet och arbetsplatslokalisering redovisas i 1960 års folk- och bostadsräkning. Tabell 21.1 är en sammanställning av 1960
års siffror.

22. STOR-STOCKHOLMS EXPANSION

För att få ett perspektiv på Stor-Stockholms
utveckling behöver man knappast gå längre tillbaka än till början av detta århundrade. Vid
sekelskiftet bodde 300 000 personer i innerstaden, runt 1O 000 i Stockholms nuvarande ytterstad 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)
Område

(2)
Boende

(3)
(4)
(5)
Boende Arbet~- (4) i%
yrkes- platser av (3)
verksamma

Slor-Stockholm

11.148.9161 550.8191 536.7581

97

Planeringsomrddet

11.108.9801 533.8771 522.8331

98

Stockholms stad

innerstaden
ytterstaden
l nre (örorlsomr.

Sundbyberg
Solna
stoeksund
Danderyd
Djursholm
Lidingö
Järfälla
Sollentuna
Täby
Uppl.-Väsby
Märsta
Bo o
Nacka
Saltsjöbaden
Tyresö
Österhaninge
Huddinge
Botkyrka
Yllre förortsomr.

Vallentuna
Österåker
Vaxholm
Värmdö
Gustavsberg
Västerhaninge
Grödinge
Salem
Ekerö
Färingsö

808.591 394.943 430.930 109
342.466 178.652 320.326 179
459.987 215.327 97.247 45
300.389 138.934
26.987 14.075
50.863 25.532
5.027
2.053
11.641
5.205
2.787
7.436
29.330
12.575
19.034
8.652
25.090 10.885
21.146
9.247
8.826
4.179
2.621
6.228
3.162
6.680
9.840
20.737
2.175
5.302
2.786
5.977
4.031
9.269
29.086 13.839
11.730
5.290

91.903 66
10.718 76
25.465 100
733 36
2.999 58
1.664 60
7.754 62
4.247 49
4.228 39
3.697 40
3.060 73
1.942 74
1.240 39
10.701 109
1.325 61
1.263 45
2.123 53
5.441 39
3.303 62

16.942
2.224
2.364
1.577
767
2.553
2.731
744
982
1.654
1.346

12.688 75
1.189 53
1.430 60
1.417 90
569 74
2.177 85
2.304 84
363 49
589 60
1.675 101
975 72

39.936
5.424
5.957
3.788
1.925
5.154
6.405
1.980
2.302
3.869
3.132

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 antalet arbetsplatser, där uppgiften för Stockholms stad inbegriper växlande arbetsplatser.-Att antalet arbetsplatser
i Stor-Stockholm skiljer sig från antalet boende yrkesverksamma sammanhänger med pendlingen till och från området 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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.Stocklwtms city är hela
regionens arbetscentrum
diir de stora kollekliva
lrafik/ederrw knyts samman.

Vällingby är ett exem pel
på efterkrigs/i d ens samordnade p/a neri ng av
bebyggelse oc!l k ollek/i v
trafik i .Stocklwlms ytterstad.

Pä liingre avstånd frcln
station erna dominerar
rad/w s- oc!l villabebyggelse i de nyplan erctde
områdena.
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:'\ r 1945) oc h krymp t till unde r 350 000, y tterstadens vux it till övct· 460 000 och befolkningen i
i\ terst:'\end e de lar av Stor-Stockh olm nä sta n nått
i ka pp inn er stad ens med drygt 340 000 invå nare. E nli gt hittills b es luta d e pla n er sk ull e man å t·
1990 få följande förd elning: inne rstaden knappt
300 000, y tlct·stad cn drygt 430 000 och förOJ·tskommu ne rna omk rin g 770 000. Det ä r emellertid troli gt att b:'tde folkmä ngdsutvecldi ngen och omfly ttnin gen ino m r egionen i sFil va verket kon11n er att
g:'\ snabbare. Nii r öve rsikts planerna nu revid eras
och perspekti ve t ytlel'li ga rc förlångs, k ommet·
man säke t·t a lt t·iik na med ett h ögre folkmängdstal och en stö rre utspridning av befolkningen .
Innerstadens folkmiingd viixtc till slute t av
an dra vii rl dskl'iget och hm· diirefter krympt, y tters taden s viixer fortfat·and e me n väntas nå s itt
maxim um p:\ 1970-talet och diit·eftet· gi\ ti llbaka.
Förorternas folk mii ngd t01·de viixa h ela sekle t,
men iive n diit· kan man visa p;\ en s killnad mellan det i nr e föt·ort so nll'ftd et, so m i stora delar
blir fullbyggt un det· det niirmastc dece n n iet, och

del y ttre föro rtsomt·:hle t, som med tide n tor de
svara för s:'\ go ll som h el a tillviixten av byggnadsbestå nd och befolkn ing i Stor-Stockholn1.
Niirin gs li vet i Stock holmsomn1det priiglas mera
av produkti on av tj iinstcr iin av v:u·ot·. Administration och service sysselsii ttct· en viixande andel av Slor-Stockh olms in v:\n m·e. En s:'tclan sta dsbygd har en. annan na tu rlig struklm· iin en renodlad industribygd. Det utbildas en kii r na av för etag och instituti o ner med behov av kva lificerad arbetskl'afl inom vill sid id a gt·ena t· och med
kra v p :'t goda kontakte r inbörd es, med arbctsmat·knadc n och med avniimarna. Dessa a rbctsp lalsct· e ft erfrågar cen trala Jiige n. Cityom n, det
viixer, och kon toren triin ger ut bostiidcr, industrier och h antverkerier. City och o mgivande dclm· nv innet·stadcn förbli t· det d omi nct·ande arbetsomnl dct, ii vcn nä r stad s bygden bredct· ut sig
och bosä tt nin g sker p ft allt stö n ·e avstrm d från
ce ntrum. För e n män gel ad >elsp latser iir dock d ccentralisera de liigcn Liimlige n givna; v issa scrvicca nOJ·dn ingm· behövs i bostadsom r:ldena, a ndra

Befo l kning en
i Stor-Stockholm

1.500.000

1900-1990

Föror tsområdet

1.000.000

Stoc khol m s ytterstad

500.000

Stockholms innerstad

BOO

1930

1960

1990
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kan med fördel ligga där om deras behov av ständig kontakt med den stora marknaden inte är alltför framträdande; många industrier har behov
av stora ytor, närhet till järnvägar eller andra
trafikleder, lättillgänglig men relativt odifferentierad arbetskraft, andra måste söka sig utanför
den tätare stadsbygden därför att de sprider buller, rökgaser osv.
Den nuvarande stadsstrukturen har som sagt
väsentligen vuxit fram under 1900-talet. Vid sekelskiftet beslod Stor-Stockholm grovt sett av
den tätt befolkade stenstaden med dess växande krans av järnviigs- och industriområden samt
av en rad mindre samhällen på för den tiden
ganska stort avstånd från själva staden. Byggandet och kommunikationsutvecklingen utanför tullarna fram till andra världskriget kan man starkt
förenklat indela i några perioder: fjärrjärnvägarnas och stationssamhällenas epok på 18601890-talen, förorternas och förortsbanornas tid
på 1890-191 O-talen, trädgårdsstädernas och förortsspårvägarnas på 191 0-1920-talen samt hyreshusytterstadens och förortsbussarnas epok på
1930-talet. Men den ojämförligt största och starkaste utvecklingen i huvudstadsområdet har skett
efter kriget. Lika förenklat kan man tala om den
tiden som Stor-Stockholms, bilens och tunnelbanornas. Efterkrigstidens kännetecken är dels den
snabba folkökningen dels bosättningens utspridning. Från 1940 till 1964 har Stor-Stockholms invånarantal stigit från 770 000 till 1 210 000. Därav bodde 1940 40 o/o utanför tullarna och i dag
bor över 70 o/o där. Siirskilt stark har expansionen 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 StorStockholm. 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 emellertid 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 ytterområden fått en stigande betydelse.
Beslutet i början på 1930-talet att bygga Södertunneln innebar inte tunnelbaneepokens genombrott. Det var fråga om att höja standarden på
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en förortsspårväg som dittills besvärats av en backig och krokig sträckning på Södermalm. Ä ven
när stadsfullmäktige i juni 1941 beslöt att anlägga en genomgående tunnelbana mellan de södra 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 kommunikationssystem, bl a fyrspårsförbindelsen mellan Slussen och T-Centralen. 1945 började tunnelbanearbetena i innerstaden, 1952 togs västra banan
mellan Vällingby och Hötorget i bruk och 1957
var förbindelsen genom innerstaden i drift. Dessförinnan hade Södertunneln byggts om och tunnelbanetrafiken igångsatts till Hökarängen (1950)
och Högdalen (1951-54). Det första systemet
byggdes successivt ut och omfattar nu 41 km
dubbelspår och 47 stationer mellan Hässelby
Strand i väster och Hagsätra, Farsta och Bagarmossen i söder. 1956 beslöt stadsfullmäktige att
anlägga en sydvästlig bana. 1964 har första etappen (T-Centralen-Fruängen och örnsberg) tagits i trafik och 1967 skall systemet vara utbyggt
mellan Ropsten i nordost samt Fruängen och Vårberg i sydväst med en banlängd på 23 km dubbelspår och 24 stationer.
Den moderna stadsbyggnadspolitiken har inneburit en medveten systematisering av stadsorganismen; väl sammanhållna stadsdelar har byggts
upp sektorsvis kring lokala centra vid tunnelbanornas stationer och större centra som betjänar en grupp stadsdelar. Mellan stadsdelsstråken
längs tunnelbanornas grenar ligger motortrafikens leder i grönområden, som bildar sammanhängande stråk långt in i det centrala storstadsområdet. stadsdelarna är ganska små med i genomsnitt omkring 10 000 invånare, vilket dock
allt tydligare framstått som ett för lågt underlag
för en någorlunda differentierad social, kommersiell och kulturell service, varför kompletteringen med större stadsdelsgruppscentra är betydelsefull. Bostäderna har alltefter de lokala förutsättningarna grupperats med relativt tät flerfamiljsbebyggelse närmast centrum på i allmänhet upp till 500 meters gångavstånd från tunnelbanestationen och längre ut glesare radhus- och

villaområ d en. E n ganska h ög självförsör·jning
med ar·bctsplatscr har cflcrslrtivats, och arbetsonm'\d en har· pla ner·ats dels i sta ds dclsccnl nl dels
som sii rskilda områ den för· i ndus tri er·, lager, verks ttider osv utanför bosta ds bebyggelsen me n i anslutning till denna och till trafiklederna.
D en samordn ad e bebyggelse- och ko mmunikati onsp laneringen i Stockh olms y tter·sta d har i nte
sy ft at till a lt skap a sjiilvstiin d iga dr·abantsHider.
Inne rsla dens st:illning som le dande a rbetso mråd e fö r· regione ns centrala delar har bevarats, och
planeringe n ha r sa tsat p å a ll forma om d el efterhan d gans ka för slumma d e Nedr·c Non ·ma lm till
ett högklassigt cityomr åde för de viktigaste statliga, kommuna la och enskilda funkt io nema p å
dc administrati va, politiska, ekonomi ska oc h kulturella områdena. E n c ily r cglcl"ing me d delta sy fte har· p ågå tt seda n fem tita lets b ör·ja n. De nn a omdanin g gå•· h a nd i h a nd med en slriiva n a ll i möj li gaste må n h ll lla tillbaka c ityområ dets exp a ns ion
geno m att i dc nya stadsdela rna i yllc r·omr·ftd cna
pla nera a rbetsområ de n fö r en b ety da nd e del av
in vå na rna. En di fferenti erin g mellan fö retag som
naturligt hö r· h emma i centrum och d em för vilka
ett ce ntralt läge är mindre c fterstriivan sviirl iir ett
av medlen att åsta dkomma b a la ns i s lorstads ulvcck lin gcn. l\la n h a r emellc r·tid inte r äkn at me d
all yttersla den skall kunn a erbjuda a r·bctc för mer
1in hiilftc n av de dä r boe nde yr·kcsvcrksa mma.
Ko mmunika ti one rn a till inners taden mllslc allls:'\ ges h ög sta nd ard för alt tillgo dose det stor a
antal ytt er omr å desb or som arbeta r i inn erstaden.
Det h ar hittills skett genom tunn elba nebyggena
men också ge nom en upprustnin g av v iig nlitcl och
anläggnin g av n ya högklassi ga lmfiklcdcr·.
Ditismen h or slagit ige nom unde1· eflcr·kl"i gslidcn. Antalet inregistrerade p er son bilar i Stockh olms stad och lä n uppgick vid å rsskiftet 193839 till 18 000 och 7 000, d vs en biJUithct av 34
r esp e kti ve 26 bilar p er 1 000 invå nare. E fter n edgå ngen under kriget up pn äddcs å lc1· förkl'igsnivån 1949, och a ntale t inregistrera de p ersonbila r
har där efte r· stigit kraftigt. Vid årsski fte t 1963-64
ut gjorde d et för stad en och d et övri ga Stor-Slockh olmsområ dct 142 000 r esp eklive 85 000 cllc•· 178
r espeklive 209 bila •· p er 1 000 invå na r e. Dc viixandc lrafikm ängd cm a har r egelbundet und cr·sökts
i vissa s nitt, bl a h ar a nta let fo r·don p !t Stockholms infar·tsvägar kl. 7- 20 den s ista tisdage n

i oktober r·iiknat s i fle ra d ecennier. Dc se naste
1\r·cn h~11· a ntal et dagli ga personbilspassager vid
tullarn a vuxi t med omkring 15 000 per :'\r till
kn appt 270 000 hösten 1!Hi4 . Sammanlagda a ntalet dagliga fonl o ns passage r utgjord e h öste n 1964
niira 330 000. Trafikö kni ngen p :"t gator na i ce ntrala Stockh olm har varit betydligt mi ndre, eftersom fram komligh eten och pal'i;:cri ngsutrymmcna
diir ä r s tark t bcgr Hnsad c.
Den sta ds byggnadsepok som känneteckna ts av
s nabb oc h stm·k utbygg na d av Stockh olms y tterom n1d cn Hr n u i d el nii n naslc avsluta d. Bortsett
fr:'\n det iinnu ej helt exploate rade SLitra- Vår byområ d ct och de t o rörda JHn•afältct ä r· marktillgå ngarna inn an för stad e ns gr1i nser så gott som
uttömda. Nya stad sd elar sa ml ade i stråk efter nya
tu nnelbanor l<a n inte l Hngrc a nHiggas. Den fortsalla ma r·kcxplonlcringcn m:'\s tc iiga rum i kommun cm a runt Stockholm. Också dessa har undc1·
efterkri gsliden geno mgil lt e n snab b expa nsion
och förva ndling. Siirskill stal"l( h a r akti viteten vaI'it i d el inre föi·or lsom r:'\dc t, ciH•· ti d iga r e or ö•·da mar·kt·cscr vc r· lagils i br uk och äldr e vi llasamÅ
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hiillcn fö rtiil ats eller c1·satts med h yrcshusomr:'idcn. Bcbyggclsestnlldtu·cn i gra nn kommu nerna
skiljer sig inte så mycket från Stockholms ytterområdens, iivcn om systematiken är ojämn. Förtätningarna li gger också h är hu vudsakligen kring
det kollekliva l!·afi kn iitets jämviigs- och förortsbanes tationer men karaktären är ofta påverkad av
a ll det iir cnfami ljsbcbyggclsc eller ibland industrier som har vari t först pl\ platsen. Sammanlagt h m· del inre förorlsområdcls folkmängd vuxit
frå n knappt 140 000 till drygt 300 000 invå nare,
d vs me1· ii n fö1·dubblals under fy rti- och femtila le n. Den yll re förortszonen har un der samma
lid ökat mindre kraftigt, ft·ån knappt 30 000 till
40 000 personer.

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

I Slockh olms innerslad finns bortåt dubbelt s:'i
många arbetsplatser som bosatta yrkcsvcJ·ksamma. Även om in ga innerstaelsbor arbetade ulanför
tulla m a, sk ull e a lllså niistan hUlftcn av a rbctsplatscma j innersta elen h csiitlas m ed y ttcr omr:'lclesboJ". D:'\ relati vt m :'t nga innersladsbor arbetar i
y ltcronm·td cna bli1· andelen i sjiilva verk et större
oc h dc da gli ga 1·csorn a över infar·tema flc1·a ä n

vad siffl·ot·na i tabell 2 1.1 a ntyder. Slockholms
Spår viigar hat· j r csvaneun dcrsökningat· närmare
studerat den s k pend eltra fiken över infarterna
till inn et·stadcn å ren 1958 och 1961. Antalet inpendlare, d vs yrkcsvct·ksamma m ed bostad ulanför innerstaden och arbetspl ats i innerstaden, och
antal et utpendlare, dvs med arbetsplats uta nför
innerstaden och bostad j innc1·stadcn, h a r bcriikna ts. Enligt 196 l :'t1·s und er sö knin g uppgic k a nta le t inpend lare sammanlagt till 217 000 och antalet utpendlare till 55 000. Dessa fö1·dcladc s ig
på s kild a infarter enligt tabell 23.1. Värdena på
in- och ulpcncllat·c inbcgdpcr iivcn sildana y t·kcsverksa mma som måste resa genom i nn ersladen
fl·å n bostad i en sektor av y ttcr omr :'\dct till arbetsplats i en anna n sek tor .
Tabell 23.1 In- ocll u/pendlare uid olika infarter till innerstaden. ](ä/la: J9Gl års resuancundersukning.

l

Inrarler
Lidingöbron
Roslagsinfar lcn
Solnainfarlcrna
Trancbergsbron
Liljeholmsbron och Arslabron (Södcrläljcbanan)
Sl\ansbroarna och Arslabron
(Nynäsbanan)
Dan viksbron

Anlal in- l An lal ulpendlare
pendlare
7.600
15.200
3 1.500
39. 100

3.000
lA OO
13.400
11.300

42.000

12.600

74.100
7.800

10.400
3.000

Summa j 2 17.300

l

55.100

Pcn dcllrafikanlcrnas fördelning p:'\ tra fikmedel
vari en1r med en mti ngd faktorer som resot·nas
längd och ändamå l, tid en under d ygnet och trafikserv icen i olika dela1· av Slor-Slockholm. I rcsvancn nd cJ·sökningc n 1961 1·cdovisas följande fördeln ing av m·betstrafikcn vintertid för dc i innerstaden t·csp ck ti vc c ityområdet a rbeta nde (tabe ll
23.2) . Den hm· den s tö rsta intensiteten och betyd eJ· dii1·föt· mest för trafikplaneringen.
Motsvm·a nde undersökningar har gjorts för
somm arll·afikcns förd elnin g p :\ fät·dmcdel. Det
f1·amgår att de n minskade använd ningen av a llmiinna färdmedel f1·:'\n vinler till sommat· i mindre grad mo tsvarades av e n ökad bilan vän dning
än av en öve1·g:, ng till »Övriga Hirdsälb, dvs till
fo ts, moped osv.
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Tabell 23.2 Regelbundet färdsätt vinterlid mellan bosladen
och arbetsplats i innerstaden respektive cityområdet (procentuell fördelning). Källa: 1961 års resvaneundersökning.
Arbetsdistrikt
Bostadsdistrikt

3.= ~
s>l
~ ~

Innerstaden
Ytterstaden
Brännkyrka
Enskede
Bromma/
/Spånga
Förorterna
norra
södra
Totalt

l....

