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Roslagsbanan till City

Yttrande over L-rnderlag for samred jan - feb 2021

Yttrandet i nSgra fi meningar
Aven om det inte framgSr med svart/vit tydlighet, si f6refaller det som om utredarna
missat eller grovt underskattat de resanden som har 6stra station som milpunkt.

Yttrandet visar att detta helt dndrar spelplanen och ger fiirslag pd alternativa Stgdrder vare
sig man helt Sndrar inriktning eller viljer mindre justeringar

Yttrandet belyser att utredningen inte tagit hfrnsyn till att olika kollektivtrafikltisningar ger

olika miljOpiverkan och visar p5 liisningar

Yttrandet visar vidare aft alternativet T-banans ftirlingning norrut har bediimts pi ett
snedvridande sdtt och visar pi liisningar

Analyserna skall ta hdnsyn till miljoeffekter. De 96r det genom att fokusera pi restidsvinster med

kollektivtrafik kopplat till antagandet att ju kortare tid en kollektiv resa tar relatiw bilen, desto firre
vdljer bilen och ddrmed f6r vi en bdttre miljo.

Logiken stammer bra om vibara sertillminskad bilism. Men detfinns ocksS andra milj6effekter.

Ur ett miljoperspektiv kan de olika transportliisningarna placeras i nedanstiende prioritetsordning:

1. Tunnelbana

2. Markgiende tig
3. Buss

4. Bil

Dartill kommer cykel, men di cykeln inte iir ett tillgdngligt alternativ for unga, gamla och personer

med handikapp inklusive mycket smi s6dana, si uteldmnar vi cykeln i denna analys.

Relativt tunnelbanan har markgiende t6g foljande nackdelar:

1. Buller

2. Barriiireffekter
3. Fler dodsolyckor (nollvision gdller iiven f6r riilsbunden trafik)
4. Liigre driftsSkerhet

a. Klarar inte kraftiga sndfall och nedisning

b. Klarar inte hdstens lov

c. Klarar inte den mest extrema sommarhettan (Rdlen kan b6ja ut)
d. Vederutsatta signalsystem med kortare tid mellan fel.

5. Tar mer mark i ansprSk

Studerar vi i stSllet de olika transportl6sningarna utifrin vilket resandeunderlag de kriiver for rimlig
ekonomi, s5 fir vi samma ordningsfoljd:
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1.. Tunnelbana

2. Markgiende tig
3. Buss

4. Bil

Det vore t.ex. ekonomiskt orimligt att av miljOskdl dra tunnelbanan vidare till Norrtilje.

Kombinerar vi dessa tve analyser, dvs relativ miljOviinlighet och krav pi resandeunderlag, si finner vi

att:

Tunnelbanan passar bra i och ndra de stora stiiderna dijr befolkningsunderlaget ir stort nog och etl
markgiende tig skulle st6ra minga mdnniskor samt ta dyr mark i ansprSk.

Markgiende tig passar bra i de stora stidernas yttre kranskommuner ddr befolkningsunderlaget ;ir
nigorlunda stort, jdrnviigen fdrgrenat sig och ddrmed har mindre trafik, markpriset 6r liigre och en

glesare byggnation miijliggor avst8nd mellan jdrnvdg och bebyggelse. De markgSende tdgen har hiir
fordelen att det dr mycket billigare att forlSnga strdckningen ndr staden vdxer dn vad det skulle ha

varit med tunnelbana. Narmare storstederna blir det allt mindre acceptabelt med marktag av

miljoskdl. Likt situationen med bilismen kriivs hiir l6sningar som 5r mer 16ngsiktigt hillbara.

De gjorda analyserna i friimst [Ref 1] 2AL4 irs utredning infor sverigefdrhandlingarna visar tydligt hur
konkurrenskraftig bussen 6r relativt andra fdrdmedel pi lingre streckor s6sorn framf6rallt Norrtiilje,
men 6ven Rimbo.

