PM
Tegelhagen i Upplands Bro

KOLLEKTIVTRAFIK

2014-01-16

Uppdrag: Tegelhagen i Bro, kollektivtrafik
Beställare: Grontmij AB

2014-01-16

O:\STH\252157\PM kollektivtrafik_140116.docx

2(12)

1

Inledning

Syftet med denna PM är att fungera som ett underlag om kollektivtrafiken inför
detaljplaneskedet i projekt Tegelhagen.

2

Bakgrund

Ett planprogram har tagits fram för Tegelhagen. Nästa steg är att ta fram detaljplaner för
området. Syftet med detaljplanerna är att presentera ett förslag där området utvecklas till en
levande stadsdel med ca 1200-1400 bostäder samt viss offentlig service och småskalig handel.
Ett viktigt mål med utbyggnaden är att göra Mälaren och stranden mer tillgänglig för
allmänheten.
Tegelhagen är tänkt att bli en förebild inom hållbart stadsbyggande och boende, en grundtanke
som omfattar landskapsanpassning, byggteknik och energi- och trafiklösningar.
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3

Dagens kollektivtrafik i området

Norr om planområdet finns Mälarbanan och Bro Station, Järnvägen trafikeras av Mälarbanans
snabbtåg, godståg samt pendeltåg. Pendeltåget går idag med 30-minuterstrafik till och från
Stockholms central och med 15-minuterstrafik från Kungsängen till Stockholm central. Resan
mellan Bro och Stockholm C tar cirka 30 minuter. Drygt två tredjedelar av kommunens
förvärvsarbetande invånare pendlar ut från kommunen, de flesta mot Stockholm. Antal
påstigande på pendeltågen vid Bro station år 2011 en genomsnittlig vintervardag var 1 900
resenärer, motsvarande siffra för Kungsängens station är 4 200 och för Bålsta 2 100 resenärer.
Nedan redovisas viktig kollektivtrafik som påverkar planområdet Tegelhagen.
Linje

Syfte

Pendeltåg

Stomtrafik som trafikeras större delen av dagen. Pendeltågen går mellan Bålsta
och Nynäshamn. Tågen passerar stora mål- och arbetsområden i centrala
Stockholm. Trafikerar mellan cirka kl 05 till 01 alla dagar.

554

Kommunlinje som går via Kungsängen direkt till Kista centrum. Linjen ger en gen
och direkt koppling till framförallt Kista arbetsplatsområde. Trafikeras med ett fåtal
avgångar måndag till fredag förmiddag mot Kista samt eftermiddag från Kista till
Bro centrum. Linjen går inte via Bro Station.

555

Kommunlinje som trafikerer lokalt i Bro samt skapar en förbindelse mellan Bro och
Kungsängen. Trafikerar alla dagar med halvtimmestrafik. Passar pendeltågen vid
Bro station till och från Stockholm. Ingen planerad passning mot Bålsta. Linjen
fungerar också som nattrafik när pendeltågen inte går. Ansluter till linje 591 som
ersätter pendeltågen mot Stockholm.

556

Kommunlinje som trafikerar landsbygdsområdena Ådö och Smidö. Linjen går i en
slinga Bro station– Smidö – Ådö – Bro station. Vid Bro station passar linjen till
pendeltågen till och från Stockholm. Ingen planerad passning mot Bålsta. Linjen
trafikeras med ett fåtal avgångar alla dagar.

591

Nattlinje som ersätter pendeltågen när de inte går nattetid. Linje 591 går från
Stockholms central till Kungsängen.

