
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT 

Frigjord kapacitet i vägsystemet i samband  

med öppnandet av Förbifart Stockholm 
Rapport 2019:172 

2019-10-16 

 



  2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dokumenttitel: Frigjord kapacitet i samband med öppnandet av Förbifart Stockholm. 

Skapat av: Christian Nilsson och Kristofer Svensson, WSP.

Dokumentdatum: 2019-10-16

Dokumenttyp: Rapport

Publikationsnummer: 2019:172

ISBN: 978-91-7725-522-2 

Utgivare: Trafikverket 

Postadress: Trafikverket, 172 90 Sundbyberg  

E-post: trafikverket@trafikverket.se  

Telefon: 0771-921 921 

Kontaktperson: Sofia Heldemar, Trafikverket 

 



  3 
 

Förord 

Det råder idag omfattande trängsel i de centrala delarna av Stockholms län. Flera vägar 

är hårt belastade och framkomligheten är begränsad, framförallt under 

rusningsperioderna. Förbifart Stockholm planeras att öppnas inom en relativt snar 

framtid och kommer att få stor påverkan på trafiken i regionen. På flera vägar där det 

idag råder omfattande trängsel beräknas trafiken att minska vilket gör att det öppnas 

möjligheter till att utföra drift- och underhållsåtgärder och eventuellt andra typer av 

åtgärder för att öka den samhällsekonomiska nyttan i transportsystemet.  

Denna rapport är ett första underlag som tagits fram i syfte att beskriva hur mycket 

trafiken omfördelas över Saltsjö-Mälarsnittet när Förbifart Stockholm öppnat för trafik, 

hur den frigjorda kapaciteten kan nyttjas och vilken typ av åtgärder som kan vara 

aktuella. Fördjupade utredningar och beslut om åtgärder görs i samråd med berörda 

aktörer. 

Rapporten har tagits fram av WSP på uppdrag av Trafikverket. Analysarbetet har utförts 

av en konsultgrupp från WSP och Movea där Christian Nilsson, Kristofer Samuelsson 

och Fredrik Davidsson deltagit.   

En arbetsgrupp från Trafikverket har varit knuten till projektet. Arbetsgruppen har 

bestått av Sofia Heldemar, Lars Wogel, Dick Gahnberg, Jeffery Archer, Stina Hedström 

och Ludvig Elgström. Även andra personer från Trafikverket, Stockholms stad och 

Region Stockholm Trafikförvaltningen har bidragit med värdefulla synpunkter.  

  

Peter Huledal  

Enhetschef Strategisk planering, Region Stockholm 
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Sammanfattning  

Syfte med rapporten 

Syftet med denna rapport är att beskriva hur trafiken över Saltsjö-Mälarsnittet 

förändras då Förbifart Stockholm öppnar för trafik samt utreda hur den frigjorda 

kapaciteten i centrala vägsystemet skulle kunna användas.  

Trafiken på andra leder över Saltsjö-Mälarsnittet minskar då Förbifart 

Stockholm öppnar för trafik 

I dagens trafiksystem är Essingeleden den primära vägförbindelsen för norr-söder-

gående trafik i Stockholmsregionen. Då Förbifart Stockholm öppnar för trafik finns ett 

alternativt vägval mellan de norra och södra delarna av länet, vilket innebär att trafiken 

på Essingeleden och övriga vägar över Saltsjö-Mälarsnittet förväntas minska.  

Direkt efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik beräknas trafiken på Essingeleden 

ha minskat till ca 110 000 fordon per dygn. Detta är knappt 30 procent mindre trafik än 

2014 och ungefär samma trafikvolymer som Essingeleden hade i mitten av 1970-talet. 

Något år senare beräknas trafiken ha ökat till omkring 120 000 fordon per dygn, alltså 

knappt 10 procent mer än direkt efter öppnandet men betydligt lägre än idag. Även 

trafiken på andra vägar över Saltsjö-Mälarsnittet beräknas minska då Förbifart 

Stockholm öppnar för trafik. Förändringen är dock mindre än på Essingeleden.  

Underhållsbehov av broar och tunnlar 

Utredningen visar att det vore önskvärt att utnyttja den frigjorda kapaciteten på 

Essingeleden till underhållsåtgärder av Fredhällstunneln och tätskikt på broarna. 

Eftersom trafikminskningen bedöms vara som störst initialt efter öppnandet av 

Förbifart Stockholm bör det i god tid finnas en plan för hur den frigjorda kapaciteten 

skall utnyttjas. Underhållsåtgärderna bör planeras fyra till sex år innan Förbifart 

Stockholm öppnat för trafik, det behövs dock fördjupade studier för att bedöma mer 

exakta underhållsåtgärder och hur lång tid det tar att genomföra dessa. Vidare behövs 

det studeras hur arbetet skall utföras för att optimera underhållet samtidigt som de 

negativa trafikanteffekterna minimeras.  

Det rekommenderas att den Regionala trafikgruppen koordinerar genomförande av 

renovering på Essingeleden med underhållsbehovet för de centrala broarna och 

Söderledstunneln. Eftersom det tar flera år från planering till genomförande av större 

underhållsåtgärder så bör samordningen ha god framförhållning  

Framkomlighetsåtgärder för busstrafik  

Ett kollektivtrafikkörfält på Essingeleden innebär stor påverkan på framkomligheten för 

övrig vägtrafik och åtgärden bedöms inte vara samhällsekonomiskt lönsam. Med ett 

kollektivtrafikkörfält finns även risk för att köerna sprider sig ut till de vägar som leder 

mot Essingeleden. Trafiken ökar även på alternativa rutter, bland annat nord-sydaxeln 

som identifierats som ett stråk lämpligt för ett utvecklat stombussnät enligt det arbete 

som genomförts inom ramen för ”Grönt ljus stombuss”.  

Att istället för genomgående kollektivtrafikkörfält införa bussprioritering där bussar 

delvis använder Essingeleden skulle innebära förbättrad framkomlighet för busstrafik 

och liten påverkan på övrig vägtrafik. Om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam är 

beroende av linjenätsutformningen och om bussresenärernas restidsvinster är större än 
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de ökade driftskostnaderna och investeringskostnaderna för att skapa en bra anslutning 

till övrig kollektivtrafik vid trafikplats Lindhagensplan.  

Trängselskatt 

Omkring fyra år innan Förbifart Stockholm öppnar för trafik vore det lämpligt att göra 

en fördjupad utredning om nivån på trängselskatten på Essingeleden och om den bör 

förändras efter att Förbifart Stockholm öppnar för trafik. En förändring av 

trängselskatten kan påverkas av andra åtgärder som genomförs, till exempel 

underhållsåtgärder eller införande av prioriterade körfält.   
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1. Inledning och syfte med rapporten 

1.1. Bakgrund 

Arbetet med att bygga Förbifart Stockholm påbörjades 2016 och anläggningen i sin 

helhet planeras för trafiköppning år 2026. Den nya vägförbindelsen kommer att få en 

stor påverkan på transportsystemet. I dagens trafiksystem är Essingeleden den primära 

vägförbindelsen för norr-södergående trafik i Stockholmsregionen. Då Förbifart 

Stockholm öppnar för trafik finns ett alternativt vägval mellan de norra och södra 

delarna av länet, vilket innebär att trafiken på Essingeleden och övriga vägar över 

Saltsjö-Mälarsnittet förväntas minska. Detta ger en möjlighet att nyttja den frigjorda 

kapaciteten till underhållsåtgärder eller andra typer av åtgärder för att öka den 

samhällsekonomiska nyttan i transportsystemet. Eftersom trafikminskningen bedöms 

vara som störst initialt bör det i god tid innan Förbifart Stockholm öppnar för trafik 

finnas en plan för hur den frigjorda kapaciteten skall utnyttjas.  

