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Sammanfattning 
Att resa och transportera sig är en stor och tidskrävande del av mångas liv, inte minst inom 

Stockholms storstadsregion. Kollektiva resor är en vanlig restyp vilka inom Stockholm län sker via 

Storstockholms lokaltrafik med bland annat bussar, tunnelbana och pendeltåg. Avgörande faktorer för 

att välja kollektiva färdmedel är närheten till stationer, restiden i sig samt vänte- och bytestider. 

KRESU är en av AB Storstockholms lokaltrafik utarbetad metod för att beräkna den generaliserade 

resekostnaden för vad en kollektiv resa kostar i minuter. Andra relevanta aspekter för att analysera 

kollektivtrafiken och dess resor är att titta på hur tillgängligheten och efterfrågan påverkas.  

I denna rapport har ovan aspekter först behandlats i en litteraturanalys för att sedan tas vidare i en 

studie där det applicerats på området Uttran, beläget mellan Stockholm C och Södertälje C längs en av 

länets pendeltågslinjer. Spåret där pendeltåget idag trafikerar går centralt i området och studien går ut 

på att undersöka hur resandet, med fokus på restider och tillgänglighet, påverkas om en ny 

pendeltågsstation skulle öppnas i området.  

Resultatet innefattar tidspåverkan för rutterna i de olika riktningarna samt hur många personer som 

påverkas positivt respektive negativt. Avslutningsvis sker sedan en diskussion kring resultatet och 

förslag på vidare studier presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
Travelling is a big part of people’s everyday life. In the urban area of Stockholm, the public transport 

of mostly busses and various types of trains are popular and the traffic is driven by AB Storstockholms 

Lokaltrafik, SL. The choice between SL and other traveling types is determining by factors such as 

available stations and reasonable traveling time. 

SL has a method to analyse the generalised travel cost called KRESU.  In this thesis, the KRESU-

method and methods to analyse the availability are used and applied on the area Uttran. Uttran is 

located between Stockholm and Södertälje and the rail where the commuter trains passes extends right 

through the area. The purpose of this thesis is to study the effects on the availability and travelling 

times from the area of Uttran to Stockholm and Södertälje.  

The result includes the impact of the traveling time in the different directions and also how many 

passengers that are affected. The conclusion involves a discussion of the result and submit suggestions 

for further studies. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 
Att pendla till och från arbetet är vardag för många, och i Stockholmsområdet är den allmänna 

kollektivtrafiken populär. Tillgängligheten till kollektivtrafikens stationer och linjer är avgörande vid 

exempelvis val av färdmedel till arbetsplatsen. Öppnande och nedläggande av stationer är mycket 

avgörande och intresserar många. Uttran station är en från 1969 nedlagd tågstation på pendeltågslinjen 

mellan Stockholm och Södertälje, och redan 1993 diskuterades huruvida stationen åter igen borde 

öppnas upp för pendeltågstrafik. I de två närmsta kommunerna Botkyrka och Salem har politiker 

handskats med både motioner (Dagens nyheter, 1993) och medborgarförslag (Botkyrka kommun, 

2011), och dialogerna har involverat den exploatering som har skett och fortfarande sker sedan 

nedläggandes av den gamla stationen. Resealternativen i dagens läge för de boende i området innebär 

matarbussar till pendeltågsstationerna Tumba och Rönninge vilket ger en lång och förhållandevis 

påfrestande pendling till stadskärnorna. I och med ett växande Stockholm växer behovet av tillräcklig 

infrastruktur och kollektivtrafik i hela Stockholm, och denna rapport fokuserar på huruvida det skulle 

vara en gynnsamt gällande arbetspendling att åter öppna upp Uttran station för pendeltågstrafik.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att undersöka huruvida det skulle vara gynnsamt att öppna Uttran station för 

pendeltågstrafik med avseende på restids- och personpåverkan. 

1.3. Avgränsningar 
Denna studie är begränsad till att undersöka arbetsresor genererade av AB Storstockholms lokaltrafik. 

Transportsättet till systemets stationer är begränsad till gångtrafik och exkluderar alltså både cykel- 

och biltransport. 

Tidsintervallet för undersökningen är begränsat till kl. 06.00-09.00 vardagar. Samtliga beräkningar 

och analyser utgår endast från detta intervall.  

Denna studie har inte tagit hänsyn till eller behandlat ekonomiska frågor och aspekter, utan endast 

påverkan på samhället ur tillgänglighets- och tidsperspektiv. 