Bilen, som iir en livsn6dviindighet i glesbygd, blir med storstadens tillvdxt allt orimligare som

pendlingsfordon till city. Vi dr p6 en 16ngsam, men n6dvdndig, vig rnot forbud men 6nnu riicker system

som trangselskatt och satsning p5 attraktiv kollektivtrafik. Hela utredningen om effektivare jiirnviig f6r
Nordostsektorn andas en kamp for att kunna konkurrera ut den oonskade bilen.

lnte f6rvinande, med hdnsyn till ovanstiende stycke, si visar remissvaren [Ref 2] frdn f6rstudien 2008

att:

De Wtre kranskommunerna Osteriker, Vallentuna och iven TSby lovordar det markgiende tSget och
pipekar att det har flexibiliteten att kunna byggas ut, medan Solna, som likt Danderyd ligger nirmare
Stockholm pipekar att marktig ger storande barridreffekter och rekommenderar i stdllet en satsning
pi delvis tvirgiende tunnelbanelinjer. I Danderyd klagas det allt rner p6 Roslagsbanans buller och

barriiireffekt, vilket inte minst framkom vid samridet infor upprustningen av Roslagsbanan. Det finns
inte utrymme for att oka trafiken.

Man tycks helt ha bortsett frin bullerstdrningarna ifr6n den rdlsbundna trafiken fdr boendemiljdn i

hela Norrort, men ndrmare Stockholm 6kar problemen.

Vi tror att det 6r inte bara ir klokt, utan Sven nodviindigt att f6lja den enkla logiken ovan. Det skulle

betyda en kombination av tunnelbana och befintligt markgdende t6g, dvs Roslagsbanan, dir
tunnelbanan trafikerar de tiitbebyggda kommunerna nirmast innerstaden och det markg6ende tiget
trafikerar ytteromrSdena. De b6r kombineras pi si siitt att byte frin markbundna tig till tunnelbana
sker tidseffektivt direkt 6ver perrong pi valda stationer, girna tvi valfria stiillen fdr att 6ka flexibilitet
och minska trdngsel och stress.
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Ostra station 5r likt Odenplan en viktig knutpunkt. Hdr gf,r mdnga busslinjer. 6stra har tiit
bussforbindelse med Norrtilje. tlniversitetsomr6det har vuxit och vdxer snabbt. KTH utgdr nu en

mindre del. Det 5r viktigt att studerande och f6rviirvsarbetande prognoserat till ir 2030 tas med i

arbetsplatsmodellen. Utdver universitetsomridet finns stora arbetsplatser s6som Sofiahemmet och
FMV och dertill hela Ostermalm. Mdnga anstiillda har valt att bo i kommunerna norr om staden pd

grund av de goda komnnunikationerna med Roslagsbanan. Fdrsvinner Ostra Station si krasas en bit av

livspusslet med markant okade restider. For ndrvarande byggs ett stort studentbostadsomr6de vid
Roslagsbanan i Roslags Niisby, placerat ddr f6r den korta restiden till Ostra.

Vi saknar en utforlig redovisning av resandestr6mmar i underlagsmaterialet. Men ur [ref 1] 2AL4 Ars

sarnr6dsversion sid 152 kan man fi fram att det under maxtirnmen iir 1600 personer som har 6stra
station som milpunkt mot 2.900 fdr T-Centralen i ett scenario ddr Roslagsbanan forlSngs frin Ostra
station till T-Centralen. Denna fordelning stdmmer viil med upplevelser p6 plats.

Enligt Iref 2, sid 15] har i utredningsmaterialet tidsvinsten till T-Centralen med forlingda dragningen

av Roslagsbanan ber;iknats till allt mellan 4 och 13 minuter. Med sd olika uppfattningar viiljer vi istdllet
att tala om relativa tider.

Sdtt tiden for byte fr6n Roslagsbanan till R6d linje vid Ostra till 1 tidsenhet. Under rusningstimmen
f6rlorar 2900 reseniirer till Centralen tillsarnmans 2900 tidsenheter p5 bytet vid Ostra.

Grundat pi 16ng erfarenhet av att byta mellan Roslagsbana och T-rdd vid sivSl Universitetet som Ostra

uppskattas att det tar 2/z 96ng s6 16ng tid att beh6va byta frSn Roslagsbanan vid Universitetet sSsom

blir nddvdndigt om Ostra lSggs ner. 16OO reseniirer firlorar vardera 2% tidsenhet, vilket ger totalt
4000 tidsenheter.

Silunda: Tidsftirlusten ftir nedlSggning av 6stra er stiirre in tidsvinsten ftir en fiirlingning till T-

Centralen!!