Från Bro station finns anslutningsbussar mot Råby och Finnsta samt kollektivtrafik mot Ådö och
Smidö. Linje 556 mot Ådö och Smidö tangerar norra delen av planområdet Tegelhagen.
Kollektivtrafiken i anslutning till planområdet trafikeras av ett fåtal avgångar per dag och med en
lång skaftkörning via Ådö.
Närmaste fjärrtågstation finns i Bålsta.
Järnvägen utgör en barriär i Bro samhälle. Broar finns över järnvägen öster respektive väster
om samhället, i första hand avsedda för fordonstrafik som passerar Bro. Den östra bron saknar
gång- och cykelbana. Vid Bro station och i anslutning till Stationsvägen finns två tunnlar för
gång- och cykeltrafik.
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Kartan ovan visar dagens kollektivtrafik i området och planområdets ungefärliga omfattning.
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4

Planeringsförutsättningar

4.1 Pendeltåg
Det är Trafikverket som planerar och ansvarar för Mälarbanans infrastruktur.
Citybanan, den cirka sex kilometer långa pendeltågstunneln under centrala Stockholm, gör att
kapaciteten på järnvägstrafiken kan fördubblas och tågen kan gå punktligare. Projektet
beräknas vara klart till år 2017. Citybanan tillsammans med den fyrspårsutbyggnad som sker
parallellt på Mälarbanan gör det, enligt Trafikförvaltningen SLL, möjligt att öka
pendeltågstrafiken till Kungsängen exempelvis till tio minuters turtäthet.
I och med att pendeltåget är stommen i kollektivtrafiksystemet i Bro så byggs hela övriga
kollektivtrafikutbudet på vilken turtäthet som stomtrafiken har. Orsaken till det är att en majoritet
av de kollektivtrafikresor som sker under dimensionerande tid går mot Stockholms centrala
delar.
Med tanke på de utbyggnadsplaner som Upplands Bro kommun har för Bro tätort planerar
Trafikförvaltningen SLL för en ökad pendeltågstrafik dit. Trafikförvaltningen SLL som beställer
pendeltågstrafiken har ett antal scenarier för trafiken till Bro:
1. Samma trafik som i dag, det vill säga att två pendeltåg i timmen, fortsätter från Kungsängen
till Bro och Bålsta.
2. Samma som för ovan, men att vissa insatståg förlängs till Bro station.
3. Att Bro station trafikeras av stomtågen vilket kan innebära tio eller 15 minuter turintervall
och att två tåg i timmen fortsätter till Bålsta. Detta scenario kräver ombyggnad av Bro
station. Se nedan.
4. Att alla pendeltåg vänder i Bro och att trafikeringen av Bålsta övertas av någon slags
regionpendel.
Sannorlikt kommer alternativ två, ovan, bli aktuell i en nära framtid, medan alternativ tre
och/eller fyra blir aktuell först på minst tio års sikt.
Bro kan i nuvarande utformning trafikeras av vissa insatståg, men man är då helt beroende av
hur övrig trafik går. Under avstigning, påstigning och vändning blockerar pendeltåget det spår
det står på, så det krävs alltså en tillräcklig tidslucka för den regionala trafiken på Mälarbanan
på aktuellt spår. Tåget kan dock vändas på valfritt spår, det vill säga byta spår både före
ankomst eller efter avgång.
För att köra all stomtrafik till Bro, behöver stationen få en utformning likt den i Kungsängen.
Vändande tåg behöver ha en egen plats i mitten för att inte behöva korsa något spår varken vid
avgång eller efter ankomst. Om tåget måste korsa ett spår krävs en tidslucka för tåget, inte bara
på det spår det går eller ska gå på, utan även på det spår tåget ska korsa. För att kunna vända
någorlunda tätt behövs också separata ankomst- och avgångsspår med ett vändspår bortom
Bro station, så att inte tågen hindrar varandra. En lösning är att bygga spår med liknande
utformning som de som finns vid Kungsängens station.
I samrådsförslaget till den nya översiktsplanen ÖP 2010 förordas att spåren på Mälarbanan
ökar kapaciteten till fyra spår, vilket även det skulle göra det möjligt att utöka turtätheten i
framtiden.
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4.2 Busstrafik
För att generera ett kollektivtrafikutbud på två avgångar per timme bör ett bostadsområde som
ligger i någon av ytterkommunerna i Stockholms län planeras för mellan 570 och 1000 bostäder
enligt Trafikförvaltningens, SLL, Riktlinjer för planering (RiPlan 2008).
Nedan görs en översiktlig bedömning av hur stor efterfrågan till kollektivtrafik som finns för
Tegelhagens planområde:


