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ABSTRACT 
Public transport on water tend to have longer transfer paths  
than bus and rail transport. As long transfers paths demands 
more from the passenger this thesis aims  to investigate what  
a transfer to and from water buses may look like at a transfer  
point with public transport on water of major importance 
for a planned service in Stockholm, Sweden. Through that  
more knowledge about the information needs of passengers 
at transfers over longer distances might be gained. In addition  
the thesis aims to present recommendations which can  
strengthen the conditions for public transport on water, with a  
focus on the stop (quay) near the Stockholm Central station.
The thesis has been carried out as a case study which examined  
the study area on the basis of perceived proximity and  
-legibility,with empirics consisting of images taken by the  
author, maps, distance measurements and documents. Data  
collection time has been long, in parallel with the Stockholm 
County Administrations (SLL) own investigations of the traffic.
The analysis showed that the quay at Klara Mälarstrand 
has a lacking integration with surrounding public transport 
and that a clear wayfinding is missing. In the discussion 
an argument for the importance of legible entrances to 
public transport also at a distance is made, exemplified by 
the new Stockholm City commuter train station building.  
Also passengers at longer transfer paths needs to be able to 
relate the distance with the time to get there, similar to the    
‘approximate walking time to gate’ used at major airports. 

Keywords: water public transport, water bus, water taxi, ferry,  
transfer point, transfer path, wayfinding, intermodality

SAMMANFATTNING
Vattenburen kollektivtrafik tenderar att ha längre bytes- 
sträckor än buss och spårtrafik. Då långa byten kräver  
mer av resenären är uppsatsens syfte att undersöka  
hur bytet till och från pendelbåtar kan se ut vid en för  
trafiken större bytespunkt. Därigenom kanske vi kan  
lär oss mer om resenärens informationsbehov vid byten  
över längre avstånd. Därtill har målet varit att presentera  
rekommendationer som kan stärka förutsättningarna  
för vattenburen kollektivtrafik, med särskilt fokus på 
bryggan (angöringspunkten) vid Klara Mälarstrand och den  
närliggande järnvägsstationen Stockholm Central.
Arbetet har utförts i form av en fallstudie som under- 
sökte platsen utifrån upplevd närhet och -tydlighet, med  
empiri bestående av egentagna bilder, kartor, avstånds- 
mätningar samt dokument. Datainsamlingen pågick under  
lång tid, parallellt med Trafiknämndens egna utredningar 
av trafik till och från bryggan. 
Analysen visade att bryggan vid Klara Mälarstrand är  
bristfälligt integrerad med omgivande kollektivtrafik och  
att en tydlig vägledning saknas. I diskussionen förs ett  
resonemang om vikten av att entréer till kollektivtrafiken,  
exemplifierat av pendeltågens nya station Stockholm City,  
synliggör sin funktion även på långt håll. Resenärer bör 
även ges möjlighet att relatera längre bytessträckor till en  
tidsåtgång, liknande den uppskattad gåtid till gate’ som  
används på storflygplatser som Köpenhamns flygplats Kastrup. 

Nyckelord: vattenburen kollektivtrafik, pendelbåt, färja,  
bytespunkt, bytessträcka, orienterbarhet, intermodalitet  
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FÖRORD

Med ett förflutet på den med bilfärja förbundna ön Ekerö  
väster om Stockholm, har författaren med tiden fått upp  
ögonen för den vattenburna kollektivtrafikens utmaningar.  
Att använda färjan för arbetspendling som kollektivtrafik- 
rese när är knappt görligt, då anslutningarna har allt för brist- 
fällig standard. En 12 minuters resa med färjan ger en ansenlig  
resvägsförkortning på 30 km, jämfört med land vägen runt, till  
målpunkter i södra Stockholm. Efterfrågan att resa med färjan är  
stor och det är bilkö på morgnarna trots att linjen körs med  
3 stycken färjor (10-minuterstrafik) i rusningstrafik och är en  
betalfärja (Färjerederiet, 2013b). Möjligheten att använda  
färjan ökar kommun invånarnas tillgång till arbetsplatser  
och service och inverkar följaktligen på deras färdmedelsval –  
i förlängningen en rättvisefråga om tillgänghet. Frågan  
utreds av Trafikförvaltningen (SL), men avvaktar tydliga  
utredningsförutsättningar. (Fylkehed, 2014). 

Denna kandidatuppsats om 15hp är det avslutande 
momentet på kandidatprogrammet  till planeringsarkitekt,  
Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.  
Den undersöker förutsättningarna för byte med vattenburen  
kollektivtrafik med anledning av att 3 nya pendelbåtslinjer  
planeras startas upp på Mälaren i Stockholm. I och med att 
linjen på Riddarfjärdslinjen kom igång i januari 2016 så kom  
skyltningen att stärkas upp något, fallstudien tar dock upp en 
mängd problem som återstår och var är cykelinformationen? 
 
Bilderna är författarens egna om ej annat anges i avsnitt 6.1 
på s. 62.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till denna uppsats;  
för det ihålliga stödet, det vänliga bemötandet, det frikostiga  
delandet av kunskap och material och inte minst för er tid:

Tack till mina handledare Eric Markus, Agneta Sundberg och  
Zsusanna Olofsson vid BTH för all er hjälp och till Susanna Hall Kihl  
med anställda på Vattenbussen AB för insynen i er forsknings- 
översikt och workshopen på temat urbana vattenvägar. Tack 
till samhällsplaneraren Lotta Palmlund och flera andra på  
Trafikverket, samt er fotograf Hans Ekestang, för ett givande  
utbyte av tankar om och lån av flygfoton över Stockholm Central; 
tack också Mark Wagenbuur för dina Amsterdambilder. Tack till  
Klas Groth, ansvarig arkitekt för arbetet med Västra City för  
svaren på mina frågor och till flertalet andra tjänstemän vid  
Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret, Stockholms Stad som  
bistått mig i arkiven och generöst lånat ut deras Baskarta över  
fallstudieområdet. Tack till Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs  
Stad och Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting för lån  
av kartor och bilder. Tack till kongresschef Jessica Karlsson på  
Stockholm Waterfront Congress Centre, trafikchef Göran Malmsten  
på Waxholmsbolaget och forskarna Lars Marcus och Daniel Koch  
vid KTH för att ni besvarat mina frågor. Tack till Karl Kottenhoff,  
också vid KTH och opponent Sevil Dagli för era synpunkter och  
råd och till vännen Maja, kusinsambon Philippe och inte minst  
mormor Dorthy som korrläst. Slutligen, tack till min familj som  
funnits till hands på en mängd sätt under denna resa.

Göran Deurell

Stockholm den 29:e februari 2016



V

Del I - Introduktion 6
1. INLEDNING 7

1.1 Bakgrund 7
1.2 Problemformulering 8
1.3 Syfte 9
1.4 Frågeställningar 9
1.5 Avgränsning 9
1.6 Relevans för fysiska planering 10
1.7 Disposition 10

2. METOD, KRITIK, BEGREPP 11

2.1 Metod 11
2.2 Kritik 14
2.3 Begrepp 14

Del II - Kunskapsöversikt 16
3. FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT 17

3.1 Analysmetoder för bytespunkter  17
3.2 Kollektivtrafik	 19
3.3 Vattenburen	kollektivtrafik	 20
3.4 Bytespunkter 21
3.5 Best Practices  23

3.6 Syntes 26

Del III - Analys/Fallet 28
4. FALLSTUDIE 29

4.1  Planeringsförutsättningar 29
4.2 Platsanalys med direktobservation 35
4.3 Syntes 49

Del IV - Avslutning 50
5. SLUTSATS & DISKUSSION 51

5.1 Besvarande av frågeställningarna 51
5.2 Slutsats och avslutande diskussion  57

6. KÄLLOR 59

6.1 Figurkällor 62

7. BILAGOR 65

INNEHÅLL



Del I - Introduktion
Denna inledande del rymmer uppsatsens bakgrund, problemformulering och avgränsining  
samt redogör för de metoder och begrepp som används. 
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1. INLEDNING
I detta kapitel ges en inledande bakgrund till vattenburen  
kollektivtrafik och aktuell forskning, därtill redogörs för 
uppsatsens syfte, problemställning, forskningsfrågor och  
avgränsningar.

1.1 BAKGRUND
Vattenburen kollektivtrafik har åter börjat ta plats i allt fler  
städer belägna vid hav, floder och sjöar. I Stockholm var  
trafiken livlig långt in på 1800-talet för att sedan komma  
att trängas undan av snabbare transportmöjligheter på  
land. En allt mer ansträngd trafiksituation på städers vägar  
och spår har gjort att synen på städ ernas vattenvägar 
omprövas - från barriär till att ses som en möjlighet. 

Då urban vattenburen kollektivtrafik länge spelat en undan-  
skymd roll i våra städer, så är den också bristfälligt  
utforskad. Flera pågående forskningsprojekt syftar till att  
stärka förutsättningarna för ett ökat nyttjande av städers  
vattenvägar. Ett sådant är ”Vattenvägen 365” vid KTH i  
Stockolm med entreprenören Vattenbussen AB som intiativ- 
tagare och projektledare, vars rapport bland annat identi- 
fierade priori terade områden för vidare forskning. Ett av  dessa 
forsknings områden rör den vattenburna kollektiv trafik ens  
integration - intermodaliteten mellan kollektivtrafiken på  
vatten och den på land. (Burman et al., 2014, s. 47f) 
 Intermodalitet sätter fokus på bytespunkternas  
utform  ning och funktion. Det är i dessa som resan med 
ett färdsätt eller fordon ska sys ihop med ett annat - en så  

kallad reskedja. Därmed betonas vikten av att resenärens  
resa ses ur ett hela resan-perspektiv - där resenären med stöd 
av omgivningen ska klara hela sin resa från start till mål med  
lätthet, oberoende av färdmedel . 
 Bytespunkters utformning har varit föremål  för flertalet  
EU-finansierade forskningsprojekt. En konferenshandling 
(Krukowski et al. 2011, s. 2) inom projektet NICHES+ lyfter 
frågan om bytespunkters geografiska gränser - var slutar  
en och börjar en annan? Om en brygga för vattenburen  
kollektiv trafik uppfattas, av aktörer såväl som resenärer,  
vara en del av en bytespunkt med annan kollektivtrafik  
eller inte torde vara av central betydelse för inter - 
mo dal iteten på bytespunkten. (cf. TRB, 2012, s. 30f; 
Elmquist et al., 2011, s. 38; Weisbrod & Lawson, 2003, 
p. 49ff). Detta inte minst då vattenburen kollektivtrafik 
av nödvändighet tenderar att ha långa bytessträckor till  
anslutningar. (Thompson, et al., 2006, ss. 34-36) 
 Intermodalitet sätter ofrånkomligen också fokus på  
behovet av samarbete mellan aktörerna på bytes  punkten,  
vilket påverkar bytespunktens tydlighet mot resenären.  
Den nya kollektivtrafiklagen, som trädde i kraft 2012, öppnar  
upp för aktörer att starta konkurrerande kollektivtrafik, 
vilket ökar behovet av samordning ytterligare (Elmquist et 
al., 2011).
 Samma lag föreskriver också varje län att ha en regional  
kollektivtrafikmyndighet, med följden att trafikhuvudmännen 
AB Storstockholms Lokaltrafik, SL och Waxholmsbolaget,  
WB den 1 januari 2013 blev en del av Trafikförvaltningen  
Stockholms Läns Landsting, SLL (SLL, 2012). Det innebär  
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att kollektivtrafiken på land och till sjöss nu plötsligt ryms  
inom samma administration, ett faktum som har lett till  
en del integrerande åtgärder. Delar av SLL:s urbana  
vatten  burna kollektivtrafik bedrivs som SL-trafik (se  
Figur 1.1) med samma biljett och det går nu att betala 
Waxholmsbolagets biljetter med SL-reskassa (SLL, 2015b). 

Figur 1.1: En SL-pendelbåt på linjen ”Sjövägen” till Nacka/Lidingö vid Nybrokajen i Stockholm

 SL & Trafikförvaltningen har i ett par år utrett upp start  
av vattenkol lektiv trafik med så kallade pendelbåtar på  
Riddarfjärden i Mälaren (se BILAGA 4 på s. 67), det är ett  
ut märkt tillfälle att undersöka intermodaliteten, alltså  
förutsättningarna för smidiga byten; vid vad som av 
Trafikförvalt ningen bedömts bli en större bytespunkt  
med vatten buren kol lektiv trafik (cf. SLL, 2013b, 24f).  
Trafikstart har skjutits framåt ett par gånger, men bedöms  
nu komma igång under 2016 (SLL, 2015b).

I denna uppsats undersöks bryggan Klara Mälarstrand (i  

BILAGA 4 benämnd som ”Stadshuskajen”) med närhet 
till Stockholm Central och Citys många arbetsplatser och 
andra målpunkter. Stockholm Stads planer på att utveckla  
Västra City-området med Stockholm Central, omdragningen   
av pendeltågen i en djup tunnel under staden (den så 
kallade Citybanan) samt det nya (2015-06) busslinjenätet 
påverkar alla förutsättningarna i fallstudieområdet.

1.2 PROBLEMFORMULERING
En förutsättning för en god kollektivtrafikresa är att den 
fungerar hela vägen från start till mål. Byten och väntetid ses 
som stora uppoffringar för resenärerna och det är av största  
vikt att dessa underlättas för dem (Elmquist, et al., 2011;  
SKL et al., 2007, s. 244). Utifrån sina naturliga förutsätt-
ningar är den vattenburna kollektivtrafiken särskilt utsatt  
då den med nödvändighet angör utkanten av bebyggda  
områden och därmed inte kommer nära lika många  
mål punkt er som landburen trafik. Inte heller nås samma  
resande underlag då denna också beror av upptagnings  - 
områdets storlek. (Thompson, et al., 2006, ss. 34-36) I  
exemplet i Figur 1.2, vilket torde vara normalfallet, krävs  
ett ≈ 41 % längre gångavstånd för att kompensera för det  
mindre resande   underlaget. Därav är vattenburen  
kol lektivtrafik mer beroende  av smidiga byten och  
väl funger ande bytespunkter för att trafik en ska bära sig  
ekonomiskt än andra kollektiv trafikslag (Thompson, et al.,  
2006, ss. 34-36). Stora bytespunkter är strategiskt  
viktiga på  grund av mängden byten som sker där  
(Bjerkemo & Serder, 2011), detta torde inte minst gälla  
för den vatten  burna kollektivtrafiken som vanligen har  
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1.4 FRåGESTÄLLNINGAR
◊	 1. Vilka nyckelfaktorer för- och vilka goda exempel  
 på utformningen av en bra bytespunkt med  
	 vattenburen	kollektivtrafik	kan	identifieras	utifrån 
  litteraturen? 

◊	 2. Hur ser förutsättningarna för byten ut vid bytes- 
		 punkten	Klara	Mälarstrand,	utifrån	de	identifierade	 
 nyckelfaktorerna? 

◊	 3. Vad kan vid behov göras inom kollektivtrafiken  
 och utformningen av stadsrummet för att stärka  
 förutsättningarna för vattenburen kollektivtrafik 
 vid Klara Mälarstrand och mer allmänt?

Figur 1.2: Resandeunderlaget beror av upptagningsområdets storlek till nackdel för färjetrafiken. 

1.5 AVGRÄNSNING
I uppsatsen har ett par avgränsningar varit nödvändiga  
utifrån tidsåtgång och författarens förkunskaper: 
 Den första är att arbetet begränsar sig till att under- 
söka faktorer som påverkar den seende resenär ens resa, 
utan att beakta intryck från hörsel eller känselsinnet.  
Därvid beaktas inte talad information, ljudbild och ledstråk 
även om också de kan vara till hjälp för samtliga resenärer. 
 Den andra rör sig om att färdsätten som beaktas i detta  
arbete är gående, cyklande och resande med kollektivtrafik.
 Den tredje avgränsningen är geografisk och innebär  
att fallstudieområdet har hämtats från den planerade  
trafiken med pendelbåtar på sjön Mälaren i Stockholm.

betydligt färre hållplatser än exempelvis bussar.
 Vattenburen kollektivtrafik kan bedrivas där  
annan trafik inte är möjlig, och kan snabbt sättas in 
vid behov och har därmed potential att bli ett viktigt  
komplement till stadens övriga trafik, men det hänger  
på att bytespunkterna medger smidiga byten mellan 
olika färdslag (Weisbrod & Lawson, 2003, ss. 49, 63f). 