Innerstaden

o

I:'J)

~

~

<

~:~

City

o

9 ~

~

!'1

Q. .....

<

m

~

54

8

38 100

67

3

30 100

77
82

17
15

6 100
3 100

89
83

7
7

4 100
10 100

80

17

3

100

90

8

64
64
75

29
29
20

7 100
7 100
5 100

90
75
77

7
17
8

2

100

3 100
8 100
15 100

Andelen inpendlare till innerstaden som reste
med allmänna färdmedel uppgick enligt resvanetindersökningen totalt till 75 % på vintern och
68 o/o på sommaren. Skillnaderna mellan ytterstadsborna och förortsborna är markant: 80 %
av de förstnämnda utnyttjade allmänna färdmedel men däremot endast 64 % av de senare. Någon större skillnad mellan områdena söder och
norr om Strömmen förelåg ej men betydande lokala variationer förekom. Även motiven för valet av färdmedel varierade mellan infartsriktningarna. Det visade sig t ex att av dem som
vintertid färdades med bil till arbetet angav 15 %
lidingöbor men 38 % boende i Huddinge-Botkyrkaområdet dåliga kollektiva förbindelser som
motiv för bilanvändningen. För förortsområdet
som helhet var siffran 29 % och för ytterstaden
16 % med variationer från 1O % i inre Brommaområdet till 19 % i yttre Brännkyrka. Av dem
som hade bil men vintertid använde allmänna
färdmedel till arbetet uppgav 16 % av förortsborna som orsak att dessa var snabbare eller bekvämare. Procentsatsen varierade mellan 11 %
för Lidingö och 24 % för Nacka-Värmdöområdet För ytterstaden var siffran 15 % med variationer från 9 % i yttre Bromma till 27 % i Enskede och yttre Brännkyrka. Den klart övervägande 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 infartsriktningar i fråga om val av färdmedel och motiv för detta är ett uttryck för en starkt varierande kollektivtrafikstandard. Variationerna visar sig bl a i olika restider vid färd till mål på
samma avstånd från city.
Skillnaden är markant mellan Stockholms ytterstad med dess moderna tunnelbanor och förorterna, där kollektivtrafiken är baserad på järnvägar och förortsbanor samt på busslinjer. standarden varierar betydligt i olika riktningar från
centrum. Inget trafikmedel kan erbjuda tillnärmelsevis samma goda citykontakt som tunnelbanorna, vilka genomkorsar innerstaden och har
flera citystationer. Frånsett de sydöstligaste delarna ligger huvudparten av city inom 250 meter från närmaste tunnelbanenedgång. Möjligheterna att byta mellan banorna är goda, eftersom
de har tre gemensamma stationer. De är snabba,
har hög transportkapacitet och täcker tillsammans med anslutningslinjer större delen av Stockholms ytterstad. (Även taxesättningen ger för närvarande stadens kommunikationer ett försteg,
bl a däri att övergång mellan ytterstads- och innerstadslinjer är i huvudsak avgiftsfri. Förortstrafikanter, som behöver anlita stadens trafiknät måste däremot med vissa undantag lösa ny
biljett. övergångsrätt kommer emellertid att införas redan nästa år enligt uppgörelse mellan staden 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 fjärrtrafiken till Stockholm och för trafiken från stora delar av förortsområdet nordväst och norr,
sydväst och söder om staden. De i jämförelse med
tunnelbanorna större stationsavstånden och högre hastigheterna gör järnvägslinjerna till Centralen särskilt lämpliga för lokaltrafik med längre
resavstånd (mer än 15-20 km från city). -Av
de återstående spårförbindelserna med innerstaden har Lidingöbanorna sin ändpunkt intill cityområdet, medan trafikanter på saltsjöbanan och
banorna från Roslagssektorn når city genom omstigning 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 förortsbanornas från det inre förortsområdet. Det
är därför naturligt att bedöma den service de erbjuder mot bakgrund av tunnelbanorna. Jämfört
med dessa har förortsbanorna betydligt lägre kapacitet att under högtrafiktid förmedla stora resandeströmmar till och från city, de har i regel
mindre turtäthet, sämre kontakt med city och de
delar av innerstaden som ligger på något avstånd från deras terminaler samt högre taxor. Däremot erbjuder de i allmänhet en högre sittplatsstandard och kan därigenom vara bekvämare under högtrafiktid än tunnelbanorna. Lidingöbanorna förs inom Stockholm fram i det vanliga gatunätet 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 varierande standard, innerstadsterminalernas lägen, 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 yllinjer. Värmdöbussarnas ändstation ligger vid
Borgmästargatan/Folkungagatan, långt från närmaste tunnelbanestation och bussarna över
Skansbroarna har ändstation vid Ringvägen/Götgatan under provisoriska förhållanden men i god
kontakt med tunnelbanan. För bussarna över Liljeholmsbron med slutstation vid Zinkensdamm
har den sydvästra tunnelbanan förbättrat citykontakten avsevärt. Bussarna från 1\'Iälaröarna har en
provisorisk ändstation vid Drottningholmsvägen/
S :t Eriksgatan med en tillfredsställande tunnelbanekon takt. Solnabussarna har sin terminal vid
Norra Bantorget nära city men långt från tunnelbanan. De har dock tunnelbanekontakt vid S:t
Erikspinn eller Odenplan. Bussarna från Roslagen
har ändstationer vid Engelbrektsplan samt Jarlaplan och omgivande gator. Den förra ligger intill cityområdet men J arlaplansterminalen har endast ytnätsförbindelser med city och övriga innerstaden. 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 kommunikationer med innerstaden.

24. FRAMTIDSPLANERNA

Riktlinjerna för den fortsatta expansionen
stockholmsområdet anges i moderna översiktsplaner, bland vilka 1958 års regionplan för stockholmstrakten är grundläggande. På basis av regionplanen har 1960 års trafikledsplan för Stockholm och generalplaner i enskilda kommuner utarbetats. I 1962 års zonplan för innerstaden och
den av stadsfullmäktige 1963 antagna cityplanen,
vilka också utarbetats mot bakgrund av regionplanen, har grunderna för markanvändningen i
innerstaden och den fortsatta regleringen av
Stockholms city angivits.
Regionplanen räknar med en ökning av StorStockholms folkmängd till omkring 1,45 miljoner
är 1990, och dess bebyggelseområden är dimensionerade för 1,5 miljoner invånare. Bostadsstandarden förutsätts stiga och boendetätheten Jigga
vid i genomsnitt 70 invånare per 100 rumsenheter. Enfamiljshusen bedöms spela en allt större
roll i bostadsproduktionen och antas för StorStockholm och Södertälje tillsammans utgöra
30 % av lägenhets- och rumsenhetsbeståndet Bilismen väntas komma att utvecklas till omkring
en bil per hushåll utom i Stor-Stockholms centralare delar, där biltätheten antas bli lägre.
Antalet yrkesverksamma antas utgöra 45 % av
Stor-Stockholms befolkning med ungefär samma
fördelning på yrkesgrenar som nu. Planen betraktar de centrala delarna av Stor-Stockholm
som det även på lång sikt helt dominerande arbetsområdet, där liksom nu inemot hälften av
alla i förortsområdena bosatta yrkesutövare kommer att ha sin verksamhet. Näringslivets ytbehov
antas öka i hög grad. En väsentlig del av trafiken till och från det centrala arbetsområdet förutsätts alltjämt bli förmedlad av en kapacitetsstark kollektiv trafikapparat. För annan lokal
trafik inom regionen antas bilen bli det huvudsakliga kommunikationsmedlet.
Regionplanen räknar alltså med att Stor-Stockholmsomrädets nuvarande struktur i stort sett be-

varas. Som område för centrumbildande verksamheter anges i huvudsak det nuvarande centrala arbetsområdet. På båda sidor om innerstadens gränser ligger liksom nu industri- och arbetsområden. Huvuddelen av malmarna samt områden därutanför i Solna, Sundbyberg och Stockholms ytterstad anges även i fortsiittningen för
tätare bostadsbebyggelse, medan det utanför detta inre storstadsområde och bort till avstånd från
centrum av i runt tal 15 km följer ett bälte, som
rymmer områden för såväl enfamiljs- som flerfamiljsbebyggelse och där inslaget av arbetsområden är mindre framträdande. Bebyggelsen
grupperar sig här i markerade stråk kring banorna och huvudvägarna in mot stadskärnan.
Utanför detta bälte ligger i förliingningen av dess
bebyggelsestråk en lirets av avgränsade samhällsbildningar 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 utanför det inre storstadsområdet är flerfamiljsbebyggelsen i princip koncentrerad till samhällskärnor kring järnvägs- och tunnelbanestationer. Industriområden är förctriidcsvis lagda nära större flerfamiljsområden, och inom dc mera markerade bebyggelsekoncentrationerna anges siirskilda områden för centrumbildande verksamheter.
I allt väsentligt följer planeringen och utbyggnaden av nya områden i Stor-Stockholm regionplanen, men på flera siitt har tiden nu blivit mogen för en översyn av regionplanen. Det ligger i
sakens natur att översiktsplanerna i en starkt expanderande 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 motiverats av att utvecklingstakten på många områden redan varit snabbare iin enligt planen. Dess
antaganden om inflyttningen i regionen ligger säkerligen 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 medför stegrade krav på bostadsutrymme och bostadskomplement, 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 Stockholm 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 avvikelserna från regionplanens antaganden blir mindre
i de nästan fullbyggda områdena i Stor-Stockholms inre än i periferin. Då det iir dc inre delarnas trafikförsörjning som reser de största problemen 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 underlag för prognoser om de framtida trafikmängderna inventerat beräkningar om befolknings- och
arbetsplatsfördelnin!Jell för tiden fram till 1990. I
tabell 24.1 redovisas i sammandrag den beräknade
folkmängdsutvecklingen enligt dessa inventeringar och inom Stockholms stads statistiska kontor
1964 utarbetade prognoser för åren 1970 och 1975.
Tabell 24.1 Beräknad folkmängdsutveckling i Slor-Stockholm 1960-1990,
Antal invånare
1990
stadsstatistiska l<:ontoret byggnadskontoret

Bostadsområde

... o~l

l

1970

1960
FBR

o

~~ ~

1975

l ~l l ~l lE.?~l
..+0

o

~~ ~

... <::>

o

~~ ~

..+0

o

~

Slor-Slock1.150 100 1.320 100 1.400 100 1.680 100
hol m
Slockholms
346 30 292 22 269 19 280 17
innerstad
Stockholms
ytterstad
462 40 493 37 491 35 450 27
övrigaStor342 30 535 41 640 46 950 56
stockhol m
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1967
Färdlider i minuter med kollekliva trafikm edel frän
området kring Sergels torg år 1 967.
I de angivna färdlidern a ingår gånglid i c;ily, r eslid
(ink/. ev. väntetid vid byte) samt gånglid från när-

- - - - - - T · bana
.............................. .Järnväg

m asie stati on (hållplats) till m dlcl.
Tunnelbanenätet har anlagils vara utbyggttill Ropslen
och Vdr berg. D c pci karlan angivna j ärnvägslinjerna
har anlagils var a trafiker ade enligt n uvarande tabeller .
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Som framgår av tabellen råknar man med att
befolkningens omfördelning mellan staden, framför allt innerstaden, och förorterna skall fortsätta. För innerstaden väntas utglesningen till att
börja med fortsätta i ungefär nuvarande takt, men
målsättningen är att en planmässig sanering senare skall kompensera utglesningen. Inom ytterstaden kommer återstående exploateringsmöjligheter att fram till mitten av 1970-talet väl uppviiga den utglesning som pågår framför allt i de
iildre ytterstadsdelarna. Senare tar utglesningen
överhand och en nettominskning inträder. Inom
förortsområdet kommer den pågående exploateringen att hela tiden resultera i en betydande nettoökning av befolkningen.
De yrkesverksamma stockholmarna har fram
till 1950 utgjort något mer iin hiilften av befolkningen men därefter relativt sett minskat. År
1960 var andelen 49 o/o. Denna varierar med bosiittningsområdena. År 1961 var enligt resvaneundersökningen 54 % av innerstadsborna, 47 %
av ytterstadens befolkning och 46 % av förortsborna yrkesverksamma. Med ledning av ålderssammansättning mm har man beräknat att dessa tal skall förändras ganska betydligt till 1970,
trots att andelen yrkesverksamma i Stor-Stockholm 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 beräkna motsvarande uppgifter för delområdena;
för Stor-Stockholm som helhet räknar regionplanen med 45 % yrkesverksamma år 1990.
Tabell 24.2 Beräknad arbetsplatsutveckling i Stor- Stockholm
1960-1990. Källa: stadsbyggnadskontoret.
Antal sysselsatta
Arbetsplatsområde

l 1970 l 1990
~bJ~J~bJ~I s-;;:
e.g
-? i~
1960

o

l

Stor-Stockhol m
Stockholms
innerstad
Stockholms
ytterstad
Övriga storStockholm

30

~8

o

o

l

522

100

585

100

790

100

320

61

361

62

390

49

97

19

114

19

170

22

105

20

110

19

230

29

stadsbyggnadskontorets ovan nämnda inventeringar av den beräknade framtida arbetsplatsfördelningen redovisas i tabell 24.2.
Föriindringarna beträffande den yrkesverksamma befolkningens fördelning på bostads- och
arbetsplatsområden kommer tydligen att medföra
en ökad pendeltrafik mellan innerstaden och ytterområdena. En uppskattning av hur inpendlingen till innerstaden kommer att föriindras mellan åren 1960 och 1970 har utförts av spårvägsbolaget och redovisas i tabell 24.3.
Tabell 24.3 Fördelning på bostadsområden av yrkesverksamma med arbetsplats i innerstaden 1960 och 1970,
J{älla: spårvägsbolaget.
Bostadsområde
Stockholms innerstad
Stocl<l10lms ytterstad
Övriga storstockhol m

l

1960
1.000-tal

l

1970
1.000-tal

l

Åndringi

%

142

124

-13

120

150

+25

58

84

+45

För Stor-Stockholm räknar stadsbyggnadskontoret 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. ökningen 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 spårbundna kollektiva trafikförsörjningen med de befintliga huvudjärnvägarna mot Uppsala, Enköping
och Södertälje samt Nynäsbanan, Roslagsbanan
och Saltsjöbanan. Vissa kompletteringar med
dubbelspår och andra kapacitetsförstärkningar
beräknas bli nödvändiga. Vidare räknar regionplanen med tre fullständiga tunnelbanor, första
banan från södra ytterområdet till BrommaSpånga, andra banan från sydväst mot Östermalm, vilken antages bli förlängd via östra station till Experimentalfältet, samt en tredje bana
från Solna till Lidingö. Härigenom får ytterom-

rådena kollektiva trafikförbindelser med innerstaden av hög kapacitet. Endast Roslagssektorn
och den sydöstra sektorn, som blir utan tunnelbana, beräknas behöva mera omfattande förstärkningar genom busstrafik.
För den individuella trafiken räknar regionplanen med radiella huvudtrafikleder av hög
standard, som utnyttjar de befintliga huvudvägarnas sträckningar med relativt få avvikelser.
Målsättningen bör enligt regionplanen vara att
fri rörlighet med bil skall upprätthållas i ytterområdena, medan kollektiva transportmedel måste behålla huvudrollen för innerstadens trafikförsörjning. Regionplanens biltrafiknät konkretiseras för de inre delarna av Stor-Stockholm - i
huvudsak Stockholms stad och niirmast angränsande områden - av trafikledsplanen för Stockholm. Runt innerstaden löper en motorvägsring,
sammansatt av i regel sexfiliga helt korsningsfria
trafikleder. De viktigaste nya länkarna iir österleden 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 ligger 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, Huvudstaleden, Enköpingsvägen (E 18), Uppsalavägen
(E 4), Norrtäljevägen, Hjorthagsleden-Vaxholmsvägen, Värmdöleden, Nynäsvägen, Brännkyrkaleden 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 infartslederna utanför Ringen, även över Mälaröarna, och i samband med planerade stora nyexploateringar i Botkyrka, Grödinge och Salem kommer antagligen en komplettering av de radiella
motorvägarna att krävas, vilket skulle ge E 3 och
E 4 separata anknytningar till Ringen. Vidare räknar man numera i större utsträckning än tidigare
med att låta det befintliga huvudvägnätet vara
oberört av motorvägnätets utbyggnad.

Genom den expansiva utvecklingen i StorStockholm under efterkrigstiden har kraven på
den samhälleliga apparaten vuxit mycket snabbt
och det har blivit nödviindigt att på allt flera områden finna former för en effektiv interkommunal samverkan i fråga om planering och genomförande. Eftersom ett viii utbyggt kollektivt kommunikationsniit 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 nuvarande splittringen på olika trafikföretag och den i
väsentliga hänseenden bristande samordningen
dem emellan. Mot denna bakgrund beslöt Stockholms stad och landstinget under hösten 1963 att
gemensamt medverka i utredningar och förhandlingar rörande trafikfrågornas lösning, och regeringen tillsatte samma år en särskild utredningsoch förhandlingsman för storstockholmstrafiken.
Arbetet resulterade den 17 december 1964 i en
principöverenskommelse om samordning, utbyggnad och drift av ett k(lllektivt trafiksystem i
Stor-Stockholm, vilken i mars 1965 godkändes av
stadsfullmiiktige och landstinget. överenskommelsen innebär i huvudsak, att staden och landstinget bildar ett kommunalförbund, som skall
vara huvudman för den kollektiva närtrafiken i
Stor-Stockholm. Aktiebolaget Stockholms Spårvägar ombildas till Aktiebolaget Stor-Stockholms
Lokaltrafik (SL) och förviirvas av kommunalförbundet. Förhandlingar upptas med Statens järnvägar samt enskilda och kommunala lokaltrafikföretag om att samordna driften och eventuellt
överföra viss buss- och jiirnvägstrafik till SL. Tunnelbanenätet byggs ut i huvudsak så som tunnelbanekommitten skisserat, dvs i enlighet med längre fram i detta betänkande (kapitel 5 och 7)
framlagda förslag. Järnvägslinjerna från Centralstationen upprustas och pendeltrafik anordnas på
sträckorna Märsta-Södertälje och KungsängenVästerhaninge. övergångsrätt mellan olika trafikföretags linjer införs från 1966 och successivt anpassas 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 trafikplaneringen i Stor-Stockholm. Till följd av de
växande avstånden och det differentierade näringslivet blir långa dagliga arbetsresor allt vanligare. Deras koncentration till ett fåtal morgonoch eftermiddagstimmar och innerstadens ställning som arbetscentrum gör dem till huvudproblemet vid trafikplaneringen. Arbetsresorna mellan innerstadens arbetsområden och bosättningsområdena utanför tullarna bestämmer i huvudsak
hur stor kapacitet man måste ge trafikapparaten.
Med en växande utbredning av fritidsbebyggelsen och en ökad biltäthet får emellertid motortrafiken sommartid mellan det egentliga stadsområdet 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 naturligt att privatbilen i framtiden har huvudrollen
för alla persontransporter inom och mellan skilda ytterområden. Däremot har man ej ens på
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längre sikt kunnat acceptera en så radikal omdaning av stadsbyggnaden, som skulle bli nödvändig, om biltrafikapparaten gavs sådana dimensioner att det blev möjligt att använda bil för arbetsresor till det centrala arbetsområdet mera än
i en mycket begränsad omfattning. Stor-Stockholms framtida struktur bör enligt regionplanen
definitivt baseras på kollektiva trafikförbindelser till och från det centrala arbetsområdet. En
fortsatt utbyggnad av den kollektiva trafikapparaten är ofrånkomlig.
Regionplanen betonar att, om stadsmekanismen
skall fungera på ett riktigt sätt, måste de kollektiva trafikmedlen vara ett fullt acceptabelt alternativ till bilen vid resor mellan innerstaden och
ytterområdena. Hög kapacitet, pålitlighet, snabbhet och bekvämlighet är viktiga krav. Den kollektiva trafiken måste därför ha egna leder in i
stadsbygdens kärna som är oberoende av biltrafikens allt framgent hårt belastade gatunät. Regionplanen 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 trafikledsplanen 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 bedömdes vara omöjligt att med bevarande av den
nuvarande stadsstrukturen ge infartsleder och
centrala parkeringsanläggningar en viisentligt
högre kapacitet än den som förutsätts i trafikledsplanen. Planen kan alltså sägas ange storleksordningen 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 bygger 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 trafikapparaten är hårdast utnyttjad, måste kollektivtrafiken ombesörja tre fjärdedelar av persontransporterna i den mest belastade riktningen. Mer än
hälften av resorna under lågtrafik kommer däremot att ske i form av individuell trafik. Antagandet att en fjärdedel av topptrafiken över infarterna i framtiden kan avvecklas med individuella
trafikmedel förutsätter full utbyggnad av trafikledsplanens nät av vägar och gator och en motsvarande utbyggnad av parkeringskapaciteten.
Den i trafikledsplanen redovisade fördelningen mellan kollektiv och individuell trafik har antagits gälla såväl 1970 som 1990. Ungefär samma
balans mellan biltrafik och masstransportmedel
föreligger redan i dag vid vissa infarter. Om efterfrågan på kapacitet i biltrafiklederna inte skall
medföra ett övertryck i infarterna och i det centrala arbetsområdet måste de kollektiva trafikmedlen 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 kollektivtrafiken 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 dimensioneringen av det kollektiva nätet.
Ehuru regionplanens och trafikledsplanens huvudtankcgångar alltjämt har sin fulla giltighet, är
det prognosmaterial beträffande trafikutvecklingen som redovisades då naturligtvis inte längre
tillräckligt. stadsbyggnadskontoret arbetar nu
med ett aktuellare prognosunderlag och modernare prognosmetoder. Det material som tunnelbanekommittcn använt och som redovisas i det följande (i avsnitt 42), iir preliminära resultat av
stadsbyggnadskontorets pågående prognosarbetc,
vilket ännu inte har sammanfattats i en fullständig trafikprognos men iindå är tillräckligt klarläggande för den planering i stort som principutredningarna om tunnelbanenätet innebär.
Följande summariska totalkalkyl ger en allmän
uppfattning om storleksordningen av kollektivtrafikens viktigaste transportuppgift, persontransporterna mellan regionens växande Losältningsområden i periferin och ltrbctsccntrum i storstadskärnan, Stockholms innerstad. Den bygger
på prognossiffror och erfarenhetstal
Om antalet arbetsplatser i innerstaden år 1990
iir runt 400 000 och antalet där boende yrkesverksamma cirka 130 000, varav 100 000 även har
sitt arbete i innerstaden, blir antalet personer
som arbetar i innerstaden men bor i ytterområdena, dc s k inpendlarna, omkring 300 000. Man
kan anta att ungefär fyra femtedelar arbetar heltid och på normal arbetstid en vanlig vintervardag, och vid planeringen av biltrafiknätet har man
utgått ifrån att ungefiir tre fjärdedelar av inpendlarna reser kollektivt över tullarna. Den kollektiva trafikapparaten belastas dessutom med andra
resor än dc arbetandes. För dem bör man göra
ett pålägg med cirka 10 procent på morgontrafiken till innerstaden och 30 procent på eftermiddagstrafiken 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 riktning 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. Motsvarande förhållande gäller eftermiddagstrafiken
i riktning utåt. Under maximitimmen skulle alltså 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 KOLLEKTIVA TRAFIKMEDLENs
EGENSKAPER

