
 
 

Så kan vi bygga en mer attraktiv och hållbar 
kollektivtrafik på vatten i Region Stockholm 



Anna Höjer 

VD Transdev Sverige AB

Stockholm växer. Befolkningen ökar och huvudstadsregionen är attraktiv  

för såväl turister som företagsetableringar och det märks – inte minst genom 

trängseln på vägarna och i kollektivtrafiken. 

I spåren av pandemin behöver alla aktörer bidra för att möta resenärernas 

förväntningar och klara hållbarhetsmålen med de resurser som ger mest värde 

per investerad krona. Stockholms historia är starkt förknippad med vattenvägarna 

men när spårvagnar, bussar, tunnelbana och pendeltåg med hög kapacitet gjorde 

entré fick persontransporter till sjöss en allt mindre roll i samhällsplaneringen. 

Förutsättningarna för hållbar sjötrafik har förbättrats och vi tycker att det är dags 

att se vattenvägarna som en tillgång. För att minska trängseln och samtidigt klara 

klimatmålen kan sjötrafiken spela en viktig roll.  

Förord

Vilka är vi?  

Vi är ett av världens största mobilitets- 

företag med 83 000 medarbetare runt  

om i världen. Vi driver båttrafik i Stockholms 

skärgård och Mälaren på uppdrag av 

Waxholmsbolaget och SL med vårt rederi 

Blidösundsbolaget. Vi har också erfarenhet  

av skärgårds- och älvtrafiken i Göteborg  

med vårt rederi Styrsöbolaget och kör 

pendelbåtar i Sydney, Australien och flera  

städer i Frankrike som Nantes och Toulon.
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“
För att nå vår vision behöver sjötrafiken utvecklas.  

Därför har vi tagit fram förslag som syftar till att  

etablera en hållbar och effektiv sjötrafik redan  

till 2030 och stärka regionen under lång tid framöver.  

Vi vill vara en ledande omställningsaktör som visar  

vägen för hur kollektivtrafik till sjöss kan bli kronan  

på verket i ett hållbart kollektivtrafiksystem i  

Stockholm. Se detta som vårt bidrag till en fortsatt 

regional utveckling.



Nya förutsättningar för kollektivtrafik till sjöss

Nya förutsättningar för kollektivtrafik till sjöss
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Förutsättningarna för kollektivtrafik på vatten 

har förändrats radikalt under de senaste tio åren. 

Sådant som förr var uppenbara nackdelar hos 

sjötrafiken, har vänts till fördelar. 

Restid har fått en ny innebörd för resenärerna.  

Våra erfarenheter från både Göteborg och 

Stockholm visar att hög komfort, service 

och möjlighet att arbeta under resan skapar 

stora mervärden för resenärerna. Dagens och 

framtidens sjötrafik har potential att bli ett 

attraktivt alternativ till bilen.

Omställningen till fossilfrihet ger ytterligare 

fördelar.  

Redan idag kan vi köra på förnybara bränslen  

och lösningar för hybriddrift och elektrifiering 

blir allt vanligare. Ett kostnadseffektivt sätt att 

uppgradera det befintliga tonnaget förutom 

elektrifiering är hybriddrift i kombination med 

förnyelsebart bränsle med efterbehandling av 

avgaser. Vi har genomfört en miljöanalys som 

visar att kollektivtrafik till sjöss redan idag har 

en mindre miljöpåverkan jämfört med resor 

som görs med bil längs samma sträcka. Om alla 

inblandade aktörer samverkar kan omställningen 

till en helt fossilfri flotta för kollektivtrafik i 

Stockholm gå fort. Vi tror starkt på en sådan 

framtid.

Pendelbåtstrafiken är en ounyttjad potential.  

Inför beslut om nya linjer finns i regel inget 

jämförbart alternativ, vilket innebär att det är 

svårt att avgöra hur beläggningen kommer att 

se ut. Våra samlade erfarenheter, till exempel av 

pendelbåtstrafik i Sydney och Stockholm och 

integrering av sjötrafiken i Göteborg, pekar dock 

på att nya pendellinjer kan bli mycket populära,  

förutsatt rätt turtäthet, goda anslutningar och 

väl fungerande hållplatser. Vi anser därför att det 

finns skäl för att utveckla fler linjer. 