1.4. Disposition 
Denna rapport är i stort indelad i tre delar och inleds med en litteraturstudie kring det aktuella ämnet. 

Därefter presenteras fallstudien inklusive nulägesbeskrivningar, förslag på åtgärd samt beräkningar 

och analyser. Rapporten avslutas med ett diskuterande avsnitt med slutsats och förslag till vidare 

studier. 

2. Metod  

2.1. Metodik 
Först läggs teori kring det aktuella ämnet fram i form av en litteraturstudie. I denna behandlas grunder 

för vad resande med pendeltåg och kollektivtrafik innebär ur planeringsperspektiv. 

För att besvara frågeställningen sker sedan en fallstudie med en nulägesbeskrivning av närområdet 

kring Uttran station. Här tas först kapaciteten för närliggande pendeltågsstationer fram samt planerade 

och pågående exploateringsprojekt i anslutning.  

Vidare i fallstudien sker beräkningar av den generaliserade resekostnaden. Här används SL:s metod 

KRESU. KRESU-bräkningar görs för fyra rutter varav startpunkt är två närliggande adresser kring 

Uttran station och resmålen är Södertälje C respektive Stockholm C. Dessa beräkningar analyseras 
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utifrån valmöjligheter och rationella val och ett urval göra för att välja ut de generaliserade kostnader 

vars förändring tas vidare i den fortsatta studien. 

I fallstudien sker även beräkningar och analys av förändring av tillgänglighet för området kring Uttran 

station med hjälp av en liknande undersökning som den ovan beskrivna för generaliserade 

resekostnaden.  

I slutet av fallstudien sker en sammanvägning där nettonyttan beräknas. Här ställs de respektive 

motparterna mot varandra och ett resultat visas. Nettonyttan görs både på tidspåverkan och 

personpåverkan, och analyserar alltså den totala tidsförändringen samt antal personer som påverkas. 

Avslutningsvis sker en diskussion kring hur genomförandet av undersökningen gått. Här presenteras 

även förslag till fortsatta studier och en slutsats läggs fram.  

2.2. Litteraturstudie 

2.2.1. Stockholms pendeltåg 

Pendeltågssystemet i Stockholm är en del av AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, vilket är 

samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken i Stockholms län. Det 

övergripande ansvaret för SL-trafiken har Trafikförvaltningen, och SL-trafiken drivs av företag som 

Trafikförvaltningen upphandlar på en fri marknad. De företag som idag finns inom SL-trafiken är 

Arriva Sverige som kör lokalbanor och bussar, Keolis respektive Nobina som kör bussar i andra 

områden och MTR som kör tunnelbanan och pendeltågstrafiken (Stockholms läns landsting, 2017).  

Det svenska namnet pendeltåg kommer ifrån det faktum att tågen inte vänder vid Stockholms Central 

utan istället pendlar mellan två externa ändar på linjen. De första pendeltågen i Stockholm sattes i 

trafik år 1968 på sträckan Stockholm C – Kungsängen och omvänt. Senare samma år sattes även linjen 

mot Södertälje C i bruk (Trafikverket, 2011). Systemet har byggts upp i flera etapper och idag består 

Stockholms pendeltågssystem av 4 linjer och totalt 53 stationer (AB Storstockholms lokaltrafik, u.d.). 

Linje 35 trafikerar Bålsta – Nynäshamn och linje 36 trafikerar Märsta – Södertälje och omvänt. Utöver 

de två stora pendlande linjerna går linje 37 mellan Södertälje C – Gnesta och linje 38 mellan Uppsala 

– Älvsjö (AB Storstockholms lokaltrafik). Tidigare var hela SL:s system inklusive pendeltågssystemet 

uppdelat i zoner kopplade till priser, men sedan den 9 januari 2017 är zongränserna borttagna vilket 

innebär att det nu är fast pris oavsett hur långt man åker med SL-trafiken, förutsatt att resan är max 75 

min (AB Storstockholm lokaltrafik, 2017).  

Idag går två typer av fordon på pendeltågslinjen. De första nya tågen av modell X60B sattes i trafik i 

april 2016 och fler fordon av samma har och fortsätter sättas in allt eftersom. X60B är en uppdaterad 

version av X60, vilken sedan tidigare körs på banan. En äldre motorvagn, X10, tas ur trafik eftersom 

de inte klarar av förhållandena med branta lutningar som den nya pendeltågssträckan Citybanan 

kommer innebära (Stockholms läns landsting, 2016). Citybanan är en 6 km lång pendeltågstunnel 

under centrala Stockholm som öppnas enligt tidtabell 10 juni 2017 (Trafikverket, 2017). 