1.3 SyFTE
Uppsatsens syfte är att undersöka hur bytet till och från  
en brygga för vattenburen kollektiv trafik kan se ut vid en 
för trafiken stör re bytespunkt. Därtill ämnar uppsatsen 
presentera rekommendationer som kan stärka förutsätt- 
ningarna för vatten buren kollektiv trafik, särskilt i fallet 
med bryggan vid Klara Mälarstrand.
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1.6 RELEVANS FÖR FySISKA PLANERING
Den fysiska planeringen lägger grunden för vårt samhälles  
markanvändning och rumsliga organisering. Insikten om  
behovet av ökad resurseffektivitet, minskad användning  
av fossila bränslen samt positiva effekter på personers  
hälsa och närmiljö av att gå och cykla bidrar till ett ökat  
behov av en välfungerande kollektivtrafik. Stadens utform- 
ning och kollektivtrafik behöver stötta varandra, då  
det är i stadens bytespunkter som kollektivtrafikresan  
har sin början och sitt slut (Bjerkemo & Serder, 2011). 
 I städer förlagda vid vatten har den vattenburna  
kollektivtrafiken potential att öppna upp helt nya rörelse-
möjligheter för gång och cykel, vara ett starkt komplement  
till stadens övriga kollektivtrafik samt stötta en stads-
utveckling som allt mer söker sig ner mot vattnet. 

1.7 DISPOSITION
Uppsatsen är uppdelad i 4 delar: DEL I  ger en bakgrund 
till undersökningen, presenterar frågeställningarna och  
tillvägagångssättet. DEL II lägger den teoretiska grunden  
för fallstudien i Del III. DEL IV besvarar frågeställningarna
och diskuterar sig fram till en slutsats.
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2. METOD, KRITIK, BEGREPP
I detta avsnitt redogörs för de metoder som använts i, 
belyses uppenbara svagheter med och förklaras de begrepp 
som används i uppsatsen.

2.1 METOD
Uppsatsen är gjord som en fallstudie, ett tillvägagångssätt  
som lämpar sig väl när ett eller ett fåtal objekt undersöks 
på djupet. Det begränsade fokuset medgav att ett flertal  
metoder användes med målet att erhålla ett mer rikhaltigt  
datamaterial över det studerade fallet än vad som är  
möjligt med andra tillvägagångssätt. Flera datainsamlings- 
metoder är en styrka i det att data från olika perspektiv kan 
”informera” varandra och vägas samman (trianguleras) och  
därigenom ömsesidigt stärka trovärdigheten i argumenta- 
tionen. (Denscombe, 2011, s. 59ff, 184ff) 
 Datainsamlingsprocessen har varit utdragen och 
iterativ, då nya insikter lett fram till behovet av mer data, i  
vad som påminner om forskningsmetoden grundad teori,  
där datainsamlingen styr undersökningen (Bryman, 2002). 

Forskning handlar i mångt och mycket om reproducerbara  
resultat, om att undersökningen ska lära oss något om  
världen bortom det enskilda fallet. Möjligheten till generali- 
seringar behöver understödjs med en fullödig beskrivning  
av fallets unika såväl som generella kvalitéer samt att  
farfattaren redogör för hur de/det valts ut framför andra  
möjliga fall (Denscombe, 2011, s. 59ff). Fallstudier kritiseras  
ofta för att vara allt för subjektiva för att några generali- 

seringar ska vara möjliga utifrån dem, i ett välciterat  
paper trycker istället Bent Flyvbjerg (2006) på “kraften i  
exemplet” (s. 228), som något underskattat med fallstudier. 
 I uppsatsen förekommer oundvikligen subjektiva  
bedömningar, då stadsmiljöns upplevda tydlighet och till- 
gänglighet beror på betraktarens förmåga att avläsa och 
tolka den. Genom att utförligt beskriva hur jag gått till  
väga i mina bedömningar, och det faktum att jag främst  
studerat fasta och långlivade objekt som stadsrum och skylt- 
ning och även fotograferat det jag studerat, hoppas jag  
ha kompenserat för detta. Slutsatserna som dras torde  
således vara applicerbara på andra fall med förutsättningar  
liknande de som beskrivits i detta arbete, medan förslagen  
till åtgärder som presenteras naturligtvis är mer platsbundna.  

 Material
Uppsatsen refererar extensivt till ett par rapporter: 
“Så blir bra bytespunkter bättre” av Bjerkemo & Serder  
samt Trafik	för	en	attraktiv	stad	(TRAST)	och Kol-TRAST -  
kollektivtrafik för detsamma, framtagen av SKL - Sveriges 
Kommuner & Landsting & Trafikverket. Referenserna i  
dessa är begränsade, men då det är statliga rapporter, eller  
framtagits med statligt stöd, får det anses ha hög legitimitet. 
Även Trafiken	i	den	Hållbara	Staden av Hydén (red) refereras  
det till, en bok som utkommit i minst en tidigare upplaga. 
 Teorier har hämtats från ursprungskällan så långt  
det varit möjligt, exempel på det är Arthur & Passinis bok om 
Wayfinding och Kevin Lynch bok Image of the City. Genom min  
kontakt på Vattenbussen AB gavs jag tillgång till en intern  
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kunskapssammanställning med artiklar i fulltext över  
forskningsläget inom urban kollektivtrafik på vatten.

Ett antal referensobjekt, i form av goda exempel, används  
också för att visa på exempel som lyfts fram som intressanta  
eller föredömliga i litteraturen när det gäller utformning av  
bytespunkter med vattenburen kollektivtrafik. Användande  
av best cases lyfts av Kol-TRAST-handboken (SKL et al.,  
2012, s. 27f) fram som ett värdefullt verktyg för kunskaps- 
inhämtning och inspiration. Under arbetets gång besökte   
författaren städerna Göteborg, Amsterdam och Hamburg, 
som alla omnämnts i SL:s utredningar (SL, 2011), vilket  
bidragit positivt till analyserna. Den befintliga kollektiv- 
trafiken i Stockholm har varit en mer lättillgänglig referens. 

2.1.1 Forsknings- och kunskapsöversikt
Arbetet inleddes med en forsknings- och kunskapsöversikt,  
(se Del II) för att ta till vara den kunskap som finns om  
utform ning av bytespunkter, vattenburen kollektivtrafik  
samt olika analysmetoder för bytespunkter, kollektivtrafik, 
rörelse och orienterbarhet. I detta ingick även att identifiera  
exempel på “best practice” på hur byten mellan båt och 
andra färdsätt utformats på andra platser. Likheter med det 
valda fallstudieobjektet (se nedan) har varit vägledande. 
 Översikten ledde fram till identifieringen av ett antal  
nyckelfaktorer för utformningen av bra bytespunkter, efter  
vilka fallstudien utformades och utvärderades. 

2.1.2 Översiktlig bedömning (Val av fallstudieobjekt)
Med stöd av kunskaps- och forskningsöversikten, under en  
tid då uppsatsen fortfarande hade ett fokus på fysisk till- 

gänglighet, gjordes en översiktlig bedömning av alla de  
för innerstaden aktuella bytespunkterna, vilken redovisas  
i BILAGA 4 på s. 69. Resultatet av denna vägdes sedan  
samman med lärdomar från litteraturen om vattenburen  
kollektivtrafik. Med stöd av Kolumn 1 (”Smidiga byten med  
kollektivtrafik på land”) i Figur 7.6 och Figur 4.5 på s. 35  
valdes Klara Mälarstrand till uppsatsens fallstudieobjekt.  
(Thompson, et al., 2006, pp. 34-36) Klara Mälarstand 
kommer att trafikeras av två linjer och är också den 
brygga som ligger närmast Norrmalm, den stadsdel som 
har tveklöst flest inpendlare (se Figur 4.5 på s. 35).

2.1.3 Fallstudie

Planeringsförutsättningar
Först gjordes en sammanställning av vattenkollektivtrafikens  
och järnvägens historia i Stockholm, för att sätta in fall-
studieområdet i ett sammanhang. Då området har haft 
en central plats i utvecklingen, blir det sömlöst också en 
introduktion av själva fallet och en bakgrund till varför 
platsen ser ut och fungerar som den gör idag. Analysen 
baserades främst på litteratur från Stadsbibliotekets 
Stockholmiana-hylla. 
 Även dagens förutsättningar analyserades, genom 
läsning av statliga- och akademiska rapporter om- och 
Landstingets (SLL) utredningar av vattenkollektivtrafik.  
Stockholms Stads planer för cyklingen och deras cykel- 
statistik samt deras- och aktörerna Jernhusen:s och  
Trafikverket:s syn på Stockholm Central och varför den  
fungerar som den gör idag. I detta ingick även en  
mailväxling med frågor till Klas Groth på Stadsbyggnads- 



13

kontoret, Stockholms Stad samt ett telefonsamtal till   
Jernhusen, men som i sig inte gav så mycket mer än att 
bekräfta vad som kunnat läsas i olika utredningar. 

Platsanalys med direktobservation

2.1.4 Målpunktsanalys
En enkel analys av större målpunkter inom 500 meter från  
Kara Mälarstrand gjordes. Främst handlade det om att 
identifiera var närmaste kollektivtrafik finns. Mängden mål-
punkter i City är mycket hög, så för att förenkla klumpades  
många av dem ihop. SL-linjenätskaror (SL, 2014; 2015) 
men även Eniro:s karta studerades (Eniro, 2013). 

2.1.5 Kollektivtrafikanalys
I analyser användes SL:s linjenätskartor både för det  
nya och det gamla linjenätet, reseplanerare och tidta-
beller, för att överblicka kollektivtrafikutbudet och klar-
göra de olika linjernas turtäthet vid Klara Mälarstrand. 
Helg- och nattrafik har uteslutits då vattenkollektivtrafik 
främst är inriktad på arbetspendling i rusningstrafik. I 
reseplaneraren angavs olika resor från bytespunkten 
vid klockan 08:00 på morgonen. För det nya linjenätet 
fanns inga tidtabeller, så skisserade turtätheter för exem-
pelvis nya linje 50 kontrollerades i förslagsdokumentet 
“E22” (SLL, 2015a) Linjer med turer i samma riktning oftare 
än var 15:e minut har angivits som hög turtäthet, efter 
SL:s (2008, s. 40) rekommendationer för Innerstaden. 

2.1.6 Gång, cykel och genhetsanalys 
I analysen undersöktes vilken information och vägledning  

som finns på bytespunkten. Var den finns, om den är  
lättfattlig och om den även riktar sig till turister eller andra 
som av en eller annan orsak kan ha svårt att förstå den. 
Analysen presenteras utifrån en ”beslutspunktskarta”  
över punkter, i princip vägskäl, där information behövs 
för att en person ska kunna fatta rätt beslut om vägval. 
 Platsbesök med kamera gjordes under ett flertal 
tillfällen, dels för att området är så stort och komplext men 
också för att inhämta inspiration under arbetets gång. I 
kombination med kartstudier med avståndsmätning och  
studium av Planprogrammet för Västra City med tillhör-
ande illustrationsbilaga och gångtrafikmätningar erhölls 
analysmaterialet. Vid platsbesöken undersöktes siktför-
hållanden och vägvisning (skyltning) samt tillgången till 
hissar och ramper utefter de gång- och cykelvägar som 
bildar förbindelserna till- och mellan de olika kollektivtra-
fikslagen i området. De olika förbindelserna fotograferades 
i sekvenser. Datainsamlingen har skett av och till sedan 
våren 2013, alltså utsträckt över lång tid med flertalet 
kompletteringar och iterationer av delar av datan.  
 Med hjälp av avståndsmätningar i Eniro:s kart-
tjänst mättes också gång- och cykelvägarnas genhet, 
avståndsförhållandet mellan fågelvägen och faktiskt 
avstånd. Karttjänstens streetview har också varit ett stöd.  
Studiet av en stadslivsrapport (Spacescape, 2009) tjänade 
till att få en förståelse för proportionerna på de olika 
flödena som finns på platsen. 
 Cykeldelen av analysen är i princip en särredovisning  
av förutsättningarna för cyklister, med stöd av Stockholms  
Cykelkarta utöver satellitkartor från Eniro med flera.I  
analysen har trappor ansetts som oacceptabla förbindelser, 
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en uppfattning som delas av Trafikverket (2012, s. 13).  
Möjligheterna till cykel parkering noterades också. 

2.2 KRITIK
Att välja ett studieobjekt som inte ännu trafikeras med 
SL-pendelbåtar gör att åtgärder SL eller annan aktör tänkt  
sig utföra i samband med trafikstart naturligtvis kan missas. 
Författaren har dock, med stöd av hur den vattenburna kollektiv- 
trafiken utformats på andra ställen i staden, ändå funnit det  
värt att genomföra undersökningen. SL:s linje ”Sjövägen” 
identifieras fortfarande endast med en liten skylt vid 
Nybrokajen trots flera års drift t.ex. Klara Mälarstrand är inte  
precis ny i sjöfartssammanhang, utan persontrafik, dock huvud- 
sakligen turist trafik, har länge bedrivits till och från bryggan. 

Data över antalet påstigande hade varit värdefullt att ha 
med som argument i en diskussionen om kollektivtrafiken, 
det är dock inget som har en central roll i förhållande till 
uppsatsens syfte — att undersöka byten i kollektivtrafik. 

2.3 BEGREPP
2.3.7 Kollektivtrafik
Kollektivtrafik definieras i Lag om kollektivtrafik 
(2010:1065) med hänvisning till EU:s kollektivtrafikförord-
ning 1370/2007, som ”persontransporttjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande 
och utan diskriminering” (Transportstyrelsen, 2014). Lagen 
gäller nu även för vattenburen kollektivtrafik, efter en upp- 
datering. Transportstyrelsen följer regeringens proposition  

2011/12:76 för vad som inte är kollektivtrafik: Trafik vars  
huvudsyfte är något annat än själva transporten eller som sätts 
in tillfälligt vid evenemang eller chartras (Transportstyrelsen,  
2014) Enligt nämnda proposition är inte Trafikverkets  
vägfärjor att betrakta som kollektivtrafik vid persontran-
sport, utan är en del av vägnätet (Regeringen, 2012, s. 
20). Trafikverkets rederi beskriver sin verksamhet som 
kollektivtrafik för bilar (Färjerederiet, 2013a, s. 2). 
 Till vattenburen kollektivtrafik räknas fartyg som  
transporterar passagerare i linjetrafik i urbana områden. 
Waxholmsbolagets trafik till och från Stockholms skärgård 
är i de flesta fall att betrakta som glesbygdstrafik, där 
passagerarbåtar används. (SLL, 2013a) 

2.3.8 Bytespunkter
Med bytespunkter menas alla de ställen där byte mellan 
färdsätt sker; alltså byte mellan olika former av förflytt-
ningssätt, inkluderat gång- och cykeltrafik. Att en bytes-
punkt ska ha denna betydelse är inte oomtvistat, men 
argumenteras för i rapporten Så blir bra bytespunkter 
bättre. Enligt den missas helhetsperspektivet om bytes-
punkter begränsas till att bara gälla platser för byten i 
kol lektivtrafik. En resa med kollektivtrafik är alltid en del 
i en resa och inbegriper andra färdsätt för att ta sig både 
till och från den. (Bjerkemo & Serder, 2011) Vid ett byte 
krävs en förflyttning, liten eller stor, i denna uppsats kallad  
bytessträcka, ibland bara beskriven som ett gångavstånd. 

2.3.9 Intermodalt resande
”Intermodala transporter kan definieras som en transport  
av människa eller last [..] bestående av minst två olika 
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färdsätt, där byte sker på en särskild intermodal terminal.”  
Crainic & Kim, 2007, s. 467. Med den bredare definitionen  
av bytespunkter (se ovan) följer att alla resor annat än 
gångtrafik kan betraktas som intermodala i någon mån.  
Inter modalt resande gränsar till uttrycket seamless  
mobility, vilket avser användandet av flera färdsätt med 
en närmast omärkbar övergång från ett färdsätt till ett 
annat. Faktorer som stödjer ett sömlöst resande stärker 
intermodaliteten. (Hydén (red), 2008)

2.3.10 Tillgänglighet 
Tillgänglighet handlar om möjligheten till- och lättheten 
att bruka något och har därmed en rättvisedimension. 
Tillgänglighet kommer sig av avsaknaden av hinder, både i  
omgivningen och vad gäller individens förmåga. Genom förän- 
dringar i omgivningen kan individens förmåga matchas (Müller, 
2012). För att kunna bedöma tillgängligheten hos- eller till  
något krävs en definition av vad som menas med tillgänglighet  
i det specifika fallet. (cf. Iwarsson & Ståhl,2003) I denna  
uppsats används begreppet tillgänglighet i betydelsen att 
det är lätt och smidigt för alla personer, utan beaktande 
av syn-, hörsel- eller kognitiv nedsättning och i den mån 
det varit möjligt att bedöma, att genomföra bytet.

2.3.11 Genhet
Genhet är skillnaden mellan fågelavståndet och det faktiska 
avståndet, avseende en möjlig och säker förbindelse avsedd 
för färdmedlet i fråga. Enligt TRAST bör skillnaden (genhets-
kvoten) inte överstiga 25 % för gång- och cykeltrafik.  
(SKL, et al., 2007, s. 67f) Genhet sammanfaller gärna med  
stråk, förbindelse mellan två punkter utefter vilken 

förflyttningen är mer koncentrerad, oberoende av färdslag. 
(cf. Wikström & Olsson, 2012, s. 23f) 

LITEN ORDLISTA:
Allmänna kommunikationer - Skattefinansierad kollektiv- 

trafik till skillnad från kom mers iell. Nya kollektivtrafiklagen har 
öppnat upp marknaden för privata aktörer. 

