
Kollektiv-
trafiken på 
Förbifart 
Stockholm

-Varför blir det så få resenärer och 
hur gör vi den mer attraktiv?

Seminarium
Tid: Fredagen den 16 april, kl 9-16
Plats: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41

Ungefär 10 000 personer per dag kommer enligt SL och Vägverket att resa med 
Förbifart Stockholms busstrafik. Det kan jämföras med de cirka 140 000 fordon 
som förväntas trafikera leden varje dygn. Det ger en kollektivtrafikandel betydligt 
under 10 procent, vilket är mycket lågt för Stockholmsområdet. Varför vill så få åka 
kollektivt på Förbifarten? Vad krävs för att få upp resandetalet? Och på vilket sätt 
kan en bra kollektivtrafik på och i anslutning till Förbifarten bidra till regionens 
utveckling?  

Välkommen till en spännande dag om hur vi kan minska trängsel och förbättra 
miljön genom bättre kollektivtrafik på och i anslutning till Förbifart Stockholm.

Anmäl dig genom att skicka namn, arbetsplats/organisation samt e-postadress 
till info@kollektivtrafikant.nu. Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariet anordnas av resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm 
www.kollektivtrafikant.org med stöd av Vägverkets stöd till ideella organisationer

Vänd för att se fullständigt program  

Foto: Kecko / www.flickr.com

mailto:info@kollektivtrafikant.nu


PROGRAM
08.30 – 09.00 Registrering

09.00 – 09.10 Moderator Anna Gustafsson, Svenska Dagbladet, hälsar välkomna

09.10 – 09.40 Per Ekberg, biträdande planeringschef SL
Hur ser SLs planer för busstrafiken på Förbifarten ut?

Hur tänker SL när man planerar för en attraktiv busstrafik på Förbifarten? Vilka linjer blir välfyllda och vilka bussar 
kommer att gapa tomma? Hur tätt kan man köra trafiken och hur påverkar busstrafiken på Förbifarten andra 
delar av SL-trafiken? 

09.40 – 10.10 Mikael Sundström, ordförande i Kollektivtrafikant Sthlm
Varför vill så få resa kollektivt på Förbifart Stockholm?

Både ledande politiker och Vägverket framhåller Förbifart Stockholm som en viktig investering för 
kollektivtrafiken. Men är det verkligen sant? Varför blir resandetalet i så fall så lågt? 

10.10 – 10.30 Fikapaus

10.30 – 11.10 Jonas Eliasson, professor på Centrum för transportstudier, KTH
Nya miljöavgifter för biltrafiken hur påverkar det trängseln på Förbifarten och behovet av ny 
kollektivtrafik?

Enligt miljömålen för Stockholmsöverenskommelsen och den nya regionplanen måste vägtrafikens utsläpp minska 
kraftigt till 2030. Förutom en snabb teknikutveckling krävs att trafikökningarna pressas tillbaka genom 
ekonomiska styrmedel. Men hur skulle kraftig ökade trängselavgifter eller zonavgifter påverka trafiken på 
Förbifarten? Och hur påverkas behovet av kollektivtrafik när det blir dyrare att köra bil? 

11.10 – 11.40 Per Kågeson, forskare och konsult inom trafik- och miljöområdet
Är Bus Rapid Transit en lösning för Förbifarten?

Tunnelbana på gummihjul, kan det vara lösningen för att göra Förbifartens kollektivtrafik mer attraktiv? Med ett 
BRT-system kan Förbifarten få ett kapacitetsstarkt bussystem och genom att låta busstrafiken vika av i egna 
tunnlar träffar man de tunnelbane- och pendeltågshållplatser som Förbifarten missar.

11.40 – 12.10 Rolf Alm, Bombardier Transport
Spår mellan de regionala kärnområdena vad är en lämplig lösning?

Med ett invånarantal på upp mot 100.000 personer i flera de framtida regionala kärnorna finns trafikantunderlag 
för att binda ihop dessa med spårtrafik. Men vilken typ av spår pratar vi om – spårvagn, automatbana eller 
tunnelbana? 

12.10 – 13.00 Lunch *

13.00 – 13.40 Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör, Trafikverket
Hur planerar det nya Trafikverket?

Den 1 april startar det nya Trafikverket. Hade ett samlat trafikverk gjort andra prioriteringar i arbetet med 
förbättrade nord-sydliga förbindelser än vad Vägverket gjorde? Hur kommer det nya trafikverket arbeta för öka 
kollektivtrafikresandet och hur påverkas detta av Förbifarten 

13.40 – 14.20 Alexander Ståhle, konsult och forskare i stadsbyggnad, Spacescape
Kollektivtrafikens betydelse för utvecklingen av regionala stadskärnor

Transit Oriented Development (TOD) är en bred och internationell rörelse för hållbara och attraktiva städer med 
hög livskvalitet. Detta är även ledorden för utvecklingen av Stockholms tyngdpunkter och regionala stadskärnor. 
Vilka krav innebär det för kollektivtrafiken?

14.20 – 14.40 Fikapaus

14.40 – 15.20 Joanna Dickinson, trafikkonsult, Trivector
Så skapar vi en attraktivare kollektivtrafik på Förbifart Stockholm

Hur kan Förbifart Stockholm utvecklas för en attraktivare kollektivtrafik som binder samman viktiga knutpunkter 
och bidrar till att skapa attraktiva regionala stadskärnor? Vad händer om kollektivtrafiken får större plats i 
Förbifartens tunnlar – blir det trängre för bilarna eller kan kollektivtrafiken avlasta vägnätet?

15.20 – 16.00 Paneldebatt

* Lunchmöjligheter finns i direkt anslutning till ABF-huset, men bekostas av seminarieåhörarna själva