Den extra tidsvinsten med stationen vid Odenplan dr svirkalkylerad och kriiver ett eget
forskningsprojekt, men kan knappast vdga upp striickningsalternativet till vare sig att bli det bdsta
alternativet eller nSgot som dr vSrt 6ver 8 mdr.

Hur ska resendrer som har Ostra station som milpunkt ta sig dit om 6stra ldggs ned? Om L600
resenirer skall g5 p5 fulla tig vid universitetet s6 skapas en extrem tringsel och en flaskhals pi T-rdds
linje. Ndr dessa resenirer sedan skall gi av redan vid niista hSllplats, si skapas en ny tringselsituation
och en stor irritation frin siviil 6vriga resendrer som de som skall till Ostra.

Utover detta si iir Roslagsbanan inte konstruerad for att gd i tunnel. Striimbygeln p6 taket kriiver en

mycket hog och d2irmed dyr tunnel, mycket dyrare 6n motsvarande tunnel f6r tunnelbana.

Med anledning av detta kommer vi hdr med tvi fdrslag, varav ett innebeir en radikal projektfdrSndring
och ett innebir en mindre projektfordndring:

Den radikdlo projekttiiriind ri ngen

Utredningarnas kanske stdrsta styrka iir att de har pekat pi den extrema betydelsen av korta, eller
helst, obefintliga bytestider. l=6t oss dirfor fokusera pi dessa!

Vi har idag redan en tagtunnel mellan T-Centralen och Tekniska H6gskolan som med rett signalsystem
inte har nitt sitt kapacitetstak. D6 dr det bortkastat att kosta p6 en ny tunnel. Bytestiden mellan
Roslagsbana och T-rod mSste dock minimeras till det yltersta. Endast byte direkt over perrong 6r bra

nogl Dtrf6r foreslds att Ostra Station f6rl6ggs under mark och byggs samman med station KTH, si att
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byte civer perrong medges. Till 61 2030 brir det dven vara mrijligt att utveckla ett signal- och styrsystem

som medger tidsmatchning mellan tigen si att vfrntetiden elirnineras. lnvesteringar i intelligent
trafikstyrning ir ndstan undantagsl6st samhellsekonomiskt ldnsamma. Vi 6r inte experter pi
kostnadskalkyler, men l6t oss anta att detta, utf6rt pi ett fullgott sdtt, kostar 1,2 miljarder kr. Jfrmf6rt
med Roslagsbanan till City frir 8,2 mdr har vi di 7 miljarder kr 6ver till andra itgdrder.

I en ligesrapport fren 2015 [Ref 3] som 16g till grund fdr Sverigeforhandlingen finns ett spirfdrslag som

hdngt med f6rhAllandevis lfinge i konkurrensen. T-rdd fdrlSngs itunnel norrut frin M6rby C till Tiiby C
via Rinkeby i Danderyd och Roslags Ndsby. Som visas i ett senare avsnitt kan man ifrigasltta hur detta
forslag har utvdrderats. Vi menar att det borde fortjena en mer positiv bedrlmning. I 2016 frrs rapport
berdknas kostnaden f6r denna tunnelf6rl6ngning till 7,3 mdr. Budgeten ricker diirf6r ndstan fdr en
tunnelbana till Tiiby, men goda prutningsmdjligheter finns. Tunnelbanan behriver i nuvarande etapp
bara dras till Roslags Nfisby och dir skapa en god knutpunkt mellan Roslagsbana och T-rod.och
fOrberedas for en framtida f6rldngning. Stationen i Rinkeby kan ocks6 strykas. Resandeunderlaget ddr
iir l6gt och utan denna station gtr det att hSlla en h6gre medelhastighet.

I stdllet f6r att fdrldnga Roslagsbanan till T-centralen forlfrngs r6da linjens tunnelbana till Tiiby C i

denna radikala projektfdrandring. Fdrslaget inneb5r inte bara att Ostra station blir kvar utan har Sven

andra f6rdelar, som fdrtydligas i ett avsnitt nedan.

De n mi nd re p roj e ktfii rii n d ri n g e n

En f6rutsittning for att alternativet med Roslagbana till Universitetet-Odenplan-T-Centralen skall ge

en rimlig tidsvinst och ddrmed n6rma sig samhdllsekonomisk ldnsamhet 5r att Ostra/KTH-ornridet kan

nis utan stora tidsf6rluster. Utan detta faller f6rslaget p6 sin orimlighet. I [Ref al Roslagsbanans

forlSngning till city 2019-10-15. diskuteras losningar.