Beslutspunkt - Plats där beslut om fortsatt färd fattas eller 
skulle kunna fattas, sammanfaller ofta med vägskäl.

Färdsätt & Trafikslag - Färdsätt inkluderar alla former av 
förflyttning, inklusive gång och cykel, medan med trafikslag 
här menas olika former av motor driven trafik.

Stomnät & Stombuss
Stomnätet består av den trafik med hög turtäthet och  

kapacitet till vilken andra mindre linjer ansluter. Stombussar är  
de i Stockholm benämnda ”blå bussarna” vilka trafikerar vissa  
stråk i staden, blå fordon och med blå linjefärg i SL Linjenäts- 
kartor, med en turtäthet på under 10 min (SLL & Stockholms Stad,  
2014a). Regionbussar kallar jag det planerade nät av stombussar  
som ska gå från regionens ytterkanter genom centrum och 
vidare ut igen på andra sidan, se BILAGA 1 på s. 67 för en karta.

Tågpendel
Tåg avsedda för dagspendling på längre avstånd, från och till  

Mälardalen, Linköping/Norrköping och Uppsale/Gävle.
Upptagningsområde - Den yta inom vilken resenärer från 

en hållplats/station kan komma ifrån, ju större desto fler 
potentiella resenärer.

Vägledande information och vägledning - Används i 
denna uppsats synonymt och omfattar allt från skyltar till byggd 
miljö som underlättar navigering till och från en hållplats/station. 
Obrutna siktlinjer, klara siktsamband, är överordnad skyltning.

Översiktsplan (ÖP) - Ett lagstadgat kommunalt dokument, 
över strategiska beslut om markanvändning och exploatering. 
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Del II - Kunskapsöversikt
I denna del presenteras den kunskap och teori som ligger till grund för fallstudien.



17

3. FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT

I detta kapitel presenteras den kunskap som ligger till 
grund för den efterföljande fallstudien. Målet är att besvara 
frågan: Vilka nyckelfaktorer för- och vilka goda exempel  
på utformningen av en bra bytespunkt med vattenburen 
kollektivtrafik	kan	identifieras	utifrån	litteraturen?

3.1 ANALySMETODER FÖR ByTESPUNKTER 
En bytespunkts kvalité eller tillgänglighet kan bedömas  
utifrån en rad olika parametrar och mätas på flera olika sätt  
beroende på hur det definieras (cf. Iwarsson & Ståhl, 2003).
Det går att kvantitativt undersöka hur infrastrukturen lever  
upp mot beslutad standard (Krukowski et al. 2012) eller  
tillfråga resenärerna om deras subjektiva värdering av 
kvalitén (exempelvis Dziekan, 2008). Enligt Krukowski 
et al. (2012, s. 1) saknas det etablerade kvantitativa  
metoder för analyser av bytespunkter, utan best practice 
och checklistor är det som står till buds.
 I TRAST nämns en funktions- och flödesanalys som  
ett lämpligt angreppssätt för bytespunkter, i vilken det  
handlar om att sätta sig in i resenärens perspektiv, som  
gående, cyklist och förbipasserande. Hur tar sig resenären  
från ett färdmedel till ett annat? Är entréerna lätta att hitta?  
Vilken information ges och var? Var är cykelparkeringen  
belägen? Även omgivande flöden, som inte direkt är  
resrelaterade beaktas. (SKL et al., 2007, s. 265)
 

Här nedan följer olika metoder som kan användas för att  
undersöka en bytespunkts servicenivå, med avseende på  
gångavstånd och tydlighet.

3.1.12 Andelen kravuppfyllnad (Level of Service)
Ett ökat intresse för bytespunkternas utformning har lett  
till försök att utveckla kvantitativa mått för universell  
tillämpning, det är dock tillsynes fortfarande på utvecklings–
stadiet. Krukowski et al. (2012) föreslår indikatorer för  
bytespunkter inom 8 områden, de flesta som andel av  
bytespunktens element vilka uppfyller standardkraven: 

”(1) [B]asinfrastrukturens kvalité, (2) bytespunktens  
rumsliga integration, (3) tillgänglighet för personer med  
funktionsnedsättning, (4) orienterbar het, (5) personlig  
säkerhet, (6) trafiksäkerhet, (7) passagerarinformation 
och (8) tillgång till extra service”. 

Krukowski et al, (2012, s. 3)

Där (2) rumslig integration definieras som ”[g]enomsnittligt  
gångavstånd och gångtid mellan [bytespunktens] alla platt-  
 formar”, (4) orienter barhet definieras som den ”[g]enom  - 
snittliga procent av hållplats och stationsentréer som är 
synliga från varandra” och (7) passagerarinforma tion ges  
defini tionen ”procent av plattformar och gång för bind el ser  
som tillmötes går behovet av information” [Ibid.,2012, 
p3]. En exaktare beräkning av (2) rumslig integration  
kräver känne  dom om passagerarflödet mot vilket det  
genomsnittliga gång avståndet vägs. Om okänt utesluts  
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vägning. För beräkning av (4) gäller att vid plattformar  
exempel vis under mark avses en markerad entré som  
leder till plattformen (p. 5). Bedömning av (7) preciseras  
som: ”tillhanda hållande av tidtabell och uppgift om biljett-
pris vid alla hållplatser, karta över bytespunkten och  
dess omgivning, karta över kollektiv trafikens linjenät, 
riktningsvisande skyltning vid plattformar och gångför-
bindelsens vägskäl” (författarens översättning) (p. 6).

3.1.13  Genhetskvot
Genhetskvot är ett sätt att mäta en gångförbindelses 
kvalité och därmed också applicerbart på bytessträckor. 
Genhetskvoten är det faktiska avståndet delat på avståndet  
fågelvägen och bör inte överstiga 1,25, alltså 25% omväg  
för god standard (se Figur 3.1). Med metoden kan barriärer 
för gående identifieras, vilka ofta handlar om järnvägar 
och vältrafikerade gator. (SKL et al., 2007) 
 

svårigheter längs sin väg. Intervjupersoner fick värdera 
olika former av hinder som trappor och olika typer av 
vägpassager, som sedan avgjorde vilken viktning olika 
hinder gavs. Måttet är platsberoende då den beror på vilka 
som tillfrågas och i vilket klimat studien utförs. (Olszewski 
& Sulaksono Wibono; 2005, s. 7f)

3.1.15 Mental	karta	(Wayfinding)
En annan analysmetod som också tydliggör barriärer, men 
även oklarheter är Lynchanalysen. Den tar fasta på indi-
videns mentala karta över sin omgivning (SKL, et.al 2007).  
Den mentala kartan är den ursprungskunskap som perso-
nen har om en plats och som sedan byggs ut vart efter 
nya kunskaper erhålls. Denna ”karta” har en avgör ande 
betydelse för en persons möjlighet att orientera sig - att 
kunna navigera sin omgivning. Lynch myntade begreppet 
”wayfinding” för att beskriva detta. Med hjälp av de 5 
elementen: stråk, noder, gränser, områden och land-
märken får personer beskriva sin uppfattning (sin mentala 
karta) av ett område, som sedan kan tolkas av planerare, 
för att resultera i åtgärder. (Lynch, 1960) 

3.1.16 Rumslig Syntaxanalys (Space syntax) 
Tillgängligheten till stadens olika delar, ner till enskilda 
stadsrum och gator kan analyseras med Rumslig syntax-
analys (space syntax). Istället för att ta fasta på det 
faktiska gångavståndet beaktas istället topologiska  
avstånd, alltså antalet riktningsförändringar som krävs 
för att nå det studerade objektet (SKL, et.al 2007).  
Space syntaxanalys görs med hjälp av datorer utifrån så 
kallade axialkartor, kartor som beskriver stadsrummen 

Figur 3.1: God standard för gående är genhetskvoter under 1,25 gånger fågelavståndet

3.1.14 Ekvivalent gångavstånd
Ekvivalent gångavstånd kombinerar genhetskvot (se ovan) 
med det motsvarande extra gångavstånd (omväg) som 
resenären kan tänka sig för att slippa olika hinder eller 
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i siktlinjer. Resultaten blir en axialkarta med en färg-
skala från, ”avlägset” (blått) via ”neutralt” (grönt) till ”väl 
inte grerat” (rött) som beskriver de olika stadsrummens 
tillgänglighet. Studier har visat att graden av integration 
överensstämmer till ca 70 % med de faktiska gångflödena 
på platsen. (Ekelund & Koch, 2012)

3.1.17 Upplevd restid (KRESU)
Upplevd restid, så kallad KRESU - Kollektiv Resuppoffring, 
är ett vanligt sätt att uppskatta kollektivtrafikresenärer s 
reskvalité. Det bygger på en viktning av tiden i varje 
delmoment av en resa, vilken ska motsvara den faktiskt 
upplevda restiden. Med KRESU kan även ett bytesstraff 
inkluderas om 5 minuter extra åktid per byte. Väntetid 
anges till halva turintervallet. (SKL et al. 2012, s. 74) Vilken  
viktning som bör ges beror på förutsättningarna under resan,  
på bytespunkten och vem som reser (Hydén (red), 2008). 

Kommentar för vattenkollektivtrafik:
Det har hävdats att åktid med båt bör värderas lägre än 
för andra trafikslag, då komforten och upplevelsen under 
resan gör att den inte känns så betungande som med andra 
trafikslag. SL har antagit denna så kallade ”båtfaktor”  
till att vara -20 % på åktiden i sina utredningar (SL, 2012,  
s. 11). Vattenkollektivtrafik kräver ofta byte för vidare resa  
vilket missgynnar den, särskilt vid användning av bytes-
straff. (cf. Thompson, et al., 2006, ss. 34-36) 

3.2 KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafikens uppgift är att erbjuda ökad tillgänglig-
het till arbete, samhällsservice och andra målpunkter för  
alla i samhället. Att vara ett alternativ till bilen av miljö- 
skäl, men också för att många inte vill, kan och får köra bil. 
(SKL, et al., 2007, s. 243) Enligt Regeringens uppdaterade 
transportpolitiska mål ska transportsystemet; ”gradvis energi- 
effektiviseras” och det behöver bli lättare att gå, cykla och  
åka med kollektivtrafiken. Systemet utformas för att  
användas av människor med funktionsnedsättning och för  
att bidra till samhällets jämställdhet (Näringsdepartementet, 
2013, s. 1) 
 En effektiv kollektivtrafik är beroende av att en till- 
räcklig mängd människor finns utefter linjesträckningarna,  
alltså av resenärsunderlaget inom upptagningsområdet för  
dess hållplatser/stationer. Flest människor återfinns i tät- 
bebyggda områden, vilket ger underlag för mer trafik där.  
Många resor går till och från centrum, med sin större koncentration  
av målpunkter, vilket behöver vara lätt att nå. Detsamma 
gäller för resecentrum. (SKL, et al., 2007, ss. 232-3) Figur 3.2: Viktning av restiden under en resas delmoment ur handboken TRAST.
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 Kollektivtrafikens linjenät är en avvägning mellan att  
kunna erbjuda korta restider och hög täckningsgrad. En  
linje kan inte effektivt täcka in alla målpunkter i en större  
ort, vilket skapar ett behov av byten mellan olika linjer  
och färdsätt. (SKL & Trafikverket, 2012b) För Byten, se 
3.4.21. Gångavståndet till hållplats bör inte överstiga  
400 meter fågelvägen i tätort (SKL et al. 2012), SL:s   
rikt linje är i sammanhanget 400 meter fast som faktiskt  
gångavstånd (fågelavståndet * 1,3) (SL, 2008). Det faktiska  
avståndet beror av gatunät och topografi. 

3.2.18 Anslutnings- och kombinationsresor.
En kollektivtrafikresa är alltid en del i en reskedja, då det  
krävs att resenären tar sig till och från hållplatsen för  
att den ska nå sin destination. Enligt en skånsk analys  
är anslutningsresan till kollektiv trafik en för gående sällan  
över 600- och för cyklister sällan längre än 1200 meter  
(Bjerkemo & Serder, 2011). Genom att kombinera   
flera färdmedel, ett intermodalt resande, ökas resenärens  
räckvidd med kollektiv trafiken. Kombinationer med cykel  
har lyfts fram som särskilt betydelsefulla för det  
hållbara resandet (Hydén (red.), 2008, s. 462). Lätt heten  
med villken de kan medtagas ombord på den vatten burna  
kollektivtrafiken, gör detta färdmedel  mer intressant än  
andra kollektivtrafikslag ur detta perspektiv (SLL, 2013a, 
 s. 9). Det är dock viktigare för resenären hur det ser 
ut på borta sidan av kolletivtrafikresan (Rystam, 1998 i 
Bjerkemo & Serder, 2011, s. 11). 

3.3 VATTENBUREN KOLLEKTIVTRAFIK

3.3.19 Flexibelt & Pålitligt  
Vattenkollektivtrafik har en låg initial investeringskostnad  
i jämförelse med spårtrafik och som är jämbördig med buss. 
(Trafikanalys, 2013) Trafikslaget kan erbjuda transporter  
på sträckor där andra färdsätt inte lönar sig. Eftersom 
vattenvägen finns där redan, begränsar sig kostnaden för 
infrastrukturen till bryggor, fartyg och väntsalar med even-
tuell service som exempelvis cykelparkering. (Thompson, 
et al., 2006, s. 32; Trafikanalys, 2013) Finns bara bryggor 
och fartyg, kan trafik sättas in vid behov och rutterna kan 
lätt anpassas till nya förutsättningar. (Kamen & Barry, 
2007, s. 2) Detta ger vattenburen trafik en flexibilitet som 
inte kan matchas av spår- och vägtrafik (Thompson, et al.,  
2006).  
 Då köbildning inte riskerar att drabba den vattenbur-
na kollektivtrafiken, i alls samma utsträckning som annan 
kollektivtrafik, kan den lättare hålla tidtabellen och när det 
är fullt på andra håll i trafiken kan vattenvägen därmed 
bidra med extra kapacitet. (Kamen & Barry, 2007, s. 2)  
I Stockholm marknadsförs trafiken på den befintliga  
pendelbåtslinjen SjöVägen som en ”smart genväg” förbi det 
förväntade trafikkaoset under ombyggnaden av Slussen, 
en av stadens viktigaste knutpunkter i både vägnätet och 
kollektivtrafiken. Även den planerade linjen mellan Söder- 
och Klara Mälarstrand (City) nämns i detta sammanhang. 
(SL, 2014b, s. 41) 
 Att färdas på vatten tycks vara mer av en upplevelse 
än en resa jämfört med andra trafikslag, vilket i så fall 
påverkar den upplevda restiden. Restiden värderas inte lika 
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högt som i annan kollektivtrafik, servicen kan också vara 
högre med exempelvis toaletter och cafeteria  på längre 
turer. (Burman et al., 2014) Att det är attraktivt att ta  
vattenvägen har SL försökt beakta i sina utredningar  
genom vad de kallar en ”båtfaktor”, en 20 % lägre  
vär der ing av restiden på vatten (SL, 2012, s. 11).
 Vattenkollektivtrafikens attraktivitet har visat  
sig kunna påverka utvecklingen kring dess bryggor.  
Erfarenheter från 2-miljonersstaden Brisbane i Australien 
visar på att privata intressen till och med kan vara beredda 
att finansiera bryggor helt eller delvis för egen vinning. 
(Sipe & Burke, 2011) Den förhållandevis lilla mängd  
människor som bor nära stadens kajer innebär dock ett  
betydande hinder för en expansion av färjetrafiken, i Hamburgs 
fall delvis beroende på en stor central containerhamn. (Amola, 
2009, s. 54f) Det är därmed väldigt viktigt att den vatten-
burna kollektivtrafiken länkas ihop med trafiken på land 
och att välfungerande bytespunkter gör det lätt att byta 
mellan färdsätt. Särskilda bussar som inväntar färjorna 
kan vara ett sätt att uppnå goda anslutningar, centralt är 
dock att undersöka hur resenären når anslutande trafik 
och gångvägar. (Weisbrod & Lawson, 2003, s. 53ff)

3.3.20 Cykelvänligt
Vattenkollektivtrafik har vanligen en mycket större möjlig-
het att transportera cyklar än andra trafikslag. Trafiken 
kan liknas vid ”flytande cykelvägar”, som kan underlätta 
för cyklisterna genom att erbjuda genvägar över vattnet 
och möjlighet till att fortsätta cykla i andra änden av 
båtfärden (SLL, 2013a, s. 9).