1.2. Syfte 

Denna rapport syftar till att beskriva hur trafiken över Saltsjö-Mälarsnittet förändras då 

Förbifart Stockholm öppnar för trafik samt att göra en initial analys av hur den frigjorda 

kapaciteten i centrala vägsystemet skulle kunna användas och vilken typ av åtgärder 

som kan vara aktuella. 

1.3. Metod  

Arbetet har utförts med hjälp av modellberäkningar utförda av WSP och Movea samt 

diskussioner med personer från Trafikverket, Trafikförvaltningen SLL och Stockholms 

stad. Övergripande modellresultat, validering av modellen med mera finns beskrivet i 

(WSP 2019).  

1.4. Förutsättningar 

De trafikförändringar som beskrivs baseras på en normal höstvardag.  

Riksdagen beslutade i mars 2014 att år 2016 införa trängselskatt på Essingeleden enligt 

Prop 2013/14:76 med beloppen 30 kr under högtrafikperioder och 11 kr under 

mellantrafikperioder (mitt på dagen). Enligt Prop 2017/18:74 skall trängselskatten 

under högtrafikperioder under högsäsong höjas till 40 kr från och med år 2020. Av Prop 

2013/14:76 framgår även att ”Vid öppnandet av Förbifart Stockholm bör 

trängselskatten på Essingeleden sänkas.” Baserat på ovanstående har beloppen för 

Essingeleden under högtrafikperioder efter att Förbifart Stockholm öppnar för trafik 

antagits vara 30 kr under högsäsong och 20 kr under lågsäsong. Under 

mellantrafikperioder (mitt på dagen) har trängselskatten förutsatts vara 11 kr under 

både hög- och lågsäsong. 
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2. Förväntade trafikförändringar 

I detta kapitel beskrivs hur trafiksituationen ser ut på Essingeleden idag och hur trafiken 

har förändrats historiskt. Det görs även en sammanställning av de modellanalyser som 

har genomförts. Trafikmodellerna bygger på att alla resenärer har fullständig 

information om trafiksystemet och anpassar sig till de nya förutsättningarna 

omedelbart, medan det i verkligheten tar ett tag innan trafikanternas resandemönster 

förändras. För att få en uppfattning om hur snabbt trafikanterna anpassar sig till det nya 

trafiksystemet har det gjorts en översikt av hur trafiken förändrats då andra stora 

infrastrukturprojekt har öppnat för trafik.  

Kapitlet avslutas med en övergripande analys och slutsatser av vilka trafikförändringar 

som kan förväntas då Förbifart Stockholm öppnat för trafik. 

2.1. Essingeleden idag 

Essingeleden är hårt belastad under stora delar av dygnet. Redan omkring klockan 6 på 

morgonen utnyttjas Essingeleden till kapacitetsgränsen, och trafikefterfrågan är hög 

fram till omkring klockan 19 på kvällen. Figur 1 visar en jämförelse mellan Essingeleden 

(blå linje, trafikflöden på vänster axel) och E18 (orangea staplar, trafikflöden på höger 

axel). E18 har en mer markant topp under morgonens rusningstrafik medan 

trafikflödena på Essingeleden är jämnare fördelade över dagen. Detta tyder på att 

trafikefterfrågan på Essingeleden är högre än kapaciteten under rusningsperioden, och 

att vissa resenärer väljer att byta till att resa lite tidigare eller senare än egentligen 

önskat för att undvika tiderna med mest trängsel.  

 

Figur 1. Trafikflöden (fordon per timme) på Essingeleden norrgående riktning (blå linje, trafikflöden på 
vänster axel) och E18 södergående riktning (orangea staplar, trafikflöden på höger axel). Källa: (Sweco 
2018).   

Figuren nedan visar hur trafiken på Essingeleden varierar under sommarhalvåret. Det är 

en tydlig minskning av de totala trafikflödena från och med andra veckan i juli och några 

veckor framåt. Trafiken på Essingeleden är då 10–15 procent lägre än i juni eller augusti. 
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Detta visar att om det finns underhållsåtgärder som kan utföras under dessa veckor så 

kommer de trafikala konsekvenserna att bli något mindre omfattande.  

 

Figur 2. Trafikflöden vid Essingeledsportalerna under sommarmånader 2016. Källa: (Trafikverket 2017a) 

2.2. Historisk utveckling av trafiken på Essingeleden 

Diagrammet nedan visar hur trafiken har utvecklats på Essingeleden. Stapeln längst till 

vänster visar att trafiken under mitten av 70-talet (ungefär 10 år efter öppnandet) var 

drygt 100 000 fordon per dygn. 1990 hade trafikmängderna ökat till ca 120 000 fordon 

per dygn, och låg på mer eller mindre samma nivå till början av 2000-talet. Att trafiken 

ökade 2002 beror på att vägbanan omdisponerades. Genom att minska körfältsbredden 

och ta vägrenen i anspråk tillkom ytterligare ett körfält vilket innebar högre kapacitet. År 

2005 ökade trafiken ytterligare till följd av att Södra länken öppnat för trafik1. Trafiken 

minskade något under perioden 2011–2014, sannolikt beroende på ombyggnader inför 

öppnandet av Norra länken.  

Dessa trafikförändringar visar dels att trafikefterfrågan på Essingeleden är hög, då 

kapaciteten ökar eller minskar förändras även trafikflödena. Det framgår även att 

trafiken på Essingeleden i stor utsträckning påverkas av hur det övriga trafiksystemet 

förändras.  

                                                           
1 Trafikmätningarna 2004 gjordes innan Södra länken öppnat för trafik.  
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Figur 3. Trafikflöden på Essingeleden, 1976–2016. 

2.3. Trafikförändringar då andra stora trafikleder öppnat 

Nedan följer en genomgång av hur trafiken har förändrats då andra stora leder i 

Stockholmsregionen har öppnat för trafik. Syftet är att därigenom kunna få en 

uppfattning om hur snabbt trafiken kommer att förändras då Förbifart Stockholm 

öppnar för trafik.  

2.3.1. Södra länken 

Södra länken öppnade för trafik i oktober 2004. Första året var trafikflödet ett 

mediandygn i oktober ca 72 000 fordon per dygn. Tre år senare hade trafiken ökat till ca 

97 000 fordon per dygn, en ökning med drygt 30 procent. Detta visar att resenärerna 

anpassar sig relativt snabbt till de nya förutsättningarna i trafiksystemet. Man kan tänka 
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sig en liknande förändring då Förbifart Stockholm öppnar för trafik, det vill säga att det 

tar cirka tre år innan trafikanterna anpassat sig till det nya vägsystemet fullt ut.  

 

Figur 4. Trafikflöden i Södra länken, mediandygn 2004–2018.  

2.3.2. Norra länken 

Norra länken öppnade för trafik under senhösten 2014. Det gjordes flera delöppningar 

och anpassning av trängselskattesystemet de första åren vilket påverkade trafikflödena i 

Norra länken betydligt mer än effekten av att det tar tid för trafikanterna att anpassa sig 

till ett nytt trafiksystem. Det är därför inte meningsfullt att utifrån de trafiksiffror som 

finns tillgängliga för Norra länken bedöma hur trafiken kommer att förändras åren efter 

att Förbifart Stockholms öppnat för trafik.  