Det konstateras att det finns Wd alternativ fdr att minska bytestiden frin Roslagsbana till T-r6d fdr att
n5 6stra/KTH-omridet. Det ena 5r vid Danderyds Sjukhus/Mdrby Roslagsbanestation och det andra
yid Universitetet.

Fdr att ni en s6 kort omstigningstid att Roslagsbanan till City fortfarande kan te sig attraktivt krdvs i

det nermaste omstigning 6ver perrong och ddrmed att Roslagsbanan dras om si att den kommer
under jord och intillT-banan. Detta 96r inte att ordna vid universitetet, di omridet 5r klassat som
Nationalpark. Diremot finns det for omridet vid Morby ett fdrslag frin Danderyds kommun bendmnt
"Knutpunkt Danderyd" ddr Roslagsbanan dras om till att gi intill Danderyds Sjukhus. Se vidare [Ref  ].
Danderyds Sjukhus utg6r redan en viktig knutpunkt mellan T-bana och bussar sivil norr- som

visterut.

Kostnaderna f6r denna sannolikt stora f6rdyring tir inte inkluderade iSverigeforhandlingen, men

miste inkluderas om Roslagsbanan till City skall bli ett rimligt alternativ.

Niir 1600 resenirer under morgonrusningstimmen skall 6ka med T-r6d frin Danderyds Sjukhus till
Tekniska Hdgskolan uppstir en ny flaskhals i systemet. Flera mdjligheter finns f6r att hantera denna,
men de m6ste uWdrderas, planeras, kostnadsberiknas och inkluderas i projektplanen. Hdr visas ett
exempel pi l6sning. Flera alternativ finns.

Perrongerna vid Danderyds Sjukhus, Universitetet och Tekniska H6gskolan forl6ngs si att de klarar
ytterligare tvd vagnar pd tunnelbanetiiget. Dessa tvd vagnar skall bara vara m<ijliga att ni fr6n dessa

tre stationer. Med kamerasystem kontrolleras att alla stiger av vid frndstationen.
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Den mindre projektforindringen medf6r betydande merkostnader som inte er inkluderade i kalkylerna

f6r Roslagsbanan till City.

I [Ref 3] behandlas en forlingd tunnel norrut. I rapporten stir det: "Alternativet kommer i huvudsak

att piverka resande och tillganglighet for de som bor eller arbetar inom gdngavst6nd till de nya

stationerna". En s6 grov missuppfattning antyder att forvaltningen har felbedomt och underviirderat
vdrdet av en fbrliingning av tunnelbanan norrut. Vdrdet ligger inte frdmst f6r de som bor intill
stationerna. Utan for alla norr ddrom genom fler effektiva knutpunkter som ger snabbare vdg till
mildestinationen inklusive de som skall till T-Centralen" Och for alla soder diirom minskas problemen

med Roslagsbanans buller, barriiireffekt och triingsel. Oron har varit stor f6r vad den intensiva

nybyggnationen i Nordostsektorn skall medfora f6r Roslagsbanan i dessa avseenden.

Alternativet ses av oss i kombination med en integrering av stationerna 6stra station och Tekniska

H6gskolan enligt ovan. Med en bytesstation i Roslags Nisby medges byte mellan Roslagsbana och

Tunnelbana pi tv6 stdllen f6r samtliga resenirer norr om Roslags Niisby, inklusive de som kommer
med buss till knutpunkterna Tiby C och Arninge. Detta ger t.ex. ocks6 tillgdnglighet till Knutpunkt
Danderyd vid Danderyds Sjukhus for t.ex. fdrd vdsterut. I tikhet med vad som forordas i alternativ
Roslagsbana till City bedorner vl att tvi effektiva bytesplatser - i det htr fallet Roslags Niisby och Ostra

- minskar triingsel och stress samt okar flexibiliteten.

I [Ref 5] har ett gdng idealister sammanstillt vad som diskuterats pi en mingfald lokala

facebooksgrupper i Norrort om Roslagsbanans fdrlingning. De dominerande Ssikterna i diskussionerna

5r att man hellre ser en f6rl5ngning norrut iin soderut samt att minga inte 5r attraherade av

t16ngseln, stressen och otryggheten pi Odenplan och T-Centralen och ddrfor vill undvika dessa stiillen.
Med alternativet F6rlSngd tunnelbana norrut slipper man det och kan mer rofyllt ta sig till lugna delar
av Stockholm. Den marginellt lingre restiden med tunnelbanan, som dr lSngsammare iin
Roslagsbanan, uppvrigs for m6nga mer 5n viil av att slippa triingseln i City.