Bilden av sjötrafiken är föråldrad.  

Den bygger på bristande underlag och hindrar 

utvecklingen av god trafikförsörjning året om. 

Ofta orsakar den låga turtätheten på vintern  

att man väljer bort skärgården för boende 

eftersom vardagsplaneringen försvåras.  

Vår erfarenhet från Göteborg är att skärgårds-

trafiken är efterfrågad och att hög turtäthet  

året om ger ökat resande. 



Låga utsläpp 

En av orsakerna till att sjötrafik ofta förbises i 

planering av kollektivtrafik är att den uppfattas 

som både miljöpåverkande och dyr. För att 

undersöka detta har IVL Svenska miljöinstitutet 

jämfört bil- och båttrafik.  Jämförelsen är baserad 

på data från 2019-års trafik på pendelbåtlinje 89 

mellan Ekerö och Klara Mälarstrand och utsläppen 

för samma sträcka med bil. 

Analysen visar att utsläppen av koldioxid från  

linje 89 var en fjärdedel så stora som utsläppen 

från motsvarande bilpendling. Detta trots att  

M/S Rex, som bryter is på vintern, är en båt  

som byggdes 1937 och kördes på en mix av  

diesel och biodiesel (M/S Rex hybridiserades  

2020 och går sedan dess på el och biodiesel).

Utsläppen av kväveoxider, NOx, är ungefär 

likvärdiga, jämfört med dagens bilpark,  

medan partikelutsläppen från motorer är  

omkring tio gånger så stora för fartygen.  

Detta måste dock sättas i relation till 

mikroplastpartikelutsläppen från däck- och 

vägslitage som enligt, forskningsrapport från VTI 

och Chalmers,  sannolikt tar mycket lång tid att 

bryta ner.

Ett mer hållbart alternativ än många tror

Transporttyp Utsläpp (g/pkm)

C0
2
-ekv NOx SOx

Partiklar 
(motor- 
utsläpp)

Rex Diesel/HVO-drift 46,2    0,42 0,00014   0,03 

Rex 50 %Diesel/
HVO-drift &  
50 % eldrift

24,42 0,21 0,0022 0,01 

Rex 100 % eldrift 2,78 0,00 0,0045 –   

Sunnan Diesel/HVO-
drift

38,77 0,36 0,0001 0,03 

Personbil  
(genomsnittsbil)

185,84 0,39 0,0004 0,00 

Elbil 2,42 0,01 0,0039 –  
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Figur 1  Utsläpp koldioxidekvivalenter M/S Rex  
(fyllnadsgrad  25%) jämfört med ett genomsnitt av bilparken  
(fyllnadsgrad 1,13 personer/fordon). 

Tabell 1  Utsläpp till luft från existerande båttyper på Linje 89  
(Rex och Sunnan) medelbilparken samt olika elektrifieringsscenarier.

Utsläpp Linje 89 2019 CO2e
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Ett mer hållbart alternativ än många tror

Möjlighet för ökad  hållbarhet  

På samma sätt som den vägburna kollektivtrafiken 

har konverterats till fossilfritt, sker en liknande 

utveckling inom sjötrafiken. Då existerande 

fartyg, till skillnad mot bussar och bilar, löpande 

uppgraderar sina drivlinor kan konvertering  

av hela fartygsflottan åstadkommas mycket 

snabbare än för bilflottan.

För att analysera hur en alltmer fossilfri  

flotta står sig mot landburen biltrafik har vi  

räknat på ett scenario där fartygen i allt högre 

grad blir elektrifierade för linje 89. I scenariot 

hybridiseras existerande fartyg till 2025 och 

helelektrifierade fartyg som kan användas 

för kortare sträckor upphandlas till 2025. 

2030 räknar vi med att teknikutvecklingen 

möjliggör helelektrifierade fartyg även på längre 

sträckor. Vi antar att en komplett elektrifiering 

av bilparken har åstadkommits först efter 

2045, i enlighet med tillgängliga prognoser. 