2.2.2. Stationsradie 

Trafikförvaltningen har tagit fram riktvärden som anger de rekommenderade högsta gångavståndet 

från bostad till station (Trafikförvaltningen, 2015). Riktvärdena beror på vad det är för typ av 

bostadshus. I tidigare riktlinjer från 2008 förklaras att omvandlingen från fågelvägsavstånd till 

gångavstånd skett genom multiplikation med faktorn 1,3 (AB Storstockholms lokaltrafik, 2008). 

Liknande metod har använts i den senare beräkningen av riktlinjer, dock med små differenser på av 

faktorns värde beroende på bostadstyp. 
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Bild 1. Maximalt rekommenderat gångavstånd till stationer (Trafikförvaltningen, 2015). 

Trafikförvaltningen har bedömt att bebyggelse 900 meter verkligt gångavstånd bort har god 

tillgänglighet. Detta är en riktlinje som används, till exempel i en utredning av SL där en trafikanalys 

gjorts för att undersöka huruvida det skulle vara samhällsekonomiskt lönsamt att öppna en ny 

pendeltågsstation i Fagersjö. I denna utredning har bedömningen med ett 900 meters avstånd till 

stationen används för att räkna på resenärer som har ett acceptabelt gångavstånd till stationen (AB 

Storstockholms lokaltrafik, 2011). 

2.2.3. Kollektiv reseuppoffring KRESU 

Uppoffring är ett mått på hur en resursförbrukning eller olägenhet som inte alls eller endast till viss del 

har ett marknadspris använts. Reseuppoffringen är ett mått på hur resenärer upplever och värderar 

restiden (Trafikverket, 2012). Resenärernas värdering av resan kopplat till restid används ofta i 

samhällsekonomiska kalkyler. Ett vanligt begrepp för denna typ av mätning är att det är den 

generaliserad resekostnaden som mäts. SL använder istället begreppet KRESU, den kollektiva 

reseuppoffringen, vilket innebär den sammanvägda upplevda restiden (AB Storstockholms lokaltrafik , 

2009). KRESU innehåller olika värderingar av de olika typerna av restid där åktiden, gångtiden och 

väntetiden värderas olika utifrån hur tiden upplevs. Nedan sammanfattas vikterna för de olika 

restiderna utifrån RIPLAN vilket är förkortningen riktlinjer för planering av kollektivtrafiken i 

Stockholms län (AB Storstockholms lokaltrafik, 2008). 

Tabell 1. Olika typer av restider och dess vikt (AB Storstockholms lokaltrafik, 2008). 

Restid Vikt 

Åktid 1 

Gångtid 2 

Väntetid, turtäthet <12 min 3 

Väntetid, turtäthet 12–30 min 1 + 12 

Väntetid, turtäthet > 30 min 0,5 + 12 

Bytestid 2 + 5 

 

Konstanten 12 adderas i tabell 1 ovan för att vid högre väntetider justera orimligheten att längre 

turintervall skulle innebära kortade upplevd restid. För att den upplevda uppoffringen ska vara lika vid 

just 12-minuters turintervall oavsett vikt måste hänsyn tas till att man vid lägre turtäthet antas använda 

tidtabell för att panera sin resa. Användandet av tidtabell värderas tillsammans med ett pålägg för 

marginal till annonserad avgångstid. Marginaltiden har vikten 3 eftersom den tiden spenderas på 

hållplatsen. I RIPLAN förklarar SL mekanismen för att uppoffringen ska vara lika oavsett 

beräkningssätt. Resultatet blir att en konstant 12 måste adderas på den viktade väntetiden vid lägre 

turtäthet. De 12 minuterna kan som ett exempel handla om en 3 minuters marginaltid med vikten 3 

plus en 3 minuters lång informationshämtning från tidtabell.  

Bytestiden vid byten mellan färdmedel har vikten 2 och på detta adderad ett bytestillägg på 5 minuter 

eftersom byten upplevs påverkande oavsett hur kort tiden egentligen är. 
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2.2.4. Reseefterfrågan  

För att få fram det förväntade kollektivtrafikresandet i maxtimmen beräknas antalet boende genom att 

multiplicera antal bostäder med en faktor för det genomsnittliga antalet boende per bostad, där SL 

använde sig av faktorn 2,5 personer/bostad år 2008 (AB Storstockholms lokaltrafik, 2008) och år 2016 

var motsvarande faktor 1,9 för flerbostadshus och 2,6 i småhus enligt SCB (SCB, 2017) . 