2.3.3. Norrortsleden 

Norrortsleden öppnade för trafik år 2008. Av figuren nedan framgår att i oktober första 

året passerade knappt 19 000 fordon Törnskogstunneln under ett vardagsdygn. De 

nästkommande två åren ökade trafiken, och 2010 var det ca 25 000 fordon per dygn på 

motsvarande ställe vilket motsvarar en ökning på ca 20 procent. Därefter planade 
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trafiken ut vilket visar att trafikanterna anpassar sig till det förändrade trafiksystemet på 

cirka 2 till 3 år. 

 

Figur 5. Trafikflöden på väg 265 Norrortsleden, Törnskogstunneln. Trafiksiffrorna avser en genomsnittlig 
vardag i oktober 2008-2018.  

2.4. Modellberäknade förändringar 

Diagrammet nedan visar de modellberäknade trafikförändringarna för Essingeleden, 

Förbifart Stockholm och övriga Saltsjö-Mälarsnittet2 mellan 2014 och 2040. För 

perioden 2026 till 2028 finns tre olika siffror för att visa hur trafikanternas resor 

förändras efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik. För 2026 finns två olika 

trafikflödessiffror, strax innan respektive strax efter att Förbifart Stockholm öppnat för 

trafik. Med strax efter avses att trafikanterna har anpassat sitt ruttval till att det finns en 

alternativ väg över Saltsjö-Mälarsnittet. Den tredje siffran, som benämns 2028, avser 

trafikflöden efter det att trafikanterna har anpassat sitt resandemönster till det nya 

trafiksystemet3. Trafikanterna har då även anpassat val av färdmedel och målpunkter till 

det förändrade trafiksystemet.  

Av Figur 6 kan det utläsas att på Essingeleden förväntas trafiken öka med ca 

5 000 fordon per dygn (3 procent) mellan 2014 och 2026 innan Förbifart Stockholm 

öppnar för trafik. Direkt efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik beräknas trafiken 

ha minskat till knappt 110 000 fordon per dygn. Detta är knappt 30 procent mindre 

trafik än 2014 och ungefär samma trafikvolymer som Essingeleden hade i mitten av 

1970-talet. Något år senare beräknas trafiken ha ökat till omkring 120 000 fordon per 

                                                           
2 I övriga Saltsjö-Mälarsnittet ingår Västerbron, Centralbron och broarna vid Slussen.  
3 Modelltekniskt har modellanalyserna genomförts med följande indata:  

- 2026 utan Förbifart Stockholm: efterfrågeberäkning och nätutläggning utan Förbifart 
Stockholm, markanvändning enligt år 2026. 

- 2026 direkt efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik: efterfrågeberäkning utan 
Förbifart Stockholm och nätutläggning med Förbifart Stockholm, markanvändning 
enligt år 2026. 

- 2028: efterfrågeberäkning och nätutläggning med Förbifart Stockholm, 
markanvändning enligt år 2026.  
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dygn, det vill säga ca 10 000 fordon eller knappt 10 procent mer än direkt efter 

öppnandet, men betydligt lägre än idag (ca 35 000 färre fordon eller 20 procent). År 

2040 beräknas knappt 150 000 fordon per dygn använda Essingeleden, vilket är något 

färre än idag. Mer information om de modellanalyser som genomförts och hur 

trafiksystemet bedöms påverkas finns redovisat i (WSP 2019).  

På övriga Saltsjö-Mälarsnittet förväntas trafikförändringarna inte bli lika stora som på 

Essingeleden.  

Det bör poängteras att ovanstående uppgifter baseras på trafikprognoser som har vissa 

osäkerheter när det gäller ruttval och val av restidpunkt. Med största sannolikhet 

kommer det även att göras vissa trimningsåtgärder av trafiksystemet inför öppnandet av 

Förbifart Stockholm. Eventuella trimningsåtgärder på E4 och E20 kan påverka trafiken 

på Essingeleden, detta gäller framförallt vägvalspunkter där dagens E4 ansluter mot 

Förbifart Stockholm. De modellberäknade trafikflödena bör därför ses som förväntade 

trafikförändringar snarare än exakta siffror.  

 

Figur 6. Beräknad trafikutveckling på Essingeleden, Förbifart Stockholm och övriga Saltsjö-Mälarsnittet 
2014–2040.  Med Övriga Saltsjö-Mälarsnittet avses Västerbron, Centralbron och broarna vid Slussen.  

Kartorna nedan visar beräknad kösituation under förmiddagens högtrafik före 

respektive efter att Förbifart Stockholm öppnar för trafik. Framför allt kommer köerna 

på Essingeleden och Söderledstunneln-Centralbron att minska. Resefterfrågan för resor 

via Essingeleden är fortsatt hög, men påverkas i stor utsträckning av att det är begränsad 
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framkomlighet i Södra länken och på väg 73. I dessa båda flaskhalsar kommer köerna 

kvarstå och öka i omfattning efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Kösituation under morgonens högtrafikperiod innan Förbifart Stockholm öppnat för trafik (övre 
vänstra bilden), direkt efter Förbifart Stockholm öppnat för trafik (övre högra bilden) samt efter Förbifart 
Stockholm öppnat för trafik och trafikanterna anpassat sig till det nya trafiksystemet (nedre bilderna). Röda 
streck betyder förväntade köer, orangea streck att köerna inte är lika omfattande.  

År 2026, direkt efter att Förbifart Stockholm  

öppnat för trafik 

År 2026, innan Förbifart Stockholm  

öppnat för trafik 

År 2028, Förbifart Stockholm öppnat för trafik och  

trafikanterna anpassat sig till det nya trafiksystemet År 2040 
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2.5. Sammanfattande analys och slutsatser  

Baserat på ovanstående observerade historiska, samt modellerade framtida, 

trafikförändringar framgår det att framförallt trafiken på Essingeleden i stor 

utsträckning kommer att påverkas av att Förbifart Stockholm öppnar för trafik. På 

dygnsnivå visar modellerna att skillnaden kommer att vara betydande, det beräknas att 

trafiken kommer att minska med i storleksordningen 30 procent. Under 

högtrafikperioderna bedöms förändringen vara mindre eftersom vissa trafikanter 

kommer att välja restidpunkt till när de vill resa snarare än som i dag då valet delvis görs 

utifrån trafik- och köförhållande på Essingeleden. Det är inte alls osannolikt att 

trafiknivåerna under ”rusningstiden inom högtrafikperioden” kort efter öppnandet är på 

samma nivå som innan Förbifart Stockholm öppnade för trafik. Högtrafikperiodens 

utbredning bedöms dock vara kortare än idag.  

Något år efter öppnandet beräknas trafiken på Essingeleden ha ökat med över 

10 procent per dygn jämfört med direkt efter att Förbifart Stockholm öppnat. Ökningen 

är alltså betydande, men trafikflödet är lägre än det är idag. Trängselsituationen under 

högtrafikperioderna bedöms vara i nivå med dagens trafiksituation, men inte vara under 

lika lång tid. Då Södra länken öppnade för trafik tog det ungefär tre år innan 

trafikanterna anpassade sig fullt ut till det nya trafiksystemet. För Essingeleden kan 

anpassningen gå snabbare eftersom det är en befintlig trafikled som trafikanterna har 

god kännedom om.  