3.4 ByTESPUNKTER
Bytespunkter är alla de ställen där byte mellan färd medel 
sker (enligt definition i avsnitt 2.3.8) och har en stor 
roll i resenärens upplevelse av att resa med kollektiv-
trafiken. Det är på en bytespunkt som resan har både 
sin början och slut och för många resor krävs det också 
byten av linje på en bytespunkt. Det är i bytespunkter 
som två länkar i en reskedja ska sys ihop, på engelska 
seamless mobility, deras utformning är därför av stor vikt 
för att resan ska fungera från start till mål. (SKL, et al., 
2007, ss. 255f, 261ff) Ju fler linjer det finns att byta till 
desto bättre för resenären, valfriheten ökar liksom kund- 
 underlaget för eventuell kringservice (Bjerkemo & Serder, 
2011). En bytespunkt bör placeras i skärningspunkten 
mellan flöden i olika riktningar, däribland med gång- 
och cykelstråk. Bytespunkter bör således integreras  
med sin omgivning och särskilt vid större bytespunkter  
och järnvägsstationer utformas för att underlätta ett  
genom flöde också av ickeresenärer. Detta för att minska  
barriärverkan. (SKL, et al., 2007, s. 261ff) Vid lokaliseringen  
av en ny bytespunkt är det också viktigt att beakta att 
körsträckorna, för ny och gammal trafik, blir så korta som 
möjligt, för att hålla nere åktiderna och bruka fordonen 
effektivt. (Bjerkemo & Serder, 2011, ss. 27,73, 80) 

3.4.21 Byten
Byten är en uppoffring som kostar resenären både tid 
och energi och undviks om möjligt helt. Tiden det tar  
att göra ett byte, bytestider (gångtid och väntetid),  
värderas enligt TRAST som dubbelt så besvärande som  
åktiden, se Figur 3.2 på s. 19 (SKL, et al., 2007, ss. 241-4).  
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Arbetspendlaren värderar ett byte till motsvarande  
13 minuters extra åktid, medan yngre inte alls är lika 
besvärade (3-5 minuter) om de slipper vänta. Personer 
med funktionsnedsättning och äldre  kan tänka sig ända 
upp till 20 minuter extra restid för att slippa ett byte  
eller få en 100 meter kortare gångväg till och från hållplats 
(Sjöstrand, 2001)

3.4.22 Tydlighet och information
Resenärens möjlighet att hitta rätt i stadsmiljön villkor-
as av dess möjlighet att positionera sig i sin omgivning,  
vilket till stor del beror på om stadsmiljöns utform- 
ning upplevs som tydlig eller inte. (Lynch, 1960) Väl ut- 
formad krävs ett minimum av riktningsgivande skyltar  
och istället bidrar arki tek turen och stadsrummen till  
resenärens orientering (Arthur & Passini, 2002, 44ff)  
Lynch beskriver staden som bestående av stråk, noder, 
områden, kanter/gränser (barriärer) och landmärken,  
beståndsdelar med vilka besökaren bygger upp en inre  
bild av staden (Lynch, 1960). Särskilt landmärken och  
stråk är värdefulla för navigationen; de förra som rikt- 
märken eller delmål i form av objekt som står ut ur 
mängden och gärna syns på håll och den senare som  
de länkar utefter vilka förflyttningen sker. Landmärkenas  
betydelse ökar när stadens gatustruktur inte lätt kan 
uppfattas. (Arthur & Passini, 2002, 105ff)

Resenären fattar beslut om vägval utifrån information 
den kunnat tillgodogöra sig, sedan tidigare eller under  
sitt besök i stadsmiljön. Då  första  gångs besökare inte har  
någon eller har mycket begränsad förkunskap om stads-

miljön bör utformningen anpassas till dessa (Lynch, 1960). 
 Bytespunkter, särskilt de stora, har många osäker- 
 hets  moment för resenären när det kommer till att hitta 
rätt och det på kortast möjliga tid och därför naturligtvis  
på första försöket, alltså dess orienterbarhet. Dess storlek  
och komplexitet ställer höga krav på precision och hänsyn 
tagen till upplevd tidsbrist  (Arthur & Passini, 2002, 77f). 
För att underlätta byten behöver bytespunkten därför möta  
rese närens behov av information, kontinuerligt från 
ankomst till avfärd, således bör den vara lätt att känna  
och förstå oavsett var i din reskedja du befinner dig 
(Dziekan, 2008). Det behöver tydligt framgå vilka anslut-
ningar som finns och var och när de avgår och inte minst 
hur resenären kan ta sig dit. Kartor över bytespunktens 
omgivningar inklusive all kollektivtrafik och med ett urval 
av landmärken att förhålla sig till är en viktig källa till 
information och då gärna med framåt som uppåt på 
kartan. Kollektivtrafikens linjer bör vara lätta att urskilja 
på kartan, liksom från varandra. (Ibid.). 
 En resenärs informationsbehov är huvudsakligen  
hierarkiskt - från det övergripande till det specifika: Först  
behöver den information för beslut om rätt riktning,   
där efter rätt avgångshall/plats och först efter det mer  
detaljerad kunskap om vilken plattform eller hållplatsläge  
som just den aktuella anslutningen går från. (Arthur &  
Passini, 2002, 50ff; Dziekan, 2008) Det är av särskild  
vikt att resenären förstår när ett en delmål i bytet , något  
som talar för att byggnader bör spegla sin funktion 
samt ges tydliga entréer (Arthur & Passini, 2002) och 
att kollektivtrafiken synliggörs i stads bilden (Dziekan,  
2008; SKL & Trafikverket, 2012b, s. 85). 
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 För att navigeringen ska gå smidigt bör informa-
tionen finnas där innan resenär en söker den och kommu-
nicera den informa tion som behövs - där den behövs, 
vilket är precis innan eller vid platsen för ett vägvals beslut. 
Informationen  behöver vara både synlig, läsbar, förståelig 
och pålitlig för   rese nären för att vara till verklig hjälp (c.f. 
Lynch,1960; (Arthur & Passini, 2002; Dziekan, 2008). 
Användandet av piktogram (bildsymboler) är ett sätt att 
öka läsbarheten och underlätta förståelsen, då resenären 
inte behöver kunna något skrivspråk (Dziekan, 2008; 
Bjerkemo & Serder, 2011)). 
 Att resenären informeras om hur resan fortsätter, 
ges möjlighet att kontrollera var hen befinner sig och att 
den är på rätt väg är en stor trygghet för resenären, både 
på bytespunkten och under färd (Bjerkemo & Serder, 
2011); ett informationsbehov som är nära kopplat till 
 individens välmående (Lynch, 1960, s. 4) och bekväm-
lighet (Dziekan, 2008). Realtidsinformation har visat sig 
kunna minska resenär er nas upplevda väntetid med 20 %, 
då resenären kan använda väntetiden effektivare utifrån 
information om när fordonet faktiskt avgår. (Dziekan, 2008)

Genhet
Bytespunktens kom muni ka tion och resenären gynnas av 
korta bytesavstånd mellan färdmedel, inklusive cykel, 
vilket i bästa fall medger att anslutningen kan siktas redan 
vid ankomsten till bytespunkten och att byte kan ske under 
tak och över plattform, utan behov av trappor eller hissfärd 
Bjerkemo & Serder, 2011; (SKL & Trafikverket, 2012b, 
ss. 97-98)). Människan vill gå så gent som möjligt och 
där detta inte är möjligt talar vi om barriärer. En stads-

struktur som är lätt att röra sig i, utan större omvägar, är 
också en mer lättillgänglig struktur (SKL, et al., 2007, ss. 
62,67-68) Med ökande längd och komplexitet på bytes-
sträckan tillkommer fler vägvalsbeslut och därmed ökar 
risken för misstag och förvirring hos resenären. (Arthur 
& Passini, 2002). 

3.5 BEST PRACTICES 
En mängd bytespunkter med vattenburen kollektivtrafik 
framkom under litteraturinläsningen, det var dock få som  
var i en urban kontext och ännu färre med byte till spårtrafik.  
Med ledning av forsknings- och kunskapsöversikten har  
författaren valt ut 3 exempel på goda bytespunkter i urbana 
sammanhang, vilka framkommit i litteraturen eller på annat  
sätt kommit till författarens kännedom. 
 Färjor har ofta rollen som enda förbindelse med  
en ö, med färjelägen belägna utanför ett samhälle; i  
stadsmiljö får de ofta rollen att förbinda stadsdelar  
åt skilda av vatten i avsaknad av rimliga alternativ (TRB,  
2013, s.5 ). Städerna Göteborg, Amsterdam och canadensiska  
Vancouver som alla har en utvecklad vattenburen kollektiv-
trafik, delas alla av floder eller större vatten och vattenvägen  
innebär en genväg i förhållande till fasta förbindelser 
över- eller landvägen runt vattnet. Enligt en amerikansk  
kunskapssammanställning (TRB, 2013) så är mängden  
passa gerare av stor betydelse för graden av integrering 
av den vattenburna kollektivtrafiken. Passagerarmängden 
i de nämnda städerna gynnas naturligtvis av bristen på  
rimliga alternativ att korsa vattnet som gående och cyklist.
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Vancouver (TransLink), Canada 
Den amerikanska rapporten lyfter fram staden Vancouvers 
integrering av den vattenburna kollektivtrafiken och då  
särskilt den information som ges (TRB, 2013; s. 12f, 30).  
Inför att Vinter-OS skulle hållas i staden år 2010 så såg  
TransLink1 (2011) över skyltningen med målet att skapa  
en enhetlig information som hjälper resenären att känna  
igen sig oavsett var i systemet den befinner sig. Ett ”T”  
symboliserar kollektivtrafik oavsett vilket trafikslag det  
rör sig om. Kartor över stationens läge i hela linjenätet,  
samt dess närområde och anslutande kollektivtrafik,  
tillhandahålls oberoende av trafikslag. Avstånd anges med  
cirklar för 5- och 10 minuters gångavstånd, se Figur 3.4-5.  
Vid längre bytessträckor finns skyltar i stadsmiljön utefter  
vägen som kontinuerligt visar att resenären är på rätt väg.  
(cf. Viriyincy, 2010) 
1 TransLink är Vancouver:s regionala transportmyndighet vilken förutom  
vägar ansvarar för cykelinfrastrukturen och kollektivtrafiken i området.

Figur 3.3: Bytespunkt mellan pendelbåt, spårvagn och buss, som den illustrerats av SWECO.  Figur 3.5: Skyltning över anslutningar och närområde, med tidsavstånd.   Figur 3.4: Integrerande och tydliggörande skylt-

Stenpiren Resecentrum, Göteborg
Stora trafikflöden längs Göta Älv har länge inneburit att älven 
varit svårtillgänglig från stadens centrala delar, något som  
kraftigt förbättrades med öppnandet av Götatunneln 2006.  
Med trafiken under mark skapades en möjlighet till stads- 
omvandling, till förstärkt kontakt med älven och samtidigt  
till en utveckling av pendelbåtstrafiken över älven genom  
byggandet av en knutpunkt för att underlätta byte till  
kollektivtrafiken på land för de ca 16 000 resenärerna.  
(Göteborgs Stad, 2012) Stenpiren Resecentrum skapades  
genom att flytta pendelbåtstrafikens brygga ca 450 meter  
österut och genom att dra om två spårvagnslinjer på 
nya spår närmare älven där en hållplats anlades även för 
stadsbussar. (Västtrafik, 2015) Av Figur 3.3 framgår att 
bytet sker i samma plan och att det är obrutna  siktlinjer  
mellan bryggan (grått underst i mitten av figuren), service- 
centret och hållplatsen. Bytessträckan uppskattas, utifrån 
mätning i detaljplanen, till att bli som högst ca 135 meter.
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Amsterdam Centraal, Amsterdam, Nederländerna
En SL-utredning (2012) ledde författaren till exemplet  
Amsterdam Centraal, den största järnvägsstationen i  
Nederländernas huvudstad Amsterdam. Amsterdam känne- 
tecknas av många som går och cyklar och att ge dessa mer  
utrymme har därför hög prioritet. Målet är att tillslut  
kunna erbjuda gående och cyklister vad man kallar den  
”Röda Mattan”, ett stråk i princip fri från korsande trafik  
från floden Ij, genom stationen och vidare djupt in i stadens  
centrum. (Gemeente Amsterdam, 2012) Trafikleden längs 
vattnet grävdes därför ner, vilket i sin tur tillät stationen  

Figur 3.6: Amsterdam Centraal syns både från land och från vattnet och då spåren går upphöjda kan resenären röra sig genom stationen i ett plan. Orienterbarheten är god och vid behov finns utförlig skyltning.

att växa ut mot floden med en ny upphöjd bussterminal  
och under den bland annat en väntsal för den vattenburna  
kollektivtrafiken, se Figur 3.6:3-4. Även järnvägen är upphöjd, 
förflyttning kan därför ske i markplanet utan branta ramper  
eller trappor. Genom stationen finns det inte mindre än fyra  
gångförbindelser under spåren, därtill säkerställer en alldeles  
ny gång- och cykeltunnel (mörkblå pil) en gen förbindelse  
till/från floden Ij dygnet runt, för det ca 15 000 dagliga cyklist- 
erna, se Figur 3.6:5-7. Gott om cykelparkering (röda cirklar)  
finns på stationens bägge sidor, men ett underjordiskt  
cykelgarage med plats för 7000 cyklar är under uppförande 
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6

7

4 93 5
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3.6 SyNTES
Forsknings- och kunskapsöversikten visar att en bra  
bytes punkt gör det enkelt för resenären genom att under - 
lätta byten mellan olika färdmedel Byten undviks helst 
av resenären men är ofrånkomliga då kollektivtrafik  
inte effektivt kan täcka in alla målpunkter med bara  
en linje. På bytes punkter börjar, slutar och fortsätter resan  
med kollektiv trafiken — en delresa knyts till en annan.  
Korta gångavstånd, till sammans med siktsamband på 
bytespunkten har stor betydelse för  upplevelsen av  
tydlighet, vilken kommer sig av att resenärens informa-
tionsbehov möts genom hela bytet och är lätt att hitta.  
Det behöver kart framgå vilka anslutningar som finns på 
bytespunkten oberoende av trafikslag och var resenären 
hittar dem, hur den tar sig dit och när tiden för dess nästa 
avgång är. 

då det trots detta är brist. (Amsterdam Centraal, 2015). 
 Bytessträckan mellan bryggan med pendelbåtar  
(överst till vänster i Figur 3.6:7) och rakt under mitten- 
spåren i den västligaste av gångförbindelserna mättes till 
ca 190 meter. Amsterdam Centraal är väl synlig i stads- 
bilden och från vattnet; överlag råder obrutna siktlinjer  
och korta avstånd mellan de olika färdslagen på bytespunkten,  
vilket gör det lätt att hitta sin anslutning. En konsekvent  
vägvisande skyltning finns vid behov, vilken även ger information  
om avstånd till målpunkter i omgivningen och underlättar 
orienteringen genom att inkludera framträdande byggnader  
som landmärken i kartorna, se Figur 3.7. 
  
Stockholm Central påminner om Amsterdam Centraal i det   
att bägge ligger vid vatten (bild på sidan 57), har ca 250 000  
resenärer per dag (Amsterdam Centraal, 2015; Jernhusen, 
2016) och gott om anslutande kollektivtrafik i dess närhet. 

Figur 3.7: Anslutande kollektivtrafik finns väl synlig vid Amsterdam Centraal och särskilda informationspelare  berättar om målpunkter i närheten och tar hjälp av framträdande byggnader för att underlätta orienteringen.
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Orienterbarheten i stadsrummet och på bytespunkten 
kommer sig av att resenären kan positionera sig i sin 
omgivning, vilket baseras på information som inhämtas 
ur stadsmiljöns form och logik, samt kompletterande 
kartor och vägvisande skyltning. En stor andel cyklister 
bland passagerarna gör det särskild angeläget med god  
anslutning till cykelstråk, att den vattenburna kollektiv- 
trafiken blir en integrerad del av cykelnätet, med säker  
cykelparkering vid större målpunkter. Kollektivtrafikens 
synlighet i sig bidrar också till orienterbarheten i bytet.  
Stationer liksom hållplatser ska gå lätt att urskilja i stads-
bilden; entréerna till en resa med kollektivtrafik behöver 
vara lätta att avläsa och dess lägen gärna vara anpassade 
till platsens naturliga flöden för att undvika att bli barriärer. 

De goda exemplen Amsterdam Centraal och den nybyggda  
Stenpiren Resecentrum i Göteborg är exempel på när 
tydlighet uppstår genom närhet. Stationshuset vid 
Amsterdams Centraal bildar ett tydligt landmärke som 
skapar sammanhang och genom sin utformning med 
en nyöppnad gång- och cykeltunnel knyter samman 
staden med vattnet dygnet runt. I Göteborg öppnade en  
omdragning av kollektivtrafiken, ner till vattnet, upp helt  
nya möjligheter att knyta samman staden med pendelbåts- 
trafiken. När den direkta närheten saknas ökar behovet  
av lättläst och enhetlig skyltning, vilket exemplifieras  
väl i Vancouver, Canada, där stadens bryggor, hållplatser  
och stationer utrustats med kartor över de närmaste 
omgivningarna liksom med skyltning till den anslutande 
kollektivtrafiken. 