Kollektivtrafikresandet kan också beräknas genom att multiplicera antal boende i området med en 

resekvot för området. Resekvoter finns framtagna av SL för olika bostadsområden i Stockholms län. 

Vid nya bostadsområden används resekvoter från liknande områden (AB Storstockholms lokaltrafik, 

2008).  

Turutbudet, d.v.s. turer/timme, har samband med antal bostäder i området. Beroende på hur många 

bostäder som finns och/eller planeras byggas krävs och rekommenderas olika turtätheter. Exempel på 

riktlinje är att mellan 570–1000 bostäder krävs i en ytterkommun för att kunna planera en 30-minuters 

trafik. Riktlinjer finns även för turtäthet kopplat till arbetsområden och antal arbetsplatser (AB 

Storstockholms lokaltrafik, 2008).  

2.2.5. Snabbpendeltågstrafik 

I ”Trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg” (Trafikförvaltningen, Landstiget i Uppsala län & 

MÄLAB, 2016) har två principiella trafikscenarier för pendeltågstrafiken analyserats utifrån att 

Citybanan ska tas i drift. Förslagen innebär jämn trafik med 10-minuters intervall respektive 

snabbpendeltågstrafik och skip stops med 15-minuters intervall.  

Det första scenariot, med jämn trafik, skulle innebära att dagens linjestruktur behålls men att 

turtätheten på dessa linjer ökar. I detta förslag prioriteras turtätheten framför restiden. Fördelar som tas 

upp med jämn trafik-scenariot är bland annat att alla stationer blir lika viktiga samt att trafiken är enkel 

och lättkommunicerad. Nackdelar är att stationer som ligger långt ifrån city får fortsatt lång restid samt 

att det skulle kräva reglering av den matandebusstrafiken och då antingen öka turtätheten och 

kostnaderna eller minska turtätheten och därmed minska standarden. 

Scenariot med snabbpendeltågstrafik innebär fyra stycken baslinjer, där de två linjegrenarna har varsin 

snabbpendeltågslinje och varsin linje som stannar på samtliga stationer. Turtätheten för samtliga linjer 

kvarstår här till 15-minuters trafik, och restid prioriteras då framför turtäthet. För att 

snabbtågsstationerna ska ge värdefull restidsminskning bör 4–5 stationer hoppas över, vilket innebär 

en restidsvinst på ca 5 minuter. Samtliga linjer föreslås stanna på de centrala stationerna mellan 

Odenplan och Älvsjö. På Södertäljegrenen föreslås att snabbpendeltågen stannar i Huddinge, 

Flemingsberg och Tumba, baserat bland annat på anslutande spårtrafik, regionala kärnor och större 

bussterminaler. Fördelar som tas upp med detta scenario är bland annat att dagens busstuktur inte 

märkbart måste förändras, att de större stationerna får högst turtäthet samt att förslaget går i linje med 

RUFS mål om att utveckla regionala stadskärnor och samla bebyggelse i kärnor och noder. Nackdelar 

är bland annat att systemet är mer svårförståeligt för resenärer och att snabbpendeltåg har en ökad 

ambitionsnivå och kräver att tekniska åtgärder vidtas. 
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Bild 2. Linjenätskarta inklusive samtliga linjer och gamla zoner. (AB Storstockholms lokaltrafik) 

2.2.6. Vega pendeltågsstation 

Vega är ett pågående exploateringsprojekt i Haninge kommun, där både en helt ny stadsdel och en 

pendeltågsstation byggs. Exploateringen innefattar allt från skolor och arbetsplatser till bostäder, och 

det beräknas bosätta sig ca 10 000 invånare (Trafikverket, 2015) i det ca 3000 nya bostäderna. Målet 

med Vega pendeltågsstation är att den nya stadsdelen Vega ska få bra kommunikationsmöjligheter och 

att man ska kunna leva, bo och arbeta i Vega utan att vara beroende av bil. Det är beräknat att ca 800 

personer kommer kliva på i Vega under förmiddagens timmar för högtrafik och restiden in till 

Stockholm C blir 25 min. En minskning av beräknade 800 bilresor per dag kommer inte bara leda till 

en säkrare biltrafiksmiljö utan även till ett mer hållbart resande ut miljöperspektiv (Trafikverket, 

2017). Vid dagens Vega fanns tidigare en tågstation men denna lades ner 1973 i och med att pendeln 

började trafikera Nynäsbanan (Trafikverket, 2015).  
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3. Fallstudie 

3.1. Nulägesbeskrivning 

3.1.1. Övergripande geografi 

Uttran är ett villaområde i sydvästra delen av tätorten Tumba, beläget ca 2 mil sydväst om Stockholm 

city och ca 1 mil nordväst om Södertälje. Genom området går en järnväg som kopplar samman 

Stockholm och Södertälje, vilken trafikeras av pendeltåg. Bebyggelsen i Uttran är präglad av villor 

från 1900-talets början (Botkyrka kommun, 2013).  