Slutsatsen från de genomförda analyserna är att eventuella åtgärder för Essingeleden 

bör införas så snart som möjligt efter att Förbifart Stockholms öppnar för trafik och 

trafikanterna har hunnit anpassa ruttval till det förändrade trafiksystemet. Detta 

innebär dels att de samhällsekonomiska kostnaderna är lägre än om man väntar, men 

sannolikt även att eventuellt missnöje från trafikanterna blir lägre då de ännu inte fullt 

ut hunnit anpassa resandemönstret (genom exempelvis förändrade start- och 

målpunkter samt färdemedelsval) till det förändrade trafiksystemet.   
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3. Tidigare studier 

3.1. Busskörfält på Essingeleden 

Effekter av att införa busskörfält på Essingeleden har studerats i (WSP 2015) och (ÅF 

2012). Studierna skiljer sig åt, (WSP 2015) hade prognosår 2020 och ett trafiksystem 

innan Förbifart Stockholm öppnat för trafik, medan (ÅF 2012) avsåg år 2030 med 

Förbifart Stockholm. Nedan följer en genomgång av de viktigaste slutsatserna.  

I (WSP 2015) konstaterades att fyra körfält på Essingeleden ger för lite utrymme för att 

kunna ha kollektivtrafikkörfält med god standard eftersom körfältsbredden blir mindre 

än den rekommenderade. Vidare konstaterades att med ett genomgående 

kollektivtrafikkörfält på Essingeleden kommer det att bli betydlig trängselökning i 

trafiknätet. Köerna kommer att sprida sig även till vägar som ligger i anslutning till 

Essingeleden där framkomligheten skulle minska för såväl biltrafikanter som 

bussresenärer. Att införa busskörfält bedömdes vara samhällsekonomiskt olönsamt.  

I (ÅF 2012) studerades hur kollektivtrafikefterfrågan påverkas av busstrafik på 

Essingeleden. I analyserna förutsattes en ny motorvägshållplats vid trafikplats 

Lindhagensplan för att öka tillgängligheten till västra Kungsholmen. Totalt studerades 

17 olika linjer, och Huddinge station, Liljeholmen och Karolinska sjukhuset 

identifierades som viktiga start- och målpunkter. Den samhällsekonomiska analysen 

byggde på en jämförelse mellan ett scenario med busstrafik på Essingeleden jämfört 

med ett utan busstrafik. I både utrednings- som jämförelsealternativet antogs det finnas 

genomgående kollektivtrafikkörfält på Essingeleden. Studien visade att tunnelbanan 

avlastas och att busstrafiken är samhällsekonomiskt lönsam, givet att det redan finns ett 

kollektivtrafikkörfält på Essingeleden och en ny motorvägshållplats vid trafikplats 

Lindhagensplan. Trafikpåverkan och den samhällsekonomiska effekten av att införa ett 

busskörfält och en ny motorvägshållplats studerades inte.   

3.2. Åtgärdsvalsstudie: Förbättrad framkomlighet i stomnätet 

Som en del i projektet ”Grönt ljus Stombuss” har Trafikförvaltningen och Trafikverket 

tillsammans arbetat med åtgärdsvalsstudier för förbättrad framkomlighet i 

stombusslinjenätet. Syftet med åtgärdsvalsstudierna är att förbättra framkomligheten 

och möjliggöra ett genomförande av ett utvecklat stombussnät. Flera olika stråk har 

studerats de senaste åren. De stråk som i hög påverkas av framkomligheten över Saltsjö-

Mälarsnittet är stråk 1 och 3. Stråk 1 omfattar Norra Sköndal-Gullmarsplan, och stråk 3 

Gullmarsplan-Solna. Stråk 3 går via Söderledstunneln och Centralbron, och 

kösituationen där påverkar även framkomligheten i stråk 1. Stråk 1 påverkas även av 

trafiksituationen i Södra länken och på Essingeleden. I de fall det uppstår köer på dessa 

leder sprider sig ofta köerna även till sträckan mellan trafikplats Gubbängen och 

påfarten till Södra länken på väg 73.  

Av (Stockholms läns landsting, o.a. 2017) framgår att sträckan mellan Norra Sköndal 

och Gullmarsplan tar cirka 10 minuter under förmiddagsrusningen, medan en resa med 

god framkomlighet och utan trängsel tar cirka 5 minuter. Mellan Gullmarsplan och 

Solna Centrum är råder det stora framkomlighetsproblem vilket innebär långa restider 

och stora restidsvariationer, vilket medför problem med att bedriva en attraktiv 
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busstrafik. Den genomsnittliga hastigheten för bussar är låg, 13 km/tim under 

rusningstid. Kostnaderna för de förändringar som föreslagits bedöms i sammanhanget 

vara blygsamma och visar att man på ett kostnadseffektivt sätt kan korta 

kollektivtrafikens restider. Åtgärderna är samhällsekonomiskt lönsamma där 

sammanvägning gjorts av investeringskostnader, effekterna för bilresenärer och 

bussresenärer med mera. Samhälls- och resenärsvinsterna beräknas ge cirka 6 kronor 

tillbaka på varje investerad krona.  
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4. Möjliga åtgärder i trafiksystemet 

Ett av syftena med denna rapport är att beskriva hur den frigjorda kapaciteten i 

trafiksystemet som beskrivs i Kapitel 2 kan användas efter att Förbifart Stockholm 

öppnat för trafik. Åtgärderna har delats in i tre olika grupper; underhållsåtgärder, 

åtgärder för att förbättra framkomlighet för busstrafik och alternativ användning av 

trafiksystemet. Åtgärderna presenteras mer ingående nedan. 

4.1. Underhållsåtgärder  

De underhållsåtgärder som studerats är renovering av tätskikt på Essingeleden, 

renovering av Fredhällstunnlarna och underhållsåtgärder på Västerbron, Centralbron 

och broarna vid Slussen.  

4.1.1. Renovering av tätskikt på Essingeleden  

Essingeleden passerar ett flertal broar som alla är försedda med tätskikt för att skydda 

betongkonstruktionerna mot skador. Tätskiktet har en begränsad teknisk livslängd och 

behöver med vissa mellanrum bytas ut för att säkerställa att broarna har ett fullgott 

skydd. Allra viktigast är tätskiktet på de broar som är spännarmerade eftersom de 

potentiella konsekvenserna vid ett eventuellt läckage och följdskador på grund av detta 

är större jämfört med övriga broar. Avsnitten nedan avser de broar som finns på 

sträckan från trafikplats Nyboda fram till Solnabron. Totalt är det 

ca 120 000 kvadratmeter tätskikt och beläggning som omfattas.  

4.1.1.1. Genomförande 

För att kunna byta ut tätskiktet behöver vägbanan stängas av helt eller delvis under en 

viss tidsperiod. Ur ett genomförandeperspektiv är det en fördel om hela avsnittet med 

brokonstruktioner kan stängas av under tiden tätskiktsbytet pågår. Det är möjligt att 

genomföra tätskiktbytet genom att enbart stänga av några körfält åt gången under en 

begränsad tidsperiod, men antalet skarvar i tätskiktet kommer då att öka och 

arbetsmiljön för de som utför arbetet försämras. Det är eftersträvansvärt att ha ett så få 

antal skarvar som möjligt eftersom det minskar risken för läckage. 

Arbetet med att byta tätskikt är väderberoende och är olämpligt att utföras under 

vintermånaderna på grund av låg temperatur och nederbörd. Att byta samtliga tätskikt 

under en säsong bedöms inte vara möjligt. Tre olika scenarier har studerats:  

• Utbyte sker under april-oktober under två år.  

• Utbyte sker under april-oktober under ett år samt under tre veckor i juli ett 

flertal år därefter. Detta arbete bedöms ta ca 10 år att genomföra.  

• Utbyte sker enbart under sommarmånaderna under tre veckor i juli. Om arbetet 

utförs enbart under sommaren bedöms det ta drygt 20 år att byta ut tätskikten.  