Bortsett från järnvägarna, som framför allt lämpar sig för något längre resor, sker de radiella
kollektivresorna i Stor-Stockholm med tunnelbanor, förortsbanor och bussar. Endast tunnelbanorna har den höga transportkapacitet på
dc inre sträckorna som man generellt måste kräva av framtidens radiella kollektivleder för att
dc skall kunna ombesörja en tillräckligt stor andel av de dagliga arbetsresorna. En tunnelbana
av stockholmstyp kan i praktiken med nuvarande standard i fråga om maximal turtäthet och
tåglängd mm transportera cirka 30 000 passagerare per timme i den mest belastade riktningen, 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 kapacitet. Bussar eller spårvagnar som trafikerar gatunätet drabbas under högtrafiktid av samma olägenheter som bilarna. Detta gäller delvis även vid
trafik i reserverad fil (exempelvis i plankorsningar). Trafikstockningarna förlänger restiderna, nedsätter transportkapaciteten och leder till
att tidtabellerna förrycks. Konkurrensen med bilarna mit utrymme minskar framkomligheten i
gatorna för dessa och påverkar den avvägning
mellan individuell och kollektiv trafik som trafikplaneringen eftersträvar. Trafikledsplanens
kontrollberäkningar av efterfrågad och tillgänglig kapacitet i olika snitt har visat, att trafik!ryckct år 1990 blir så stort i infartslederna att J}essa
inte med i övrigt oförändrade förutsättningar
kan svälja den trafikökning som skulle uppkomma 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 biltrafikleder eller också finge bilismen dämpas hårdare än som ansetts godtagbart i trafikledsplanen. Båda alternativen skulle direkt påverka balansen mellan utrymmet för rörlig trafik och för
parkering och måste indirekt få sådana konsekvenser för markutnyttjandet i innerstaden, att
den i regionplanen eftersträvade stadsstrukturen
och lokaliseringen av bostäder och arbetsplatser
inte skulle kunna uppnås. Om man inte vill introducera helt nya trafikmedel såsom cnskensbanor (t ex Alwcg) eller anlägga särskilda från
det övriga trafiknätet planskilda expressbussleder eller förortsbanor blir det därför nödvändigt
att bygga ut tunnelbanesystemet
Som ett alternativ till tunnelbanor för att åstadkomma tillräcklig kollektiv transportkapacitet
utan att inskränka den individuella trafikens redan begränsade utrymme har enskensbanor tilldragit sig uppmärksamhet i den allmänna debatten. 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 utformas på ett stadsbildsmässigt mindre avskräckandc 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 enskensbanorna 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 underjordisk bana, i synnerhet där arbetena måste
utföras från ytan. Högbanornas byggnadstekniska
och ekonomiska fördelar skulle dock kunna nyttiggöras 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 stödpelarna 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

o m kollcklivtrarikcn skall va ra ko nkulTensd ugli g gen temo t den individ uell a tmfikcn . I nn ers lade ns motorviigar h ar ej direktkon takt med dc s tora r csmMc n. Vissa hu vud!I·nfiklcdcr nfu· djupare
in i arbetsområdena, men cnskensba nor tord e
ii nd å bara undan tagsv is kun na ges sådana s!I·iicknin gm· i det tii tarc be byggda stadsom nide t som
fyller rimliga kt'av p:\ goda sta ti onsliigen, såvi da
inte banol'l1a diir dras i tun nel. I stt fall kan
sll·iic kninga rna bli likv ii t·diga med tunn elbanornas men cns kens banot· blir in te h elle r billiga re
a tt anliigga. Stadsbi ldsmiissigt måste högbanor c t·bjuda pt·oblc m, siirskill i inn ct·stadcn. E n nackd el
iir ocksil all s ta ti onerna , som krävct· stor t utrymmc, lat· mycket vii t·dcfullat·c y tor i a nspr:"tk niir
dc placet·as ovan jord iin tunnelban orn as und ct·jordiska sta ti o ner. Det iit· iivc n oundvikligt, nll
h ögban or inte b ara i inners tade n ula n iivcn i yllc romr:'ldc na blit· en n y stö rnin gsidilla föt· intillJigga nd e hus p å grun d av buller och insyn fn'l n
ll\gcn och s kuggverkan från lwns lr uklio nc r na.
E ns kc ns bnn or medfö r ocks:'t en rad specieli n
tekniska problem, som iinnu inte k unn at lösas hell
lillfrcdssliilla ncl c. De l gii ll ct· friims t viixlarn a, so m

kriivc r ga nskn lå ng om liiggn ingstid, men också
banundcrh:'\llet och nödu !I·ymningen av vagnar
del driftsavbrott är bcsviirligare än vid tu nnelba nor. Tillsvida re h ar cns ken sba nor p r övats alllför litet i r egulj iir drift under för hå llan den som
kan jiimställas med dc i Slockholm rådande för
att det skull e va ra möjligt alt förorda sl\dana banot· fnunf öt· e n viclm·e utbyggnad av det seela n
liinge tt·afikeradc och viiifungeran de tunnelbanesyslemet. Skiil för en s:'\da n t·ekommendali on vm·e
s ig generellt eller för elen (l\ t· 1956) n:'tgol mera
detaljerat undct·sökla slt·iickan mellan Solna och
cilyo md trlet torde inte finn as. Dii t·ernol kan del
inte uteslutas, a lt enskensbanor pft lii ngre sikt och
fö r speciella uppgifter kan fy lla e n funktion iivcn
Slockholmso mr:'\d et, Lex so m förbindelseiii nk
mell an i nn er sta de n och e n slodlygplals. I en
stad som rationaliset·at sitt kollekti va huvud trarikn iil s:\ alt d et enbal'L beslfu· av jäl'l1viigar och
tunnc lba not· bör man emellertid under alla förhållande n beLli nka sig inna n man inför y llcrligarc cll tran s portsyslem av hell ny typ m ed e tt
annal slags anliiggni nga r och annan vagnmateriel
som inte kan anviindas p å de övriga banorna. Man

Alwcgbana i 1'okyo.
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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 tunnelbanor vore ett system av expressbussleder
mellan innerstaden och ytterområdena. Man skulle 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 direkt frän bostaden utanför tullarna till arbetet i
city utan något byte. Anläggningen skulle i viss
utsträckning - lättare än när det gäller tunnelbanor- kunna anpassas efter kapacitetsbehovet;
de korsningsfria busslederna skulle ges ett mindre antal filer på de yttre sträckorna än i centrum
och överhuvud taget ej byggas längre ut än nödvändigt med hänsyn till det vanliga väg- och gatunätets möjligheter att svälja busstrafiken. I det
senare hänseendet skulle dock skillnaderna jämfört med tunnelbanelösningen ej bli särskilt stora, eftersom det närmast gäller de områden där
tunnelbanorna kompletteras med anslutningsbusslinjer. 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 stadsbebyggelse. Tunnelbanorna har i själva verket ett betydande försteg i detta avseende, eftersom de fasta
anläggningarnas kapacitetsreserv kan nyttiggöras förhällandevis billigt genom att vid behov utöka vagnparken och eventuellt även öka den nuvarande maximala turtätheten genom förbättrad
teknisk utrustning.
På grund av ventilationsproblemen i motortrafiktunnlar skulle det vara mindre lämpligt att
ordna underjordiska stationer i större utsträckning. Man kan naturligtvis komma tillrätta
med detta problem genom att använda trädbussar, 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 driftstörningar. Även av andra skäl synes bussleder-
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na endast i undantagsfall kunna föras fram i tunnel, 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 oberoende av störningar frän annan trafik och den
skulle därför i normala fall vara snabb och regelbunden 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 sträckningarna i innerstaden och störningarna för intillliggande bebyggelse samt verkningarna på stadsbilden, där breda bussleder med utrymmeskrävande hällplatser på viadukt måste bli ännu mera besvärande än högbanor på pelare. Friheten att dra
lederna genom stadsbebyggelsen till innerstadens
främsta resmäl är begränsad både av fastighetsekonomiska och estetiska skäl. För att standard
och kapacitet skall bli åtminstone någorlunda
jämförliga med vad en tunnelbanelösning ger måste 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 uteslutet att ens överväga ett bussledsalternativ om inte
de ekonomiska vinsterna är så stora att de uppväger alla nackdelar. Att så inte kan vara fallet synes
tämligen självklart, men kommitten har ändå gjort
schematiska jämförande kalkyler av anläggningsoch driftkostnader för bussleder respektive tunnelbanor mellan innerstaden och vissa ytterområden som nu saknar tunnelbana. Kalkylerna bekräftar att en trafikförsörjning med bussar på särskilda leder ger större årskostnader än med tunnelbana och bestyrker därmed ytterligare att bussförsörjning 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 egåe nde avs nitt ha r konsla tera ls a ll det radiella kollckli vlrariksyslcmcl i Stor-Sloc kh olm
bör· utbyggas m ed nyn tunn e lba no r till dc y ttcromr:1dcn som nu sakna r högkl ass ig kollektiv trafikförsörjning men som kommer a lt h a ett a lltför
sto rt trafikunderlag för· att kunna klara s ig m ed
dc nuvarande tra filon cdl cn, i befin tligt skick eller· uppru stade. Sjiil vfalle t finns de t inga exakta
m&lt p :' d en tra rikc ft crfr·hgan som krii ver tunnelbancförsörjning; d et blit· i sjiilva ver·kct e n fr·&ga
om vilken standard ma n v ill er·bjuda kollck ti vtrafi l;antcrna, iivcn om man naturli gtvis iit· bunden av tunn clbanor·nas tekn iska ege nskap er· v id
va le t av stand a rd. Kr·aven mhste siiltas s:' höga att
rl c kollek tiva tr·afikm edl en kan hi1vda s ig i konkmrense n med den egna hit e n siirsldlt för :u·betsresor till och fr:'t n inn er stad en. Det b etyder all
man av samh iillsekon omi ska och andra skiil kan
behöva gö ra avka ll p f1 i och för s ig berii lli gadc
önske mftl betr·iiffand e d riftekon omin.
Innan man bestiim nrcr· öv re och un dre gr·iinscr
för d en folkmi1ngd i e tt y llc ro mn'tdc som bör bctjiin as med en tun nelbana - vilket allts:'\ iir e tt
siill all kva ntitati vt uttrycka vad kva lit etskra ven
samma ntage t inncbii r· - m:'\slc m a n diirför· ange
d essa krav. Dc a\·se r sild a na k\·alilctcr som man i
allm ii nh ct s:unmanfaltar i begr·cppcl »ll·ari kstandar·d ~ och dc viktigas te kan grupperas e ft er om
dc sammanhä nge r med trafikn ätets struktu r (linjenätets maskvidd och sla li onsavsthnd, up psa mlings förm ilga i y ll cromr:1dcna, sp ridnin gs fö rm:'tga
i innerslade n och bylcsmöj li ghclc r ), trafik eringen
(rcshas ti ghc l, rcgulal'it ct, tul'l ä lh ct och diirmcd
Yiin letidc r }, vagnmatuie lens bekvämligh el (siltp lalsand cl, vagnarn as tekniska utfo rmnin g, upp vii rmnin g och ven t ila ti o n, frihet frhn hiifti ga inbi'Omsningar, kr·iin g ni nga r· osv), station ernas bek uämligllel (r·cgnskydd, rulltr·appo r, b ii nkar, kiosker· och aut omater), lrafiksiik erh el och h ygieniska
förhållan den ( frihe t frhn buller och avgaser).
I de lta sa mmanhang bör ocks& taxepolitiken
n iimn as, live n om de n inte i fö r·sla hand iir e n
sland ard faklor . E tl liillövcr skhd li gt laxesystem
hö r till sla nda r·dkravcn , me n laxe frågorna falle r
utom mm cn för lunn clbancko mmill cns uppdra g.
i\Iålsällningc n i fr:'lga o m lnl fiks landm·dcn har·
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stort inflytande på driftens ekonomiska resultat.
Detta gäller särskilt om platsutbudet i förhållandc till efterfrågan samt andelen sittplatser av det
totala antalet platser i vagnarna. standardfrågorna har studerats av en särskild arbetsgrupp inom
spårvägsbolaget Dess förslag till normer för vissa standardfaktorer har uppställts med ledning
av en attitydundersökning bland invånare i StorStockholm, svaren på en enkät om trafikstandarden vid utländska lokaltrafikföretag och överslagsmässiga kostnadsanalyser. Dc har i dc delar
som gäller tunnelbanorna varit vägledande för
tunnelbanekommitten, som emellertid även uppställt egna standardkrav, särskilt i fråga om trafiknätets uppbyggnad. Avgörande har därvid varit de för planeringen i Stor-Stockholm grundläggande allmänna stadsbyggnadsmässiga och trafikpolitiska tankegångarr.a samt överväganden om
de ekonomiska konsekvenserna av skilda standardkrav.
332. Trafiknätets struktur

Hög transportstandard skulle i fråga om tunnelbanenätets uppbyggnad kräva ringa maskvidd
och korta stationsavstånd, god uppsamlingsförmåga i ytterområdena och spridningsförmåga i
innerstaden samt bekväma bytesmöjligheter mellan 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 beroende av den stadsplanemässiga utformningen av
bebyggelsen kring banan. Det kan inom äldre områden 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 gångvägsavståndet till stationen normalt inte överskrider 500 meter från flerfamiljshus. På längre
avstånd från stationen kan enfamiljshus grupperas. Där större höjdskillnader än normalt förekommer bör gångvägsavstånden vara mindre, medan man i gynnsamma fall bör kunna acceptera
större avstånd om det inte anses ekonomiskt
rimligt att välja de angivna gränserna. önskemålet 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-Stockholm överhuvudtaget kan utrustas med så effektiva kollektivtransportmedel som tunnelbanor.
Detta kan vara ett skäl att hålla markutnyttjandet inom tunnelbanebetjänade områden så högt
som man med hänsyn till andra standardkrav
kan tillåta. För anslutningsbussar till tunnelbana
bör hållplatsavstånden vara 400-600 meter beroende på bebyggelsens täthet och det lokala vägnätets utformning.
Tunnelbanorna har till huvuduppgift att ge ytterområdena god direktkontakt med det stora
centrala arbetsområdet, dvs city och de därmed
sammanhängande områden, som domineras av arbetsplatser. stationslägena bör väljas så att systemet som helhet täcker större delen av det centrala 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 genom innerstadens övriga delar ges välbelägna stationer där, så att också dessa stadsdelar får god
kontakt med det centrala arbetsområdet och StorStockholm i övrigt. Vid valet av innerstadssträckningar bör man även beakta värdet av att fä anknytning till viktigare perifera arbetsplatskoncentrationcr, nöjes- och inköpscentra, järnvägsstationer, idrottsanläggningar etc. En god samverkan mellan tunnelbanor och ytnät bör likaså
efte:!'!trävas. Linjesträckningar, stationsavstånd
och s.ntionslägen bör väljas med hänsyn till möjligheterna att avlasta ytnätet.
Ett system av radiella tunnelbanor - StorStockholm torde inte inom överblickbar tid få
den struktur och folkmängd som kan motivera
ringbanor - som har till huvuduppgift att ge yttersektorerna och innerstadens bostadsområden
förbindelse med det centrala arbetsområdet, måste även fylla uppgiften att ge god kontakt mellan
områden vid de olika banorna både i innerstaden
och utanför tullarna. Tunnelbanenätet bör därför 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 anslutningslinjer 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 placerar verksamheter och institutioner, som har betydelse för hela storstadsregionen och utnyttjar
hela den stora arbetsmarknaden, skall kunna nås
direkt från alla håll. En lösning med en för samtliga bansystem gemensam station i city medför 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 tunnelbanesystemets 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 innerstadssträckningarna blir hög så att banorna blir attraktiva
även för lokala innerstadsresor. Systemet bör vidare kunna byggas ut successivt och ge största
möjliga valfrihet i fråga om tidsföljden mellan de
olika banorna. Det är viktigt att nätet även i mellanskedena före full utbyggnad kan fungera klanderfritt och ge berörda områden god trafikförsörjning. Till kravet på successiv utbyggnad hör
att systemet skall vara möjligt att komplettera, om
utvecklingen efter den nu aktuella planeringsperiodens slut motiverar det.
Vid val mellan alternativ som i övrigt är likvärdiga 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 påverkar kostnaderna för de vertikala transporterna
(rulltrappor, hissar). Det är emellertid att märka
att de praktiska genomförandeproblemen inte sällan 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 hänföras till trafikeringen avser främst reshastighet,
regularitet, turtäthet och därmed väntetider.
Inom större delen av Stor-Stockholm bör det
vara möjligt att med kollektiva trafikmedel färdas 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 anslutningstrafik betjänade områden får något längre
totala restider till city än 45 minuter.) Ytterområdena betjänas främst av tunnelbanor och järnvägar, två trafikmedel med väsentligt olika räckvidd. En tunnelbana är ett typiskt närtrafikmedel,
som genom snabb acceleration och inbromsning
kan hålla en relativt hög fart trots korta stationsavstånd, medan en järnvägslinje fordrar längre
sträckor mellan stationerna och i gengäld kan erbjuda en betydligt högre reshastighet I någon
mån kan båda trafikmedlens egenskaper kombineras genom att tunnelbanor utanför den tätare
stadsbygden, inom områden som av stadsbyggnadsskäl inte lämpligen kan helt utnyttjas för tätare stadsbebyggelse, förs fram på längre sträckor
mellan .bebyggelsekoncentrationer utan mellanliggande stationer. Tunnelbanor och järnvägar
kompletterar varandra i en stadsbygd som StorStockholm med en relativt sammanhängande bebyggelse endast i de centralare delarna och utanför dessa klart avgränsande samhällen kring järnvägsstationerna.
De delar av Stor-Stockholm, för vilkas kollektiva trafikförsörjning nya tunnelbanor kan komma 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 tunnelbanedrift kan man nå en medelhastighet av 35-50
km/lim, beroende huvudsakligen på stationsavstånd och linjernas kurv- och lutningsförhållanden. Möjligheterna att med lättare vagnmateriel

och a nd m te kni ska förbättl"ingar h öja has tigh ete n
studeras kontinu erli gt. Om de lta går a ll göm, kan
man a lltså ulan a lt sänka kmvcn p å kort reslid
från city till ytterstati o ne rna förlänga ba norna.
överhu vudt aget få r man inte uppfa ll a 30-minutcrsgränscn som i alla lägen bindand e fö r planeringen. Del blir i varj e siirskilt fa ll fd\ga om en avvägning mellan önskcm:Uet atl e ffe ktivt utny ttja
det snabba och sii kra trafikmedel som tunnelbano m a utgör och kravet på km·ta •· es tide~ ·, god siltplatsstandard osv.
E ft ersom tun nelba norna övcntllt gfu· fra m p li
egen ban va ll, helt skilda fr å n övrig trafik, påverkas dc ej av stockningar och andm störni ngar i
viig-och gatutrafiken eller i långväga järnviigstrafik på sam ma spår. Man ka n därfö r uppn1\ en hög
regul aritet. Tunne lba norna iir öve rlägs na a lla and•·a lokaltrafikmedel i delta avseende. Dä•·lill bidra•· ocks1\ de n relativt sto•·a o kä nsli gh eten för
vlidcrlcksinflytandcn , t ex s nö, is och dimma.
Intervall mellan tågen på 15 minute r p1\ varj e
tunn elban egren tord e kunna bcll·aklas som liigsta
standard und er dagens l:' gtra fiktid . De n tidi gm·c

omnämnda attitydundersök ni nge n vism· alt en förbättrin g av nu vara nd e lul"läl hct ä r ett framträdande önskcmi'tl. Den lurtkilhet som upprällh:'l lls
på dc ccnlmla delarna under högtrafiktid på fulll
utny lljadc bano1· är i princip bestämd av banornas max im i kapac itet, som i si n tur beror bl a p å
signalsysteme t oc h uppeh å llstiderna p å sla lione•·na. När det giillcr dc yttre bandelarna kan en
standa•·dhöjning ås ta dkomm as ge nom alt man fö•·
ut ett större a ntal låg till y llre ändsta tionen. Under 1:'\glrnfi kti d b es tåms lurtätheten i tJ·afi kområdels yllrc delar av det ovan angivna slandardk raYCt, högst 15-m inulc•·sintcrvall. Genom en tätare
trafik med kol"ta, enmansbe tjänade t:'\g kan stand arden unde r l:,gtra fiktid i vissa fall ökas ul a n
men fö r dl"iflckonomin.
334. Vagnrualcriclcns bekvämlighet