Skillnaden i konverteringshastighet mellan 

fartygsflottan och bilflottan gör att det under de 

närmaste 15 åren finns stor potential att minska 

persontransporternas klimatpåverkan genom 

att flytta bilpendlare till båt – även om bägge 

transportslagen elektrifieras.

Med hybridiserade eller helt elektrifierade drivlinor 

kan vi även ta bort en del eller hela de resterande 

lokala utsläppen av kväveoxider (NOx) och andra 

partiklar från fartygen. Kvar blir endast utsläppen 

som genereras vid elproduktionsanläggningarna.

Då infrastrukturen som behövs för fartyg i 

princip är försumbar jämfört med byggande och 

underhåll av vägar och spår kommer den totala 

miljöpåverkan från båttrafik att vara klart lägre än 

landburna alternativ. Partikelutsläpp från väg- och 

däckslitage är ett annat exempel på miljöpåverkan 

som vägburen trafik har och som elektrifieringen 

inte kommer att lösa. Väg- och däckslitage är 

idag oreglerat och kan vara upp till 1000 gånger 

större än de tillåtna partikelutsläppen från bilars 

avgasutsläpp.



Andel eldrift

År Båt 1 Båt 2 Båt 3
Flottan 
medel

Bilar 
medel

2019 0% 0% 0% 0% 0%

2021 50% 0% 0% 17% 2%

2025 50% 50% 100% 67% 20%

2030 100% 100% 100% 100% 45%

2035  100%  100%  100% 100% 95%

2045
100% 100% 100% 100% 100%

Tabell 2  Elektrifieringsscenario där 2/3 delar av flottan är hybridiserad 
och en tredjedel helt elektrifierad 2025 för att nå full elektrifiering 
2030 då även långa rutter kan köras helt på el.
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Figur 2  Utsläpp koldioxidekvivalenter M/S Rex (fyllnadsgrad  25%) jämfört 
med ett genomsnitt av bilparken  (fyllnadsgrad 1,13 personer/fordon). 
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Kostnader idag 

Många uppfattar sjöfarten som dyr.  

Dock visar det sig ofta att det är skillnader 

i beräkningsmodellerna som utfaller till 

sjötrafikens nackdel, till exempel inköpskostnad, 

livslängd, och infrastrukturkostnader, samt 

bristfällig modellering av resandeefterfrågan. 

Om de bakomliggande antagandena görs 

trafikslagsneutrala förändras kostnadsbilden 

avsevärt. Till exempel visar ett nyligen  

genomfört mastersarbete på KTH att  

båtpendling är klart kostnadseffektivare än  

buss. Bussen är då hela 84 procent dyrare 

än båten, om man beräknar nuvärdet till 

totalkostnaden över livscykeln med hänsyn  

taget till infrastrukturkostnader för bägge 

trafikslagen (De Jong et al, 2019). 

Vad kostar det i morgon? 

Den snabba tekniska utvecklingen av  

batterier leder till sjunkande kostnader för  

eldrift. I en nyligen publicerad 

livscykelkostnadsanalys från KTH beräknas 

en elektrisk drivlina som upp till 30 procent 

mer kostnadseffektiv än motsvarande drivlina 

bestående av förbränningsmotor som körs på 

MK1 diesel (Goel and Wadelius, 2021). Om man 

dessutom räknar med de samhällsekonomiska 

kostnaderna för koldioxidutsläpp (7 kr/kg CO2) 

som används i Trafikverkets beräkningar blir 

eldrift hela 48 procent mer kostnadseffektiv. 

Ett mer hållbart alternativ än många tror



Våra förslag

Vår vision är en hållbar och fossilfri sjötrafik,  

fullt integrerad i kollektivtrafiksystemet,  

som erbjuder ett konkurrenskraftigt alternativ  

till bilen och avlastar kollektivtrafiken på land.  

Vi är övertygade om att vi kan uppnå den  

visionen. Förutsättningarna finns redan på  

plats. Det som saknas är att alla aktörer i  

regionen beslutar sig för att göra gemen- 

samma insatser för att ta tillvara på dem.

 För att kunna nå visionen för en attraktiv  

och integrerad sjötrafik behövs ett bra utbud. 