Ingen enskild entreprenör bedöms ha tillräckliga resurser för enskilt åtagande av 

tätskiktbyte på hela Essingeleden. En upphandling av arbetena bör därför utformas i ett 
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antal huvuddelar så att flera entreprenörer kan delta i arbetena, både ur resurshänsyn 

och för att säkerställa uppfyllande av tidskraven.   

4.1.1.2. Kostnad 

Kostnaden för utbyte av samtliga tätskikt under april-oktober under två år bedöms vara 

400–440 miljoner kr, beroende på om arbetet utförs i optimal produktionsteknisk 

ordning eller om det utförs mer anpassat till trafiksituationen. Om arbetet utförs på 

prioriterade broar under en säsong och därefter på övriga broar under 

sommarmånaderna beräknas kostnaden bli ca 440 miljoner kr. Om arbetet enbart utförs 

under sommarveckorna i juli beräknas kostnaden öka till omkring 480 miljoner kr.  

Notera att kostnadsuppskattningarna är preliminära och bygger på kvalificerade 

bedömningar.  

4.1.1.3. Trafikantkostnader  

Även efter det att Förbifart Stockholm öppnat för trafik har Essingeleden höga 

trafikflöden. Eftersom delar av Essingeleden behöver stängas av under 

renoveringsarbetena kommer trängseln och restiderna öka. I de modellanalyser som 

genomförts har det antagits att två av fyra körfält per riktning stängs av under den tid 

underhållsarbetena pågår. På de delar av Essingeleden där det finns två körfält per 

riktning antas ett vara avstängt. Den totala restiden för trafikanterna beräknas då öka 

med drygt 6 000 timmar per dygn4 om arbetet påbörjas i samband med Förbifart 

Stockholm öppnar för trafik. Detta motsvarar en samhällsekonomisk kostnad på ca 

1,2 miljoner kr per dygn5. Om arbetet genomförs något år senare, då trafikanterna har 

anpassat sig till det nya trafiksystemet och trafikvolymerna ökat på Essingeleden, 

beräknas de samhällsekonomiska kostnaderna uppgå till ca 1,9 miljoner kr per dygn.  

4.1.1.4. Samhällsekonomisk bedömning 

Kostnaderna för att genomföra underhållsarbetena är i storleksordningen hälften av de 

trafikantkostnader som uppstår. Analyserna påvisar därför en stor samhällsekonomisk 

vinst om de trafikpåverkande åtgärderna kan minimeras. Detta talar för att det bästa är 

att utföra arbetet under sommarmånaderna då det är 10–15 procent lägre trafikflöden 

jämfört med en vardag under våren eller hösten. Men att enbart utföra arbetet under 

sommarmånaderna beräknas ta långt tid och skulle behöva pågå fram till omkring 

2045–2050. Därför bedöms det bästa alternativet vara att utföra arbetet under april-

oktober första året efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik och därefter under 

sommarmånaderna de närmast efterföljande åren, alternativt att arbetet genomförs 

under en förlängd sommarperiod (ungefär från veckan efter midsommar till skolstarten 

                                                           
4 Under morgonens högtrafikperiod beräknas restiden i trafiksystemet öka med 2 100 timmar. 
Om det antas att restiden ökar lika mycket under eftermiddagens högtrafikperiod och under 
övriga dygnet blir den totala restidsökningen ca 6 300 timmar per dygn.  
5 Tidsvärdet som använts är 190 kr/tim enligt (Trafikverket 2018).  
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i augusti) under flera år. Några beräkningar av det sistnämna alternativet har dock inte 

genomförts.  

4.1.2. Renovering av Fredhällstunneln 

På Essingeleden finns Fredhällstunneln som ligger mellan trafikplats Lilla Essingen och 

trafikplats Fredhäll. Fredhällstunneln är drygt 200 meter lång och består av två separata 

tunnelrör med fyra körfält i respektive riktning.  

4.1.2.1. Genomförande 

I Fredhällstunneln finns innertak och utrustning som behöver underhållas och 

renoveras. Utbyte av takelement i Fredhällstunneln är planerat då Förbifart Stockholm 

öppnar för trafik och Essingeleden avlastas.  

Det exakta renoveringsbehovet går inte att fastställa förrän det har gjorts prover, nedan 

görs endast en bedömning baserad på tillgänglig kunskap6.  

Från ett genomförandeperspektiv vore det bästa att stänga ett tunnelrör åt gången, men 

det bedöms även vara möjligt att utföra arbetet med ett körfält öppet för trafik under 

renoveringsarbetet. I det fallet genomförs renoveringsarbetena över den tunnelrörshälft 

som är längst bort från det körfält som är öppet för trafik. Då det arbetet är slutfört, 

flyttas körfältet som är öppet för trafik till motsatt sida och renoveringsarbetet fortsätter 

på den andra halvan av tunnelröret. Sannolikt går det även att utföra arbetet enbart 

under nattetid, men då bedöms renoveringen bli betydligt dyrare att utföra.  

Sammantaget finns alltså tre olika alternativa möjligheter att genomföra arbetet:  

• Stänga ett helt tunnelrör under tiden som renoveringsarbetet pågår.  

• Delvis stänga ett tunnelrör under tiden som renoveringsarbetet pågår. 

• Stänga eller delvis stänga ett tunnelrör och utföra arbetet nattetid.   

Projektering av arbetet är inte utförd, men baserat på tillgänglig kunskap bedöms de 

trafikpåverkande åtgärderna ta ca 4 veckor per tunnelrör att genomföra om trafiken 

stängs av helt under den tid arbetet pågår. Om enbart delar av tunnelrören stängs av så 

bedöms renoveringsarbetet ta ca 6 veckor per tunnelrör. Eftersom det är två tunnelrör 

som skall renoveras och arbetet utförs i ett tunnelrör åt gången bedöms den totala 

arbetstiden bli 8 till 12 veckor. Om arbetet skall genomföras enbart nattetid tar det 

betydligt längre tid.  

Den bästa tiden att utföra renoveringen är under sommarhalvåret då det inte är någon 

risk för längre perioder med minusgrader. Det är dock möjligt att utföra arbetet även 

under vintertid, men det krävs då extra skyddsåtgärder för att arbetet skall kunna 

utföras.  

Arbetet bör planeras 4–6 år i förväg. Det behövs ett år för projektering, därefter skall det 

formaliseras och samordnas med andra verksamhetsområden och detaljplaneras. Exakt 

                                                           
6 En upphandling av provtagning för att fastställa underhållsbehovet är planerad. 
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startdatum då renoveringsarbetena påbörjas behöver vara känt minst ett halvår innan 

de skall påbörjas. Det bedöms inte vara några problem att hitta resurser på 

entreprenadsidan för att utföra själva underhållsarbetet.  

4.1.2.2. Kostnad 

Underhållskostnaden beräknas till 20–80 miljoner kr för renoveringen. Om arbetet skall 

utföras enbart under nattetid så blir kostnaden högre.  

4.1.2.3. Samhällsekonomisk bedömning 

Det tar betydligt kortare tid att renovera Fredhällstunneln jämfört med att renovera 

tätskikten på Essingeleden. Det har därför inte gjorts någon beräkning av 

trafikantkostnader till följd av enbart en renovering av Fredhällstunneln. De 

samhällsekonomiska nyttorna bedöms vara stora om arbetena kan anpassas och 

samordnas med tätskiktsrenoveringen som beskrivits i avsnitt 4.1.1. Eftersom tunnlarna 

ligger i direkt anslutning till trafikplats Fredhäll kan det dock bli ytterligare påverkan för 

trafikanterna eftersom av- och påfarter blir kortare. Det bedöms därför vara en fördel 

om arbetet kan utföras då trafikvolymerna är som lägst, det vill säga under första 

sommaren efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik.  