Sammanfattningsvis framträder ett par nyckelfaktorer. 
En bra bytespunkt bör ha:
◊	 Korta gångavstånd inom bytespunkten, helst med 
 obrutna siktlinjer och med byte i samma plan och under tak. 

◊	 En enhetlig, lättfattlig och logiskt placerad skyltning 
 som säkerställer att det är enkelt att hitta rätt både 
 på, till och från bytespunkten. Informationen ska omfatta  
	 alla	bytesalternativ	(även	gång	-	och	cykel	),	samt	gärna	 
 presentera linjernas avgångar i realtid.

◊	 En	mängd	bytesmöjligheter,	i	princip	ju	fler	desto	bättre 
 med korta väntetider och gärna med någon form av  
 omkringservice.

◊	 Bytespunkten bör vara väl integrerad med omgivande  
	 GC-trafik	och	stadsliv,	gärna	som	en	nod	i	ett	naturligt	 
 stråk genom den. 

Enligt problemformuleringen (se avsnitt 1.2 på s. 8)  
framstår den vattenburna kollektivtrafiken som särskilt 
känslig för brister i byteskvalitén, detta då bytessträckorna 
tenderar att vara längre för en större andel av resenärerna  
samt för att antalet ”hållplatser” (bryggor) för passagerar-
utbyte vanligen är färre än för annan urban kollektivtrafik.

Detta kapitel har också redogjort för en mängd metoder för 
utvärdering av en bytespunkts kvalité och funktion Detta  
arbete kommer i den följande fallstudien att främst fokusera 
på bedömning av närhet, med genhetskvot, och tydlighet,  
utifrån teorier om vägvalsbeslut (wayfinding), två begrepp 
som tycks gå som en rödtråd genom litteraturen. 



Del III - Analys/Fallet
I denna del presenteras uppsatsens fallstudie, efter en introduktion till fallstudieområdet. 
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4. FALLSTUDIE
I detta avsnitt presenteras och analyseras det studer ade 
fallet med ledning av forsknings- och kunskaps över sikten. 
Det hela inleds med en historisk bakgrund.

4.1  PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
För att förstå varför Klara Mälarstrand och den närbelägna 
Stockholm Central ser ut som de gör idag, följer här en 
kort historisk bakgrund av Stockholmstrafiken.

4.1.1 Stockholms förutsättningar
Stockholm är en stad med mycket vattenareal och vari-
er ande topografi som ligger där sjön Mälaren och innan-
havet Östersjön (i Stockholm kallad Saltsjön) möts. De 
två vatten vägarna delar stad en i två delar ofta med en 
bredd på flera hundra meter. I Stadens centrum finns ett  
antal öar, där Stadsholmen, med stadsdelen Gamla Stan,  
länge var enda stället att passera vattnet på bro.  
(Kom mittén för Stock holms forskning & SBK., 1997, s. 149). 
 Topografin, det uppspruckna landskapet har i alla tid er  
inneburit huvudbry för stadens ingenjörer (se Figur 4.2). 
Sjövägen var lätttillgänglig, medan landförbindelser var 
besvärliga och kostsamma (Dufwa, 1985; Sandin, 2012). Det  
dröjde till 1860-talet innan vägstandarden började höjas  
näm nvärt, men an talet nya broar var fortsatt få (Essegård,  
2008). Järnvägens Södra och Norra änd station er knöts efter  
stor möda ihop år 1871, den så kallade Sammanbindnings- 
banan (dagens “Getingmidjan”), med Stockholm Central som  
stad ens nya järnvägs station. (Sandin, 2012). 

Figur 4.1: Klara Mälarstrand läge i Stockholm

Figur 4.2: Riddarfjärden med Söders höjder på ena sidan och det låglänta Gamla Stan på den andra 

4.1.2 Kollektivtrafikens	historia	i	Stockholm
Stadens första kollektivtrafik bestod av roddbåtar som 
rod  des av fattiga kvinnor, så kallade ”roddarmadammer”, 
till ett fastlagt pris i vad som kallades “passrodd”. Den 
reg lerade trafiken ska ha inletts år 1785 och kom senare 
att ut kon kurreras av först ång drivna båtar (ångslup-
ar), där eft er häst dragna spår vagnar kring år 1900, vilka 
snart kom att elektrifieras. (Esse gård, 2008, ss. 85, 88f) 
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Lokaltrafik på järn väg ska även ha förekommit, efter 
Sammanbind nings  banans (se ovan) öppnande år 1871, det  
tycks dock främst ha rört sig om ersättnings trafik vid is  
på Riddarfjärden. (Sandin, 2012, s. 64) Klara Mälarstrand/
Tegel back  en trafikerades med roddbåt ar under namnet 
“Röda bodarna”, med en lin je till Riddar  holm en. Det är 
tydligt hur mycket transportbehovet och distans    er na ökat  
sedan dess. Roddtrafik en stod sig dock väl i konkurrensen  
långt in på 1800-tal et på grund av brister i vägarnas 
 stan dard och  genhet. (Esse gård, 2008, ss. 85, 88f)

4.1.3 Tegelbackseländet -
Trafiksituationen vid Klara Mälarstrand, det så kallade 
”Tegelbackseländet” har varit besvärande på olika sätt i 
över hundra års tid. När järnvägen mellan Norrmalm och 
Södermalm öppnades 1871, passerade den först i en plan-
korsning med långa väntetider för bilar och spårvagnar. 
En gångtunnel byggdes så att gående i alla fall kunde ta 
sig förbi och senare byggdes en viadukt över järnvägen 
för bilar och spårvagnar. Slutligen år 1967 revs viadukten  
och den östvästliga trafiken lades i en tunnel under  
järnvägen, samtidigt som Klarastrandsleden tillkom med en 
ny viadukt slingrandes i en S-form över järnvägen i nord-
-sydlig riktning (se Figur 4.3-5). (Dufwa, 1985, s. 133ff)  
Det finns tankar på att gräva ner Klarastrandsleden och 
Centralbron, huruvida detta är möjligt är dock inte fast-
ställt (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2009).

4.1.4 Klara Mälarstrand & Stockholm Central
Klara Mälarstrand ligger i anslutning till Stockholm Central, 
Sveriges största bytespunkt, med byte mellan fjärrtåg, 

långdistansbussar, pendeltåg, alla tunnelbanelinjer, stom-
bussar och andra stadsbussar. Cirka sju miljoner människor 
passerar centralerna/stationerna för de fyra förstnämnda, 
varje månad. (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2009, s. 
11) I förbindelsegången under Vasagatan, mellan station 
T-Centralen (tunnelbana) och pendeltåg och fjärrtåg/
långdistansbussar finns ett av landets högsta gångtrafikflö-
den, som dock kommer att minska mycket när Citybanan 
invigts (för Citybanan se stycke 4.1.9). Alldeles nära kajen 
passerar ett av stadens pendlingsstråk för cykel som år 
2012 hade 9700 cykelpassager per dygn, 2009 var den 
siffran bara cirka 4400 stycken. (Stockholms Stad, 2012, 
s. 14; Spacescape, 2008). Gångflödena är jämförelsevis 
små, drygt 300 passerade oavsett riktning korsningen vid 
Klara Mälarstrand (Spacescape, 2008). 

Enligt Trafikförvaltningen (SLL, 2014a, s. 5) så kan den 
vattenburna kollektivtrafiken anlöpa ett mindre område 
vid det yttre hörnet av Klara Mälarstrand, härifrån mäts 
därför avståndet i analyserna nedan (se Figur 4.3 på s. 31).

4.1.5  Utredningar och utveckling
Klara Mälarstrand ligger i utkanten av Västra City-området 
där Stockholm Central ingår, ett stadsutvecklingsprojekt  
som innebär planer på en etappvis överdäckning av 
spårområdet med en blandad bebyggelse. Målet är att 
öka kontakten med vattnet och underlätta förflyttningar  
genom området; ett planförslag syns i Figur 4.6 på nästa  
sida. Bristen på säker cykelparkering och cykelparkering  
överhuvudtaget lyfts fram som ett stort problem. 
Planprogrammet, se BILAGA 5, har även med skisser på fler 
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Figur 4.4: Klara Mälarstrand från väster, respektive sydväst, med Klarastrandsleden slingrande i en S-form över järnvägen

Figur 4.3: Klara Mälarstrand från söder med Stockholm Waterfront och Stockholm Central på varsin sida av järnvägen

Figur 4.5: Klara Mälarstrand från norr med den gamla posterminalen nederst t.h.
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Figur 4.6:  Enligt Rosenbergs Arkitekters förslag till nya rörelsemöjligheter år 2030

entréer till Stockholm Central, samt en förlängning av gång-
förbindelsen under spåren västerut på bro över Klara Sjö,  
se bild ovan. (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2009). 
 Om överdäckning kan ske beror mycket på järn vägens 
långsiktiga behov och enligt vad författaren erfarit så finns 
det stor osäkerhet kring vilka dessa är. Trafikverket är emot  
en överdäckning då en sådan begränsar flexibiliteten 
gällande järnvägsanläggningens utveckling. Andra billigare 
lösningar får alltså sökas för att lösa rörligheten i, kring 
och över spårområdet. (Palmlund, 2015)

4.1.6 Stockholms	Stads	vision	för	stockholmstrafiken	och	
inställning	till	vattenkollektivtrafik.	
Kollektivtrafiken är kärnan i den framtida Stockholms-
trafiken och målet är att staden ska vara fossilbränsle- 
fri år 2050. Staden ska aktivt verka för en långsiktig 
utveckling av denna. Allt fler behöver resa på tvären i  
stadens yttre delar och bl.a. brister i kollektivtrafikutbudet  
för sådana resor bidrar till att många tvingas ta bilen i  
dessa resrelationer; vilket drabbar dem som inte har bil 
hårt. Cykeltrafiken ska få bättre förutsättningar; cykel-
pendlarnas behov värnas och möjligheter till kombinations- 
resor med kollektivtrafik kan stärkas. (Stockholms stads-
byggnadskontor, 2010, ss. 17, 20-21 En cykelplan har tagits  
fram som preciserar detta (Stockholms Stad, 2012b). 
 
I Stockholms översiktsplan från 2010 värnas om möjlighe-
ten till vattenkollektivtrafik och vikten av att beakta detta 
vid byggande i vattennära lägen. De presenterar en karta 
över ett antal ”exempel på potentiella omstigningspunkter 
mellan kollektivtrafik på vatten och det övriga kollektiv-
trafiknätet” (se BILAGA 3 på s. 68. Lägg särskilt märke till 
Stadshuset och Söder Mälarstrand bland de utpekade lägena.  
Stadens inriktning är att kollektivtrafiken på vatten i Stock- 
holm bör utvecklas och att göra det lättare att uppehålla  
sig vid kajer och att dessa stråk bör vara tillgängligt ut- 
formade. (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2010, s. 13) 

4.1.7 Arbetspendling
Inpendlingen till centrala Stockholm är stor och Norrmalm är  
tveklöst det stadsdelsområde som flest har som målpunkt för  
sitt arbete, se Figur 4.7. Resten av Innerstaden (Kungsholmen,  
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Östermalm och Södermalm) har också många inpendlare 
till arbetsplatser. Södermalm, Kungsholmen, Enskede- 
-Årsta-Vantör, och Hägersten-Liljeholmen har en betydande  
utpendling. (SCB, 2011 i Stockholms Stad, 2011, s.29)

4.1.8 Cykelpendling
Cykelpendlingen har ökat kraftigt i Stockholms Stad de 
senaste åren och den har potential att öka mycket mer 
(Spolander, 2011). På ett par ställen i Innerstaden börjar  
det bli trångt på cykelbanorna och stadens målsättning  
är att utveckla infrastrukturen för cyklister så att trafiken  
kan öka. (Stockholms Stad, 2012b) Cykelflödesräkning- 
ar vid stadens ”portar”, de större broarna, visar på stadigt  
ökande flöden särskilt över ”Citysnittet” Antalet cykelpas- 
sager per dygn år 2012 var för Liljeholmsbron 10 760,  
Västerbron 9 580 och Slussen över Saltsjö-/Mälarsnittet  
ca 24 000. (Stockholms Stad, 2012) Pendelbåten över  
Riddarfjärden blir en alternativ förbindelse till Västerbron  
och Slussen och andelen cyklister beräknas stå för över 
90% av de dryga 600 resenärerna, varav de flesta fortsätter  
att cykla på andra sidan. Även de andra linjerna väntas  
få en andel cyklister på mer än 60%; (SLL, 2013b, s. 18ff,  
24, 27f, 35, 41)

4.1.9 Kollektivtrafikens	status	i	Stockholm	
Kollektivtrafiken utvecklas liksom staden; följande har 
precis hänt- eller är på gång att hända i kollektivtrafiken 
och har i varierande grad påverkan på förutsättningarna för 
smidiga byten med vattenburen kollektivtrafik i Stockholm 
och Mälaren:

Nytt busslinjenät i Innerstaden
I operatören Keolis AB:s avtal för busstrafiken i Stockholms  
Innerstad ges möjlighet för företaget att påverka linjenät  
och turtäthet utöver vissa grundkrav och ersättningen  
beror av antalet resenärer. Keolis förslag till nytt busslinje- 
nät antogs av SLL och har sedan den 19:e juni 2015 stöpt  
om resandet i Innerstaden (för karta se Figur 4.10 på s. 36).  
Förslaget innebar en anpassning mot var folk behöver åka  
mest och resulterade i att många linjer drogs om och/eller  
fick nya linjenummer och ett par linjer och hållplats drogs  
även in helt. (Maasing, 2014). Förnärvarande (dec 2015) 
har inte busshållplatserna uppdaterats med nya kartor  
över linjenätet, och viss förvirring och förtret har kunnat  
uppfattas bland resenärer såväl som i lokaltidningarnas 
insändare.

Figur 4.7: Antal förvärvsarbetande som bor och arbetar i- och pendlar till och från varje stadsdelområde 
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Framkomlighetsproblem för buss
Innerstadens stombussar har framkomlighetsproblem, 
vilket gör att hållplatser dras in snarare än att nya kommer 
till (SL, 2010). Kampanjer som ”4:an ska fram” under 
våren 2014, vittnar om detta; då drogs 4 hållplatser in 
på försök, vilka låg allt för tätt. (Stockholms Stad, 2014)

Citybanan (pendeltåg)

och stannar i stället vid station Stockholm City på  
45 meters djup under Vasagatan. Stationsentrén blir 
gemensam med tunnelbanornas station T-Centralen  
mittemot Stockholm Central respektive Blå linjens entré 
i höjd med Arlanda Express-entrén till Stockholm Central  
längre norrut på Vasagatan, se Figur 4.8. Med Citybanan  
kortas bytestiden mellan pendeltåg och tunnelbana med  
2 minuter till de Gröna- och Röda linjerna och 5,5 minuter 
för den Blå linjen. En station tillkommer även id Odenplan 
med byte till Gröna linjen. (Trafikverket, u.d.).

Ny Stomnätsplan 
Stomnätsplanen för Stockholms Län anger riktlinjer för  
var kollektivtrafikens ”ryggrad” (huvudstråken) ska gå,  
till stöd för den långsiktiga samhällsplaneringen. Dessa stråk  
trafikeras av fordon med hög turtäthet och kapacitet: 
tunnelbana, spårväg och stombussar. Planen kan komma 
att ändras för att anpassa systemet till nya förutsätt-
ningar och behov; men stråken ska kännetecknas av 
långsiktighet och stabilitet. Planen ska bidra till att 
sammanföra stadsplaneringen med kollektivtrafiken. 
(SLL & Stockholms Stad, 2014). I Stomnätsplanen över  
stadens yttre delar (kallad Etapp 2), nämns en vilja att  
dra stombussar från stadens yttre delar, genomgående, så  
att de får en ”linjearm” på vardera sidan centrum. Med dessa  
linjer (se BILAGA 1 på s. 67), hädanefter kallade “region- 
bussar”, kan resenären nå fler målpunkter utan att behö-
va byta. I rapporten nämns också att den planerade  
vattenburna kollektivtrafiken kan komma att kräva 
ändringar i stomnätet för att bättre ansluta till denna. 
(SLL & Stockholms Stad, 2014, ss. 10f, 59)

Senast 2017 invigs den nya pendeltågstunneln, vilken  
fördubblar järnvägskapaciteten mellan stadens norra  
och södra delar. Pendeltågen lämnar då Stockholm Central  

Figur 4.8: När Citybanan invigs lämnar pendeltågen Stockholms Central för station Stockholm City
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4.2 PLATSANALyS MED DIREKTOBSERVATION
Platsanalysen av Klara Mälarstrand utgår från platsbesök  
med kamera, där bildernas roll är att synliggöra de samband 
som råder mellan bryggan och den omgivande staden.
Målpunkter, stråk, hinder och sammanhang kartläggs och 
presenteras med hjälp av ett flertal metoder.

4.2.10 Målpunkter
Resenärer som ankommer med vattenburen kollektiv trafik  
till Klara Mälarstrand är sannolikt på väg till någon av  
mål punkt erna i Figur 4.9: 

◊	 I	Stadshuset	(1.)	finns	ca	200	arbets	platser	 för	  
	 Stockholms	Stads	politiker	(Stockholms	Stad,	2015).	