Den gr ad av bekvämli g het vagnmaterielen kan
erbjuda ber or p å sådana för hå llanden som s illp latsandcl, vagnarnas tek niska utformnin g, uppvärmnin g och ven til a ti o n, fl"ihct f1·å n hi.i fli ga inb•·omsn i nga r, k riing n 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 London cirka 25 %, Toronto cirka 32 %). Eftersom tågen i regel inte ens under högtrafiktid är
fyllda på yttersträckorna har nu ungefär 45 %
av passagerarna där sittplats i den mest belastade riktningen under topptrafiktinunen. Det är
dock ett angeläget standardkrav att förse ett större 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 utglesning av boendet får man också möjligheter
att höja standarden i den mån man inte väljer
att utnyttja kapaciteten genom att påföra banorna ett nytt trafikunderlag. - När det gäller korta
resor är det inte lika angeläget att kunna erbjuda
sittplats åt en stor andel av passagerarna. Erfarenheten visar att många trafikanter då föredrar
att stå.
Med nuvarande banstandard och tekniska utrustning 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 åttavagnarståg har studerats. På dc befintliga banorna kan en sådan åtgärd ej genomföras med
nuvarande plattformslängder. En ombyggnad av
stationerna skulle vara mycket dyrbar på underjordssträckorna och svår även på många andra
sträckor genom att stationerna ligger nära kurvor, 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 genomgripande ombyggnad länka in delar av de nuvarande banorna i det nya systemet. I och för sig skulle längre tåg ge en högre kapacitet och samtidigt
också flera sittplatser. Kapacitetshöjningen är
dock ej proportionell mot tågförlängningen. Detta beror på svårigheten att få en jämn trafikantfördelning i långa tåg, de sannolikt något längre
stationsuppehållstiderna samt signalsäkerhetskravet på vissa avstånd mellan tågändarna. Frågan
bör undersökas närmare men det kan dock finnas

skiil fö r a tt vid byggand et av e n h ell n y ba na gö ra
vissa förber ed else r för framlida a n vHndnin g a v
l ex tiovagnståg.
De n :Herståc nrl c möjli gheten all erbjud:• passage rama fle t· sillpla tser geno m vag nty pe1· me d
stö n ·e sillp latsand el har vissa hcgr Hns nin gat·. ö kas
andele n sillplatser utan slö n ·e förHudrin gar i
övri gt a v Yagnarna sjunke t· passage ntrantale t pe r
vagn oc h dHrm ed mins kas kapac ite ten om inte
lurt:ilhetcn sa mlidi ~:,rt ka n ökas. Della bc t·or inte
bara på a lt s illplatse r Hr mcm s kry mmand e
iin s tå pla tser ul a n iivc n på a ll del tar liingt·c
tid fö1· passage ra t·n a all ko mma i och ut· en
va gn ju slön ·e and el s illplatse r den ha r. Niir
s la lionsuppch :'\ llcn förl Hngs sjunke t· ge no msnittshastigh ete n oc h lurinte r valle n mås te fö rUin gas
om ba na ns kapac itet re da n Hr fullt utn y ttja d .
lllöjlighctcma all undet· högtrafiklid me ra a vsevH rt öka sillplatsand elen i vagnarn a fö refaller diit·fö r begr Hnsa dc. D:'\ de nna slandm·dfd lga
e me llel'lid ii•· viisc nllig, v ill lw mmiltc n uncl cr sh·yka nöd viindi gh e len av a ll nHt·mm·c s tudi er
görs. In om s på r vii gsbolaget p l\gi\ r en unel ersö knin g av olika m öjligh clc t· a ll ö ka si llplatsant alet
ge nom e n ö knin g a\' vagnbrcdd en , olika planlösnin gar och dörra r ra n gema ng sa mt Hndrad s illpla ts utformnin g. E n strih·an hiirvid Hr a ll om möjli gt h öja s illpla tsa nd ele n p :'\ en ny vagntyp frå n
nm·aran dc c irka 35 'lo till 40 :'t 50 ?'o .

tydund ersöknin gen visar, a lt an ordningarn a för
byte m ell a n tunn e lbana och an slutningslinjer p :1
må nga h:lll föt·nnlcdct· mi ssnöje - dock inte där
by tet kan ske s:'\ hekvHml so m för sp å r viigslinjc
12 vid Al vik. ö nskvHrl iit· d Ht·för a ll i slö rsta möjli ga o mfattnin g h:\lla e n s:'\dan standm-d och a ll
i öv rigt utrusta slnti onet·na med rulltt·appor och
h issnr samt dHr g:'\ ngavs l:ind en och belaslninga•·na iit· siit·skill stora anl iigga ntllandc g:\ ngbanor.
Vid infm·tsp a rk et·in gsslati oncrn n bör man Hista
vikt iivcn vid själva p ~u- kcrin gc n s attra ktivite t
(molot·vii rrnarc, t·egnsky ddnd g:1 ngba na, bevakning, scrvi cestali o n, l hg pa t·kcl'in gsnYgifl) .
336. Hygieniska förluillatulen

Till d c hygie ni sk t betin gad e ö nskemå len b eträffand e koll cklivlt·nfikcn h öt· frihet fr:\ n a vgasct· och 1:'\g ljudni v:i s:1viil i vag nar som p å station ct· och liings banan. Del för sln Hmnd a kr avet
upp fylls he ll a v Lunn clbanot·, och vad det sen are
an gå•· hat· mnn red an n:'ttl mycket lå ngt niir d el
giillct· bullcrbek iim p n i ng.
337. Trafiksäkerhel

E n mycket hög lntfikstik crh ct iir ett sjti lvklarl
kra v p:'\ kollckti vlrafikcn. Dc s p årbundna trafikmedle n ii r i d etta avsee nd e övcrlii gs nn alla a ndra,
och ge nom tunne lbanornas kontinu erli ga h y ttsignal- och tågkonlt·ollsys tcm samt dc kra ftigt dimensio nct·ade vag narna hat· t·iskcnta för kollisionsskador i hög g rad r educ era ts.

335. stationernas bekvämlighet

34. L"WARTSPARKERING

I fordrin garn a p ft ett all rakli vl kollekti vtrafiksysle m ing:l r de l oc ksl\ a ll stati onsan ordnin garn a ii r sf\ bckvii ma som möjligt. Del bö r vara möjligt alt hekvH mt komma till slaliun ema (rulllrappot·, hissar, rulla nde gftngban or ), all kunna sit la
sky dda d fr:l n vii der oc h vind (biinkar, r eg ns ky dd) , alt sn:\bbl kunn a passet·a ge nont spiitTIinj en (a uto ma ls piirnu·, enkelt biljc llhanlel'in gssystem), a lt ff• upplys nin gar om tidtabell, trafikeri ng mm (lä ll:'\t komli gl info nna li onsmal cria l,
högtalare) och all kombin era Yiintan med n ödvii nd iga ii r end en (ki osket·, aut o ma ter, toal cllcr ).
I ft·åga om möjli ghe terna all n:'\ en sta ti on bör
de l ih ågkommas a ll kollekIi vira fik ens p assagemr e best:it· av lt·c slont gntp pc t· som komm et· till
statio nern a till fots, med bil ell CI· a nna l kollekti vt t rafikm ed el. De t gH ll ct· a lt ge dc föt·ckomma nd c grupperna bckvii m vHg till sta ti one rna. Alli-

Fö t· all de n ko ll ekti va tra fik appar aten sk all
kunna dra till sig slörsta tn öjliga andel av topptrafike n över tullarna fordras a ll den blir ell
nllrakli vl allernaliv till de n egn a bilen iivcn för
trafik a nter fr:'\ n o nmi d cn ulanför lunnclbancstnli o nernas di relda influcnsomt·åde. E tt ri kt fö rgt·enat n ii l av an slutningslinj er iir ett av m edl en
fö t· all n:'\ delt a mfd , men del t orde inte kunn a
und vikas all Iurtii ihe len i glesare bebyggda omt·:\de n i mii nga fall blit· I:lg. E n v iss ko ncentrati o n nv ans lutningslinjer na fordras, m en d etta
måste ske pi\ bekos tn ad a v gfmga vs l:'tnd en till ntirmaslc hållplats, vilk a ka n bli ga nska långa. För
mflnga boende i omr:i de n m ed kollekti v trafikförsöt·jn ing av de nn a ty p ka n del bli na tu rligt a lt
böt·ja en resa med den eg na bilen, men om resmålet ligger ino m del ce ntrala arbetsområ d et eller a ndra områ de n, d Ht· till gå ngen på bilplatser
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Infartsparkering i Clevclancl.

är snävt bcgriinsad och koslnadcl'lla för h cldagsparkcdng dä1·för kommer a ll bli mycket höga,
kan det ofta bli atll·akliv l a ll parkera vid en stati on på tunn elban:m och fo rt sH Ua resan med denna. Detta giiller n aturligt vis fmmför allt arbclsl'eso r, som ju normall fö re las under lopp lrafik,
d:\ fmmkomligheten pfl viigar och galo r knappast
n:'tgonsin kan bli lillfi·edssliillande.
Infartsparkeringspla tser h a1· r eda n ordn a ts vid
en del stationer på dc nu lJ·afikcradc lunnelban ol'lla, och i tra fikl edsplanen konsla lc1·as alt infarls p ark cri ngsplatscr »lo rdc böm a no rdnas i så
st01· ulsll·iickning som hiinsy nc n till ex isle1·ande
och plancmd be byggelse medgen . l\lan utgår :'\
andm sida n f1·:'\n all del endast i undantagsfall
kan k omma i fd\ga a ll bygga park eringshus för
delta ändamil l. Niii' man vid s tadsplan erin ge n försök el· bevaka behovet av y lo1· fö1· infarts parkerin g
vid lunnelbanes lalionc•· vism· del s ig emellertid
all om h ä nsynen till b ebyggelse n siills i frii m~l a
nnmnel, i regel e ndas t s m:\ parker i ngsplatscr kan
o1·dnas in om rimli gt avsl:'\ nd f1·:\ n sta ti onern a. Ett
ccnll·a lt läge, invid statio nen, iir det naturliga
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och rikti ga fö1· flcl·talcl av dc för elag och instituti oner som bc tjiinm· stadsdelen. Infartsparkerin ge n iir en funkti on som sak nar direkt sa mband
med den stadsdel som stati onen skall betjäna och
stora ce ntrala p arkeri ngsytor splittrar dessutom
stadsdelen och ger förliin gda gå ngavsl:\n d. Om
man gic k in för all i större utsträckning bygga
pa1·kel'ingshus skulle d et i m:'tnga fall bli Hittare
alt onln a infartsparkering av större omfattn ing,
m en om ma n vill genom föra ett mera konsekven t
program iir det nödviindigl a lt infartspm·kcl'ingsfun ktio nc n vid n:1gra stationer tillmä ls samma
vi kt som bebyggelsen e ll er alt man inriUlar siirs kilda infarlspal"!wl'ingssla li oncr p:i. tun nelbanorna utan di1·ckt a nsluten bostadsbebyggelse.
I nf:u·ts parkcr·ing k an komma i fråga inte bara
vid tunn e lbanorna ut an även vid dc jiirn v1iga r,
som föt· dit·ckl in till city. Från många jiirnviigsslalion et· knn man avsevii rt snabba re iin från d c
yttre lunnclbancstationct·na nå stadskiirna n. Vad
infnrts pm·kcrin gcn vid tunnelban orna betriiffar
bör den i första h a nd l okaliseras till stati oner i
niirh ctc n av dc sn itt pi\ dc olika r a diella huvud-

vägarna, där kapaciteten inte längre kan ökas i
proportion till den utanförliggande stockholmsbundna 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 infartsparkeringsplatser bör ordnas dels ganska
nära men utanför innerstadens gräns, dels vid i
förhållande till vägnätet lämpligt belägna stationer längre ut. Tillgången på mark vid stationerna
blir dock av avgörande betydelse för infartsparkeringsplatsernas lokalisering.
Det totala behovet av bilplatser för infartsparkering blir beroende på många faktorer, bl a antalet arbetsplatser i de centrala delarna av StorStockholm och den kollektiva trafikens standard.
Kommitten har inte försökt göra någon beräkning av detta behov, men en mycket grov uppskattning tyder på att några tusen bilplatser erfordras i varje infartsriktning. Såväl denna fråga
som infartsparkeringsplatsernas lokalisering bör
dock snarast studeras i samband med den pågående översynen av regionplanen och den fortsatta
detaljplaneringen av kommunikationsnätet, eftersom 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 kommer att växa snabbt när bostadsbebyggelsen och särskilt enfamiljsbebyggelsen - nu börjar
breda ut sig över allt större ytor i Stor-Stockholms yttre delar. Att öka platstillgången i takt
med behovet kommer att vara mycket svårare, om
man inte i tid när tunnelbanenätet med omgivande nya samhällsbildningar planeras, har reserverat tillräckliga utrymmen för infartsparkeringen.
Trots att det är svårt att prognosticera efterfrågan så länge man inte vet hur bilvanorna kommer att utveckla sig i Stor-Stockholm när avstånden 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 infartsparkeringar vid tunnelbanorna och järnvägarna föreslår kommitten, att vid varje bana reserveras 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 åtminstone 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 yrkesverksamma av områdets befolkning utan varierar med en rad faktorer, främst var arbetsplatserna för områdets förvärvsarbetande befolkning är belägna, hur stor biltätheten i området
är, kapaciteten i motortrafikens infartsleder och
tillgången på parkeringsutrymme vid arbetsplatserna.
351. Den övre gränsen

Den övre gränsen för den folkmängd i ett ytterområde 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 stationernas plattformslängd, vagnarnas egenskaper (accelerations- och retardationsförmåga, rymlighet,
dörrarnas antal och placering mm) och signalsystemets utformning, som i hög grad bestämmer
den turtäthet som kan upprätthållas på banan. En
många gånger avgörande faktor är vidare stationsuppehållstiderna.
Vid tidigare utredningar har man kommit fram
till att en tunnelbana - inklusive olika grenlinjer och anslutningslinjer - maximalt kan tillgodose trafikbehovet hos ett befolkningsunderlag
av omkring 200 000 invånare i ytterområdet. En
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geno mgliende tunne lbana frå n etl ylteromn~ de till
ett annat skulle si\ledes kunna betjäna en befolkning utanför innerstaden om Lotalt cirka 400 000
p er so ne r·.
Befolkningsund erlaget 200 000 p erso ner har ansetts va ra ett maximi viirdc som ej giirna kan överskridas. I Stockho hn har· e mellertid sydbanan för
niirvarandc ett stör-..e und erlag. De n tekni ska kapacitctsgriinscn med d en tul'liith cl p:\ 120 sekund er som tilliimpas Hr dtil'ln cd praktiskt taget uppn:'\dd och utr·ymm csstandardcn följ aktligen låg.
Signalanliiggnin garna Hr v isserli gen utformade
för att möjli ggör a 90-sekund crstrafik, men dc
oundvikliga s törnin gar som beror p å att stalionsuppch :'lllc n ibland blir· Hin gr·c iin enli gt tidtabellen, all olika fönu·c kör med något vaderand e
hastigh eter osv, gör· det för· niir·varand c inte möjligt att i praktike n öka turlii thct cn niimnviirt över·
120-sckund crslnlfik. D et bör o bse rveras, att självförsörjnin gen med arbet splntser· i sy dban ans influen somr:\ dc iir r elativt 11\g, v arför e n ba na i
princ ip kan betjiin a ett lika stort bcfolkningsun-

derla g me d högre s ta ndard, om denn a sjiilvförsörjningsgrad lir högre. En tunnelba na som skall
Ui cka ett s törre y tter omn\ d c må ste i r egel förgrenas eller k ompl etteras med e ll omfattande niit
av an sluln in gs linj cr, n:'\go t som inte ökar bana ns
kapac itet. J u fl er a gren a r e n ba na h a r desto svårar e bli!· del all uppr·ii tth:\ll a e n hög och jiimn
lurtiiihel p fl de n geme nsa mma s tr·iicka n .
Den fortskrid a nd e utglesningen i Stor-Slockholm medför all e tt ytt cr omrf•de som i dag i fullbyggt s ki ck ry mmer 200 000 in v:\nare år 1990
r ymm er en bety dli gt Jiigr c b efolkning. Visserlige n Hr de l trolig t, a ll de n tekniska utvecklingen
komme r all h öja tunn elbanor nas transp ortkap acitet nl\gol bl a geno m a tt man med autop ilot
kan nå all a ll a 1:'\g framför·s med sam ma kö r teknik men 1\ andra sidan bör sådan a kapacitetsförbii ttl'in ga r siikcl'li gcn utn y ttj as för a lt höja tra nsp ort standard c n. Kommitten finn er diil'för goda
sldil alt li ve n i fmmtid en rii kna m ed omkring
200 000 in v:\ nare utanför tullar·na som ö vre grii nse n för vad en tunn elba na kan bctjiina med god-

Bilplalscrn a vid Bromrnaplan används i växande ulslräckning av inf arlspark crarc.
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tagbar standard. Undantag från den regeln kan
givetvis förekomma i framtiden, om man i något
fall samplanerar tunnelbana och samhällsbildningar med högre sjiilvförsörjningsgrad. - Det
bör kanske påpekas att den här redovisade bedönmingen 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 befolkningsunderlag som ej bör överstiga 200 000 invånare.
352. Den nndre gränsen

Den undre gränsen för en tunnelbanas trafikunderlag utanför innerstaden sammanhänger mera
än den övre gränsen med en rad värderingar, som
säkerligen kommer att ändras betydligt redan under 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 åtminstone i vissa fall visa sig nödviindigt att sätta gränsen lågt, antingen därför att den individuella trafikens 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 annat på att banorna även i innerstaden kan fylla
viktiga uppgifter.
Utomlands anser man sig i många fall kunna
överväga tunnelbaneförsörjning redan vid ett befolkningsunderlag på omkring 100 000 invånare.
Det torde knappast finnas anledning att i StorStockholm fixera en undre gräns som ligger väsentligt över detta invånarantal. Det är rimligt
att en viss parallellitet bör råda mellan de i övrigt ökade standardkraven - särskilt i fråga om
bostadsutrymme - och kraven på kollektivtrafikens 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 likväl motiverat att siitta en undre gräns förslagsvis vid 100 000 invånare för en ny bana utan anknytning till ett befintligt system. Om tidigare
utförda anordningar kan utnyttjas finns det anledning 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 motiverat att överväga tunnelbaneförsörjning eller
som redan har tunnelbanor. Det iir grovt sett fråga om de delar av ytterområdena som ligger inom
ett avstånd av 15-20 kilometer från centrum och
som inte har sin kollektiva trafikförsörjning baserad 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 antagandena 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 komnumernus aktuella planer och program räkna
med en något större total bebyggelsevolym än
regionplanen redovisar. BI a ger Järvafältet numera bebyggelsemöjligheter som inte fanns när
regionplanen uppriittades. Totalt för Stor-Stockholm ger stadsbyggnadskontorets översikt ett något högre invånarantal än regionplanen, nämligen nära 1,7 miljoner. På mycket lång sikt representerar såvitt man nu kan bedöma detta invånarantal inte någon slutpunkt i stockholmsregionens
utveckling. Men man vågar nog anta att ett fortsatt växande och sådana strukturella förändring-

ar som i samba nd därmed torde komma att f OJ tg:'
i de äldre delarna a v 1·eg ionen knappast ka n få
den effekt en a tt kraven p å den kollekti va tra:'ikap paratcn inom d c delar av regionen som nu
komme1· ifråga för tunnelban ep la ne rin g simlic
fö1·ä ndras radikalt.

andra kommun er, fri görs s uccess ivt för cxploalcri ng un der 19GO- och början a v 1970-lalcn. Det
redov isas i ,·cgio npl anen som milillirområ dc, och
sektorn komme1· diirför att r ymma en större befolkning iin vad regionplane n an ger. Enligt den
dispositionsplan f ör J ii r vafiiltet som upp rä ttades
niir det började bli k lart att Hiltct skulle få använd as för civila beh ov och som godkändes av
regionpla ncniimndcn :' r 1963, grupp eras bebyggelse n längs grenarna av en tunn elbana fr å n
Stockholm i två strå k i fii ltets Hin gdriktnin g, å tskilda av ett grö nstr:,k. Delarn a kri ng E nköpingsviigcn fristtills tid igas t fö1· bebyggelse, och för
Stockholmsd clcn har ett ge neralp la neförslag utarbetats på grundva l av di spositio nspla nen. Enligt detta Wggs flerfamiljsbebyggelse närmast
centra vid ba ngren ens stati oner och längre ut
villa- och rad hus bebyggelse i vissa riktnin gar.
Även ö r-omr:, dc t i Su n dbyberg exploa ter as med
fl er fan1iljsbcb y ggclsc.
I-Iuvudp art en nv Soln a- Sun dbyberg utgör i r egionpla nen e tt samma nhiingan dc tiitortsområde
med fr amför a llt flerfamilj shus. Del kommer a tt
bli fullb yggt r ela tivt sn a rt.
Kollek tivtrafik en i n ordviisira sektorn ombesörjs av SJ bussar, som betjänar Solna, Sund byberg, Jä1·fiilla och Sollentuna, sam t i viss utsträcknin g av förortst:'lg p< Vtistcråsbanan, som går i n
till Stockholms centralstation med uppeh åll i innerstaden vid Karlbc1·gs s ta tion. Förortsbussarna
framförs i innc1·sta dcn till sl utstationer vid Norra Dan torget och Odenpl a n med infa r ter över
Non ·tull, Solnabron och Karlberg.
Regionplanen räknar i d enna sektor med en
tu nn elba na fr:'ln c ity via Kungsh olmen till det nya
bcbyggclscomr:'ldct Viisira Skogen, diir den delar

411. Västra sektorn (Tranebergsinfarlen)

Flerfamiljs bebyggelse n i se kto rn iir i huvudsak
samlad in vid den befintliga tunnelba nan s sta ti oner fi·ån Kri slineberg till Hiissclby Strand, mcda n övdga delar f1·iimst har karaktii rcn av vi llaoch radhusområ d en. Regionplan en r edov isa r i
stort sett en ofö1·ä ndrad bebygge lsestruktur med
en ökad b ostadsbe bygge lse fr ii mst i dc y tt1·e delarna av Stockh olm och på E kc1·ö.
Den k ollekli va lm fiken i n n an fö1· stad sg1·ii nsen
ombesörjs av tunn elbana n med a n s lulnin gs~ p å r
viig frå n Alvik till Nockeby och anslulnin g~.b u s
snr till fler a tun nel banestationer. MU!a r öa.Tnas
koll ektivtrafik omhiind crhas av husslinj e1· fd l. n en
lindsta tio n und er provis01·iska förh:'\llantlc n vid
Frid hemsplan.
Radiella huvudlcd c1· fö r biltrafiken i sel<tom iir
enli gt regionplan en Hu vuds ittle den oc h I>rottningholmsvägcn- Bergslagsvägcn . Den förra byggs
för n ärvarande och kan vänt as bli fiil·di g under
1960-talc ts sista hälft. Den b efintliga Dro ttningholmsvägen får enli gt Stockhol ms tra fikledsplan
ökad kapac itet.
412. Nordvästra sektorn (Solnainfarterna)

Nordvästra sektorn expanderar myc ket starkt.
Där ligger den enda bebyggelser eserv en av någo n
omfattning inom Stockholm s stad, JiirvnfHilet.
IIcla fältet, således äve n de de lm· som li ggc,· inom

Tabell 41. 1 B edi.imd befolkningsutvecklin g i vä stra sektorn. K älla: stadsbyggn adskontoret.
1975

1960
Område
Invånare
Brommaområdet (ink!. y ttre
Kungsholmen)
Vällingby-Hässelby
Ulvsunda- Bällst a
l\lälaröarna

l

75.480
65.320
13.640
7.000
Su mma

l

161.440

l

Arbetsplatser

Invånare

20.540
10.400
15.380
2.660

67.000
67. 000
15.000
9. 000

48.980

l

158. 000

l

l

1990
Arbetspla tser

Invånare

25.000
20.000
16.000
3.000

61.000
59.000
12.000
16.000

64.000

l

148.000

l

Arbetsplatser

25.000
21.000
19.000
3.000

l

68.000
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1960
Områd e

Ar belsplatser

Invånare

63.060

25.880

8.940

2.970

Invånare
Solna- Sundbyberg (exkl.
Bergshamra)
Järvafältets inre delar (inld.
Bagartorp, Rissnc, Skälby)
Summa

l

1975

?2.000

l
l

28.850

l

1990
Arbetsplatser

Invånare

90.000

22.000

78.000

89.000

18.000

179.000

l
l

40.000

l

24.000

86.000

l

164.000

Arbetsplatser

39.000

l

63.000

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

sig i en kortare nordlig g1·en förbi Solna centrum
till R åsunda och en sydlig som via Huvudsta och
Sundbybergs ce ntralar e delar nå r till ör. Båda
gre narn a skall e nligt regionpla nen kunna utsträckas till Järvafältet. Disp ositio nsplanen redovisar en tunn elbana med något annan sh·iicknin g
och med gr ensta tio n först vid ö r.
Motortrafikens huvudl ed er i nord viisira sek-
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lom ii1· E 18 och E '1, Enköpings- och Uppsalavägarn a, samt mella n dessa en i dispositionsplanen fö1· Jä1·vafältet angive n länk i en framtida
y lli'e m otor viigsl'in g. Enköpingsvägen ges en någol nordligare sh·ti ckning ä n den nuvar ande och
anknyts till Stockholms trafikledsnät vid Karlberg. Uppsalaviigen f ö1·s i sin nuva1·a nde strlicknin g in till innerstaden.