Söder om spåret går lokalgatan Vattravägen som sedan grenar ut sig till den mindre Möllevägen. På 

norra sidan löper KP Arnolds väg från Tumba station vilken sedan vid Salems kommungräns övergår 

till Söderby Gårds väg. Längs hela denna väg går ett regionalt cykelstråk. En plankorsning för biltrafik 

är belägen mellan ett bostadshus och ett nytt stationshus. Under järnvägen finns en tunnel för 

gångtrafikanter. Denna tunnel är i dåligt skick och är bland annat vattenfylld, detta på grund av högt 

grundvatten (Zadeh, 2017). 

I närområdet finns strax söder om spåret sjön Uttran samt Segersjön. Söder om spåret finns största 

delarna av Uttrans villaområde samt flerbostadshusområdet Segersjö. Norr om spåret ligger Kvarnsjön 

samt ett grustag. Bebyggelsen norr om spåret består idag till största delen av bostäder kring tidigare 

sjukhusbyggnaderna Uttrans sjukhus och Söderby sjukhus. Båda sjukhusen är gamla sanatorium, men 

idag bedrivs äldrevård i Uttrans sjukhus och hela Söderby sjukhus består av bostäder sedan 2007 

(Stadsbyggnadsenheten Botkyrka kommun, 2014).  

3.1.2. Uttran station idag 

Det gamla stationsområdet Uttran finns idag inte kvar i den utsträckningen och utformning det hade 

under 1900-talet. Den gamla perrongen är riven, och det gamla stationshuset lika så. Ett par äldre 

villor står kvar vid spåret. Ett nyare hus med mycket lite service och handel ligger mellan en av de 

äldre villorna och gångtunneln. Busslinjen 725 mellan Tumba station och Rönninge station har ett 

stopp vid det gamla stationsområdet på ena sidan om spåret, och busslinjen 715 mellan Tumba station 

och Solbo stannar ca 50 m längre bort på andra sidan. Ca 500 meter bort i riktning mot Salem på norra 

sidan finns även en busstation från vilken linje 745 trafikerar. Linje 745 är en busslinje som går via 

motorvägen in till Fridhemsplan i Stockholm. 

3.1.3. Närliggande stationer 

De två närmaste pendeltågsstationerna kring Uttran är Tumba (norrut) och Rönninge (söderut). Dessa 

är stationer på pendellinje 36 som går mellan Märsta – Södertälje och omvänt, se bild 2 nedan. 

Tumba pendeltågsstation öppnades år 1860 (Botkyrka kommun, 2017) och har ca 7 500 påstigande per 

dygn (AB Storstockholms lokaltrafik, 2016). Stationen ligger i Botkyrka kommun och har två 

perronger samt två uppgångar och gångbroar. På de två gångbroarna uppskattas ca 12 000 personer 

passera under ett dygn (Zadeh, 2017). Infartsparkeringarna kring stationen har totalt ca 420 platser 

(AB Storstockholm lokaltrafik, u.d.). 

Rönninge pendeltågsstation ligger i Salems kommun och är mindre än Tumba med endast 2 500 

påstigande per dygn. Stationen består av en perrong och har en infartsparkering med 238 platser (AB 

Storstockholms lokaltrafik, u.d.).  

3.1.4. Närliggande exploateringsprojekt 

I närområdet kring Uttrans station är flera exploateringsprojekt på gång. På Botkyrka-sidan är de 

närmaste exploateringsområdena Sandstugan respektive Tumba skog. 

Sandstugans planområde är ca 27,80 hektar stort och ligger norr om järnvägen och KP Arnolds väg 

(Stadsbyggnadsenheten Botkyrka kommun, 2014). Området ligger mellan Uttrans sjukhus och 

Söderby och löper halvvägs runt grustaget. Planen för Sandstugan vann laga kraft i november 2014 
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och idag är projektet i genomförandefasen. Bebyggelsen blir en blandning av flerbostadshus och 

småhus och totalt möjliggör planen ca 500 nya boenden (Botkyrka kommun, 2017). 