◊	 Punkt	(2.)	och	(3.)	är	hållplatser	för	stadsbussarna.	

◊	 (4.)	och	(5.)	är	de	två	stora	noderna	i	den	lokala	 
	 kollektivtrafiken,	T-Centralen	med	samtliga	3	tunnel- 
 banelinjer respektive pendeltågens nya station 
	 Stockholm	City	(öppnar	2017).

◊	 Målpunkt	(6.)	är	huvud	entrén	till	Stockholm	Central,	 
 där tågpendlar från/till bl.a. Mälardalen ankommer/ 
	 avgår.	Planer	på	en	ny	sydligare		entré	presenteras	i 
	 Planprogrammet	för	Västra	City,	se	BILAGA	5	på	s.	72.

◊	 (7.)	är	Cityterminalen	med	långdistansbussar.	

◊	 (8.)	är	nybygget	Stockholm	Waterfront	Congress	Center

◊	 (9.)	får	symbolisera	resten	av	stadsdelen	City:s		stora	 
 koncentration av arbetsplatser och andra målpunkter.

I figuren presenteras målpunkterna efter stigande faktiskt  
gångavstånd från brygghörnet. Som synes är målpunkt  
8:as publika entré särskilt omständlig att nå - en  
kongress anläggning med upp till 3000 sittande i audi toriet 
(Stockholm Waterfront, 2015). 
 Det finns många målpunkter på Kungsholmen  
också, men då åtminstone linjen från Söder Mälarstrand 
också anlöper bryggan vid Kungsholmstrand (se Figur 
7.4 på s. 69), servas Kungsholmen bättre från denna. 

Den fortsatta analysen kommer främst att behandla punkt 

Figur 4.9: Karta över målpunkter efter stigande faktiskt gångavstånd
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6-8, vilka är särskilt svårtillgängliga, samt punkterna 2 
och 3. Frågorna som ska besvaras är: 

◊	 Hur ser kollektivtrafiken till och från kajen ut? 

◊	 Hur	ter	sig	bytessträckan	till	kollektivtrafik	och	mål	 
 punkt? Vilken genhetskvot har vägen dit och vad blir 
 konsekvenserna? 

4.2.11 Kollektivtrafik
Vid Klara Mälarstrand finns inom strax över 400 meter 
fågelväg en; stadsbussar, tunnelbana, pendeltåg, tåg- 
 pendel mot Upp  sala och Arlanda Flygplats, Västerås och 
Eskils tuna samt övriga fjärrtåg och långdistansbussar 
(Se Figur 4.13 på s. 37). 
 Före en närmare analys av närheten till anslutande 
kollektivtrafik från pendelbåtarna, måste först något  
sägas om de stora förändringar som stadens buss-
linjenät står inför. Den 19:e juni 2015 införs ett nytt  
linjenät med flera nya- men också indragna linjer,  
stombusslinjerna får dock oförändrade linjedragningar  
(SLL, 2015a). Den nya linjekartan (se utsnitt i Figur 4.10)  
från 2015-04-27 presen terar varje linje med en unik 
färg till skillnad från den gamla kar tan i Figur 4.11. 
Det gör det klart lättare att se vart enskil da linjer 
går, även om kartan är preliminär (SL, 2015). Den  
vattenburna  kollektivtrafiken som finns vid exempelvis  
Nybro kajen (långt till höger i Figur 4.10), som bedrivs av  
SL idag, antyds överhuvudtaget inte på kartan, till skillnad  
från spårtrafiken. 

Figur 4.10: Ny linjekarta för bussar i Stockholms innerstad, version 2015-04-27. Bilden är ett utsnitt.

Figur 4.11: Gammal linjekarta för bussar i Stockholms innerstad. Bilden är ett utsnitt.
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Figur 4.12: Klara Mälarstrand från Stadshusbron. Båtarna planeras lägga till ute på hörnet, stombussen kör förbi och Stockholm Central är dolt bakom ”skärmarna” längst till vänster i bild.

Figur 4.13: Resmöjligheter kring Klara Mälarstrand

Det nya busslinjenätet innebär förändringar av kol  lektiv-
t rafiken inom fallstudieområdet. Den nya Linje 50 (rosa  
linje vid Centralen i Figur 4.10) gör att det från och med  
i sommar kommer att gå 2 linjer med mycket hög turtät-
het (6 min) i morgon- och eftermiddagsrus ningen längs  
Klara Mälarstrand. Linje 50 gör det nu möjligt att utan  
byte åka från Kungsholmen (Hållplats Stadshuset) till  
Stockholm Central (hållplats Centralen), med närhet till  
tunnelbana och pendeltåg och vidare upp mot Odenplan.  
Med Citybanans öpp nande blir entrén till pendeltågen 
(mångfärgade cirkeln) mer tillgänglig från kol lektiv trafiken; 
för gående från Södra Kungsholmen  och Klara Mälarstrand 
blir dock gångavstånden förhållande vis längre i ljuset av 
Stockholms Stads byggnads  kontors (2009) planer på att 
göra förbindelsegången under spår området genomgående 
(se BILAGA 5 på s. 72). 
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Figur 4.15: Panorama från platsen där färjorna planeras lägga till, Stadshuset längst till vänster.

Problemet är nämligen att det är mer än 200 meter till  
närmaste busshållplats ifrån bryggan (se Figur 4.13) och  
ingen av dem går heller att se direkt när resenären stiger  
av färjan, se Figur 4.15. Följden blir att 2 busslinjer med 
hög turtäthet passerar förbi bryggan på bara ca 70 meters 
avstånd, se Figur 4.13. Klara Mälarstrand hamnar därmed 
vid sidan av kollektivtrafiken, trots att den är så riklig. 
Under platsbesöken sågs bussarna ett flertal gånger bli 
stående med rödljus vid Klara Mälarstrands över gångs- 
ställe. I riktning mot City i passagen under järnvägen är  
det vänstra körfältet ett busskörfält, se Figur 4.18. 

4.2.12 Gång-, cykel- och genhetsanalys 

Klara Mälarstrand
Som redan konstaterats ovan så kör alla bussar i linje trafik längs  
Klara Mälarstrand förbi kajen där båten lägger till. Detta skapar  
långa gångavstånd, vilket gör det vik tigt att resenärerna förstår  

Figur 4.14: Gångvägar till och runt Klara Mälarstrand
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hur de ska ta sig vidare. Om inte en buss passerar finns inget  
som an nons er ar någon anslutande busstrafik, men bussarna  
passerar ofta. Järnvägen syns tyd ligt och är en stor barri-
är. Frågan är dock hur resenären lokaliserar stationen  
Stockholm Central och andra målpunkter som T-Centralen 
och vilka vägar den ska för att komma till dem? I vägskälet  
vid biljettbodarna ges inget säkert svar, se Figur 4.16-17.  
Den skyltning som finns är placerad nästan 80 meter bort,  
vid järnvägens bro (Centralbron), se Figur 4.18-19, 
alltså efter att beslutet om vägval behöver fattas. 
Vägtrafiken skyltas mot Centralstation, gående endast 
mot Tegelbacken. Någon symbol för järn vägsstation eller  
buss som skulle kunna underlätta läsningen av skylten 
finns inte. 
 Klara Mälarstrand är en plats för trafik, 20 000 bilar  
passerar per dygn till och från Kungsholmen (enligt  
Planprogrammet för Västra City) och är en barriär i sig. 

Figur 4.16: Stockholm Central är framför lyftkranen, men är svår att urskilja. Figur 4.17: Biltrafiken skyltar för Centralstation

Figur 4.18: Biltrafiken skyltas mot Centralstationen,  
ingen symbol medföljer.

Figur 4.19: Skyltning mot Tegelbacken 

Observera att var bilderna 
är tagna indikeras med 
denna symbol!
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Trafiken brer ut sig och ytorna för gång- och 
cykel är upphackade och smala. Särskilt bidrar 
påfarten till Klarastrandsleden, längst till  
höger i bild, till detta. (Se Figur 4.20 & 4.25  
på näsa uppslag) En trafiklösning jämngammal 
med trafikleden, från 1967 (Dufwa, 1985).  

Kungsholmen
Gång- och cykeltrafikanter från Kungsholmen  
ställer sig samma fråga, var är Stockholm Central  
och hur tar man dit snabbast? Författaren fick 
ut tryck ligen frågan av en förbipasserande,  
se Figur 4.21. Faktum är att närmaste vägen,  
om personen klarar en trappa, hade varit att  
svänga av på gång- och cykel vägen norrut vid  
Stadshuset, upp till Klarabergsviadukten, se 

Figur 4.20: Klara Mälarstands korsning 

översiktskarta och Figur 4.23. Någon sådan 
information ges dock inte vid Stadshuset, 
trots att alternativet är 28 % (200 meter)  
kortare att gå (Se Figur 4.43 på s. 47). Enligt  
Stockholms Stads (2012b) Cykelplan så är  
korsningen ett vägskäl mellan två prioriterade  
cykelstråk, se BILAGA 2 på s. 68. Vart det 
avtagande stråket leder framgår dock inte nu, 
det gäller även i motsatt riktning.
  Pendeltågens station Stockholm City 
inryms i byggnaden i Figur 4.22 och syns på  
långt håll till skillnad från Stockholm Centrals  
huvudbyggnad. Att byggnaden är en station 
går dock först att se då entréerna är inom 
synhåll, med reserv  ation för att det inte blir 
som i illustrationen i Figur 4.22.

Observera att var bilderna 
är tagna indikeras med 
denna symbol!
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Figur 4.23: Stadshuset med busshållplats och avtagande GC-väg utan skyltning

Figur 4.21: Även från Kungsholmen är frågan; hur ta sig till Stockholm Central? Med denna vy fick författaren frågan av en förbipasserande.  

Figur 4.22: Pendeltågens Station City. Bygget ses i Figur 4.20 & 4.18

Figur 4.24: Trappan upp till Bolindersplan på Klarabergsviadukten med Stockholm Central i ryggen.
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Figur 4.26: Tegelbacken med Stockholm Central och bygget av station Stockholm City i bakgrunden 

Figur 4.27: Gångförbindelsen under Centralbron i riktning mot Kungsholmen, Klara Mälarstrand är på västersida. 

Figur 4.25: Avfarten mot Klarastrandsleden (E4 Norra) längst till höger

Observera att var bilderna 
är tagna indikeras med 
denna symbol!
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Figur 4.28: Stockholm Centrals huvudentré mot Vasagatan med Station City alldeles utanför bild på motsatt sida.

Tegelbacken 
Om resenären istället rör sig i riktning mot City 
kommer den till Tegelbacken längs vänster- 
sidan i samma riktning som bussen i Figur 4.27.  
Vid Tegelbacken (Figur 4.26) öppnar det upp 
sig och Stockholm Central och i framtiden 
även station Stockholm City för pendeltågen 
syns på håll om resenären vet vad denne 
letar efter. Busshållplats ”Tegelbacken”  
är precis utanför bild till höger och relativt 
omständlig att nå, se översiktkarta.

Stockholm Central
Resenärer som ska till och från tågen vid  
Stockholm Central är idag hänvisade till 
utgångar genom huvudbyggnaden öster om  
spåren (se Figur 4.28) och utgångar mot  
Klarabergsviadukten på bro över spåren 
norrut. Gångförbindelsen mellan tunnel-
banan och Stockholm Central och vidare 
under spår området slutar abrupt vid det 
västligaste spåret, spår 19 (se Figur 4.32 
på nästa uppslag), beläget strax under 
Stockholm Waterfronts byggnad (se Figur 
4.39 på nästnästa uppslag). I Figur 4.30 
ses en trappförbindelse som går över spåren 
men utan nedgång till spåren, som en 
trottoar till Klarabergsleden som övergår 
i Vattugatan. Från spår 19:s perrong kan 
du se vattnet och sjöfarten, men närmaste 
utgång är i motsatt riktning. Spår 19:s 

Figur 4.29: Första skyltningen mot Klara Mälarstrand, under Vattugatan (bron)
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Figur 4.30: Trappförbindelse utan förbindelse med plattformen, vid spår 19 Figur 4.31: Sjöutsikt från perrongen till spår 19

Figur 4.32: Gångförbindelsen slutar idag vid spår 19

Figur 4.33: Från Klara Mälarstrand möts resenären av baksidan av Stockholm central

Observera att var bilderna 
är tagna indikeras med 
denna symbol!
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Figur 4.36: En låst grind hindrar passage till Klara Mälarstrand Figur 4.37: Samma trappa uppifrån Nils Ericson Plan

Figur 4.35: Drygt 97 cm upp till plattformen

plattform är förbunden med trappförbindel-
sen över spåren, men en låst grind hindrar  
passage ner till Klara Mälarstrand, se 
Figur 4.36. Anledning till att den är låst  
ska vara att förhindra spårspring, att folk genar  
över spåren (Palmlund, 2015). Omvägen 
mellan att gå ut genom grinden och att ta 
gångförbindelsen via huvud byg gnaden, (mätt 
från mitten av spårområdet, spår 14/15) 
uppmättes till 281 meter. Nivåskillnaden 
mellan perrongen och trottoaren nedanför 
mättes till som minst 97,5 cm, vid platsen för  
Figur 4.34. Att det är under 1,0 meter, innebär 
att en tvådelad ramp skulle kunna anläggas  
upp till spår 19 (Boverket, 2011, s. 4). 
 SL:s pendelbåtar kommer förmodligen 
inte att vara särskilt synliga från spårområdets 

Figur 4.34: Nivåskillnaden till Klara Mälarstrand är under metern här

perronger då de till stora delar kan komma att  
döljas av kajens biljettbodar, se Figur 4.31.
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Nils Ericsson Plan
Trappförbindelsen över spåret passerar på  
bara 24 meters avstånd från Nils Ericson Plan,  
däcket framför Stockholm Waterfront (se Figur 
4.36 på föregående uppslag). Nils Ericson Plan  
nås idag bara från Klarabergsviadukten i 
norr, vilket ger långa omvägar till Stockholm  
Waterfront och lång distans bussarna i  
Cityterminalen från Klara Mälarstand.  
Gångavståndet 760 meter (utan hiss) till 
Stockholm Waterfronts huvud entré (Figur 
4.42) ger en genhetskvot på 3,6 gånger 
fågelvägen. En bro till Nils Ericson Plan skulle 
ge kortare avstånd till Cityterminalen och 
Stockholm Central. Figur 4.38: Finns ingen sydlig förbindelse till Nils Ericson plan 

Figur 4.39: Nils Ericson Plan ovanför spår 19

Figur 4.40: Ingång till Centralstation från Nils Ericson plan Figur 4.41: Nils Ericson Plan med Stockholm Waterfronts huvudentré 

Observera att var bilderna 
är tagna indikeras med 
denna symbol!
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Genhet
Flera av dagens gångförbindelser kommer inte i närheten 
av god standard (<1,25) för genhet. Resultaten i Figur 4.43  
har avrundats till en decimal. De vita fälten är exempel  
på hur alternativ som motsvarar Stockholms Stads planer 
och andra alternativ som författaren funnit intressanta  
att pröva. Uppenbart är att en sydlig förbindelse med  
Nils Ericson plan skulle vara positivt för genheten till  
flertalet målpunkter. En förlängning av gångtunneln under 
spåren, vilken estimerats i plan med stöd av ritningar över  
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2,1
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1,5 -0,5
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Station Stockholm City:
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Cityterminalen:
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7. a)

8. a)

6. a) b) c) d) e) f) g)

Stockholm Waterfront: 6.

Figur 4.42: Karta över det uppmätta alternativ, med legend också för tabellen här bredvid. 

4. & 5. 526 364 1,5 Till entré Stockholm City
  a) 572 364 1,6 Förlängd gångförbind else,  

med ny västlig entré  
entré mot Kungsholmen.

  b) 439 364 1,2 Helt ny gång- och cykeltunnel
6. 605 247 2,5 Till gångförbindelse mitt  

under spår 14/15
  a) 578 247 2,3 Öppnad sydlig entré i 

huvudbyggnaden.
  b) 385 247 1,6 Samma som 4. & 5. a)
  c) 324 247 1,3 Öppnad grind ner till  

Klara Mälarstand
  d) 250 157 1,6 Ordnad nedgång till spår  

från trappförbindelse. 
  e) 425 318 1,3 Bro ordnad till Nils 

Ericson Plan från trapp- 
 förbindelse. Mätt till 
nedgång spår 14/15 (från
Klarabergsviadukten).

  f) 518 292 1,8 Från Stadshuset mot 
Stockholm Central

  g) 301 255 1,2 Förlängd tunnel, ny bro
7. 630 387 1,6 Till huvudentrén
  b) 546 387 1,4 Bro ordnad till Nils 

Ericson Plan från trapp- 
 förbindelse. 