413. Norra sektorn (Roslagsinfarten)

Inom Stockholmsdelen av norra sektorn planeras Stockholms universitet och viss bostadsbebyggelse huvudsakligen med anknytning till den
högre undervisningen. I övrigt skall denna del,
som hör till Djurgårdsmarken, bevaras som friområde.
Regionplanen anger huvudsakligen flerfamiljsbebyggelse i Bergshamra samt vid Inverness, Kevinge och :Mörby skog men i övrigt enfamiljsbebyggelse 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 detaljplaneringen, varigenom en i förhållande till planen
ökad exploatering med flerfamiljsbebyggelse uppkommer i sektorn. 1990 års folkmiingd i Täby,
Danderyd och Vallentuna uppgår enligt regionplanen till 80 000 och enligt dc kommunala planerna till 114 000 invånare. Den ökade exploateringen i Täby sker bl a på bekostnad av industriområden, vilket torde medföra en i jämförelse med regionplanen reducerad lokal självförsörjning 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, vilka numera samtliga utom Vaxholmslinjen ägs av
SJ. Järnvägstrafiken ombesörjs av den smalspåriga Roslagsbanans båda grenar mot Rimbo och
österskär med slutstation vid östra station. Mellan östra station och grenpunkten Roslags-Näsby
är järnvägslinjen så när som på bron över stocksundet dubbelspårig. På sträckan östra stationDjursilolms ösby framförs även Djursholmsbanornas tåg. Dessa betjänar Djursholm, Näshymnrådet
i Täby samt delar av Stocksund och Danderyd.
Den direktgående busstrafikens slutstationer i
innerstaden ligger vid Jarlaplan och Engelbrektsplan. Bussarna betjänar Ekhagcn och Frescati
inom Stockholm, Bergshamra i Solna samt tillsammans med jiirnvägen Stocksund, Danderyd,
Täby och vissa områden utanför dessa kommuner. Till Engelbrcktsplan går bussar på linjer
inom Stockholm och Solna och till Jarlaplan övriga linjer inklusive det kommunägda Vaxholms
Trafik AB:s direktlinje från Vaxholm.

Biltrafikens huvudled i norra sektorn är Norrtäljevägen, som har motorvägsstandard utanför
Dandcryds kyrka.
Regionplanen anger inga väsentliga strukturförändringar i sektorn. österåker och Vaxholm
får dock en direktare vägförbindelse med Stockholm genom Bogcsundsleden över Lidingö och
förs därmed över till nordöstra sektorn.

414. Nordöstra sektorn (Lidingöinfarten)

För Lidingö förutser regionplanen en betydande befolkningsökning. Störrc delen av ön innefattas enligt planen i ett sammanhängande bebyggelseområde med koncentrationer av flerfamiljshus 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. Banorna 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. Vissa områden betjänas av busstrafik direkt till Ropsten, medan andra har anslutningslinjer till norra 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 passerar centrum och från Baggeby nära ansluter till
den nuvarande södra banan.
Dc nuvarande trafikförbindelserna med Stockholm 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 motorled, som enligt regionplanen och Stockholms trafikledsplan skall föras in till Stockholm från
Roslagen via Bogesundslandet över Lidingö och
Hjorthagen till Rådmanslcden. Den beräknas i
trafikledsplanen bli färdig omkring 1980 och därefter ombesörja österåkers och Vaxholms vägtrafikanknytning med Stockholm. De bägge kommunerna redovisas därför som tillhöriga nordöstra
sektorn år 1990.
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Tabell 41. 3 Bedömd befolkningsutveckling i norra sektorn. K älla: stadsbyggnadskontoret .
1960
Område
Invånare
Frescali
Djursholm- Danderyd (inld.
Bergshamra och Stocksund)
Täby
Os tr-råk er- Vaxholm 1 )
Summ a
1)

l

l

1975
Arbetsplatser

Invånare

l

1990
Arbetsplatser

Invånare

l

Arbetsplatser

1.380

1.600

2.000

7.000

5.000

21.000

28.620
21.100
9.750

7.380
3.630
2.850

44.000
40.000
19.000

13.000
6.000
4.000

46.000
65.000

14.000
9.000

60.850

l

15.400

l

105.000

l

30.000

-

l

116.000

-

l

44.000

rlilmas hit1 960 och 1075 men till nordöstra sektorn 1990
Tabell 4 1. 4 Bedömd bef olkningsutveckling i nordöstra sektorn. Källa: stadsbyggnadskontoret.
1960
Om råde
Invånare

Lidingö
Övre Gärdet och Hjorthagen
Osteråker- Vaxholm1 )

29.330
22.970

Summa

1)

l

l

52.300

1975
Arbetsplatser

Invånare

7.550
15.690

38.000
24.000

-

l

räknas Ull norra sek torn 1960 och 1975 men hit 1990

23.240

l

62.000

Arbetsplatser

Invånare

8.000
27.000

l

35.000

l

63.000
23.000
21.000

-

-

l

1990

l

107.000

Arbetsplatser
10.000
29.000
4.000

l

43.000

415. Sydöstra sektorn (Danvikstullsinfarten)

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, Värmdöleden, med motorvägsstandard innanför Gustavsberg.

Inom stockholmsdelen utanför Danviksbron
och huvuddelen av Nacka (Sicklaön) längs
Värmdövägen dominerar flerfamiljsbebyggelse
helt. Längre ut finns vissa hyreshuskoncentrationer främst i Björknäs och i Gustavsberg. De inre
delarna av sektorn både inom Stockholm och i
Nacka rymmer även stora industriområden. I övrigt består bostadsbebyggelsen huvudsakligen av
enfamiljshus, och utanför Skurusundet är fritidsbebyggelsen omfattande, vilket leder till att trafikbelastningen i denna sektor sommartid är särskilt stark. Regionplanen redovisar en fortsatt
utveckling av den fasta bosättningen med hyreshusbebyggelse i Nacka och Björknäs samt Drevinge- 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 privatägd järnväg, Saltsjöbanan, och av järnvägsföretaget ägda busslinjer. Den sydligaste remsan av
Sicklaön jämte Saltsjöbaden betjänas av järnvägen, medan övriga delar av Nacka samt kommunerna utanför Skurubron betjänas av busstrafik
från Tjärhovsgatan/Borgmiistargatan på östra Södermalm. 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

416. Södra sektorn (Skanstullsinfarten)

Områdena utanför skansbroarna inom Stockholms stads gränser är i det närmaste fullbyggda. I det äldre Enskedeområdet förekommer huvudsakligen enfamiljshus, medan hyreshus dominerar både norr därom och i dc nyare stadsdclarna Hingrc söderut. Regionplanen innebär för
dessa delar i stort sett en bekriiftelse av bestående förhållanden.
Utanför Skarpniick ligger enligt regionplanen
inom Nacka och Tyresö kommuner stora bebyggelseområden 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 Bollmora i Tyresö. Där anges ett centrumområde. I förhållande till regionplanen redovisar kommunen
planer på en betydligt ökad exploatering av Bollmoraområdct, vilket kommer att ställa ytterligare 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.
1975

1960
Område
Invånare
Nacka (Sickladelen)
Boo och Gustavsberg
Saltsjöbaden (inkl. Fisksätra)
Summa

l

l

19.770
11.830
5.440
37.040

l

Arbetsplatser

Invånare

11.290
3.420
1.390

24.000
21.000
13.000

16.100

l

58.000

l
l

1990
Arbetsplatser

Invånare

15.000
5.000
2.000

36.000
44.000
20.000

22.000

l

100.000

l

Arbetsplatser
19.000
9.000
2.000

l

30.000
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Invånare
Bagarmassgrenen
Farstagrenen
Hagsätragrenen
Ålta-Bollmora-Gudö
Summa

l

l

Arbetsplatser

Invånare

13.970
9.400
9.150
1.770

47.000
69.000
77.000
28.000

53.570
61.510
85.140
8.940
209.160

1990

1975

1960
Område

l

34.290

l

221.000

l
l

Arbetsplatser

Invånare

17.000
18.000
14.000
3.000

43.000
64.000
69.000
56.000

52.000

l

232.000

l

Arbetsplatser
18.000
18.000
14.000
7.000

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 Bagarmossen, 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 Skanstullsinfarten av förortsbussar tillhörande tre olika trafikföretag. Sintstationen i innerstaden är för närvarande förlagd till Ringvägen/Götgatan. Det
största av företagen tillhör saltsjöbanan och betjänar områden inom östra delarna av Södertörn
jämte öarna utanför via anslutande båttrafik. Trafik AB Stockholm-Nynäs, som ägs av SJ, betjänar vissa yttre förortsområden inom mellersta delarna av Södertörn, och de östra delarna av Huddinge trafikeras av bussar, tillhörande SJ. stadsdelen Älta i Nacka, som här förts till södra sektorn, betjänas för närvarande av bussar med infart över Danvikstull.
Den södra länken av motorvägsringen runt
Stockholms innerstad och två viktiga radiella infartsleder, Tyresöleden och Nynäsvägen ligger
inom sektorn.
417. Sydvllstra sektorn (Homstullsinlarten)

Regionplanen redovisar för de inre delarna av
sydvästra sektorn en i stort sett oförändrad bebyggelsestruktur. I sätra-Vårbyområdet nordväst om E 4 (Södertäljevägen) utbyggs för närvarande 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 mellan Stockholms stad och Botkyrka en snabb exploatering av dessa områden med betydligt större
andel flerfamiljshus än enligt regionplanen. Den
preliminära dispositionsplanen räknar med att
sydvästra tunnelbanans Vårbergsgren skall förlängas till Alby.
stockholmsdelen av sektorn betjänas från 1964
av den sydvästra tunnelbanan samt till denna anslutande busstrafik. över Liljeholmsbron framförs 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 varande sydvästra delen av Stockholms motorvägsring (Essingeleden). För motortrafiken anger regionplanen 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 Tullinge och Tumba. Det är möjligt att denna led
kommer att bli den nya E 4 :an medan den nuvarande 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 motorvägsring.
418. Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man enligt det föregående 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 respektive 162 000.

Om befolkningsökningen fördelas på sektorerna norr om respektive söder om Mälaren-Saltsjön väntas den starkaste utvecklingen i de norra
delarna, där antalet invånare växer med cirka
45 % 1960-1975 och 54 % 1960-1990. Av de enskilda sektorerna är de nordvästra (Solnainfarterna) och sydöstra (Danvikstullsinfarten) mest
expansiva medan den västra (Tranebergsinfarten)
samt de inre delarna av den södra sektorn (Skanstullsinfarten) redan är så fullbyggda, att de på
grund av utglesningen väntas få ett sjunkande invånarantal från 1970-talets början.
Om man till de sju tunnelbanesektorerna lägger innerstaden och de yttre delarna av StorStockholm, 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 StorStockholm år 1990. Denna prognos bygger bl a
på de i avsnitt 41 framlagda antagandena om antalet boende och arbetande i olika delar av prognosområdet Vissa preliminära resultat, i första
hand beträffande kollektivtrafikens volym, redovisas i detta avsnitt.
Prognosmetoden är en variant av den s k gravitationsmodellen. Dess grundläggande ide är att
varje resa kan betraktas som dels genererad vid
genereringskälla, där trafikanten har stadigvarande uppehåll, dels attraherad vid attraktionskälla, där trafikanten har tillfälligt uppehåll. Egen
bostad betraktas alltid som genereringskälla medan övriga uppehållsställen får genererings- eller

Tabell 41. 7 Bedömd befolkningsutveckling i sydvästra sektorn. J(äl/a: stadsbyggnadskontoret.
1960
Område
Invånare
Fruängsgrenen (inkl. Liljeholmen)
Vårbergsgrenen (inkl. Gröndal)
Vårby-Botkyrka (inkl. Segeltorp)
Summa

l

l

73.460
16.290
7.620
97.370

l

1975
Arbetsplatser

Invånare

26.780
6.330
1.630

70.000
51.000
36.000

34.740

l

157.000

l
l

1990
Arbetsplatser

Invånare

30.000
14.000
6.000

63.000
47.000
58.000

50.000

l

168.000

l

Arbetsplatser
31.000
17.000
11.000

l

59.000

Tabell 41. 8 Bedömd befolkningsutveckling inom de sju tunnelbanesektorerna. Källa: stadsbyggnadskontoret.
1975

1960
sektor
Invånare
västra
nordvästra
norra1 )
nordöstra1 )
sydöstra
södra
sydvästra
s:a norr Mälaren-Saltsjön
s:a söder Mälaren-Saltsjön
s:a summarum
1

)

l

161.440
72.000
60.850
52.300
37.040
209.160
97.370

l
l
l

346.590
343.570
690.160

l

l
l

Arbetsplatser

Invånare

48.980
28.850
15.460
23.240
16.100
34.290
34.740

158.000
179.000
105.000
62.000
58.000
221.000
157.000

116.530
85.130
201.660

l
l
l

504.000
436.000
940.000

l

l
l
l

1990
Arbetsplatser

Invånare

64.000
40.000
30.000
35.000
22.000
52.000
50.000

148.000
164.000
116.000
107.000
100.000
232.000
168.000

169.000
124.000
293.000

l
l

535.000
500.000

11.035.000

l

Arbetsplatser
68.000
63.000
44.000
43.000
30.000
57.000
59.000

l
l
l

218.000
146.000
364.000

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 övervinnandet av ett motstånd, vars styrka står i viss relation till tidsavståndet mellan genererings- och
attraktionskällorna.l För både kollektiva och individuella trafikmedel har beräknats de framtida
restiderna mellan olika distrikt, varvid hänsyn
har tagits till förbättrad framkomlighet genom utbyggnad av motortrafikleder och tunnelbanor.
Man har därvid utgått från att den kollektiva trafikapparatens standard blir likvärdig i alla riktningar och alltså i praktiken räknat med tunnelbanor även i nordväst-, nord- och sydostsektorerna. Områdena utanför de i avsnitt 41 redovisade
sektorerna har förutsatts bli betjänade av lokaltrafik med god standard på SJ-linjerna till Centralstationen (Västerås-, Uppsala-, Nynäs- och Södertäljebanorna).
Biltätheten år 1990 har med ledning av bl a
dagens situation antagits differentierad i tre zoner, Stockholms innerstad med den lägsta biltätheten, en mellanzon omfattande Stockholms ytterstad och vissa angränsande kommuner - i princip de i avsnitt 41 redovisade sektorerna, vilka
förutsatts i framtiden få tunnelbanekommunikationer - 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 framtida genomsnittliga totala resalstringen per invånare och dygn har beräknats med ledning av uppgifter från 1958 och 1961 års resvaneundersökningar samt amerikanskt erfarenhetsmaterial,
som justerats med hänsyn till de speciella förutsättningarna 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 kollektiva trafikmedel. Ä ven i detta hänseende har amerikanskt material legat till grund men justerats
med hänsyn till den allmänna mälsättningen för
planeringsarbetet inom regionen, att kollektivtrafiken skall ges bättre förutsättningar att hävda
1)

Metoden beskrivs närmare i Teknisk Tidlfkrift
23/9 1960 (Sylven: Trafikprognosmetod för tätortsområden).
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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 bilresor per invånare och dygn. Eftersom detta innebär en nära oförändrad kollektiv reskvot ligger
hela ökningen på bilsidan. Denna fördelning av
den totala reskvoten på färdmedel är sedan modifierad zonvis genom den ovan relaterade variationen i biltäthet, ytterligare förstärkt genom en
motsvarande mot centrum avtagande bilanvändning (resor/bil och dygn). Därtill ger kapacitetsförhållandena på det kollektiva respektive det individuella 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 personförflyttningar med kollektiva färdmedel och cirka
2 270 000 med bil.
I tabell 42.1 redovisas bl a det beräknade antalet tunnelbaneresor över tullsnittet runt inner-

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

Sektor

Invånare

v

148 000
164 000
116 000
107 000
100 000
232 000
168 000

NV
N
NO

so
s
sv

l
500 000 l
11 035 000 l

l
S:a söder Mälaren l
S:a norr Mälaren

S:a summarum

535 000

Tunnel-

baneresor

lj

109 600
118 700
90400
93 700
58 300
146 200
104100

l
308 600 l
721 000 l

412 400

Tunnel-

baneresor
per
invånare
0,74
0,72
0,78
0,88
0,58
0,63
0,62
0,77
0,62
0,70

staden till och från de olika i avsnitt 41 definierade sektorerna en medelvardag år 1990.
I tabell 42.2 redovisas beräknade trafikmängder
per medelvardag år 1990 över tullsnittct, dels totalt, dels fördelade på färdmedel. Den sammanlagda 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 ytterområdena så obetydligt att resorna över tullsnittet med detta fiirdmedel hiir kan försummas.)
Trafikmängderna över infarterna norr om MUlaren iir något större iin söder diirom, men kollek-

livresornas andel av det totala resantalet är ungefär lika stor över dc två delarna av tullsnittet
Av de totalt cirka 1 260 000 kollektiva personförflyttningarna 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 tunnelbanor och järnviigar.
Den kollektiva trafikens dominerande roll för
de radiella resorna, särskilt mellan innerstaden
och tunnelbanesektorerna, framgår klart av tabell 42.3, som samtidigt ger en uppfattning om
resmönstret i stort inom stor-stockholmsområdet.

Tabcll42.2 Resor över lullsnittet en medelvardag dr 1990. J(älla: stadsbyggnadskontoret.
I<ollcktivrcsor med
Infarter
tunnelbana
norr Mälaren-Saltsjön
söder Mälaren-saltsjön
Surmua

l

järnväg

Summa
koll.-resor

Summa
bilresor•)

Summa
resor

Kollektivresor/Summa
resor i%

412 000
308 600

89 200
121100

501 600
429 700

299100
294 400

800 700
724 100

63
59

721 000

210 300

931 300

593 500

1 524 800
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•) De uppgivna talen avser antalet personförflyttningar med bil till och från innerstaden. Bilresor genom innerstaden mellan 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

l

Färdsätt

bil
Innerstaden

lwll.trafik
bil

kvot lioll. trafik

Mellanzon
(tunnelbancsektorerna)

Mellanzon (tunnelbanesektorcrna)

l

Ytterzon

94 400

358 800

234 700

180 200

483 500

203 200

0,52

0,74

1,16

bil

717 600

615 800

koll. trafik

218 200

123 300

bil
kvot koll. trafik
bil
Ytterzon

l

Innerstaden

4,99

3,29

241600

koll. trafik
bil
kvot koll. trafik

42 900
5,63
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Resor mellan ocl! inom zonerna i StorStockl!olm en medelvardag år 1990
( Pilbredden proportionell mol antalet
resor: 1 mm 40.000 r esor.)