Tumba skog är ett område som planeras exploateras, och ligger idag vid samrådsfasen i processen. 

Laga kraft förväntas ges hösten 2017 och byggandet beräknas börja 2018 och vara klart 2023. 

Planområdet är ca 18 hektar och ligger precis intill flerbostadshusområdet Segersjö, i riktning norrut 

nära spåret (Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun, 2016). SHH Bostad AB har kommit 

med ett förslag på 550 nya bostäder i form av lamellhus, punkthus och radhus (Botkyrka kommun, 

2017).  

 

 

Bild 3. Övergripande karta över Sandstugan och Tumba skog i förhållande till Uttran (Botkyrka kommun, u.d.). 

3.2. Förslag på åtgärd 
Förslaget som i denna rapport ska utredas är att öppna en pendeltågsstation, Uttran station, belägen på 

samma plats som den tidigare stationen i Uttran.  

3.3. Generaliserad resekostnad  

3.4. Valmöjligheter och rationella val 
Både i dagens trafiksituation och i ett framtidsscenario där Uttrans pendeltågsstation är öppen finns det 

olika rutter och resvägar att välja mellan för att ta sig från de olika adresserna till de respektive 

resmålen. Ett antagande har här gjorts vilket går ut på att människan är rationell och att samtliga 

resenärer gör rationella val i sitt resande, och därmed väljer den rutt som har lägst generaliserande 

resekostnad. I tabellerna nedan har markerats ut vilken av rutterna som är den rationellt valda. Denna 

rutt kommer att användas i vidare beräkningar och analyser. Markeringen och färgsättningen förklaras 

här nedan. 

Rationellt val  Förkastat val  Ej aktuellt ruttalternativ 
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De icke aktuella ruttalternativen är alternativ som innebär en orimlig resväg. En rutt från Skolvägen 14 

via Rönninge station skulle innebära en mycket lång gångtransport runt barriären Uttransjön och 

därför har denna rutt beaktats som förslag. 

Tidstillägget på som stoppet vid Uttran station bidrar med för pendeltågsresan har uppskattats till att 

vara 3 min. Detta är baserat på data från 2006 där summan av inbromsning, dörröppning, 

passagerarutbyte och klartecken för avgång var mellan 2,5–3 min. Ett antagande togs att 

uppehållstiden ligger i samma tidsintervall idag utan markanta förändringar och för marginal valdes 

intervallets största värde. Detta tillägg adderades på samtliga rutter som innebär en pendeltågsresa via 

Uttran station och påverkade alltså Södertälje C – Stockholm C och omvänt, Sanatorievägen 21 – 

Stockholm C samt Skolvägen 14 – Södertälje C och Sanatorievägen 21 – Södertälje C: 

3.4.1. Resmål Stockholm C 

 

Scenario 1 – Dagens trafiksituation  

Tabell 12. Scenario 1 resmål Stockholm C 

Adress KRESU: Påstigning  

Tumba station 

KRESU: Påstigning  

Rönninge station 

Skolvägen 14 90,5 - 

Sanatorievägen 21 78,5   77,5  

 

Scenario 2 – Uttran station öppen 

Tabell 13. Scenario 2 resmål Stockholm C 

Adress KRESU: Påstigning  

Tumba station 

KRESU: Påstigning  

Rönninge station 

KRESU: Påstigning 

Uttran station 

Skolvägen 14 90,5 - 80,5 

Sanatorievägen 21 78,5 77,5 + 3 = 80,5 80,5 

 

3.7.2. Resmål: Södertälje C 

Scenario 1 – Dagens trafiksituation  

Tabell 14. Scenario 1 resmål Södertälje C 

Adress KRESU: Påstigning  

Tumba station 

KRESU: Påstigning  

Rönninge station 

Skolvägen 14 79,5 - 

Sanatorievägen 21 71,5 66,5  

 

Scenario 2 – Uttran station öppen 

Tabell 15. Scenario 2 resmål Södertälje C 

Adress KRESU: Påstigning  

Tumba station 

KRESU: Påstigning  

Rönninge station 

KRESU: Påstigning 

Uttran station 

Skolvägen 14 79,5 + 3 = 82,5 - 66,5 

Sanatorievägen 21 71,5 + 3 = 74,5 66,5  66,5 
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3.5. Förändring av generaliserad resekostnad 
I tabellen nedan sammanfattas de rationella valen som markerats ut ovan samt det enda alternativet för 

sträckan Södertälje C – Stockholm C och omvänt. I kolumnen längst till höger visas förändringen av 

den generaliserade resekostnaden, alltså skillnaden mellan scenario 1 och scenario 2. 