8. 756 213 3,6 Till Huvudentrén
		b) 322 213 1,5 Samma som 7.b)

Genhetskvot

KommentarMålpunkt

Fågelavstånd (m
)

Faktiskt  

     
gångavstånd (m

)

Figur 4.43: Uppmätta genhetskvoter, gråa rader är existerande förbindelser, de vita är alternativ. 
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Stockholm Waterfront (Stockholms Stadsbyggnads- 
kontors arkiv, 2007), skulle ge en markant förbättring för  
resenärer från och till Klara Mälarstrand, från genhetskvoten 
2,5 till 1,6 och i meter från 605 till 385, mer än 200 meter  
kortare motsvarande 36%. En ny gång- och  cykeltunnel söder  
om Stockholm Central från Klara Mälarstrand till Vasagatan, 
minskar avståndet till stationerna Stockholm Central och 
Stockholm City med ca 87 meter, i det senare fallet från 
526 till 439 meter motsvarande 16%.  

Cykel
Klara Mälarstrand har en mycket god koppling till de stora  
cykelstråken, som förgrenar sig i en mängd riktningar (se 
Figur 4.44) . Järnväg och bussar till övriga landet (tåg/buss-
pendel) är förhållandevis svårtillgängliga. Missar i skylt-
ningen finns och arbete återstår innan pendelbåten upplevs 
helt integrerad i omgivande cykelvägnät. Med närheten  
till spår 19 på Stockholm Central finns möjligheten att  
erbjuda en snabb access för tågpendlare, i övrigt bedöms 
behovet av cykelparkering just vid Klara Mälarstrand rätt 
begränsat i nuläget.

Figur 4.44: Cykelvägen vid Klara Mälarstrand förgrenar sig i många riktningar 
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4.3 SyNTES

Kollektivtrafik
Klara Mälarstrand trafikeras med mycket tät busstrafik 
under rusningstid, väntetiden (halva turtätheten) blir  
bara 6/2 alltså bara 3 minuter per linje vid de bägge  
hållplatserna. Bytes sträckan till busshållplats är dock  
över 200 meter, vilket resulterar i långa gåtider. Bytet  
för de som anländer till Klara Mälarstrand med pendelbåt  
blir omständligt, särskilt då busslinjen i riktning mot city 
(rosafärgade Linje 50 i Figur 4.10 på s. 36) inte trafikerar  
hållplats Tegelbacken som ligger i de flesta resenärernas  
färdriktning. Hållplats erna syns inte och indi keras inte  
heller från kajen, inte heller finns skyltning mot tunnel-
bana/järnvägsstation riktad till gående. Den skyltning som  
finns möter resenären först efter att informationen behövts,  
en tydlig brist på bytes punkten.    
 Med ett bryggläge på hörnet döljs den vatten burna  
kollektivtrafiken, till stor del bakom de två biljett- 
bodarna på kajen, från Stockholm Centrals perronger.  
Pendelbåts  trafikens exponering torde därmed ske mest  
genom övrig båttrafik, vilken till stor del är säsongs-
betonad. Att inte färjetrafiken syns på nya linjekartan  
kan tolkas som en indikation på hur ny den vattenburna  
kollektivtrafiken är under ”SL-flagg”, men också som en  
kvarleva från tiden med Waxholms bolaget (sjötrafiken) 
och SL (landtrafiken) under skilda för valt ningar.

Gång- cykel och genhet
Järnvägen innebär en stor barriär särskilt för gående 
men även för cyklister. Genhetskvoterna från kajen till 

Stockholm Central, Stockholm Waterfront, T-Centralen,  
station Stockholm City och Cityterminalen erbjuder i inget  
fall en god standard (G = <1,25); snarare får flera anses  
som mycket höga. Om Stockholm Waterfront klassas som  
en större  målpunkt eller inte får vara osagt, men tillgängligt  
från vattnet är det då inte med en gångväg på minimum  
3,6 gånger fågelavståndet. 24 meter bro saknas för att 
koppla samman befintlig gångbro över spårområdet med 
Stockholm Waterfronts entré uppe på Nils Ericson plan 
och Klarabergsviadukten för vidare promenad mot City. 
Den låsta grinden vid spår 19 leder direkt till 300 meter 
längre bytessträcka till och från tågpendlar mot exempelvis 
Mälardalen. 
 Bytespunkten är geografiskt mycket väl förbunden  
med cykelvägnätet, skyltningen i riktning mot den vatten-
burna kollektivtrafiken har dock stor utvecklingspotential.  
De flesta cyklister fortsätter med sin medhavda cykel vilket  
talar för ett tämligen begränsat parkeringsbehov för den 
vattenburna kollektivtrafikens resenärer. Om Stockholm 
Central gick smidigt att nå från Klara Mälarstrand, finns 
dock troligen ett parkeringsbehov för tågpendlare som 
ska till från ett cykelstråk.



Del IV - Avslutning
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I följande avsnitt besvaras frågeställningarna och det 
knyts sedan samman med en avslutande diskussion och 
ett förslag på vidare forskning.

5.1 BESVARANDE AV FRåGESTÄLLNINGARNA
Den första frågan var:

◊	 Vilka nyckelfaktorer för- och vilka goda exempel på  
 utformningen av en bra bytespunkt med vattenburen  
	 kollektivtrafik	kan	identifieras	utifrån	litteraturen?

Genom forsknings- och kunskapsöversikten gavs en  
översikt om kunskapsläget både vad det gäller utform - 
ning av bytespunkter för kollektivtrafik i allmänhet och  
för vattenburen kollektivtrafik i synnerhet. Närhet och  
tydlig het på bytespunkten konstaterades vara av stor 
betydelse, liksom att den knyter an till sina omgivningar.  
Stationer och hållplatser ska gärna sammanfalla med de 
naturliga flödena på platsen för att undvika barriärverkan och 
som entréer till kollektivtrafikresor behöver de vara synliga. 
 Bryggorna vid Amsterdam Centraal och den nybyggda  
Stenpiren Resecentrum i Göteborg är exempel på när tydlig- 
het uppstår genom närhet. Stationshuset vid Amsterdams  
Centraal bildar ett tydligt landmärke som skapar sammanhang  
och genom sin utformning med en nyöppnad gång- och  
cykeltunnel knyter samman staden med vattnet dygnet runt.  
I Göteborg öppnade en omdragning av kollektivtrafiken  
ner till vattnet helt nya möjligheter att knyta samman  
staden med pendelbåtstrafiken. När den direkta närheten  

saknas ökar behovet av lättläst och enhetlig skyltning,  
vilket exemplifieras väl i Vancouver, Canada, där stadens  
bryggor, hållplatser och stationer utrustats med kartor 
över de närmaste omgivningarna liksom med skyltning 
till den anslutande kollektivtrafiken.  

Den andra frågan var:

◊	 Hur ser förutsättningarna för byten ut vid bytes- 
		 punkten	Klara	Mälarstrand,	utifrån	de	identifierade	 
 nyckelfaktorerna? 

Uppmätta genhetskvoter på långt över de rekommenderade  
1,25 (god standard) bekräftar känslan som bilderna från  
platsbesöken ger, att det idag är långt till allt utom cykel-
stråk vid Klara Mälarstrand. Förutom några biljettbodar är 
Stockholm Centrals stängda baksida den närmaste grannen 
ca 150 meter bort, följt av Stadshuset. Bytessträckorna är 
långa då ingen kollektivtrafik går att nå inom 200 meter. 
Två busslinjer som hade kunnat ge väntetider på neråt 3 
minuter passerar förbi, ofta efter en stunds stillastående  
vid trafikljuset vid Klara mälarstrand bara ca 70 meter 
från pendelbåtarna. Busslinje 50 avgår från hållplats 
”Centralen” på Vasagatan, nära entréer till Stockholm 
Central, till tunnelbana och pendeltåg och stannar sedan  
vid ”Stadshuset” vilket innebär att den missar båtarna. 
Omvänt får resenären gå åt motsatt håll än det önskade om  
denne önskar resa mot Stockholm Central och vidare norrut.  
Den andra busshållplatsen, vid ”Tegelbacken”, kräver byte av  
buss alternativt en lång promenad från spårtrafiken,  

5. SLUTSATS & DISKUSSION
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förmodligen ett oacceptabelt alternativ för en dagspendlare 
under tidsbrist.
 Järnvägen och Klarastrandsleden skärmar av Klara  
Mälarstrand från resten av city, vilket leder till långa 
omvägar. Trafikleden gör Stockholm Central svår att lokali-
sera och behov av stödjande skyltning föreligger därför. 
Pendeltågens nya station Stockholm City syns på håll men 
är svår att identifiera som en järnvägsstation på avstånd.

5.1.13 Förslag och rekommendationer

Den tredje frågan löd:
◊	 Vad kan vid behov göras inom kollektivtrafiken  
 och utformningen av stadsrummet för att stärka  
 förutsättningarna för vattenburen kollektivtrafik 
 vid Klara Mälarstrand och mer allmänt?

Förändrad kollektivtrafik
Som framkom av fråga 2 är bytessträckorna långa och 
siktsambanden svaga vid bryggan för Klara Mälarstrand.
Ett sätt att bättre integrera den vattenburna kollektivtrafiken  
skulle kunna vara att anlägga en ny busshållplats för 
de blå stombusslinjerna vid trafik ljusen i korsningen vid  
Klara Mälarstrand, se Figur 5.1. Det skulle skapa ett byte  
till kollektivtrafik inom 100 meter från färjorna, på en plats  
där bussarna ändå ofta blir stillastående på grund av  
rött  ljus. Då rese närerna med pendelbåten främst reser från 
Södermalm till City på morgonen och vice versa på efter-  
middagen, är det rimligt att anta att Linje 50 som svänger 
norrut vid Tegelbacken är den linje som resenär erna önskar  
byta till. Det faktum att pendelbåtslinjen till Ekerö planeras 

få ett extra stopp vid bryggan i Gamla Stan innan den lägger  
till vid Klara Mälarstrand (se BILAGA 5) gör att det går att  
endast låta Linje 50 trafikera den nya hållplatsen och att 
restidsförlängningar på stombusslinje 3 därmed kan undvikas.  
Som kompensation kan eventuellt behovet av att linje 50  
stannar vid hållplats Stadshuset ses över, då linje 3 förmodas  
täcka upp för en stor del av dem som önskar stiga av där. 
 En möjlighet är att även förlägga busshållplats  
”Stockholm C” för åtminstone den ena av de planerade  
region busslinjerna vid Klara Mälarstrand istället för längs 

Figur 5.1: En ny busshållplats vid Klara Mälarstrand skulle öka integreringen med pendelbåtarna.
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Vasagatan på andra sidan Stockholm Central, se Figur 5.7 på 
s. 56. Linje G mellan Värmdö (Hemmesta) och Norrtälje  
är troligen den som ligger närmast till hands med sin koppling  
till tunnelbanan i Slussen och med sitt mindre antal resenärer  
i City, se BILAGA 1. Öppnas en gångförbindelse genom järn-
vägsstationen och en gångbro anläggs över till Kungsholmen,  
så som det planerats av Stockholms Stad (se BILAGA 5) 
skulle det skapa en god tillgänglighet för resenärer och 
genomgående gång- och cykeltrafikflöden samt låta regi-
onbussarna snabbt komma upp på en trafikled (Klarastrands- 
leden) för vidare färd mot norr eller söder (karta på nästa uppslag) 
. En samlokali sering av region- och stombussar skulle stärka  
Klara Mälarstrandsdelen av bytespunkten Stockholm Central  
och erbjuder en möjlighet att öka dess synlighet i stadsbilden. 
 För att stärka bytespunktens förbindelser österut 
i staden vore en busslinje från Kungsholmen och vidare 
österut önskvärd, en linje som försvann i och med linje-
omläggningarna i juni år 2015. 

Utvecklad vägvisning
För att stötta resenären i sina vägvalsbeslut när denne ska  
vidare från Klara Mälarstrand gör jag bedömningen att det  
krävs en utvecklad vägledning. Det handlar om ett behov att  
tydliggöra var bytespunktens andra delar finns när arkitekturen  
och stadsrummet inte ger något självförklarande svar. 
Korsningen vid Klara Mälarstrand med övergångs ställe  
och (föreslagen) busshållplats är det närmaste stora vägskälet  
från bryggan sett och en given plats att utveckla informationen  
vid. De vägvisade målpunkterna behöver vara relevanta och  
förståeliga utifrån målet att finna en anslutning på en  
bytespunkt: Vilket håll som leder till spår- eller busstrafik  

och hur långt det är dit behöver då framgå (Bjerkemo  
& Serder, 2011); samt så behöver information ges om nästa  
avgång, gärna i realtid så den går snabbt att ta till sig 
(Dziekan,2008). Informationen behöver finnas innan eller  
precis vid den plats där resenären fattar sitt beslut om  
riktning, något som bara växer i betydelse med ökande 
längd på bytessträckan (Arthur & Passini, 2002). Med  
Stockholm Central närmast helt dold bakom infrastruktur 
och träd från väster, så framstår station Stockholm City  
med sin tornliknande överbyggnad som ett mer naturligt land- 
märke för resenären att förhålla sig till, se Figur 4.20 på s. 
43. Det finns dock inget i byggnadens uttryck som på ett  
par hundra meters håll signalerar att det finns en viktig station  
för spårtrafik i dess källare, att jämföra med exempelvis  
Berlins (se Figur 5.2 eller Amsterdams centralstationer.  
En högt placerad skylt liknande Deutsche Bahn-skylten  
i Berlin skulle på motsvarande sätt kunna underlätta 
identifieringen av i alla fall pendeltågens station på håll. 

Figur 5.2: Berlins Centralstation syns inte bara genom sin storlek, utan genom en högt placerad skylt 



54

 Vattenkollektivtrafikens tendens att angöra bryggor  
i utkanten av en bebyggelse (Thompson, et al.,2006,  
ss. 34-36), gör det förmodligen extra viktigt att resenären  
nås av lättillgänglig och uppdaterad information på ett så  
tidigt stadium av bytet som möjligt. Informationen 
behöver säkerställa för resenären, att bytessträckan  
kommer att vara värd ansträng ningen, särskilt när det finns  
andra alternativ tillgängliga. (Dziekan, 2008) Resenären  
behöver kunna vara helt säker på att det finns en båt när  
denne är framme vid bryggan och därmed även ges möjlig-
het att ändra sina planer vid exempelvis inställda turer  
utan att behöva vända om (c.f. Dziekan, 2008) Detta exempi- 
fieras väl vid bytet mellan pendeltågen vid Södra Station  
och tunnelbanans röda linje vid Mariatorget i Stockholm, 
se Figur 5.3. Det kunde dock varit tydligare vilken av  
linjerna (röd eller grön) som realtidsinformationen avser.

 För en resenär som ska till Klara Mälarstrand  
innebär det att det (oavsett om det blir en busshållplats vid  
Klara Mälarstrand eller inte) blir närmast nödvändigt  
att denne informeras om pendelbåtens avgångstider  
redan när denne passerar på Vasagatan utanför Stockholm 
Central — helt enkelt så tidigt längs bytessträckan att 
resenären ges möjlighet att ändra sina planer vid behov. 

Med pendelbåtar till Ekerö som inte går så ofta blir det  
förmodligen också viktigt för resenären att veta hur lång  
tid det kan förväntas ta att komma till bryggan, ett  
informationsbehov som annars mest ses tillgodosett på en 
del större flygplatser, exempelvis Köpenhamns flygplats  
Kastrup i form av uppskattad gåtid till avgångsgaten, se  
Figur 5.4 (CPH.dk, 2015). Realtidsinformation riskerar 
nämligen att inte säga resenären så mycket om denne inte  

Figur 5.4: Exempel på karta med gåtid till gate från Köpenhamns flygplats, Kastrup [Beskuren]Figur 5.3: Realtidsinformation vid startpunkten för en längre bytessträcka ökar resenärens kontroll.
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kan relatera den till tiden som krävs för att ta sig till bryggan  
och fartyget. Det är först med den informationen som det  
blir möjligt för resenären att göra en välinformerad bedömning  
om huruvida denne kan tänkas hinna med färjan eller inte. 
 Än viktigare med tidig och pålitlig information blir det  
med en stor andel cyklister bland passagerarna, då cykelns 
högre hastighet kan tidigarelägga vägvalsbeslut, så att 
beslutspunkten hamnar långt utanför själva bytespunktens 
gränser och där alternativet till en inställd eller missad  
färja kanske är att cykla en helt annan väg. En inställd färja  
borde kunna likställas med ett avstängt cykelstråk och  
kräva en skyltning som visar på alternativa vägar, så som 
görs i Lund vid gatuarbeten (SKL, et al., 2007, s. 213). 