Utbyggnadens storlek, i detta fall cirka 1 400 bostäder. Antagande om antal boende per
bostad är cirka 2,5. Det ger ett boende på cirka 3 500 personer i området.



Reskvoten under dimensionerande timmen förmiddag för startområde i Nordvästra
Stockholm ligger på nio procent av de som bor i området. Det ger ett resande på drygt 300
resor under förmiddagens maxtimme.



Med en kapacitet av 55 sittplatser per fordon ger det ett behov av en planerad turintervall på
knappt sex avgångar per timme under förmiddagens maxtimme. Turtätheten under övrig tid
varierar beroende på efterfrågan.

Gångavståndet till närmaste hållplats är en av utgångspunkterna för att kollektivtrafiken ska
upplevas som lättillgänglig och attraktiv. Det är viktigt att planera in hållplatserna utifrån
riktvärdena då det i efterhand kan vara förenat med stora svårigheter att anpassa
kollektivtrafiken efter bebyggelsen. Riktvärdena för verkligt gångavstånd (fågelvägen gånger
1,3) enligt RiPlan 2008 är:


Flerbostadshus med fler än tre våningar

400 m.



Flerbostadshus med högst två våningar

500 m.



Radhus

700 m.

För gångavståndet till stomtrafiken och avståndet till stationer tillämpas längre acceptabla
gångavstånd.
En annan viktig planeringsförutsättning är att framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras på
vägnätet. Utformningen av gator och hållplatser samt gång- och cykelbanorna till hållplatserna
utgör en viktig del av hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs. Det gör att kollektivtrafiken går att lita
på genom att bland annat passningar till och från pendeltågen får en hög kvalitet.
Skaftkörningar (trafikera återvändsgata) ska undvikas i så stor uträckning som möjligt. Det
skapar långa resvägar för resenärer och är därmed oattraktivt och är en kostnadsdrivande
lösning för kollektivtrafiken.

5

Kollektivtrafik till Tegelhagen

Grundfrågan är:
”Vad krävs det för att få bussen till området Tegelhagen?”


Ett fullt utbyggt Tegelhagen uppfyller kravet på exploatering för att skapa efterfråga på
kollektivtrafik, se planeringsförutsättningar.



Att området planeras så att gångavstånden till hållplatserna blir acceptabla enligt
Trafikförvaltningens riktlinjer. Det är framförallt utformningen av den genomgående
huvudgatan som bildar ett tydligt stråk mot Bro tätort samt att den samlade
bebyggelsen på båda sidorna om huvudgatan gör det möjligt att få till korta
gångavstånd till hållplatser.



Att gator, hållplatser, gång- och cykelvägar har en utformning med god standard.
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Men i och med att de flesta resor under dimensionerande tid sker mot Stockholms centrum är
det stomtrafiken, pendeltågen, som styr vilken standard på turtätheten som är mest effektiv i
planområdet. Det innebär att så länge pendeltågen går med 30-minuterstrafik så är det
pendeltågens utbud som styr vilket utbud av kollektivtrafik som är mest effektivt i Tegelhagen.
Undantaget de tider som eventuell förstärkt utbud behövs för skoltrafiken.
Trafikförvaltningen SLL har inte tittat på kollektivtrafiken till Tegelhagen i detalj men ett scenario
är att på sikt planera för två samverkande linjer till Tegelhagen enligt nedan.
”556A” (Bro centrum -) Bro station södra – Tegelhagen (- Ådö)
”556B” (Bro centrum -) Bro station södra – Tegelhagen (- Smidö)