Kollektiv-l] Bilresor
resor
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Ytterzon

F•·amställninge n ovan bygge•· h elt p:~ de t inom
s tadsbyggnadskontoret påg:\ende m·belet med en
trafikprogn os för år 1990. Den använda prognosmelodiken iir uppbyggd på ell sådant siilt at t
konsekvensema av en variation i de grundliigga nde a ntagandena skall kunna belysas, och avsikten
iir alt utveckla den därhän all »grä nsviird em~ fö•·
slutresultatet om möjligt s kall kunna besliimmas.
Det skall alllså vara möjligt att dra någols:, niir
siikl-a slutsa tser om konsekvenserna i trafikiiiinseende av oli ka planerings:Hgiirder och o.l ika anta ganden om övriga prognosförutsättningar (t ex
billiilhet, förde lnin g av trafik på kollekliva och
individuella tra fikm edel).
Prognosmod ellen iir· av s:~dant omfil.ng all del
tills vi dare ej va.-it praktiskt möjli gt alt arbeta
med ett rikt regisler av vaderande förut sii tlnin gm·. Än så liingc har man få tt nöja s ig med relati vt schematiska an laganden utan att kunna belysa slutrcsullalcls känsligh et fö•· olika v:wiali onc•·. De hittills framräknade dala rörande 1990
il. rs trafiksituat ion - som i viss utstriickning citerats i detta avsn itt - bö•· dii •·för belraklas som
ett prcliminiirt led i ett forlgftende prognosarbclc.
T unn elbanckommi llen hm· i delta sammanhang
iive n velat belysa belastn ingen på tunn elbaneinfarterna över tullsnittet under en maximilimme år· 1990. (Det måste understrykas alt kalkyl en nedan ej ingå r i prognosen.) Dygnsbelastningen under ett m edeldygn iir· en ligt ova n ci rka
720 000 resor, dvs 360 000 per r iktn ing. Det kan
inte m ed någo n säkerhet förutsägas hm· stor del
av dessa •·csor som konune•· alt företas undc1·
ma ximitimmen , men det H1· uppenbart alt man
m:hle räkna med e n proporti onsvis hög•·e toppbelastning iin nu. I dag är maximi limmens a nd el
niim 25 o/o av dygnstrafiken i e n riktnin g, och
molsvarande tal fö1· år 1990 h ar· här salts till
30 o/o . Under maximilimmen måste d:\ cil'lw
11 O 000 resor avvecklas i den mest belastad e riktnin ge n. Fö1· lokaltrafiken på järnvägarn a blir
motsvara nde tal cirka 30 000 resor. Sammanlagt
skulle max imilimbelastnin gen p å dc k ollek liva
lJ•afikmedlen över tullsnillet i en riktnin g bli omkring 140 000 resor.
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5. FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD A V
TUNNELBANENÄTET

51. TUNNELBANENÄTETs HUVUDDRAG

Som redovisats i de närmast föregående kapitlen
motiverar befolkningsutvecklingen att alla de i kapitel 3 beskrivna sektorerna, varav flera nu försörjs 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 schematiska gränserna för denna typ av kollektiv trafikförsörjning. Trafikunderlaget i sydsektorn kommer däremot att ligga över maximigränsen. Syrlbanan 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 busslinjer, får banan i framtiden alltför stora trafikuppgifter, i synnerhet som man har att räkna med
generellt stigande standardkrav. I nord-, nordostoch sydostsektorerna kommer trafikunderlagen att
ligga nära den undre gränsen enligt avsnitt 35.
Beträffande nord- och nordostsektorerna kan man
därför, som närmare redovisas bär nedan, överväga lösningar med banorna från de båda sektorerna 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 bangren från sydbanan till sydostbanan. Därigenom
kan lämpligt avvägda trafikunderlag erhållas även
för dessa banor.
Vid planeringen av dc nya tunnelbanorna måste man i princip ta ställning till frågan om de
skall ges ändstationer i innerstaden eller bindas
samman till diagonalsystcm. Under nuvarande utbyggnadsskedc ger tunnelbanorna exempel på
båda principerna: väst- och sydbanorna utgör
länkar i ett diagonalbanesystem medan sydvästbanan tillsvidare har slutstation i city. Den senare banan är emellertid under utbyggnad till Gärdet och kommer att utsträckas till Ropsten. Sta-

G2

tionen vid östermalmstorg har utformats så att
en framtida förHingoing även mot Roslagssektorn
är möjlig. Också i detta fall blir det således fråga 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 innerstaden.
Både regionplanens tunnelbanor och de av staden 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 förbindelsen mellan ett större antal stationer ger bättre
trafikservice för såväl ytterområdena som innerstaden samt genom sin därav följande större
attraktivitet åstadkommer en kraftigare avlastning av ytnätet.
Det är också en fördel att behovet av innerstadsterminaler faller bort, eftersom spårsystemet
måste ges en speciell och kostnadskrävande utformning, om det skall vara möjligt att hålla samma 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 trafikunderlag på dc två radiella banorna.
Stor-Stockholms uppbyggnad med sju yttcrområdcssektorcr, som behöver tunnclbaneförsörjning, gör det nödvändigt att något avvika från
den renodlade diagonalprincipen.
· Tre diagonalsystem jämte en radiell bana, som
genomkorsar city och har en terminal i innerstaden på andra sidan om cityområdct, är en lösning 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

T unnelbanorn a i inn ersiaelen en/. regionplanen.
De i nr amade /alen anger /ra{ikundcr layen ulanför in ner sl aden i 1000-l a / invå nare.

banan har ett tillr ~i c kli g t stort ll·afikundcrlag fö t·
a tt m o t ive~·a d c stora in vcs tcringm· som ett fj iirdc
syslem genom c entrala innerstade n m edför, samt
att inner stadste rmin alen hm· ett sådant Hige och
bandelen e n slida n inriktning all en ft·amlid a förHin gning inte ler sig alltför osann olik.
En a nn an m öjligh et är alt e tt av dc tre diagonalsys tem en fö rgr enar sig och i ena riktningen
beljiinar två sektor er, som i så fall inte fä r vm·a
alltfö r stor a och eventuellt iivcn måste f:'\ andra
kollektiva föt·bindclscr me d innerst ad en. I denn a
l ös ning genom korsas c ityområ det bara av tre banor och det blir e nkl ar e att an ordna central a bytcssta ti on er mell an samtliga bansyst em. Kap acitete n p å den fö r två banor gemensa mm a inncrstadssll·Hcka n blit· hå rt utny ttj ad. Särskilt om t•·afikund cl"l agcl blir ojämnt f ördela t m ella n de två
bangrcnarna, k an trafikeringssvårigheter uppslå
som k a n försvår a fortsalt expansion i dessa sekloret·. i\lan kan d tit·för bli t vungen att kompletter a
:'ttminslone den ena sektorns tra fikförsörjnin g
me d bussar som förs fram i d et vanliga gatunätet, i r eser verad e filer eller p å m otor viig.
Kommitten h ar e fter studier av olika tänkbara
samma nfog ningar av tunn elba norn a i inner sta den

funnit övcrviigandc sld il tala fö1· a lt m an välj er
lösninge n med e ndast lt·c bansyslem gen om all
koppla ihop n ord- och nord ostba norna vid en
grcnstation, Himpligen österm almstorg diir r edan
för svat·sarbetcn för en sådan sla li onsutfon nning
utförts. Strä ngt taget h ar östermalmstorg elt a1ILför ce ntralt liige för all var a e n liimplig gr enstation, men in gen av de liingr e ut belägna stat ionerna p å banan m o t R opsten ger samma na turli ga
ankny tningspunkt föt· n ordba nan och en tillnä rmelsevis lik a liimplig in nerstadssträ ckning som
östermalmslor g. Nord- och n ord ostsektorerna få r
1990 enli gt r edovisningen i kapitel 4 tillsamma ns
ett tt·afikund erl ag p å cirka 223 000 invå na r e utanför tull arn a, medan varj e anna n pra kti skt möjli g kombinati on av två niit·bcliigna y ttersektorer
skulle ge betydligt h ögt·c s ifft·or. E tt så stort trafikund erlag som 223 000 per so ner li gger vi sserligen över den i kapitel 3 a ngivna kap acite tsgr ä nsen för e n tunnelbana, men av fler a skäl iir det
iindå moti verat att k oppla samman dessa ba n or .
Det för n ordostbana n r edovisade t rafikunderlaget
p å 107 000 p erson er 1990 är samma nsalt av 63 000
för Li dingö, 23 000 för övr e Gärdet och Hjorthagen samt 21 000 för ösleråker- Vax l10Im. Siffran
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Tu nnelbanorna i innersl aden en/. kommi llens f örsl ag.
D e inramade talen anger tra fikunder/agen utanför innerstaden i 1000-/a/ inucirwre.

fö1· Lidingö baseras p :' a ll ön byggs ut enligt r egio nplane ns antaga nde n, n ågo t som emellertid
måste anses osiikcrt e fter som iinnu in gen generalplan med fö1·slag till en så omfa tt a nde exploa tering lagts fram . Fö1· övre GH1·dcl torde det vara
nöd viindigl a ll bchl'tlla viss y ltrafik, vm·för underlaget för tunnelbanan sann olikt ligger und c1·
det r ed ov isa de vii1·dct. Dclm· av öslcr å kcr-Vaxholm ligger lå ngt fn'\ n inn er stade n, och iivcn här
ka n d et va1·a s kiiligl a ll ej inriikna hela del angivn a trafikunde~·Ia gct. Stora arbclsplalskon cc ntrati oncr, kontor s-, industri- och hamn områ det i
Giird ct- Hj ol"lhagcn oc h universitete t - tekniska
högskolan på Norra Djurgård en , diir troligen en
betydande del av dc y d <esvcrl<samma som b01·
liings ba nom a kommc1· all arbeta, li gger vidare
utanför g1·cnstalioncn vid ö slcnnalmstorg. Dessa
förh å ll a nd en bid ra r till a lt minska bel astningen
p å den gemensamma sii·Hckan . Slutligcn har möjli ghelern a a tt i framtid en fö1·a in kompl etterande busslinjc1· till centrala innerslade n bedömts
va1·a stön ·c för n01·dösh·a se ktorn ii n för övriga
sektorer, d å e n rela tivt viilbcHigc n terminal vid
Sveaviigen dire kt n:h via Hj ol"lhags- och R l\dmanslede•·na.
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Av vikt fö1· be dö mnin gen har de t na turli gtvis
också varit alt man med d en nu förord ade sammankopplingen av nord- och n ordostban orna inte
ha r avsagt s ig m öj li gheten alt sena re skilja dc
båda bano rn a :\t och 1:'\.la e nd c1·a ban a n få e n
egen slriickn in g ge nom city, om delta visa r s ig
motiverat och ekonomiskt gen omförbart. Red an
<.l en p ftgåc nd c r evisionen av r egionpl anen för
Slockh olmstr aklcn kommer alt ge bättre underlag för all bedöma o m man skall a nse en slidan
fOJ·tsatt utbyggnad av lunnelbancniitet sann olik.
Om n or d- och nord ostban orna får gem ensam
inncrstadsslriick ni ng kommer tunnelbanenä tet all
beslå a v tre ge nomgående d iagonalsystem frön
yltcromt·åd c till y tlcl·omn'ldc med r elativt god balans.
Den niil"Ju asl till hand s ligga nde kombinati onen a v ba nor i inner sladen är givetvis att utgt't
frå n f örsta sysl em el s nuvarande diagonalkoppling mellan viist- och sydban orna, minskad med
e n av gren arn a i söder, och andra system el s samma nfogning av syd västba na n med nord ost- och
nordbnnorna. Nordväst- och sydostban orn a, inklusive en av sydba nans nuvara nde grenar, ka n
d:'t kny tas snm man till ett tredje diagonalsyst em.

HagsHtragrc ncn iit· d en gren som med h änsy n
bl a till önske målet att ge alla dc tre bangrenarna i södra sek torn ko ntakt med va ra ndra uta nför inn erstaden, lämpligen överkop plas m ellan
syd- och syd ostba norna. 1990 fu·s befolkningsunde rlag för dc olika systeme n blir med de n hiir
r edov isade sammankopp lin gen följ a nde :

v

so
s

andra systemet:
sydvästbanan 168 000- nordbanan 11 6 000
nordostbanan 107 000
tredje systemet :

SV
S:a norr i\l älaren
S:a sö der i\liilaren

sydostbanan 169 000

S:a summarum

Geno m a lt bearbeta den i avs nitt 42 red ovisade
p rognosen med hiinsyn till överföringen av Ha gsHtragt·cncn till sydos tba nan kan man fö rdela dc
fram li da tl':lfikm Hngdc rna p å ban or. I tabell 51.1
redovi sas bl a tun nelba ne reso rna över tullsnittet
en medelvardag å t·1990.
Andra kombinati o ner av dc radi ella ba norna
har också övcrvHgts, IJl a att för a in nordvästbanan via Kal'ibcrg till Odenplan och lå ta de n över-

l
l

ll baneresor
per
invå nare

109600
118 700
!JO 400
93 700
99 300
105 200
l 0·1 100

0,74
0,72
0,78
0,88
0,59
0,65
0,62

535 000

l

412 1100

l

0,77

500 000

l

308 600

l

0,62

1

721 000

11 035 ooo

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 samm a nkopp lin g med sydba na n. Viistila n an skulle då m
e n ny d irek t infart till c ityområ det över Kun gsh olmen och kombin cn1s med sydos tban an. Var-
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ken de lta eller· n ~go t nnn at allernaliv h ar dock
visat s ig m edröra s:i stora fördelar alt de i s:'\ fall
nödvändiga, dyrbam och teknis kt besviirliga ändringarna i r edn n byggda s lrtic lmingar kan motiveras. Kommillen fö reslft r allts:'\ a lt banorn a kombinet·as sft som angivits ovan. I fl'i\ga om bansträ ckningarn a i innersladen iir bl a del arn a gen om c ityomrftde l r edan byggda föt· för sta och
andra sys temen. Tre dj e systemets c i tystruckning
har redovisals i cityp la ne n och föt·svarsat·bete n
iir pft en p unkt (vid T-Cen h·alen) utförda på
grundval av konuni llcns utredn ingsarbete. s träckningarna inne biir, alt sam tli ga tre bansystem m öts
vid T-Cenh·alen samt alt nordviis tbanan förs in
via Kungsholmen och sydos tba nan via Södermalm- Blasiehol men . Förutom de goda möjligheter till by te mellan bansystemen som finns vid
den gemensa mm a s ta tion en i sjiilva hjiirla t av
city, T-Centralen, innebur fö rslage t y lledi gare bylesmöjlighe ter mella n det första och de båda a ndra bansystemen: Fridhemsplan I- III, Gamla Slan
I- II, Slussen l - II- III och Skärmarbrink I III. De föreslagna bansträckn in gama b eskrivs
mer a detaljerat i följande avsnitt.
J äm fört med hittillsvara nd e. p lanliiggning för
Stor -Slockholm är det en nyhet n ih· tunn elbanekommitle n nu föresl år en utbyggnad av tunnelbanor mot sydost och en komplettering i ~ö der
med bland a nna t den vikliga konsekvensen a lt de
södra och n orra delama av Stor-Slockh olm för-
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enas ge nom y llcd igar·e en tunnelbana som kur·sar s nillet MHlar c n- Saltsjön - d en na gi't ng p:1
östra s iclan av Stadsh ohucn. E nl igt komm ittens
bedö mning ii i' skiilen f ör en sådan förs lä l'l\lling av
dc no rdsydli ga föt·bindelscrna s tarka. Av redovisninge n i kapitel 4 framgå r det a tt man in om
icke jiirn viigsbc ljiinadc områden kan r ä kna med
niim nog lika st01· folkmungel även i framtid en
i dc södm de larn a av Slor-Stockholm som i dc
n on·a. Diircmot tydet· prognoserna på att tillgi\ ngen p ii arbetspla tser i ytterområdena kan bli
svaga re i den södnt dele n och därtill kommer
all huvuddelen av den stora arbetsplatskoncenlralio nc n i Slackh olms innerslad ligger p å Norr.
I och med all grannkommu n erna i sydost numera
r edovisar bebyggelseplaner som motiverat· tunnelban ekommun ikati onet· i ytterområde t föreli gger alll sl\. sta r ka skiil föt· ytterligare en tunnelbaneförbind else notT- söder och d ärmed ett förslag so m innebiit· all hela d et ce ntrala Stor-Stockholm fft t· direkt lunn clbanc- eller järnvägsförbindelse med slot·stadc ns kiirna.

52. BANORNAS STRÄCKNINGAR
521. Viistra sektorn

Kommilten för esl:'lt· ej någon ytterligare utbyggnad av tu nnelbanor inom denna sektor. Under en
övcrg:ingspel'iod, fram till d en tidpunkt då n ordviistba nan öppnas för trafik ut till de nya stads-

dclama p:\ södra de len av .Tiit·variiltct innanföt·
Stockho lms gt·Hns, kan banan dock fft nya uppg ift et·, eftersom dc niimnda områ denas provisori ska trafikför sö rjning ka n komma all ordnas genom anslutnings trafi k till stati o nct· p:"t första tunn el ban csys t cm et.

gil rdcn) . Vid si n ös tra ände fil t· den förra stationen geme nsa m bilje tth all med dc fö rs ta och andra tunnclbancsystcmcn och vid statione ns västra
iindc en uppgå ng vid Vasagatan/Gamla Brogalan.
Den andra c itys ta tione n ger kontakt med del s lor·a
a rb etsområ det i södra och sy döstm Ned re Norrmalm ge nom uppgångar vid södra Begeringsgatan och Blas icho lmstorg. Borlom s ta tio n Kungstl'iidgårdc n förcsl:h sp:'\ rförHingn in ga t· som gör de t
möj lig t all vii nda ci r·ka 30 tåg per· linune vid denna s tatio n, sft lii ngc den iir änds ta ti on . Ban an måste Higgas djupt för a ll komma under sän korna i
bct·get vid Kun gsft·iid g:, rdsgatan och Kla ra Sjö
sa mt dc existerande ban orn a vid T-Cen tra len.

522. Nordvästra sektorn

Sträc kan Kungs triid gil rdcn- Klara Sjö har r edovisa ts
c ityplanen med d en s lt·Hck ning som
g runda ts p:' ko mmitt e ns utt·cdninga r. I city får
nord västba nan tv:'\ s tati oner , e n (T-Centrale n)
mellan Vasaga ta n och Drottnin ggatan och e n under Kun gstriidgill'Clcn (arbe ts namn: Kungstriid-
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För sträckan T-Centralen-Solna har olika
sträckningar prövats, dels via Kungsholmen dels
via Vasastaden. De senare befanns dock ge avsevärt sämre trafikförsörjning av innerstaden genom att östra Kungsholmen med sina stora arbetsoch bostadsomräden då skulle komma att sakna
tunnelbanekon takt.
I kommittens förslag täcker en station i berg
mellan T~Centralen och Fridhemsplan (arbetsnamn: Rådhuset) med uppgängar nära Kungsklippan och vid Agnegatan/Bergsgatan större delen
av östra Kungsholme.n. I ett tidigare studerat alternativ fortsatte banan härifrän i maximilutning
och med ganska snäva kurvor till en station i ytligt läge under Fleminggatan väster om S:t Eriksgatan. De stora trafikantströmmarna till området
kring Fridhemsplan talar i förening med önskemål om en rakare sträckning och bättre banprofil för att nordvästbanan korsar västbanan närmare Fridhemsplan. Den förra banan kan i så
fall gä över eller under den nuvarande stationen.
Djupläget är byggnadstekniskt enklare och kommitten förordar detta. Nordvästbanans station får
en direkt uppgäng till första banans södra biljetthall och dessutom kan en gängförbindelse ordnas
mellan plattformarna, som ger kontakt med det
första bansystemet och gör det möjligt för trafikanter på nordvästbanan att nä den norra biljetthallen till den nuvarande stationen Fridhemsplan.
Frän den nya stationens västra plattformsände
ordnas uppgäng vid Mariebergsgatan. Nästa station (arbetsnamn: Hornsberg) f är med dubbla
uppgångar goda förbindelser med industriområdet och västra Stadshagen. S :t Görans sjukhus betjänas 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 planerna. Kommitten föreslår att banan i denna
punkt uppdelas i två grenar, en sydlig som fortsätter 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 nordvästbanans häda grenar går fram i bergtunnel. I dispositionsplanen för Järvafältet 1963 redovisas ett
annat alternativ, som också låg till grund för en
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principöverenskommelse mellan Stockholm, Solna och Sundbyberg samma är om samverkan för
att fä den nordvästra tunnelbanan till stånd. Enligt detta alternativ skulle banan fortsätta odelad 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 överväger 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 Sundbyberg och södra Solna huvudsakligen med anslutningsbusstrafik skulle innebära ett sämre utnyttjande av den tillgängliga tunnelbanekapaciteten,
eftersom det kollektiva trafiksystemet genom anslutningstrafiken 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 belastade.
Liksom i regionplanen och i Solnas generalplan redovisas alltså en sydlig tunnelbanegren,
på vilken utanför Västra Skogen föreslås ytterligare en station inom den nya bebyggelsen i södra
Solna (arbetsnamn: Södra Huvudsta) samt tre stationer i Sundbyberg: en i kontakt med järnvägsstationen (arbetsnamn: Sundbybergs Centrum),
en vid Villagatan (arbetsnamn: Duvbo) och en
centralt i nybebyggelsen vid Rissne gård (arbetsnamn: Rissne). Det kan också övervägas att anordna en station inom Alby, på gränsen mellan Solna
och Sundbyberg, men med hänsyn till det begränsade 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 dispositionsplanen för Järvafältet och i generalplanen för fältets södra del. Den nordliga grenen leder via
Solna centrum till Räsunda och ör. Det bästa läget för en vagnhall vid nordvästbanan synes vara