Ökad genhet
Genhetskvoterna för gående och cyklister som ska mellan  
Klara Mälarstrand och de undersökta målpunkterna kring  
Stockholm Central är generellt högt över de önskvärda 1,25  
och ett sätt att förbättra läget vore att öppna nya tvär- 
förbindelser genom, under och/eller över Stockholm Central. 
Lägger vi Amsterdam Centraal skalenligt sida vid sida med  
Stockholm Central, se Figur 5.5-6, så kan vi se att situationen  
där fram tills helt nyligen, när den nya gång- och cykeltunneln 
(mörkblå pil) öppnade, haft stora likheter med den i  
Stockholm åtminstone för cyklister. Den nya förbindelsen  
har tillsammans med nedgrävningen av bilvägen längs  
vattnet skapat ett gent stråk genom stationen helt fri från  
nedsaktande korsningar med biltrafik, med cykelparkering  
(röda rektanglar) strategiskt placerade vid stationsentréerna  
(svarta trianglar).   
 Att öppna upp en förbindelse mellan Klara Mälarstrand  

Stockholm C

Amsterdam C

Figur 5.6: En trafikled och ingen entré möter båtresenären i Stockholm, tillskillnad från i Amsterdam. 

Figur 5.5: Gång- och cykeltunneln kortar avstånden avsevärt,  
bilden visar cykelvägar och cykelparkering (rött/orange)   >>

och Nils Ericson plan skulle innebära den största relativa för- 
bättringen av genheten till och från den vattenburna kollektiv- 
trafiken, i Figur 5.7:3. Endast en 24 meter lång ny bro behövs  

 0       100     200               400m

 0       100     200               400m
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Figur 5.7: För att stärka förutsättningarna för vattenburen kollektivtrafik behövs ökad genhet, tydlighet och orienterbarhet från, till och vid Klara Mälarstrand. Denna  
figur illustrerar exempel på åtgärder som torde vara möjliga att genomföra: Skyltar mot tunnelbana/pendeltåg som syns på längre avstånd (bild 1), vända trappan  
mot Klara Mälarstrand och/eller bygg en bro till Nils Ericson Plan (bild 3), bygg om korsningen vid Klara Mälarstrand med busshållplats och mer ytor för  
gång- och cykel, kanske även en ny tunnel genom stationsområdet (bild 4). Tunneln skulle eventuellt kunna komma upp mellan av- och påfarten till Cenralbron (bild 2).  

1

2

4

3
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en uppsats som behandlat upplevelsen vid bytespunkter 
med långa bytessträckor mer allmänt. 
 Centralt för en bra bytespunkt är korta gångavstånd  
och obrutna siktlinjer mellan anslutningarna, något som den  
vattenburna kollektivtrafiken, kanske särskilt i Stockholm,  
ofta saknar. Istället hamnar fokus för den vattenburna  kollektiv- 
trafiken på att hålla nere risken för förvirring längs bytes- 
sträckan och naturligtvis att göra bytena så korta som möjligt  
genom gena förbindelser till-, från- och på bytespunkterna.
 Den vattenburna kollektivtrafiken tycks också kräva,  
för den urbana kollektivtrafiken, nya strategier när det  
kommer till hur och när resenärerna behöver få information 
om avgångstid och plats, inte minst då cyklister väntas stå  
för en så stor del av antalet resenärer. Dziekan (2008) har  
visat att realtidsinformation upplevs ge resenären ökad  
frihet och kontroll på bytespunkten. Med stora bytesavstånd  
följer dock ett behov av att också kunna relatera realtids- 
informationen till vilken tid det faktiskt tar att nå bryggan.  
Är båten inställd behöver särskilt cyklisten ges möjlighet att  
ändra sin färdväg tidigt och beslutspunkten för det beslutet  
kan ligga långt innan denne kommer till bytespunkten.  
Kanske borde vi förhålla oss till den vattenburna kollektiv- 
trafikens bytespunkter lite mer som flygplatser i stadsmiljö 
- ingen pas sagerare beger sig till gaten om där inte kommer  
att finnas ett flygplan! Detta är även en indikation på att  
bytespunkter, särskilt de med vattenburen kollektivtrafik,  
inte bör vara separerade från stadslivet; motsvarat av att 
taxfree-shopen inte bör ligga långt från gaten. Alla former av  
kringservice är av godo, inte bara för befintliga resenärer utan 
även för chansen till att locka nya. Ju fler som vistas längs städers  
vatten desto större blir det potentiella passagerarunderlaget, 

om överdäckningen av spårområdet skulle dröja eller inte alls  
bli av. Att ”vända” på trappa till Klara Mälarstrand så att den  
landar i riktning mot vattnet, gärna med en entré till Stockholm 
Waterfront på ett av vilplanen, torde inte minst höja den mentala 
tillgängligheten i området. Byggs ändå bron vore det bästa att  
förbinda bron tvärs över spåren (Vattugatan)med nedgångar  
till stationens plattformar. På detta sätt får gång- och cykel- 
trafiken från södra Kungsholmen och Klara Mälarstrand betydligt  
närmare till tågpendlarna, vilket skulle kunna motivera en  
ordentlig cykelparkering under tak eller mark nära tågen. 
  Nya förbindelser skapar även förutsättningar  
för tillskapandet av en tydligare entré till stationsområdet  
ifrån Kungsholmshållet. En gång- och cykeltunnel söder om  
Stockholm Central ökar tydligheten och skulle kunna vara en  
viktig pusselbit i att mentalt knyta ihop stationsområdets olika  
delar (orangea ytorna) men minskar inte bytessträckan så  
mycket (-87 meter). Tunneln skulle eventuellt kunna mynna ut i  
ingenmanslandet mellan Centralbrons av- och påfartsramper  
(Söderkopplet) till Vasagatan och genom en omsorgsfull utform- 
ning knytas till Järnvägsparken,i Figur 5.7:2. En ombyggnad  
av Klara Mälarstrands trafikytor, mot mer rum för gång- och 
cykeltrafikanter och gärna busshållplatser, se Figur 5.7:4.

5.2 SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Denna uppsats har undersökt förutsättningarna vid byte 
till och från vattenburen kollektivtrafik utifrån ett resenärs- 
perspektiv. En analys av en blivande större bytespunkt,  
Klara Mälarstrand, har tjänat som exempel på den problematik  
som kan finnas. I det större perspektivet har det lett till 
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Reflektion
Den utdragna datainsamlingen har gjort att flera aspekter än  
som först rymdes i arbetet, lagts till och andra försvunnit. De 
skymtar fram här och var i text och bild och har erbjudit för- 
fattaren en djupare förståelse för ämnet än som annars varit  
möjligt. Det har blivit uppenbart hur många lager och aspekter  
som samspelar till en bra bytespunkt och hur svårt det är att  
avgränsa; mellan vad som är en bytespunkt och vad som  
bara är byggd miljö och vad som är kollektiv trafik när större  
delen åker med som cyklister.
 Vattenburen kollektivtrafik ställer en hel del gamla  
principer på huvudet, till exempel  har  Trafikförvaltningen (SLL)  
fått göra undantag från målet att ny kollektivtrafik ska ”led[a]  
mot ökad kollektivtrafikandel ”(SLL, 2013b, s. 34). En satsning  
på urban vattenburen kollektivtrafik innebär en intressant  
mix av investering i ökad tillgänglighet för gång- och cykel- 
trafik och i ny, gen och potentiellt avlastande kollektivtrafik.

1.1.1 Förslag på vidare forskning och handling
Utan tvekan innebär långa bytessträckor större utmaningar  
för resenären, mentalt såväl som fysiskt. Lika mycket gäller  
detta anslutningsresorna till och från bytespunkten, som i  
sin tur avgör om det alls blir någon resa med kollektivtrafik. 
Vad vi begär är att resenären skall våga och orka sig ut på en 
längre strapats i en miljö denne kanske aldrig varit i förut.  
Om det ska gå behöver det vara så bekvämt som möjligt 
att byta. Dziekan (2008) nämner behovet av kartor över-
närmaste omgivningarna vid entréer till kollektivtrafiken, 
detta blir än viktigare med vattenburen kollektivtrafik som 
tenderar att hamna i bytespunkters absoluta utkanter och 
mer sällan med direkt överstigning till andra färdslag. 

Frågor jag tror vi behöver ställa oss är: 
◊	 Hur säkerställer vi att resenären vet allt den behöver  
 veta när den beger sig ut på sin bytessträcka?
◊	  Cyklister - var, när och hur bör cyklister informeras? 

 Följdfrågan måste bli: 
◊	 Hur får vi resenären att veta att denne hinner med sin 
 anslutning, kontinuerligt under hela bytessträckan?

 Något att också ha med sig är: 
◊	 Huruvida	topografiskt	utmanande	förutsättningar,	så	som 
		 i	Stockholm	(se	bild),	på	något	sätt	påverkar	vilken	 
 information som behövs eller hur den bör presenteras?    

 Slutligen:
◊	  Hur påverkas bytespunkter i stadsmiljö om vi skulle se  
	 dem	mer	som	flygplatsterminaler,	där	pirar	med	gater 
	 (busshållplatser	 och	 bryggor)	 som	 sträcker	 sig	 ut	 i	  
	 olika	 riktningar	 likt	armarna	på	en	bläckfisk,	utifrån	  
 exempelvis en järnvägsstation?                                           

För är det något som är viktigt i en flygplatsterminal så är  
det att informera om vilken gate resenären behöver ta sig 
till och därefter hur denne ska göra för att ta sig dit och när  
oavsett var på flygplatsen den befinner sig. Kanske kan  
barriärverkan i stadsmiljön hos större bytespunkter minskas  
med ett sådant synsätt, eller åtminstone bidra till att öka  
kollektivtrafikens synlighet liksom tydligheten i byggda 
miljöer rent allmänt. 

Figur 5.8: Stad åtskild från vattnet innebär långa bytessträckor, exempel från Södermalm, Stockholm
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7. BILAGOR
BILAGA 1: REGIONALA STOMBUSSLINJER (REGIONBUSS)

- Utdrag ur Stomnätsplan för Stockholm - Etapp 2, s.70 (SL, 2014b, s. 70) 

Figur 7.1: Planerat regionalt stombussnät år 2030
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bedömningen att Klara Mälarstand är den brygga som är i  
störst behov av åtgärder och en fördjupad analys. 
 
Summan i checklisten beräknades genom att summera  
kolumn 1-4 (från ”Smidiga byten med kollektivtrafik på  
land” till ”God anslutning till cykelstråken”) och multiplicera 
med kolumn 5 (”Bytespunkten servar en mängd målpunkter”).  
Kolumn 5 är med för att spegla den ökade samhällsnyttan  
av åtgärder som kommer till nytta för många (c.f. SIKA, 2005). 

Figur 7.4: Planerad SL-trafik på Stockholms inre farvatten, Stadshuskajen är detsamma som Klara Mälarstrand

Figur 7.5: Detalj av linjen till Ekerö, uppdaterad med eventuellt bryggläge också i Gamla Stan.  

2014-05-02BILAGA 4: ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING 
Med stöd av kunskaps och forskningöversikten gjordes 
en översiktlig bedömning av innerstadsbryggor  
som funnits med i Trafikförvaltningens utredningar  
för trafikering med pendelbåtstrafik, se Figur 7.4  
och Figur 7.5. Målet var att välja ut en eller ett par  
objekt till fallstudiens fördjupade analys.

Resultat
Utifrån bedömningsmallen och checklistan på  
följande uppslag kan det konstateras att bryggorna  
på linjen Norr Mälarstrand - Söder Mälarstrand över  
Riddarfjärden presterar generellt sämst med 
hänsyn till de satta kriterierna. I förhållande till sin  
för trafikeringen centrala roll för trafiken görs 
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Vid en 3:a kan full tillgänglighet uppnås genom mindre investeringar  
i tillgänglighetshöjande åtgärder (ramper och dylikt). Tillgängligheten 
ska vara säkrad dygnet runt. 

Vid en 4:a är full tillgänglighet redan uppnådd, på ett eller annat sätt 
både i bytespunkten och i dess anslutningar. Alt. förutsättningarna  
för att detta kan ske är särskilt goda p.g.a. att det är plant.

God anslutning till cykelstråken:

Vid en 1:a kan du varken se eller lätt nå ett cykelstråk, utan väg 
eller GC-väg är det som bjuds. Bytespunktens betydelse ur ett  
cykelpendlingsperspektiv bör vara liten för att förbli utan åtgärd. 

Vid en 2:a leder en väg till ett cykelstråk inom 400m. Alt. cykel-
väg finns närmare, men omvägar krävs, det är svårt att hitta eller 
annan betydande olägenhet råder (t.ex. kånka i trappor). 

Vid en 3:a leder en gång- och cykelväg till ett större cykelstråk 
inom 200m. Alt. cykelväg finns närmare men omvägar krävs eller 
det är lite svårt att hitta.

Vid en 4:a finns ett större cykelstråk i direkt anslutning till bytes- 
punkten och det är lätt att nå.

Bytespunkten servar en mängd målpunkter: 

Kommentar: Faktorn multipliceras och finns med som ett försök att 
spegla den ökade samhällsnyttan av en åtgärd som är till nytta för många. 

Vid en *4:a finns varken en större mängd arbetsplatser eller  
bostäder inom 400 meter, utan bryggan servar gående och cyklis-
ter längs någon form av GC-förbindelse. 

Vid en *3:a finns en mängd bebyggelse eller arbetsplatser, alt. 
en eller ett par större verksamheter. Bytespunkten stödjer andra 
funktioner än bara gång- och cykeltrafik.

Vid en *2:a finns större mängder av flera funktioner, alt. en eller 
ett par riktigt stora verksamheter av viss regional betydelse. Byte 
till kollektivtrafik inom 400 meter ett måste. 

Vid en *1:a finns en omfattande bredd i antalet målpunkter, och 
anslutningen till annan kollektivtrafik ger tillgång till många fler. 

Bedömningsmall

Smidiga byten med kollektivtrafik på land: 

Vid en 1:a finns ingen kollektivtrafik inom 400m. Bytespunkten bör  
ha en mycket liten betydelse pendelbåtstrafiken som helhet för  
att förbli utan åtgärd.

Vid en 2:a finns kollektivtrafik inom 400m med hög turtäthet.  
Alternativt finns en närmare anslutning med låg turtäthet. 

Vid en 3:a finns anslutning till annat kollektivt färdmedel med hög 
turtäthet inom 200m. Alternativt en närmare anslutning finns men 
med låg turtäthet.  

Vid en 4:a finns övergång till annat kollektivt färdmedel i direkt 
anslutning till båtarna (endast befintlig kollektivtrafik medräknad). 
Trafiken har hög turtäthet, alternativt är synkad med båtarna.

Det är lätt att orientera sig till och på bytespunkten:

Vid en 1:a är bytet svårt att genomföra då vägvalen är många. 
Stadsrummet erbjuder ett bristfälligt stöd för orienteringen. 
Resenären hittar sannolikt inte till bryggan/anslutningen i rimlig tid.

Vid en 2:a erbjuder platsen/”rummet” visst stöd i orienteringen, med  
lite tur kan resenären klara bytet, dock inte utan större ansträngning.

Vid en 3:a ges viss indikation om riktning, men bytessträckan 
kräver flera riktningsförändringar som försvårar bytet, eller andra 
oklarheter råder. 

Vid en 4:a kännetecknas bytet av få eller ingen riktningsförändring 
och du får tidigt och tydligt indikation om att du är på rätt väg.  
Alternativt att det är mycket troligt att ovanstående lätt kan uppnås. 

Fullt tillgängliga anslutningsvägar kan lätt ordnas:

Vid en 1:a krävs stora investeringar (hiss eller likande) för att 
uppnå fullt tillgängliga anslutningar. Tillgänglighet så länge hissen 
är öppen och i funktion.

Vid en 2:a kan full tillgänglighet troligen uppnås utan större inves-
teringar. T.ex. genom brukandet av en hiss i en befintlig byggnad. 
Tillgänglighet kanske bara kan uppnås en del av dagen.  
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12
1 Potentiell gångväg till buss vid Solna Strand (bryggläge samma som Vasakronan-båten) = ca 260m (170m kortare)
2 Potentiel gångväg med hiss vid Hornstull = 260m  (130m kortare)

Figur 7.6: Checklista för översiktlig bedömning av bryggorna, ju högre summa desto bättre. Värdet för ”Bytespunkten servar en större mängd målpunkter” är omvänt 
och multipelt i ett försök att återspegla den ökade samhällsnyttan av åtgärder som är till nytta för många. Många målpunkter innebär fler potentiella resor. 

1

2



70

Figur 7.7: En ny GC-bro över Klara Sjö (röd ring) knyter av Stockholm Central till en ny brygga 
(grön prick se Figur 7.3). SL:s brygga vid Klara Mälarstrand markerad med blå ring.

S t o c k h o l m 
Central

Figur 7.8: Bron ansluts till en förlängd förbindelsgång (röd rektangel) under spåren till tunnelbana /pendeltåg. 
Figur 7.9:  >>  Bild t.h: I Stadens planer ingår nya entréer till Stockholm Central, bland annat ”Södra Entrén” (understa lila triangeln).

BILAGA 5: PLANPROGRAM FÖR VÄSTRA CITy

- Utdrag ur Planprogram för Västra City (Stockholms stadsbyggnadskontor, 2009) 
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