Det uppnås genom:

1.   Samplanering för integration

2.  Utveckla väl fungerande noder

3.   Etablera nya linjer

4.   Utveckla klimatsmarta fartyg

Våra förslag
Förslag 1: Samplanering för integration 

Trafikslagen ska kunna samplaneras och utvecklas 

gemensamt. Vi föreslår att kollektivtrafik till sjöss 

jämställs med tunnelbana, pendeltåg, buss och 

lokalbanor, med nya effektiva anslutningar och 

samma gemensamma taxa i hela systemet.

 Integreringen av sjötrafiken i kollektivtrafiken är 

grunden för att dra nytta av de fördelar som den 

kan ge. Utöver positiva klimat- och miljöeffekter, 

ser vi följande fördelar för Stockholms 

transportinfrastruktur:

–  Minskad trängsel på vägarna för bil- och 

busstrafik.

–  Fler alternativ avlastar kollektivtrafikens  

stora trafikstråk.

–  Ytterligare ett trafikslag minskar systemets 

sårbarhet.

–  Infrastrukturen är till stor del gratis, underhållsfri 

och underutnyttjad.
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–  En ökad kundnöjdhet i kollektivtrafiken, den är 

högst i sjötrafiken.

 Vid sidan av en förbättrad kollektiv- och vägtrafik, 

skapas även andra värden:

–  På sikt kan områden nära bra hållplatslägen få 

nya förutsättningar för att exploateras och få 

nya funktioner. 

–  Fler får möjlighet att jobba från fritidshuset, en 

frihet som många kommer att ta för given efter 

pandemin. Detta kan leda till att skärgården 

utvecklas till en urban landsbygd som blir 

levande under större del av året.

–  Skärgården och sjönära lägen blir mer 

lättillgängliga – fler stockholmare kan upptäcka 

och turista hemma, i stället för att flyga 

utomlands.

 



Förslag 2: Utveckla väl fungerande noder 

Idag är kraven på en busshållplats och en 

brygga (noder och replipunkter i den regionala 

planeringen) helt olika. Så ska det inte vara. För 

oss är en brygga synonymt med en hållplats. 

Bra och trygga hållplatser är avgörande  

för all kollektivtrafik. Detsamma gäller för 

kollektivtrafik på vatten. 

Grundläggande kriterier är att väderskydd, 

belysning, skyltning och tillgänglighetsanpassning 

finns. Dessvärre är det i dagsläget inte givet att 

dessa uppfylls. Faktum är att många av de bryggor 

vi trafikerar har stora brister. Detta är ett problem 

som vi är villiga att lösa tillsammans med Region 

Stockholm, kommuner och övriga intressenter. 

För att större noder ska fungera behövs mer 

än så. En nod ska vara en bytespunkt mellan 

olika färdmedel och samplaneringen mellan 

dessa behöver vara genomtänkt. Fysiskt måste 

annan kollektivtrafik ligga inom kort avstånd 

från bryggan. Helst av allt ska sjöhållplats 

och busshållplats vara synliga från varandra 

och skyltningen behöver vara tydlig, så att 

resenärerna hamnar rätt direkt. Tidsaspekten är 

också viktig – ju kortare väntetid i ett byte, desto 

bättre. Likväl är parkering viktigt, särskilt vid de 

noder och replipunkter som fångar upp resenärer 

som bor i områden som är svåra att försörja  

Våra förslag

med effektiv kollektivtrafik på land. 

Noder behöver också ha en relativt hög 

servicenivå. Till exempel är tillgång till upp- 

värmd vänthall, toalett och kioskförsäljning viktigt 

att tillgodose. Därtill är bemanning  

och/eller trygghetsvärdar bra för att skapa  

en lugn miljö för resenärerna. Självklart är  

nodens läge också viktigt – ju mer närliggande 

service, till exempel butiker, restauranger  

och apotek, desto bättre. Hållplatsen Stenpiren  

i Göteborg är ett exempel på en bra nod,  

som utvecklats av Västtrafik tillsammans  

med Göteborgs stad och operatörerna.
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De större noder som idag är i drift  

finns i  Vaxholm, Ropsten, Strömkajen, 

Nybrokajen, Stadshuskajen och Slussen.  