4.1.3. Underhållsåtgärder på Västerbron och Centralbron 

Som framgår av Figur 6 förväntas Västerbron, Centralbron och broarna vid Slussen 

avlastas då Förbifart Stockholm öppnar för trafik. Under framtagandet av denna rapport 

har det även funnits en dialog med Stockholms stad. Stockholms stad har 

planeringsprojekt som ligger utanför budgetram men som ändå är prioriterade och som 

berör nord-sydliga förbindelser. Här ryms åtminstone Västerbron, Klarastrandsleden, 

Klaratunneln och Vasabron. Trafikkontorets budget för underhållsarbeten sträcker sig 

inte fram till Förbifart Stockholms öppnande.  

I Regionala trafikgruppen7  förs en kontinuerlig dialog om trafikkonsekvenser och 

tidplaner för olika trafikpåverkande projekt för att identifiera risker, möjligheter och 

behov av samordning. Den Regionala trafikgruppen behöver ha ett extra starkt fokus på 

att analysera vilka trafikpåverkande åtgärder som bör göras före respektive efter 

Förbifart Stockholms öppnande och hur man på bästa sätt gemensamt koordinerar de 

olika åtgärderna. Eftersom det tar flera år från planering till genomförande av större 

underhållsåtgärder så bör samordningen ha god framförhållning. 

4.2. Åtgärder för att förbättra framkomlighet för busstrafik 

Nedan presenteras olika åtgärder för att förbättra framkomligheten för busstrafik över 

Saltsjö-Mälarsnittet. Detta är en något omkastad analys, normalt bör en studie av hur 

kollektivtrafiken kan förbättras utgå från resefterfrågan snarare än trafiksystemets 

fysiska utformning. Ett kollektivtrafikkörfält förbättrar även framkomligheten för 

utryckningsfordon.  

Under utredningsarbetet har det förts diskussioner med Trafikförvaltningen vid 

Stockholms läns landsting som i tidigare genomförda studier identifierat att det är 

                                                           
7 I Regionala trafikgruppen ingår representanter från Solna stad, Nacka kommun, Stockholms 
stad, Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Trafikförvaltningen och Trafikverket.  
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viktigt att få till en bra hållplatslösning och anslutning till övriga 

kollektivtrafikförbindelser vid trafikplats Lindhagensplan (framförallt 

tunnelbanestationen Stadshagen). Exakt hur denna anslutning bör göras eller eventuella 

nödvändiga förändringar av gatunätet har inte studerats i denna utredning. 

4.2.1. Kollektivtrafikkörfält på Essingeleden 

Att införa kollektivtrafikkörfält på Essingeleden är en åtgärd som syftar till att förbättra 

framkomligheten för busstrafiken på Essingeleden.  

4.2.1.1. Genomförande 

Att införa kollektivtrafikkörfält på Essingeleden (med befintlig utformning) innebär i det 

alternativ som beskrivs nedan att ett körfält i nordgående riktning, från befintligt 

kollektivtrafikkörfält i Västberga till i höjd med Lilla Essingen, reserveras för 

kollektivtrafik. Denna sträcka är en dimensionerande flaskhals och ett 

kollektivtrafikkörfält medför att framkomligheten för bussar säkerställs. I södergående 

riktning reserveras ett körfält från påfarten från Solnabron till Tomtebodakurvan vid 

den punkt där Essingeleden smalnar av till 3+3 körfält innan påfarten från Tomteboda. 

Sträckor med kollektivtrafikkörfält är markerade med rött i Figur 8. Att fler delsträckor 

inte har busskörfält beror på att det är svårt eller omöjligt att införa på grund av 

väggeometri, det skulle ge upphov till nya flaskhalsar på grund av växlingsströmmar 

eller att det skulle ge obetydlig påverkan på framkomligheten för bussar.  

För att säkerställa att busstrafiken får god framkomlighet under högtrafikperioder skulle 

rampstyrningen i trafikplatserna Västberga, Nyboda, Nybohov och Gröndal behöva 

trimmas. I Tomtebodapåfarten skulle befintlig utrustning för påfartsreglering tas i drift 

för att minska risken för köer och underlätta för bussarna att byta körfält. Figur 9 visar 

utformningen av kollektivtrafikkörfält mellan Solna och Tomteboda. 

 

Figur 8: Körfältens utsträckning vid studerat införande av kollektivtrafikkörfält på Essingeleden. 
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Figur 9: Utformning kollektivtrafikkörfält mellan Solna och Tomteboda. 

4.2.1.2. Kostnad 

Det har inte gjorts några kostnadsberäkningar, men kostnaderna för införandet av själva 

kollektivtrafikkörfältet bedöms vara begränsade. Kostnaden för att införa en bra 

anslutning till det övriga kollektivtrafiksystemet vid trafikplats Lindhagensplan kan vara 

betydande och varierar stort beroende på lösning. 

4.2.1.3. Samhällsekonomisk bedömning 

Ett kollektivtrafikkörfält på Essingeleden innebär ökad trängsel i övriga körfält ger höga 

biltrafikantkostnader som värderas till omkring 350 miljoner kr per år. De höga 

trafikantkostnaderna förklaras av att kapaciteten för övrig biltrafik i princip halveras 

genom Nybodakurvan vilket skapar en flaskhals i trafiksystemet med köbildning på E20 

söderut8. Samtidigt skulle ett kollektivtrafikkörfält ge restidsvinster för busstrafikanter, i 

(ÅF 2012) bedöms dessa motsvara de ökade driftskostnaderna för busstrafik. Detta, 

tillsammans med investeringskostnaden för att skapa en bra anslutning till övrig 

kollektivtrafik vid trafikplats Lindhagensplan, gör att åtgärden bedöms vara 

samhällsekonomiskt olönsam. Eftersom åtgärden även påverkar trafiken på Nord-

sydaxeln kommer även effekterna av åtgärderna för att förbättra framkomligheten för 

busstrafik i Stråk 3 (Gullmarsplan-Solna C) bli lägre än vad som beskrivs i (Stockholms 

läns landsting, o.a. 2017).  

  

                                                           
8 Åtgärden motsvarar ungefärligt att trimma Essingeleden till 3+3 körfält med den skillnad att 
flaskhalsen istället uppstår innan Nybodakurvan där trafiken mot Essingeleden väver ihop. 
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4.2.2. Bussprioritering på Essingeleden 

Bussprioritering på Essingeleden syftar precis som ”Busskörfält på Essingeleden” (se 

avsnitt 4.2.1) till att förbättra framkomligheten för busstrafik, samtidigt som 

framkomligheten för övrig vägtrafik inte påverkas lika mycket.  

4.2.2.1. Genomförande 

 

Figur 10: Prioriterade körvägar för kollektivtrafiken. 

För att undvika att det skapas en flaskhals för norrgående trafik vid Nybodakurvan har 

ett alternativ med bussprioritering och alternativ busslinjedragning studerats. Detta 

alternativ innebär att bussarna svänger av E4 vid Västberga till Södertäljevägen i 

riktning mot Liljeholmen. Bussarna skulle då gå via Södertäljevägen-Liljeholmen-

Hägerstensvägen tillbaka till Essingeleden via trafikplats Nybohov. För att möjliggöra en 

bussprioriterad uppfart behöver påfartsrampen beddas till två körfält varav ett skulle 

vara kollektivtrafikkörfält med bussprioriterad rampstyrningssignal.  