Ny sträckning
för linje 556

Kartan ovan visar ett scenario på kollektivtrafiken mellan Bro station södra och Tegelhagen.
Hur kollektivtrafiken går mellan Bro station och Tegelhagen bör studeras vidare utifrån behovet
att skapa en god täckning av de nya bebyggda områdena söder om Bro station. Det kan
innebära att trafiken till Bro kyrkan upphör. I anslutning till skoltid bedöms det finnas behov av
extra avgångar som eventuellt går direkt till de skolor som finns norr om Bro station.
Genom att angöra Bro station söderifrån blir restiden till pendeltågen kortare än med dagens
trafiklösning, se kartan ovan. Nackdelen är att avståndet mellan framtida linje 556 och övriga
busslinjer vid Bro station ökar. Det gynnar inte det lokala resandet. En eventuellt ny planskild
korsning av Mälarbanan ökar den lokala tillgängligheten för kollektivtrafiken.
All eventuell busstrafik till och från det område som berörs av detaljplanen, oavsett
trafikeringsscenario, är beroende av den slutliga faktiska exploateringsgraden, det vill säga att
det skapas ett tillräckligt resandeunderlag.
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5.1 Etapper för Tegelhagen
För att en första etapp ska få en tillräckligt attraktiv kollektivtrafik krävs det en exploatering som
skapar efterfrågan till cirka 30 minuters turtäthet under högtrafik, det vill säga anslutning till
pendeltågsavgångarna vid Bro station. För detta krävs det att etappen bebyggs med cirka 600
till 1000 bostäder. Med den efterfrågan skulle området i sig själv kunna bära en egen trafik.
Även övrig exploatering i anslutning till kollektivtrafiken mellan Tegelhagen och Bro station som
sker parallellt ska räknas in i den efterfrågan.
Vid en mindre exploatering som börjar i södra delen av planområdet skapas en lång så kallad
skaftkörning för befintlig kollektivtrafik. Konsekvensen för resenärerna är beroende på hur
trafikupplägget planeras. Möjlighet att skapa vändmöjligheter för de olika etapperna bör
detaljstuderas. Vändning kan exempelvis ske i planerade cirkulationsplatser. Funktioner såsom
tidsreglering och vändning av bussar bör planeras in i det fortsatta detaljplanearbetet.
De utbyggnadsetapperna som skapar ett resandeunderlag för mer trafik än 30-minuterstrafik
bör samordnas med en tänkt utbyggnad av kapaciteten och pendeltågstrafiken vid Bro station.
Det ger möjlighet till att erbjuda en attraktivare turtäthet till de boende.

5.2 Vad går det att göra mer?
För att få fler att välja kollektivtrafiken i Tegelhagen:


Köpa mer kollektivtrafik av Trafikförvaltningen via avtal.



Kommersiell kollektivtrafik till intressante målpunkter såsom exempelvis Arlanda.



Fler direktlinjer till viktiga målpunkter i väntan på mer Pendeltågstrafik.



Öppna en ny entré vid Bro station.



Pendling in mot Stockholm med snabba båtar kan bli ett framtida alternativ, eventuellt i
samarbete med Ekerö och Sigtuna. En utvecklad båttrafik skulle kunna öka kontakten
med andra samhällen runt Mälaren.



Infartsparkeringar vid Kungsängen och Bro station, skapa tillräckligt med plats för både
cyklar och bilar.



Gång- och cykelvägssystemet bör utvecklas till Bro station genom att göra dem gena,
säkra och attraktiva.



Nattrafik.



Arbeta med Mobility Management åtgärder för att påverka efterfrågan på transporter
som fånga upp behov på individnivå. Målet att få människor att ändra sina resvanor
genom att förändra deras attityder och beteenden. De verktyg som används är
information, kommunikation, samarbete, samordning och marknadsföring.
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