Alternativet med fdrliingd tunnelbana norrut ligger i biittre samklang med miljomilen enligt forsta

avsnittet i denna skrivelse. Roslagsbanan avlastas av den mer miljoanpassade tunnelbanan, vilket
minskar Roslagsbanans negativa milj6piverkan, som kan ha liigre turtdthet toppfart.

I kombination med ombyggnad av Ostra till ett lSge under jord frigors fortfarande marken vid 6stra fdr
bostiider (gd rna studentbostider).

Med kombinationen Omstigning 6ver perrong mellan Roslagsbana och T-r6d vid 6stra och fOrlingd
tunnelbana norrut fir vi lika goda tidsvinster for resendrerna och minskad negativ milj6p6verkan av

Roslagsbanan jdmf6rt med f6rlingningen av Roslagsbanan till City. Detta till en ofordndrad eller liigre
investeringskostnad och utan att tvinga alla att 6ka till City med dess triingsel.

Troligen f6rstir ni redan att vi frin Danderyds sida starkt ogillar om stationerna Brivallaviigen och

Stocksund liggs ner.

Marken som frig6rs vid Ostra station ldmpar sig for bostiider och det vigde sannolikt tungt till f6rdel
fdr Roslagsbanealternativet i Sverigefdrhandlingen. Men det gdr, som vi har visat, att uppn6 med b6de

Roslagsbanan till City och tunnelbanan till T5by.
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I [Ref 1] anges kostnaden fdr att forliinga Roslagsbanan i tunnel frin Ostra station till Odenplan till 5,6

mdr kr. I olika generationer av analysen anges investeringskostnaden f6r Roslagsbanan till City med en

tunnel hela vigen fr6n Universitetet via Odenplan till T-Centralen med stationer pi tvi stiillen till 6,5,

T,L respektive 8,2 mdr kr. Merkostnaden relativt tunnel frin Ostra till Odenplan f6refaller f6r 169,

varfor vi rekommenderar en opartisk och kompetent granskning av den ekonomiska kalkylen.

Aven efter den upprustning av Roslagsbanan som skett under de allra senaste iren, si 6terst6r flera
plankorsningar med annan trafik ddr det har forekommit dodsolyckor. Om Roslagsbanan till City

f6rverkligas bdr samtliga sidana overgingar bli planfria och kostnaden inkluderas i kalkylen.

Pi kort sikt, innan signalsystemet vid getingmidjan utvecklats, bdr man utreda om det gir att 6ka

kapaciteten p5 T-rod genom att kora vissa t6g si att de viinder innan getingmidjan.

Vi vddjar att ni vid tunnelbygget skyddar grundvattnet s5 lSngt uppdraget och tekniken medger.

Rubbningar i lokala och globala vattenbalanser 5r ett accelererande problem, som vi miste liira oss ta
pi stdrre allvar.

Oavsett om man bor i Nordost sektorn, i Stockholm eller n6gon annan stans, sA behdvs en effektiv
tvarlank mellan knutpunkterna 6stra och Odenplan och diirmed iiven mellan roda och grona linjen. Ett

f6rh6ltandevis billigt sdtt skulle kunna vara en enspSrig tunnelbana med ett enda t5g, som gick i

skytteltrafik mellan de b5gge stationerna.

Detta yttrande visar att alternativet Roslagsbana till City inte ger stora tidsvinster och diirmed inte iir
ens i ndrheten av samhdllsekonomisk ldnsamhet i sin nuvarande form. Vi visar att det finns stora
kostnadsposter som inte dr inrdknade i katkyten. Alternativet uppfylter heller inte tiltrdckligt god klass

vad avser hSllbar miljo.

I yttrandet forordas en kombination av att Ostra station byggs om till ett lige under jord med

mojlighet till omstigning 6ver perrong till T-rod vid Tekniska Hogskolan och en forliingning av T-rOd till
Roslags Nisby eller lingre (Tiiby C och kanske i framtiden Arninge). Pi sikt vill vi se en enspSrig

tunnelbaneskyttel melian Ostra och Odenplan.
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