Positiva värden innebär en vinst i restid för de påverkade invånarna och resenärerna, alltså att restiden 

förkortas efter öppnande av Uttran station. Negativt värde innebär istället en förlust av tid. Värdet 0 

innebär att öppnandet av pendeltågsstationen inte påverkar restiden på rutten. 

Tabell 16. Förändring av generaliserade resekostnader per rutt. 

Rutt Scenario 1 Scenario 2 Förändring 

Skolvägen 14 – 

Stockholm C 

90,5 80,5 + 10 

Skolvägen 14 – 

Södertälje C 

79,5 66,5 + 13 

Sanatorievägen 21 – 

Stockholm C 

77,5 78,5 - 1 

Sanatorievägen 21 – 

Södertälje C 

66,5 66,5 0 

Södertälje C – 

Stockholm C 

44 44 + 3 = 47 - 3 

Stockholm C – 

Södertälje C 

44 44 + 3 = 47 - 3 

 

Resultatet visar att förändringen i generaliserad resekostnad från Sanatorievägen 21 är markant mindre 

än förändringen från Skolvägen 14. Avgörande faktorer för denna skillnad är de delar av resan som har 

högre vikt det vill säga gångtiden, väntetiden samt bytestiden. Rutterna från Sanatorievägen 21 

innebär en mycket kort gångtid till busshållplatsen samt en ovanligt kort bytestid, vilket alltså blir de 

två avgörande delarna i och med att väntetiden är densamma för samtliga rutter och delrutter. En så 

kort gångtid till bussen uppskattas tillhöra ovanligheten, varför denna förändring förkastas inför 

fortsatta beräkningar. Istället har valts att förändringen som rutterna från Skolvägen 14 genererar 

appliceras på samtliga berörda områden kring Uttran station. Detta i och med antagande och 

uppskattandet att gångtiden 6 min till busshållplatsen är närmare en genomsnittlig gångtid för området 

i stort.  

Sammanfattningsvis kommer alltså förändringen + 10 min vidare användas från hela Uttran stations 

närområde till Stockholm C och + 13 min till Södertälje C. Förändringen för resenärer som passerar 

stoppet vid Uttran station kommer i båda riktningarna som framgår i tabellen fortsatt vara – 3 min.  

3.6. Tillgänglighet 
Tillgängligheten för ett område kan förklaras som hur attraktivt området är med avseende på närhet till 

andra platser eller områden. För att räkna på förändringen i tillgängligheten efter ett öppnande av 

Uttran station för pendeltågstrafik har tillgänglighetsberäkningar gjorts baserade på dagens 

kollektivtrafiksituation samt den förväntade vid öppning av nya stationen. 

Tillgänglighetsberäkningarna gjordes från samma adresser och till samma slutstationer som i 

beräkningarna ovan för KRESU. 

Det finns flera olika sätt att beräkna tillgängligheten, och denna metod och formel valdes då den är 

enkelt och övergripande. Tillgänglighetsanalysen har begränsats till att endast undersöka 

tillgängligheten till arbetsplatser och inte till övriga intressepunkter så som skolor och nöjen. Måttet på 

tillgänglighet är relativt och därför finns ingen enhet. Formeln som använts presenteras nedan. 
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𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑖 = ∑
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟𝑘

(𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑𝑖−𝑘
 )𝑎𝑘   

i = bostadsadress  

k = arbetsplatsområde: Stockholm resp. Södertälje kommun 

a = konstant 2,20 (Hansen, 2007) 

Som restid har den kollektiva reseuppoffringens tidsvärde används. Detta eftersom att hela restiden 

från start- till målpunkt är av intresse och inte bara åktiden, samt att det är den uppfattade skillnaden i 

tillgänglighet som är intressant för att se hur ett område förändras.  

Som antal arbetsplatser har antal förvärvsarbetande under dagtid inom de respektive kommunerna 

används. En annan tolkning av formeln hade kunnat innebära att siffran istället motsvarade antal 

arbetsplatser som i antal arbetsställen eller kontor. Tolkningen med förvärvsarbetande dagtid valdes 

dock eftersom att det som anses intressant är tillgängligheten till jobb på rimligt avstånd, snarare än 

hur många arbetsställen det finns eftersom det då inte framgår hur många jobbmöjligheter det finns 

inom varje arbetsställe. Det är alltså förvärvsarbetsplatser som är attraktiva ur ett perspektiv som 

medborgare och hushåll och inte arbetsställen. 