Dessa fyller till viss del de kriterierna vi  

listar, men kan behöva utvecklas i olika 

utsträckning. Till exempel  saknar flera  

av dem vänthall och service. Vissa saknar  

enkelt byte till annan kollektivtrafik. 

De flesta större noderna ligger i  

Stockholms innerstad. Vi anser att flera  

av de befintliga noderna behöver  

utvecklas och att nya noder kan etableras  

på strategiska lägen både i  och utanför 

innerstaden för att ge stöd åt den  

regionala planeringen och Stockholms  

utveckling. 

Här är några förslag på 

platser där befintliga 

bryggor kan utvecklas  

till nya, strategiskt  

viktiga noder: 

     Gåshaga brygga 

     Munkbrohamnen

     Alviks brygga

     Solna strand

Vad är en bra nod?

En bra nod måste upplevas som trygg 

och ha bra belysning. Väderskydd och 

tydlig skyltning är också viktigt. Ju bättre 

tillgången till service är, desto bättre 

fungerar noden. Nära anslutningar till 

kollektivtrafik och parkering är avgörande, 

för att sjötrafiken ska kunna integreras i 

kollektivtrafiken.

Situationen idag
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Våra förslag

Förslag 3: Etablera nya linjer 

Sjötrafiken i Stockholm har under de senaste 

åren utvecklats genom att pendelbåtlinjerna 

har tillkommit. Dessa linjer är mycket populära 

och har den högsta kundnöjdheten av all 

kollektivtrafik i länet. Här finns potential att 

utveckla fler linjer, då infrastrukturen i form av 

vatten och bryggor i anslutning till attraktiva 

målpunkter till stor del redan finns på plats. 

När det kommer till skärgårdstrafiken ser vi en 

potential för att öka turtätheten under lågsäsong. 

Med dagliga och förutsebara turer förbättras 

förutsättningarna för fler att anpassa val av  

arbets- och bostadsort. 

Tvärförbindelser minskar bilberoendet 

En bra linje fyller funktionen som tvärförbindelse 

med attraktiva målplatser och smidiga byten 

och kan innebära avlastning för befintlig 

kollektivtrafik. För många resenärer är det en 

fördel att kunna jobba på resan, eller att kunna ta 

med cykeln på båten. Båda är faktorer som kan 

konvertera bilpendlare. Resor mellan 30 och 60 

minuter är optimala för att resenären ska hinna 

jobba.

Nya linjer som kan startas inom kort 

Det finns många möjliga linjer för kollektivtrafik 

till sjöss i Stockholmsområdet. Här föreslår vi 

fyra linjer som vi tror skulle bidra till att stärka 

kollektivtrafiken i Stockholm. 

–  Förläng linje 83 till Ljusterö via Österskär. 

Denna förlängning skulle bidra till att integrera 

skärgårdstrafiken närmare till regionens 

kollektivtrafik, bland annat Roslagsbanan,  

och stötta Österåkers kommuns planer för 

förtätning av Södra Ljusterö. För de som åker  

buss eller bil till Stockholm city är tidsvinsten  

med båt markant. 

–  Ny linje Hammarby Sjöstad-Skanstull-

Liljeholmen-Reimersholme-Lilla Essingen-

Alvik-Solna Strand-Sundbyberg/Mariehäll. 

Tvärförbindelse som länkar samman viktiga 

områden för både bostäder och arbetsplatser. 

Avlastar befintlig kollektivtrafik och gör bilen 

mindre attraktiv. 

– Ny linje Ekerö-Slagsta-Skärholmen-

Mälarhöjden-Gröndal-Lilla Essingen-Munkbron. 

Linjen ger tvärförbindelser i sydvästra delen  

av regionen och öppnar för enklare pendling  

samt utveckling av Skärholmen och Vårby. 

– Ny linje Fisksätra-Lännersta-Saltsjö Duvnäs-

Björknäs-Orminge-Brevik-Nacka Strand. 