vid Hallonbe rge n ös ter om ö r. Fr?t n de nn a statio n fo rt slitt er bana n vid a re till s ta tio ner i de planer a de nya s ta ds elela m a Bro torp, Kymlin ge och
Kis ta. Ko nunitt cn h a r hiir fö ljt di sp os itionspla ne n
fö r Jiirvafii ltet. Ko mmitt en fö reslå r a tt ba ng renen
fö rl ängs till de l stora a rbetsonu·ädet vid Bög söder
0 111 sjön n avalen.
523. Norra sektoro

s ta ti onen öster malmstor g blir som ova n r e dovisals grens ta tion föt• b ano rna m ot n orr och
no rd ost. P å no rd bana n ti r in om Stoc kh olm stationer moti verade i niirh ete n av Sturega ta n/ Valhallaviigen (arbe tsna mn: Sta di on ) , Odenga tan!Valh alla viige n (a rbe tsna mn : Engelbrekt) och vida1·e
vid Fresca ti (arbetsnamn: Uni versitete t) . Ytterligare e n sta ti on (vid Alba no) h a t· över vägts fr ämst
so m en pla ts för infa rtsp a rk eri ng, men o m p m·kerin gen kan fö rliiggas liin gre ut - exempel vis vid
Mö,·by - finns inte tillr ~i c kli ga sldil fö r de nn a station . Fram till Viirl aj iirn viigen gfl r ba nan i be,·gtunnel. P:'ig:'\ende ulred nin ga t· om Nont1iljevtigens
dn1 gning in o m SLockh olm visar a tt de n nuvara nde jiirnviigs\·all cn sa nn olikt bör utny ttj as för motorviigen, med a n tunn elba na n vid Frescati d ras
liin gs nos lngsviigen . Sta ti on Uni vers ite tet få r
diiri ge nom god k ontald med uni vers ite tsomr/ideL
13a nan for tsiiiter p:'\ bro över Ålkista n. Ä ven utanför stnd sgr iinsen fö refaller e n an na n striicknin g
iin jiirnviigens ö nskvii rd. Bergsha mraområdets bebyggelse med c irka 7 000 in vå na r e å r l !)!)0 moti vera t· en sta ti on (arbetsnamn : Ber gshamra) ,
som för att till go dose hel a stadsdelen bör ligga
niii·a dess centrum. T unne lbanan får allts:\ här ett
\'iisll igm·e liige iin jiirn viigen och måste byggas i
tunn el, me n de l iit· alltjäm t möjligt och av kostnadsskiil liim p ligast att passer a s t ocksundet p å
bro. Niis ta s ta ti o n bli1· l\lörby med bussa nslutning
och infartsparkerin g. Hä r ka n ma n fortsälta utmed ba nva llen mo t n o,·dost och n or r i enligh et
med ett a v professo1· Do Bjö t·kman för Non ·orte rn as tra fi kutrednin g skissera t p rojekt. Ma n b ör i
s:'\ fall san nolikt rii kna me d minst en statio n i
Djursh olm. ös by li gger då b iist till för anslutningstrafik.
Fö rdela rna av a lt kunn a utn y ttja den gamla
jiim viigsstriicknin gen torde emellerti d i nte vara
s:'t stora. Sna r a re öve r viiger nackdela rn a av a tt
vara inslH ngd med ba na och sta ti oner i n om r eda n

,,

,

,;

l

-' -'

T Ro>lo g> No >by

l

\
\

\

~
~

\
\
l

l
\

~

/

, ..

-·

\

N - ocl! NO-banorna.

69

bebyggda villaområden med trångt vägnät och
föråldrade stadsplaner. En viistligare sträckning
av banan bör därför också undersökas. I ett sådant alternativ kan man via Mörby centrum och
Rinkehyskogcn med dess exploateringsmöjligheter gå mera rakt norrut och därefter i närheten
av Roslags-Näsby järnvägsstation återgå till den
nuvarande österskärsbanans sträckning. Kommitten har icke gjort någon utredning om detta eller andra möjliga alternativ och har vid sin
kostnadskalkyl antagit att banan norr om Mörby
följer järnvägssträckningen till Hägernäs. En behövlig vagnhall kan tänkas förlagd dit men bör
helst få ett mera centralt läge vid banan närmare Mörby.
524. Nordöstra sektorn

Andra tunnelbanesystcmct, som öppnats för trafik från sydväst fram till station östermalmstorg
i maj 1965, är under utbyggnad via stationerna
Karlaplan och Gärdet till Ropstcn, där den kollektiva 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). Denna station bör få dubbla biljetthallar för att kunna
ge direkt kontakt även med Torsviksområdet Det
kan också övervägas att - som angivits i förutsättningarna för en tävling om utformning av Lidingös centrumområde - i stället lägga två stationer på sträckan fram till stadshuset. Station Lidingö Centrum blir anslutningspunkt för busstrafiken till de av banan icke direkt berörda delarna
av ön och eventuellt via den blivande Bogcsundsleden även till österåker och Vaxholm. En ytterligare 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 alternativ.
525. Sydöstra sektorn

Från station Kungsträdgården går banan söderut genom Blasieholmcn, passerar u~~der Biasieholmstunneln 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 Södermalm, Slussen, som genom en gångförbindelse eventuellt med rullande gångbana - till den nuvarande stationen med samma namn möjliggör
byte mellan alla de tre tunnelbanesystcmcn. Syrlostbanan fortsätter i bergtunnel i sydostlig riktning till en station sydväst om korset Folkungagatan/Renstiernas Gata (arbetsnamn: Katarina)
med uppgångar vid dels Nytorgsgatan/Folkungagatan dels Renstieroas Gata/Bondegatan. stationen ligger väl till för att betjäna stora delar av
det folkrika bostadsområdet på östra Södermalm.
Från station Katarina fortsätter banan mot sydost under Vitabergsparken till den sista stationen
på Södermalm (arbetsnamn: Sofia) med uppgång
mot Ljustcrögatan. Stationen betjänar såväl bostads- som arbetsområden (Norra Hammarbyhamnen samt industrierna kring denna). Från station
Sofia, som utformas som grenstation med spår i
två plan, fortsätter den egentliga sydostbanan under hamnområdet och Hammarby sjö mot öster,
medan den bangren som skall avlasta första tunnelbanesystemets 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 Södermalm skulle kunna ersättas . med en, belägen i
trakten av Sofia kyrka och med vitt spridda cntrecr, men eftersom ett av banans syften är att
ge stadsdelen en god trafikförsörjning, likvärd
med övriga tunnelbanebetjänade delar av innerstaden, synes det mindre lämpligt att inskränka
antalet stationer. Ett annat av kommitten studerat alternativ har varit att göra station Katarina till grcnstation, men trafikförsörjningen av
östra Södermalm skulle även i detta fall bli av
lägre kvalitet på grund av den relativt glesa trafik stationen Sofia i så fall skulle få. På Nackagrenen skulle nämligen inte någon mer station
kunna anordnas i innerstaden utanför Katarina.
Det kan dock bli nödvändigt att - bland annat
av kostnadsskäl - ytterligare överväga striickning och stationslägen på östra Södermalm.
Från station Sofia fortsätter den södra grenlinjen i betongtunnel under Hammarhyleden till
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en sta ti o n i Hammarby industriom råde (m·belsnamn: Hammarby Industri) . I bergtunn el går bana n vidare till en ny s tatio n Skärmarbrink, b cHigcn cir·ka 18 meter Higt·c Un f ör sta ba nsys temels
sta ti on med samma nam n. Rulltrapp or och hissar
get· direkt kontakt m ella n stati onerna och möjli ggör ett bekvämt byte m ella n fö rsta och tredj e
bansystcmen. Den å terstå ende sirticka n fra m till
anslutningen till Hagsätragrenen vid station I sstad ion g:\r alltjämt fram i berg. Sistnämnd a
sta ti on måste byggas om, eftersom tåge n från
Hagsä tra skall föras in på ti·cdje i sliillet för som
nu för sta bansyst emet
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Nackagt·cn cn gft r frå n s tatio n Sofia ös tenit under Hammarby sjö i en b etongtunnel av typ undcn•all cns bt·o. E flct· alt h a passCI·a l det ind uslrio ml'i\tlc söd er om HanulJUI·byvcrken som ligget·
på utfy lld mark går bana n :Her in i berg till en
sta ti o n norr om den nuvarande Viinnd öviigcn,
viis lct· om Ringe n (arbetsnamn: Lugnet). Den
fortsalla striickningcn i Nacka hm· endast stud cra ts mycket översiktligt. I det p;i km·lan r edovisade a lte rnati vet går ba nan helt un der mm·ky tan
via slatio nct· vid Alphyd dan och F innt01·p fram
till Nacka nya centrum och kan om s:\ sk ulle visa s ig liimpligt y tterl igare föl"liin gas, even-

tuellt genom ombyggnad av saltsjöbanan till tunnelbanestandard. Möjligheter finns i annat fall att
ansluta saltsjöbanan till en omstigningsstation
vid Nacka centrum eller eventuellt ett stationshåll längre österut. Flera alternativa plan- och
profiliiigen för tunnelbanan har skisserats. I ett
alternativ vars konsekvenser i innerstaden behandlats ovan utformas station Katarina som
grenstation i stället för station Sofia. Nackabanan går härifrån i bergtunnel österut, under Danvikskanalen och Henriksdals reningsverk till Alphyddan, 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 denna sträckning än enligt kommittens huvudalternativ. Kommitten har dock ansett förslaget, som
nödvändiggör mycket långa sträckor i maximilutning 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 emellertid få studeras närmare i samband med banans
detalj p ro jektering.
Kommitten har även undersökt möjligheterna
att ge bebyggelsen på Henriksdalshöjderna tunnelbaneförsörjning. 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 Henriksdalsbebyggelsen inte beräknats rymma mer
än 3 000 rumsenheter har kommitten inte ansett
tillräckliga skäl föreligga att välja denna sträckning.
526. Södra sektorn

Som framgår av föregående avsnitt föreslår
kommitten att Hagsätrabanan överförs från första till tredje bansystemet och får en ny sträckning från station Isstadion till station Sofia, där
den anknyts till den egentliga sydostbanan. I den
yttre änden kan Hagsätragrenen komma att förlängas från den nuvarande ändstationen till området 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 utnyttjande.
Genom överföring av Hagsätragrenen till tredje
bansystemet blir det möjligt att dels böja standarden beträffande bl a turtäthet och sittplatsandel på Farsta- och Bagarmossgrenarna, dels
låta dessa försörja nya bostadsområden, antingen genom banförliingningar eller med anslutande
busstrafik. Farstagrenen kommer enligt tidigare
beslut att förlängas ett stationshåll till Farsta
strand, men detta påverkar ej dess influensområde eftersom den nya stationens uppland nu försörjs med anslutningstrafik.
Enligt kommittens mening bör Bagarmassgrenen förlängas frän den nuvarande ändstationen
genom Älta till Bollmora. Banans sträckning bar
ännu ej närmare studerats. Trafikförsörjningen
av övriga delar av Tyresö kommun och Gudöarnrådet inom österhaninge bör baseras på anslutningsbussar 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 tätbebyggelse. Vissa generalplaneskisser för en relativt stor nyexploatering i Botkyrka har nyligen
framlagts och i anslutning härtill har översiktliga studier av möjliga bansträckningar påbörjats men det är ännu för tidigt att ta ställning
till plan och profil, stationslägen etc. Banans södra 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 komma ifråga att förlänga även denna gren.

S3.TUNNELBANENÄTETSTRAFtKUNDERLAGI
INNERSTADEN
Med ledning av de normer för markanvändningen
som anges i 1962 års zonplan har stadsbyggnadskontoret 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 kvartersmark innanför 400-mcterscirklar från plattformsändarna. Tunnelbanenätets viktigaste uppgift är att skapa god kontakt mellan områdena
utanför tullarna och arbetsplatserna i innerstaden.
Som framgår av tabell 53.1 täcks också arbetsplatserna effektivt: 300 000 eller tre fjärdedelar
av alla som beräknas arbeta innanför tullarna har
en tunnelbanestation på högst 400 meters avstånd
från arbetsplatsen. Av innerstadens befolkning
bor drygt 180 000 eller två tredjedelar inom de
på detta sätt definierade direkt tunnelbanebetjänade områdena i innerstaden. Självfallet förekommer 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 influensområde, även om deras plattformar har
skilda lägen (t ex Fridhemsplan på bansystem I
och III). I de fall där influensområden från olika stationer delvis sammanfaller (t ex östermalmstorg 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 kommittens 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 antalet arbetsplatser inom influensområdena bara
ökar med drygt 30 % till cirka 300 000 eller tre
fjärdedelar av samtliga arbetsplatser i innerstaden. Hur tunnelbanesystemets kvantitativt växande uppgifter påverkar behovet av vagnar och
vagnhallar visas nedan. Som niimnts i avsnitt 333
bör man riikna med att trafikstandarden sannolikt 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 föresJagna nya bandelarna har kommitten emellertid
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Boende
Första bansystemet
Krislineberg
Thorildsplan
Fridhemsplan
S:t Erikspinn
Odenplan
Rådmansgatan
Hötorget
T-Centralen
Gamla Stan
Slussen
Medborgarpta tsen
Skanstull

Andra bansystemet
Hornsplan
Zinkensdamm
Mariatorget
Slussen
Gamla Stan
T-Centralen
Östermalmstorg
Kartaplan
Gärdet
Ropsten
stadion
Engelbrekt

Tredje bansystemet
Hornsberg
Fridhemsplan
Rådhuset
T-Centralen
Kungsträdgården
Slussen
Katarina
Sofia

Summa för första bansystemet
Summa för andra bansystemet
Summa för tredje bansystemet
Summa för samtliga
tunnelbanor (minskat
med dubbelredovisade)
Hela innerstaden
Därav inom tunnelbanornas influensområden

l Sysselsatta

4 300
3 000
10 000
14 000
9 000
5 000
3 000
500
3 000
3 500
5 000
8 000

1600
3 900
12 000
6 800
7 000
28 000
27 000
40 000
8 800
8 000
10 000
7 500

68 300

160 600

10000
6 000
13 000
3 500
3 000
500
7 000
13 500
10 000
4 000
11 000
7 000

4 600
3 200
9 000
8 000
8 800
40 000
43 000
5000
2 500
900
7 200
7 600

88 500

139 800

500
10 000
12 000
500
500
3 500
16 000
5 000

3 000
12 000
18 000
40 000
30 000
8 000
3 700
1200

48000

115 900

68 300

160 600

88 500

139 800

48 000

115 900

183 800
282 000

299 500
393 000

65%

76%

Tabell 53.1 Boende och sysselsalla år 1990 inom tunnelbanestationernas influensområden (ca 400 meter {rån plall(ormsändarna) i innerstaden. Källa: stadsbyggnadskontoret.

endast i begränsad utsträckning tagit hänsyn till
denna utveckling, eftersom mun i unnat fall bordc ha studerat vilka dc ekonomiska verkningarna skulle bli om den förutsutta högre trafikstandarden skulle tillämpas på Jzela tunnelbanenåtet
En sådan kalkyl faller utanför kommittens uppdrag. Det har diirför här förutsatts att trafikeringen i stort kommer att läggas upp på samma
sätt som idag. Under lögtrafik blir turintervallet
10-15 minuter på de yttre stritekorna och omkring 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 maximitrafiktimme år 1990 samt det uppskattade vagnbchovet
för denna trafik, som uppgår till totalt 560 vagnar.
Tabell 54.1 Maximilimtrafik oclz vagnbellov år 1990.

Bana

sträcka

NV

KungsträdgårdenVästra Skogen
Västra Slwgen-Rissne
Rissne-Tensta
Västra Skogen-Kista
Kista-Bög

l

Rops ten-Lidingö
Centrum

s

l

210

18
12

110

6

l

KungsträdgårdenSofia
Sofia-Nacka Centrum
Sofia-Isstadion

so

sv

24
12
6
12
6

Östermalms torg:Mörby
1\lörby-Täby Centrum
Täby CentrumHägernäs

N

NO

Vagn beTåg/
linune
hov (an(i en
tal) (inkl.
riktning) reserv)

12

l

2•1
12
12

Bagarmossenskarpnäck
Skarpnäck-Bollmora

12
6

Vårberg-Slagsta
Slagsta-Alby

12
6

l

Nya bandelar totalt

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 Liljcholmcn) och en mindr~ (Hammarbyhallcn vid
station Skiirmarbrink). Nyboda- och Hammarbyhallarna kan om så krävs byggas ut till större
kapacitet.
För att varje bansystem skall kunna försörjas
utan långa och tidskrävande vagntransporter, erfordras 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 ändpunkter, detta för att nedbringa tomkörningen. Följandc lokalisering av dc nya hallarna har befunnits
Himplig, varvid dc relativt korta nordöstra och
sydöstra banorna skulle få sina vagnar från Nyboda- 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 Bollmora (bansystem l)
Dessutom har en mindre utbyggnad av Nybodahallen förutsatts komma till stånd. Den framtida fördelningen av tunnelbanornas totala vagnpark på dc olika vagnhallarna redovisas i tabell
54.2.

10
Tabell 54.2 Fördelning av tunnelvagnarna på vagnhallar.

80

Bansystem

l

I

Spångahallen
Hammar by hallen
ny hall BagarmosscnBollmora

II

ny hall Mörby-Täby
Centrum
Ny bodahallen
(utbyggd)

50

l
l

100
560

III

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

Vagnhall

Hela nätet

l

l

Vagnantal
200
70
150

-

420

200

ny hall Ör-Rissne
Högdalshallen

l

-240
170

440

-190

360
1220
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- - - - - - T· b a na
............................. ,Järnvä g
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Tu nncl bancnäl el har an tagils vara utbyggt enligt kommillens förslag. D c pd karlan angivn a järnvägslinjerna
har anlagils vara trafikerade med snabba pendclldg.
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Tillsammans med nuvarande vagnhallar rymmer dc föreslagna nya cirka 1 220 vagnar. Därutöver kan några tiotal vagnar vid behov härbärgeras på uppställningsspår i tunnlarna samt i
verkstaden vid Blåsut. Denna har tillräcklig kapacitet 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 förändringar utveckla det föreslagna tunnelhanenåtet
för att tillfoga nya trafikuppgifter. Det kan då bli
fråga om att betjäna ett större befolkningsunderlag och nya samhällsbildningar i Stor-Stockholms
yttre delar. Om detta innebär att tunnelbanenätet 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 nordoch 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 innerstaden 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 terminal i innerstaden. De tekniska möjligheterna är
emellertid iinnu helt ostuderade.
Hur långt man kan sträcka ut en bana meå bibchåJlcn godtagbar standard på trafikförsörjningen av dess uppland beror på banans belastning i
relation till den tillgängliga kapaciteten och på
restiderna. Med nuvarande medelhastigheter inklusive 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). Kommitten har under antagande av ett genomsnittligt stationsavstånd på 1,2 km och en medelhastighet om
40 km/lim på de tillkommande yttersträckorna
uppskattat dc teoretiska förlängningsmöjligheterna (se tabell 55.1). I föregående avsnitt har redovisats en förlängning av sydvästbanans Vårbergsgren 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 regionplanen som ställt ökade krav på kollektiv trafikförsörjning 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 stationsiiigen kan framliiggas. Den närmare prövningen av tunnelbanenätets ytterligare utvecklingsmöjligheter bör givetvis ske i anknytning till
revisionen av regionplanen. Tillsvidare kan det
konstateras, att tunnelbanenätet har vissa marginaler för sådana utökningar. Dc teoretiska förHingningsmöjligheter som finns inom 30-minutersramcn 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 ytterstriickorna av 1,2 km, i vilket fall man kan räkna med en medelhastighet inklusive stationsuppehåll på cirka 40 km/lim. Vid längre stationsavstånd blir givetvis medelhastigheten högre. Om
stationsavståndet exempelvis fördubblas till genomsnittligt 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 stationsavstånd på de inre sträckorna ger tåg med
större motorstyrka och topphastighet ingen mera
betydande tidsvinst, eftersom accelerations- och
retardationsvärdena måste bestämmas med hänsyn till ståplatstrafikanter.
Dc största teoretiska förlängningsmöjligheterna finns enligt tabellen i dc nordöstra och sydöstra sektorerna. Om nordostbanan utsträcks utanför Lidingö förutsätter detta en kraftigt ökad exploatering på Dogesundslandet eller norr därom.
Det blir i så fall omöjligt att behålla sammankopplingen 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 undersöka förutsättningarna för en exploatering av Bogesundsområdet kan eventuellt komma att leda till
förslag om en sådan utökning av nordostbanans

Teoretiskt maximal
förlängning

Befintlig eller föt·eslagen bana
Längd i lun
Bana

l stalionshåll

Slulstation

från T-Centralen
Västbanan
Nordvästbanan

•

Nordbanan
Nordostbanan
sydostbanan
o

Sydbanan

•

sydvästbanan

•

18
12
16
19
6
8
14

14
12
10
22

20
11

13
12
5
8
15
14
14
11
19

Hässelby Strand
Tensta }
Bög
Hägernäs
Lidingö Centrum
Nacka Centrum
Hags ä lm
Bollmora
}
Farsta Strand
Fruängen
Al by

}

Trafik underLängd i lm1
lag 1990
148 000

116 000
107 000

}

169 000

5

4

l

l

3
14
12
3

2
11
10
2
3
3
7
-

5

163 000
168 000

-

-

164 000

stationshåll
(1,2 km)