Södertäljevägen planeras att omvandlas från en trafikled till urban miljö (se 

(Exploateringskontoret 2018)). Om det i samband med detta finns möjlighet att anpassa 

Södertäljevägen så att bussarna från Huddinge kan göra en vänstersväng redan vid 

Hägerstensvägen skulle det möjliggöra en mer direkt rutt som inte går via Liljeholmen.  

I södergående riktning är avfarten vid trafikplats Nybohov redan breddad till två körfält 

och ett av dessa skulle kunna reserveras för kollektivtrafik till Hägerstensvägen. Vid 

Södertäljevägen finns idag möjlighet att svänga höger i riktning mot Huddinge. Skulle 

behovet finnas finns också möjligheten för södergående busstrafik att trafikera 

Liljeholmen via Södertäljevägen.  

Från Solnabron till Tomteboda antas samma åtgärder som i alternativet med busskörfält 

i avsnitt 4.2.1.  

4.2.2.2. Kostnad 

Det har inte genomförts några kostnadsbedömningar för att genomföra de åtgärder som 

krävs för bussprioritering av kollektivtrafik på Essingeleden, men liksom för att införa 

ett kollektivtrafikkörfält (se avsnitt 4.2.1) bör kostnaderna, med undantag för att skapa 

en bra anslutning till övrig kollektivtrafik vid Lindhagensplan, vara relativt begränsade. 
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Breddningen av påfartsrampen kräver inte några större ingrepp i sidoområdet varför 

kostnaden för breddningen bedöms vara relativt låg. 

4.2.2.3. Samhällsekonomisk bedömning 

Åtgärden bedöms ge liten påverkan på biltrafiken. Den totala trafikantnyttan beror 

därför huvudsakligen på hur många bussresenärer som skulle resa på denna sträcka, hur 

stora deras restidsvinst skulle bli, kostnader för att driva trafiken samt 

investeringskostnader för en anslutning till övrig kollektivtrafik vid trafikplats 

Lindhagensplan.  

I samband med möte med Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting noterades 

att omvägen för bussarna via Liljeholmen inte var optimal och förmodligen skulle en 

sådan lösning resultera i att sträckan Huddinge-Solna delas upp i två linjer, Huddinge-

Liljeholmen respektive Liljeholmen-Solna. Jämfört med alternativet med 

kollektivtrafikkörfält i avsnitt 4.2.1 innebär också denna utformning utöver fler byten 

och längre resväg även sämre komfort för resenärerna eftersom det blir fler svängar, 

inbromsningar jämfört med att körvägen är längs Essingeleden hela vägen.  

4.2.3. Busskörfält på innerstadsbroarna 

Åtgärder för framkomlighet för busstrafik på innerstadsbroarna över Saltsjö-

Mälarsnittet har inte studerats i denna rapport. Mer information om hur busstrafiken på 

Nordsyd-axeln kan förbättras finns beskrivet i projektet ”Grönt ljus Stombuss” 

(Stockholms läns landsting, o.a. 2017).  

4.3. Alternativ användning av trafiksystemet  

4.3.1. Återgår till tre körfält i vardera riktningen på Essingeleden 

I samband med att Södra länken skulle öppna för trafik justerades körfältsindelningen 

på Essingeleden från tre till fyra körfält per riktning. Genom att ta vägrenen i anspråk 

och göra körfälten smalare så var det möjligt att öka på med ett körfält så att 

Essingeleden fick fyra körfält per riktning (två körfält till/från E4 söder om Nyboda 

trafikplats och två körfält från Södra länken). Detta medförde att kapaciteten ökade och 

köerna på Essingeleden minskade.  

4.3.1.1. Genomförande 

Att ändra tillbaka Essingeleden till 3+3 körfält skulle innebära att körfältsindelningen 

återställdes till så som det var i början av 2000-talet innan Södra länken öppnade för 

trafik. Detta skulle innebära återinförande av vägren och rekommenderade 
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körfältsbredder vilket medför ökad redundans i trafiksystemet, minskad sårbarhet och 

förbättrad framkomlighet för utryckningsfordon.  

4.3.1.2. Kostnad 

Det har inte genomförts några kostnadsberäkningar, men kostnaden för att ändra 

körkostnadsindelningen bedöms vara låg.  

4.3.1.3. Samhällsekonomisk bedömning 

Att ändra körfältsindelningen till 3+3 körfält skulle öka de generella restiderna. 

Samtidigt så bedöms de dagliga variationerna i restid kunna minska något eftersom 

fordon som av någon anledning behöver stanna kan nyttja vägrenen. Totalt bedöms 

dock de generella restiderna öka betydligt eftersom nuvarande utformning är anpassad 

till att två körfält från E4 söder om Nybodakurvan går ihop med två körfält från Södra 

länken. Om Essingeleden justerades till 3 körfält per riktning skulle det bli betydande 

köbildning där trafiken väver samman, och det finns stor risk att köerna skulle bli längre 

och sträcka sig in i Södra länken. Den totala samhällsekonomiska trafikantkostnaden 

bedöms bli i storleksordningen 350 miljoner kr per år.  

Åtgärden bedöms inte vara samhällsekonomiskt lönsam. 

4.3.2. Körfält prioriterade för tung trafik på Essingeleden 

En möjlighet att öka den totala samhällsekonomiska nyttan av ett eventuellt 

kollektivtrafikkörfält på Essingeleden som beskrivits i avsnitt 4.2.1 vore att tillåta att 

även godstrafik fick tillåtelse att använda det. Avsikten är att detta skulle bidra till ökad 

framkomlighet och bättre nyttjande av existerande infrastruktur. Bedömningen är att 

framkomligheten för busstrafiken skulle vara fortsatt god9, samtidigt som 

framkomligheten för godstrafik och restiderna i de övriga körfälten förbättras jämfört 

med ett alternativ med ett körfält avsett för enbart busstrafik. Ett körfält prioriterat för 

tung trafik förbättrar även framkomligheten för utryckningsfordon.  

En effekt av att ge godstrafik prioriterat körfält på Essingeleden skulle vara att en del av 

godstrafiken flyttas från Centralbron, vilket skulle minska den tunga trafiken i innerstan. 

En negativ effekt kan dock vara att vissa godstransporter väljer Essingeleden istället för 

Förbifart Stockholm.  

Det pågår studier, se (Lindkvist, o.a. 2018), av att ge godstrafik som bidrar till 

övergripande måluppfyllnad för hållbara transporter tillträde till prioriterade körfält. Att 

enbart ge ett urval av fordon tillträde till kollektivtrafikkörfält kräver att det tas fram en 

teknisk lösning som stödjer detta och någon form av efterlevnadskontroll. Den tekniska 

lösningen bedöms inte vara det största hindret för implementering. Istället lyfts 

organisatoriska, juridiska och politiska frågor fram som de största utmaningarna. De 

legala utmaningarna beskrivs även fram i (Sustainable innovation 2017):   

Användningen av kollektivtrafikkörfält regleras i Trafikförordningen (1998:1276). 

Där anges (8 kap. 2 §.) I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl. får 

endast fordon i linjetrafik föras samt, om körfältet eller körbanan är beläget till 

höger i färdriktningen, cykel och moped klass II. … Vidare får lokala trafikföreskrifter 

                                                           
9 Enligt (Trafikverket 2017b) tabell 13 är andelen tung trafik på Essingeleden ca 5%.  
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för en viss väg/vägsträcka eller för samtliga vägar inom ett visst område meddelas 

om avvikelser från bestämmelserna i förordningen. Det är vanligt förekommande 

att de lokala föreskrifterna tillåter att taxi och andra bussar än linjebussar får köra i 

kollektivtrafikkörfälten längs vissa angivna sträckor. I vissa fall tillåts även 

motorcyklar. 