Tvärförbindelse som avlastar kollektivtrafiken  

och ger anslutningar mellan olika delar av 

sjötrafiken. 
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Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2050 
 
Ny linje – Slussen, Nacka, Gåshaga, Vaxholm och Ljusterö

Ny linje – Hammarby, Reimersholme, Alvik, Sundbyberg 
 

 



Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen – RUFS 2050 
 
Ny linje – Ekerö, Skärholmen, Munkbron, Sundbyberg

Ny linje – Fisksätra, SaltsjöDuvnäs, Brevik, Nacka Strand 
 



Våra förslag

Förslag 4: Utveckla klimatsmarta fartyg 

Fartygsskrov har lång livslängd. Framdrivning 

och annan teknik kan bytas ut flera gånger 

under båtens livslängd, vilket möjliggör att fartyg 

kan konverteras till klimat- och miljöeffektiva 

transportmedel på ett smidigt sätt. Vårt eget 

mål är att ha en helt fossilfri fartygsflotta 

till år 2030.  Vi tror på en blandning av olika 

teknik- och energilösningar som hybridisering 

och elektrifiering men också biobränsle med 

efterbehandling av avgaser.  

Här är våra förslag för hur tonnaget kan 

utvecklas: 

- Inventera den befintliga fartygsflottan och 

upprätta en plan för uppdatering av framdrivning 

och konvertering. Planen måste ta hänsyn 

till tre viktiga kriterier.  1)  Transportbehovet 

utifrån sträckans och resenärernas perspektiv. 

2) Kontexten så rätt teknik väljs för respektive 

uppdrag. 3)  Livscykelperspektivet för att 

undvika att ersätta äldre fartyg som hade kunnat 

miljöanpassas genom en så kallad ”retrofit”.

- Vara långsiktig och ha ett teknikneutralt 

tillvägagångssätt för att inte låsa in sig i en specifik 

teknik som sedan visar sig vara föråldrad. 

- Vid behov av nytt tonnage bör man upphandla 

det efter grundläggande funktioner och 

egenskaper. Det skulle medföra effektivare 

nyttjande av befintlig flotta och lägre kostnader 

för både ombyggnation och nytillskott. 

- Inför en framtid med mer kollektivtrafik på 

vatten krävs en kombination av tonnage: lätta 

och snabba fartyg för trafik under isfri tid och 

anpassade fartyg för att kunna upprätthålla trafik 

under isvinter. Överväg om isbrytning främst bör 

läggas på en annan aktör och ha inte det som krav 

vid upphandling av nya fartyg.

- Samarbeta med operatörerna vid kravställningen 

av ombyggnation och/eller inköp av nytt tonnage 

för att dra nytta av operatörernas unika kunskap 

och resurser.

För att skynda på utvecklingen behövs 

ekonomiskt stöd. Vi föreslår därför en statlig 

hållbarhetspremie, liknande elbusspremien. En 

premie skulle i första hand bidra till att täcka 

utgifter för uppgradering av befintligt tonnage, 

inköp av nya fartyg och investeringar i infrastruktur. 

Etableringsinvesteringar för nya trafikslag som 

bekostas av statliga medel i åtgärdsplaneringen i 

nationell och regional plan kan också övervägas. 

Hållbarhetspremien bör vara teknikneutral och 

ställa krav på minskad klimatpåverkan, snarare än 

på en enskild teknik. Ett bra exempel är norska 

NOx-fonden där rederierna kan ansöka om pengar 

för sina klimat- och miljövänliga investeringar.
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Vi på Transdev och Blidösundsbolaget tycker att kollektivtrafik till  
sjöss är en viktig tillgång för att bygga en starkare och attraktivare Region 
Stockholm. Kollektivtrafik till sjöss ger positiva klimat- och miljöeffekter, 
den uppskattas av resenärerna och bidrar till regionens utveckling, nu 
är det dags att ta den till nästa nivå. Vår vision är en hållbar och fossilfri 
sjötrafik, fullt integrerad i kollektivtrafiksystemet, som erbjuder ett 
konkurrenskraftigt alternativ till bilen och avlastar kollektivtrafiken på land. 
Att bättre samplanera trafikslagen, utveckla välfungerande noder, etablera 
nya linjer och utveckla klimatsmarta fartyg är några konkreta förslag som 
gör skillnad och bidrar till att uppnå den visionen redan 2030. Vi hoppas 
att Region Stockholm, kommunerna, Trafikverket och alla andra berörda 
aktörer delar den synen. Med gemensamma insatser kan vi uppnå det.
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