4
9

-

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 sträckning från östermalmstorg genom norra citydelen
till en terminal på Kungsholmen eller i Vasastaden. Om någon av de södra sektorernas bangrenar på lång sikt skulle komma att få mycket stora nya trafikuppgiftcr, l'an det kanske isHillct
visa sig lämpligt att koppla samman nordbanan
eller nordostbanan med en ny bana över MälarSaltsjösnittct. En omkoppling i de södra ytterområdena torde inte vara omöjlig att genomföra.
1\lcd det sagda har konunittim endast velat antyda några utvecklingsmöjligheter som det förcslagna tunnelbanenätet medger. Det går inte att
nu avge några rekommendationer för det ena eller 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 befogat 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 tunnelbanor, eftersom marken långt ner under ytan
redan nu iir hårt utnyttjad för ledningar mm.
Tunnclbanekommittcn konstaterar, att dess förslag om sammankoppling av dc sju radiella banorna möjliggö1· en framtida utvidgning av nätet
utan alltför genomgripande omHiggningar av innerstadens 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 tunnelbanorna och kompletteringarna av det nuvarande nätet har översiktliga kostnadsberäkningar
utförts, omfattande såväl investeringarna som de
sammanlagda årliga kapital- och driftkostnaderna. Vid kalkylerna har man utgått från kostnadsnivån år 1964 och de i avsnitt 41 angivna trafikunderlagen år 1990 samt de principer för trafikeringen som redovisas i avsnitt 54. Avskrivningstiden för de fasta anläggningarna har satts till 50
år och för tunnelvagnarna till 25 år. Räntefoten
har förutsatts vara 6 % och för kapitalkostnaderna har räknats med konstant annuitet.
De sträckor för vilka kostnadsberäkningar genomförts redovisas i tabell 61.1. (Fastighets- och
byggnadskostnaderna för station Kungsträdgården belastar i kalkylen helt nordviistbanan, eftersom denna förutsätts bli byggd tidigare än sydostbanan. Kostnadsberäkningen av nordbanan
gäller det alternativ, där banan norr om Mörby
följer den nuvarande järnvägssträckningen.)
Tabell 61.1 Kostnadsberäknade nya tunnelbaneslräckor.
Bana

NY
N
NO
so

s

sv

Ban- Stalängd tioner
(km) (antal)

sträckning

l
l

KungsträdgArden-Västra
Skogen-TenslafKista-Bög
Östermalmstorg-Mörby
-Hägernäs

l Ropsten-Lidingö Centrum

l l
l l
l

Kungsträdgården-SofiaNacka Centrumfisstadion

l Bagarmossen-Bollmora
l Vårberg-Alby

Nya bandelar totalt

26

22

18

11

2

l

10

l

l

l

6

8
70

1
10

l
l
l

4
5
53

62. INVESTERINGAR

Av tabell 62.1 framgår de erforderliga investeringarna för genomförande av det här framlagda
programmet. Man har utgått från att alla de föreslagna nya sträckorna skall kunna tas i bruk
före år 1990, och beträffande de banor och förlängningar som enligt den i avsnitt 24 redo-
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visade trafiköverenskommelsen skall öppnas för
trafik vid tidigare tidpunkter har erforderlig utökning av vagnparken fram till år 1990 inräknats
i investeringarna.
Uppdelningen av byggnadskostnaderna på posterna 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 statsbidrag kommer att utgå med 95 % är markkostnader 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 direkt belastar trafikföretaget.
I tabellen har kostnaderna för nya vagnhallar
fördelats på de föreslagna sträckorna i proportion till vagnbehovet år 1990 för varje ny bandel.
De totala investeringarna fram till år 1990 belöper 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 sammanhang på de banor vid vilka hallarna är belägna.
63. ÅRSKOSTNADER

De årliga kapital- och driftkostnaderna för de
föreslagna tunnelbanesträckorna redovisas i tabell 63.1. I underhåll av banöverbyggnad, stationsinredning oc/1 vagnhallar inräknas belysning, ventilation och snöröjning. I vagnhallslwstnader ingår alltså ej dessa poster liksom ej heller den del av vagnunderhållet, som är beroende
av körsträckan. Den redovisas istället tillsammans med kostnaderna för drivkraft under vagnkilometerstyrda kostnader.
64. KOSTNADSJÄMFÖRELSER

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

da områdens trafikförsörjning med andra trafikmedel. En förutsättning måste då vara en någorlunda jämförlig trafikstandard. Som framgår av
diskussionen i avsnitt 32 är det expressbussleder
som närmast skulle kunna ifrågakomma. De skulle visserligen ha stora nackdelar och skulle i själva verket inte kunna ge en med tunnelbanorna
likvärdig trafikstandard. Trots detta har kommitten velat belysa kostnaderna för ett bussalterna-

tiv. överslagsmässiga kalkyler har genomförts för
ett system av expressbussleder mellan å ena sidan centrala busstationer i cityområdet och ä
andra NV-, N- och sO-sektorerna. De skisserade
busslederna iir helt korsningsfria och antalet filer anpassat efter kapacitetsbehovet (På de inre
sträckorna är lederna fyrfiliga och längre ut tvåfiliga.) 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
Markkostnader
Råkonstruktion
Banöverbyggnad och stationsinredning
I<raftrörsörjning
Vagnhallsandel
Vagnar
Summa

l

20
410
190
30
22
95
767

l

l

N
18
130
72
12
13
50
295

l

l

NO
2
37
12
4
1
4
60

l

l

so
5
260
80
10
8
36
399

l

l

s
5
40
30
6
6
23
110

l

l

sv
5
75
42
8
10
45
185

l Summa
55
952
426
70
60
253

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
J{ ap ilatkostnader
Markkostnader
Råkonstruktion
Banöverbyggnad och stationsinredning
Kraftförsörjning
V ngnhallsandel
Vagnar

Summa kapitalkostnader

l

Dri{lkoslnader
Underhåll av råkonstruktion (0,2 %)
Underhåll av banöverbyggnad, stationsinredning och vagnhallar (3 %)
Vagnhallskostnader
Vagnkilometerstyrda kostnader
Tågpersonal
stations- och ställverkspersonal
Administration och trafikledning
Summa driftkostnader
Summa kapital- och driftkostnader

11

l
l

l

l

1,1
8,2
4,6
0,8
0,8
3,9

1,2
26,0
12,0
2,0
1,4
7,4
50,0

N

l

19,4

NO

l

4,0

l

0,3
16,5
5,1
0,6
0,5
2,8

0,1
2,4
0,8
0,3
0,1
0,3

l

so

l

25,8

s

l

0,3
2,5
1,9
0,4
0,4
1,8

l

7,3

l

sv

l Summa

0,3
4,8
2,7
0,5
0,6
3,5

3,3
60,4
27,1
4,6
3,8
19,7

12,4

l 118,9

0,8

0,3

0,1

0,5

0,1

0,2

2,0

7,4
2,1
9,0
2,9
4,7
2,0

2,9
1,1
5,3
1,5
2,7
1,3

0,5
0,1
0,5
0,2
0,4
0,2

3,0
0,7
3,1
1,0
2,0
1,3

1,3
0,5
2,0
0,7
1,0
0,6

1,8
1,0
3,6
1,2
1,5
0,8

16.9
5,5
23,5
7,5
12,3
6,2

28,9
78,9

l
l

15,1
34,5

l
l

2,0
6,0

l
l

11,6
37,4

l
l

6,2
13,5

l
l

10,1
22,5

l 73,9
l 192,8
81

markplanet. Tunnlar förekommer endast i undantagsfall.
Det bör här understrykas att detta bussledsnät inte får uppfattas som ett realistiskt alternativ 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 vagnbehovet större än i bussledsalternativet, och utrymmet 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 individuella och kollektiva färdmedel som bedömts
vara den nödvändiga om trafikapparaten som
helhet skall vara funktionsduglig. Som jämförelseobjekt är alltså det ovan skisserade bussledsalternativet 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 visar sig kräva investeringar av samma storleksordning som motsvarande tunnelbanor. Markkostnaderna blir mångdubbelt större, medan kostnaderna för råkonstruktionen på de flesta delsträckorna blir betydligt lägre i bussledsalternativet
liksom kostnaderna för vagnparken och för överbyggnad och stationsinredning. De årliga kapitalkostnaderna blir ungefär lika stora i de båda
alternativen medan driftkostnaderna blir högre
i bussalternativet, i första hand beroende på större 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 ekonomiska fördelar framför en utbyggnad av tunnelbanorna. Eftersom anläggningskostnaderna är
engångskostnader, medan driftkostnaderna och
framför allt personalkostnaderna, som är störst i
bussalternativet, torde komma att växa kontinuerligt kommer tunnelbanornas ekonomiska fördelar jämfört med bussförsörjning att på sikt bli
allt större.
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Vid en bedömning av de totala årliga kostnaderna 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 innerstaden. 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 ytniitct på cirka 2 Mkr/år och system III cirka 4
Mkr/år, varav ungefär hälften belöper sig på dclen 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 kollektivtrafikförsörjningen av en sektor är kostnaden för anslutningstrafiken. Vad nordvästbanan
beträffar blir, om grenstationen enligt kommittens förslag förläggs till Västra Skogcn, kostnaderna för anslutningstrafiken inte så stora, uppskattningsvis cirka 3 Mkr/år, varav huvudparten
avser ett bussnät i Solna och Sundbyberg. (Ett
alternativ med grenstation i ör skulle öka kostnaderna för anslutningstrafiken till runt 7 Mkr/
år.) I den norra sektorn kommer anslutningstrafiken att få större omfattning. I det alternativ
som kostnadsberälmats, där banan norr om Mörby följer nuvarande järnviigssträckning, blir kostnaderna för denna trafik omkring 9 Mkr/år. I
vad mån man här kan nedbringa busstrafikkostnaderna genom andra sträckningar av banan kan
ej bedömas förrän sådana alternativ studerats
närmare tillsammans med planer för bebyggelseutvecklingen i sektorn. Kostnaderna för anslutningstrafiken till den stockholmsbundna, permanenta bebyggelsen i den sydöstra sektorn har
övcrslagsmässigt uppskattats bli av storleksordningen 7 Mkr/år.
I tabell 64.1 redovisas årskostnaderna år 1990
(enligt kostnadsnivån år 1964) för den kollektiva trafikförsörjningen av dc nordvästra, norra
och sydöstra sektorerna. (l övriga sektorer föreslår kommitten i huvudsak endast förlängningar
av redan byggda eller beslutade banor, och årskostnaderna har därför i detta sammanhang ansetts sakna intresse.) Utslagna per invånare å1·
1990 i de studerade sektorerna blir kostnaderna

mellan 360 och 480 kronor p er ~ r. Dc jiimförclscvis l~ga kos tnad erna fö1· d en norra sektorn bcro1·
till stor d el p å att n o1·dbanan ic ke be lasta ts m ed
några kos tnader för c itys!I·iick ningc n viistcr om
station östcrmalmstorg. Syd os tbanan svara r i dessa kalkyl e1· inte h eller för n ~g 1·a kostn ader n orr
om station Kun gs triidg~ rd c n me n :'\ andra sida n
omfattar p oste n kapital- och driftkostnader f ör
tunnelbana äve n gren en Sofia- Iss tadi on, vars
tra fikup pgifter liggc1· i den södra sektorn. F ör
hela bansystem III (NV- och SO-banorn a) blir
kostnad en p er in v:'l nm·c cirka 460 kr p er 1\I'. Om
man b or tse r fr å n sträckan Sofia- Isstadion kan
kostn ade n up pska ttas till c irka 440 kr p er å1·.
Motsvarande kalky l har utfö1·ts även för de av
nu byggda och b eslutade tunn elbanor betjänade
omr å dena (V-, NO-, S- och SV-sekto1·c rna) . Investerin garna h a r h iirvid riikn ats om till kostnadsni vån :'11· 1964. Beriikningarna ger till I'csultat alt
kostnaderna per inv:'lnarc i d c niimnd a sektorerna å r 1967- 68 kanuner att bli omkring 360 kr
per å r.

Seklor
NV

I<n pital- och drirlkostnader fö r tunnel- {~}
bana (en!. lab. 63. 1) :\r
Kostnadsminsknin g på ( :Il kr )
innerstadens y tnät
M
Kostnader för nnslutni ngstrafik

Summa kostnader

( :Il kr )
:'t r

79

Ant al inv:'tnare :\r
1990 (en !. lab. 41.8)
Summa kos tn ader per ( ~)
in v:\ nare
:\r

l

N

2

l

2

l

3

l

9

80

l

•12

so

37•)

35

l

ru,.·) l
:'t r

l

l
l
l

2

7

42• )

11 64.0001116.0001100.000

l 480 l 360 l

420

• ) ink!. sträc ka n m ella n stationerna Sofi a och I ssta dion
Tabell 64. 1 Jlrsl;oslnader (ör den kollekliva trafikförsörjningen 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 lunnelbancniilet, som redovisas i detta b cltinkande, inneblir att tunnelbanorna gltr ut över Stockholms
stads gt·iinser; dUrigenom aktualiseras helt nya
ft·i\gor betrUffand e huvudmannaskapet för den
kollektiva trafikapparaten, finansicringrn av anlUggnin gar och drift mm. Som redovi sats i kapitel 2 har d essa fr ltgor vari l förcmltl för utredningar och förhandlingar i sii rskild ordning under ledning av en statli g föt·handlingsman och
enligt den principöverenskommelse som träffad es
de n 17 december 1964 oc h sederme ra god kä nts av
Stockholms stad och Stockholms liins landsting
kommer en sa mordning a tt ske in om rame n föt·
cll kommuna lförbund. Ti ll finan sieringen av anlliggnin gskostnadcrna konuncr statsbidrag all utgå
av bi lskatt eme del med i princ ip 95 o/o av kostnad erna för ban und erbyggnad och mark lösc n. Principöverenskomme lsen innehlt ll cr ockslt i huvuddrag ett utbyggnadsprogram fö r tunne lbane nlilel.
Programmet bygger i det viisentliga pli. tunn elban ekommittens utredningar och prelimi nära förslag frän ko mmitten.
Unde r dessa förh ällanden har det in te funnits
anl edning för lunnelbanekommitlcn a ll g:1 närma re in p lt finansierings fr:,gor eller administrativa problem. I det följ a nd e r eclovisas end as t ' ' issa
all mli nna sy npunklet· p li. ge nomförand cprogrammet. De n i lrafikövere nslwmmelsc n förutsalta utbyggnad en av tunnelbano rna övct·e nsstiimmer i
s to rt med lw mmillen s förslag men omfattar ej
banförliingnin garn a Kista- Bög, Ropsten- Lidingö
oc h Bagannossen- Bollmora. So m t·iktpunk l för
p lanering och byggande skall enli gt överen skomme lsen giil la alt banorna till Järvafiillct (frän sta-
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ti o n Kungslrlidgår den), Täby och Bolkyrka skall
kunna las i bruk för e ltr 1975 samt bano rna till
Nac ka och station Isstadio n und er senare hillflen
av 1970-lalcl.
Delta utbyggnadspr ogt·am gran sk ades höslen
1964 ino m ga tukontor et och splt r viigsbolagct, vm·vid man fann alt det sy ntes tekn iskt möjligt att
genomföra under förutsättning a tt erforderliga
r esurser sUills till fö rfogand e och a rbe tet f:'\r bedri vas ut an avbrott. För a lt programmet skall
kunn a hMlas fordt·as i första ha nd ntt ma n snar ast fattat· beslut om utbyggnaden av d c nya bnn orna i sli dan a former att besluten kan vam ett
bindande underlag för p lnnHiggning och markrcsct·val och för upprä ttand e av bygg na dsp rogram och investerin gsplaner. Kommunikationsappara te n har grundliiggandc betydelse fö r general- och stadsplaneringen i dc ytlct·scklo t·cr, som
banorna bctj linar. F ö r detaljp rojekterin gen av banorna, inte m inst för att man skall kunna få del
r iitta samspelet mellan banstriickningar , stationsIiigen och bebyggelse, for dras klarh et om planfr i\gorna. NHr det gäller nya stadsdelar bör allts t~ en samplanct·in g av bebyggelse och trafi kförsöt·jning komm a till st:'\ nd , enligt dc principer
som Li lliimpats in om Stockh olms y tlct·stad dc senaste d cccnnicma, och det bli!· hiir fl'i\ga om ett
nH t·a samarbete och ömsesid ig pliverkan mellan
stadspla nering och ban pt·ojek tcl'ing. DHt· banorna gåt· fr am i omt·:'\ dcn som t·cdan ii r bebyggda
gii ll cr det a lt ku n na precisera dc e rfo rd erliga intrå ngcn , skaffa sig d en behövliga rå dighete n över
mm·ken och förebygga att förlindrin gar vidtas
som skull e för svåt·a genomfö rande t av tunn clbnncprojcklcn. Dessa bandclar, särskilt slt·äckorna

genom Stockholms innerstad, är i stort sett de besvärligaste att bygga, och förberedelserna bör alltså göras så tidigt som möjligt.
Det är generellt sett av vikt att på ett tidigt
stadium få tidsprogrammen fastlagda, så att nyexploateringen i yttersektorerna så långt möjligt
kan samordnas med utbyggnaden av kommunikationsapparaten. Det ovan redovisade utbyggnadsprogrammet förutsätter ett fortsatt tunnelbanebyggande i forcerat tempo.
Så snart man nått klarhet om en bansträckning
är det nödviindigt att som ett första led i genomförandet 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 expropriationsförfarande 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 tunnelbanorna 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 skulle man här kunna fortsätta utbyggnaden mot sydväst 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 nordbanorna också skall kunna tas i bruk före år
1975, måste man under 1960-talet ha byggnadsarbetena i gång på båda dessa banor. De mest
tidskrävande sträckorna på nordvästbanan synes
bli T -Centralen-Kungsträdgården och korsningen av Klara sjö. Det torde vara nödvändigt att på
båda dessa striickor gå fram med sonderingstunnlar, och eftersom detta kräver lång tid är det mycket angeläget att kunna börja arbetena snarast.
Nordvästbanans sträckningar genom Solna och
Sundbyberg är ej klarlagda, vilket är en av de
mest brådskande arbetsuppgifterna. Tenstagrenens linjeföring inom stockholmsdelen av Järva-

fältet har däremot i sina huvuddrag redan preciserats. 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 bostadsbyggandet i södra Solna bör man enligt kommittens mening om möjligt från början ge banan
en sträckning via Sundbybergs centrum i stället
för att i en första etapp gå fram via ör. överhuvud taget finns det med de inledningsvis angivna riktpunkterna för tunnelbanenätets utbyggnad föga utrymme för ett etapptänkande - intervallen mellan de skilda etapperna skulle i så fall
bli mycket korta. Däremot kan man givetvis räkna med att banorna tas i bruk successivt i den
takt olika dclstriickor blir färdiga för trafik.
För nordbanan presenterar kommitten två alternativa sträckningar norr om Mörby. Bebyggelseutvecklingen inom området har grundläggande
betydelse för valet mellan dessa, och det år alltså inte bara för utbyggaodet av banan utan även
för dc berörda kommunernas planproblem angeläget att man snarast studerar hela problemkomplexet och beslutar vilken bansträckning som
skall väljas. För att Roslagsvägens nya motorvägssträckning Stockholm-Danderyd skall kunna
fastläggas är det också nödvändigt att tunnelbanans läge har bestämts. Allmänt gäller om nordbanan att planeringen måste forceras lika hårt
som beträffande nordvästbanan. Själva byggnadsarbetena är relativt sett av mindre omfattning,
eftersom banan kopplas till det redan byggda andra 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. Undervattenstunnlarna mellan Biasicholmen och Slussen samt under Hammarhyleden och Hammarby sjö är emellertid svåra och tidskrävande byggnadsuppgifter,
och beträffande det förstnämnda objektet tillkommer 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 förlängning till Bollmora kräva några kommentarer.
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sydostbanans gren till station Isstadion byggs
ju bland annat för att man skall kunna ge Bagarmassgrenen 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. Tunnelbanehallarna kräver stort markutrymme och har visat
sig vara svårbehandlade objekt från planeringssynpunkt. 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 projektering och byggande ske i sådan takt att besluten om banorna inte kan anstå tills dess den
reviderade regionplanen läggs fram. Tunnelbaneplaneringen bör dock självklart bedrivas i nära
samverkan med regionplanearbetet. De grundläggande 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 tunnelbanor och biltrafikleder inom stockholmsregionen. Tunnelbaneinvesteringarna är i och för
sig av måttlig storlek relativt sett - det hittills
av Stockholms stad ensam under en tjugoårsperiod utbyggda tunnelbanenätet representerar en
investeringsvolym av samma storleksordning som
den nu föreslagna fortsatta utbyggnaden. Som
torde framgå av redovisningarna i det föregående har emellertid de kollektiva kommunikationerna en vital betydelse för regionens utveckling och
måste följaktligen ha en prioriterad ställning i
programmen för trafikbyggena under den nu närmast följande femtonårsperioden. Under samma
period skall en fortsatt utbyggnad av biltrafiknätet också genomföras som kommer att kräva väsentligt större resurser än tunnelbanebyggena. En
ändamålsenlig fördelning av tillgängliga· tekniska
och finansiella resurser fordrar därför att stor
uppmärksamhet ägnas åt koordineringen av tunnelbane- och motorledsbyggandet - Utbyggnaden
av trafikapparaten måste i sin tur vara samordnad med utbyggnaden av nya samhällsbildningar,
bostäder och arbetsplatser.