Då denna rapport skrivs finns det såväl tekniska som juridiska hinder att ge godstrafik 

tillåtelse att använda ett eventuellt körfält på Essingeleden, åtminstone om enbart 

godstrafik som uppfyller vissa krav skall få tillträde till ett specifikt körfält.  
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5. Slutsatser och rekommendationer 

5.1. Stängningsstrategi för Förbifart Stockholm  

Innan det fattas beslut om åtgärder bör Förbifart Stockholms stängningsstrategi 

beaktas. Stängningsstrategin är under framtagande och avser att beskriva hanteringen 

av planerade åtgärder som påverkar framkomligheten (till exempel drift och underhåll) 

och oplanerade händelser (till exempel olyckor). 

5.2. Underhållsåtgärder 

De underhållsåtgärder för Essingeleden som utvärderats i denna rapport är renovering 

av tätskikten och tunnlar. Båda åtgärderna bedöms vara nödvändiga att utföra inom en 

snar framtid och påverkar trafikanterna i hög utsträckning under tiden de utförs. Den 

genomförda utredningen visar att det vore önskvärt att utnyttja den frigjorda 

kapaciteten på Essingeleden till underhållsåtgärder av såväl tätskikt som tunneln vid 

Fredhäll så snart som möjligt efter att Förbifart Stockholm öppnat för trafik. Det behövs 

dock fördjupade studier och provtagning för att bedöma exakt vilka underhållsåtgärder 

som skall genomföras och hur lång tid det tar att genomföra dessa. Vidare behöver det 

studeras hur arbetet skall utföras för att optimera underhållet samtidigt som de negativa 

trafikanteffekterna minimeras. Eftersom underhållsarbetena bör planeras 4–6 år i 

förväg bör detta arbete påbörjas inom en snar framtid. Det rekommenderas också att 

Trafikverket bevakar och samordnar underhållsarbetet med Stockholms stads behov av 

renovering av de centrala broarna och Söderledstunneln.    

5.3. Förbättrad framkomlighet för busstrafik  

Analyserna visar att ett kollektivtrafikkörfält på Essingeleden innebär stor påverkan på 

framkomligheten för övrig vägtrafik. Åtgärden bedöms inte vara samhällsekonomiskt 

lönsam. I vissa fall finns även risk för att köerna sprider sig ut till de vägar som leder 

mot Essingeleden och ökad trafik på alternativa rutter, bland annat nord-sydaxeln som 

identifierats som ett stråk lämpligt för ett utvecklat stombussnät enligt det arbete som 

genomförts inom ramen för ”Grönt ljus stombuss”. Framför allt påverkas Stråk 1 och 3 

som har mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet (Stockholms läns landsting, o.a. 

2017). 

Att införa bussprioritering via Liljeholmen som beskrivits i avsnitt 4.2.2 skulle innebära 

förbättrad framkomlighet för busstrafik på Essingeleden och liten påverkan på övrig 

vägtrafik. Om åtgärden är samhällsekonomiskt lönsam är därför beroende av 

linjenätsutformningen och om bussresenärernas restidsvinster är större än de ökade 

driftskostnaden och eventuella investeringskostnader för att skapa en bra anslutning till 

övrig kollektivtrafik vid trafikplats Lindhagensplan.  
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5.4. Alternativ användning av trafiksystemet 

Att återgå till att ha 3+3 körfält på Essingeleden skulle medföra ökad trängsel och 

minskad framkomlighet på Essingeleden. Åtgärden bedöms vara samhällsekonomiskt 

olönsam.  

Då denna rapport skrivs finns det såväl tekniska som juridiska hinder att ge tung trafik 

tillåtelse att använda ett eventuellt körfält på Essingeleden, åtminstone om enbart 

godstrafik som uppfyller vissa krav skall få tillträde till kollektivtrafikkörfältet.  

5.5. Trängselskatt 

I de analyser som genomförts i denna rapport har trängselskatten på Essingeleden 

antagits komma att förändras i enlighet med de beslut som fattats (se avsnitt 1.4). Enligt 

(Trafikverket 2017a) tar det ca fyra år att analysera, föreslå, besluta och genomföra 

förändringar av trängselskatten. Det vore därför lämpligt att ungefär fyra år innan 

öppnandet av Förbifart Stockholm göra en fördjupad utredning om nivån på 

trängselskatten på Essingeleden och om den bör förändras efter att Förbifart Stockholm 

öppnar för trafik. En förändring av trängselskatten kan påverkas av andra åtgärder som 

genomförs, till exempel underhållsåtgärder eller införande av prioriterade körfält.    

  



  30 
 

6. Referenser  

 
Exploateringskontoret (2018). ”Utveckling av Södertäljevägen – från trafikled till urban 

miljö. Utredningsbeslut.” Tjänsteutlåtande, Dnr nr E2018-0156.  

Lindkvist, Hannes, Emelie Klasson, Sönke Behrends, Ivan Sanchez-Diaz , Ma Xiaoliang, 

Jin Junchen, Maria Börjesson, och Catrin Wallinder (2018). ”Ring road logistics - 

efficient use of infrastructure.” 

Stockholms läns landsting, Trafikverket, Nacka kommun, Solna stad, och Stockholms 

stad (2017). ”Åtgärdsvalsstudie, Förbättrad framkomlighet i stomnätet, Stråk 1 

Norra Sköndal-Gullmarsplan Stråk 2 Nacka-Slussen Stråk 3 Gullmarsplan-Solna 

C Sammanfattande rapport.” 

Sustainable innovation (2017). ”Godstransporter i kollektivtrafikkörfält.” 

Sweco (2018). Validering och känslighetsanalyser av Sampers för Stockholm- baserat 

på basprognos 2016-04-01.  

Sverigeförhandlingen (2017). ”Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm.” 

Trafikverket (2018). Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för 

transportsektorn: ASEK 6.1. Kapitel 7 Värdering av kortare restid och 

transporttid.  

Trafikverket (2017a). Hur kan trängselskatten förändras i Stockholmsregionen? 

Underlag till Sverigeförhandlingen. Sammanfattning av arbetsmaterial, version 

12 juni 2017.  

Trafikverket (2017b). ”Trängselskatten i Stockholm förändrades 1 januari 2016. Vilka 

effekter fick förändringen? Rapport 2017:123.” 

WSP (2015). ”Kollektivtrafik på Essingeleden, en översiktlig bedömning av hur trängsel 

och restider skulle påverkas.” 

WSP (2019). ”Validering av prognosmodell för analyser av Förbifart Stockholm mm.” 

ÅF (2012). ”Busstrafik på Essingeleden, Trafikanalys av enskilda busslinjer via 

Essingeleden samt analys av möjligt trafikupplägg.” 

Utöver den närmaste arbetsgruppen på Trafikverket har även diskussioner förts med 

Amanda Baumgartner (Stockholms stad), Robin Billsjö (Stockholms stad), Mikael 

Eriksson (SLL), Magnus Fransson (Stockholms stad), Astrid Hathorn Buhre (SLL), Adriano 

Maglica (Trafikverket), Jimmy Magnusson (Trafikverket) och Otto Åstrand (Trafik 

Stockholm).   



  31 
 

  



  32 
 

 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

 

www.trafikverket.se 