Tabell 17. Antal förvärvsarbetande dagtid per kommun. (SCB, u.d.) 

Kommun Antal förvärvsarbetande dagtid 

Stockholm   661 291 st 

Södertälje  48 758 st 

 

3.6.1. Scenario 1 – Dagens trafiksituation 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑆𝑘𝑜𝑙𝑣ä𝑔𝑒𝑛 14 =
661 291

90,52,20
+

48 758

79,52,20
= 36,0  

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑆𝑎𝑛𝑎𝑟𝑜𝑟𝑖𝑒𝑣ä𝑔 21 =
661 291

77,52,20 +
48 758

66,52,20 = 50,9  

 

3.6.2. Scenario 2 – Uttran station öppen 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑆𝑘𝑜𝑙𝑣ä𝑔𝑒𝑛 14 =
661 291

80,52,20
+

48 758

66,52,20
= 47,2 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑆𝑎𝑛𝑎𝑟𝑜𝑟𝑖𝑒𝑣ä𝑔𝑒𝑛 21 =
661 291

78,52,20
+

48 758

66,52,20
= 49,6  

 

Tabell 18. Förändring i tillgänglighet. 

Adress Scenario 1: 

Dagens trafiksituation 

Scenario 2: 

Påstigning Uttran station 

Förändring: 

Scenario 1 – 

Scenario 2 

Skolvägen 14 36,0 47,2 + 11,2 

Sanatorievägen 21 50,9 49,6 - 1 

 

Av samma anledning som beskrivs gällande förändringen av den generaliserade resekostnaden, så 

uppskattas här att den genomsnittliga förändringen i tillgänglighet för områdena kring Uttran station 

approximeras med förändringen som genereras från Skolvägen 14. Förändringen som fortsatt i denna 

rapport kommer användas kopplat till tillgängligheten är alltså + 11,2.   
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3.7. Sammanvägning och nettonytta 
Resultatet gällande förändring i KRESU-tid respektive tillgänglighet visar att åtgärden ger positiv 

effekt på vissa rutter och negativ på andra. För att kunna analysera huruvida den nya 

pendeltågstationen skulle ge övervägande positiva eller negativa effekter för de påverkade resenärerna 

måste förändringen multipliceras med antalet resenärer som denna påverkar.  

Den indata som använts för att beräkna detta punktas upp här nedan tillsammans med källhänvisning 

för varifrån informationen är hämtad. 

 

- Antal invånare över 16 år (arbetsför ålder) som bor i Uttranområdet. 

Hämtat från Hitta.se (2017). 

- Andel kollektivtrafikresenärer i Botkyrka resp. Salem kommun (AB Storstockholms 

lokaltrafik, 2016). 

- Andel av den arbetsföra befolkningen i Stockholms län som deltar i arbetskraften 

(Arbetsförmedlingen, 2016). 

- Belastningsgrad (antal förbiresande) vid Rönninge – Tumba och omvänt (AB Storstokholms 

lokaltrafik, 2017), se bilaga 1. 

- Förändringen i KRESU resp. tillgänglighet. 

 

Bild 5. Sammanslagning av närområdena Uttran, Söderby, Tumba skog och Sandstugan (Hitta.se, 2017). 

Området som i första hand antas påverkas av ett öppnande av Uttran pendeltågsstation är markerat på 

kartan, se bild 4, och innefattar Uttran, Söderby, Tumba skog och Sandstugan. Befolkningen är för de 

befintliga områdena Uttran och Söderby hämtade från Hitta (2017). Befolkningen inom 

exploateringsområdena är beräknade med hjälp av antalet planerade bostäder och SCB:s faktorer för 
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genomsnittligt antal personer per bostad. Då detaljplanen för Tumba skog endast innefattar 

flerbostadshus och ett fåtal radhus har värdet 1,9 för flerbostadshus används. Det använda värdet 2,25 

för Sandstugan är medelvärdet mellan SCB:s värden för flerbostadshus respektive småhus, baserat på 

en uppskattning att hälften av bostäderna är respektive boendeform.  

 

Tabell 19. Invånare per område. 

Område Invånare 

Uttran 3187 

Söderby 1925 

Sandstugan 500 * 2,25 = 1125 

Tumba skog 550 * 1,9 = 1045 

Totalt: 7282 
 

För att få fram hur många som åker och kommer att åka i de respektive riktningarna med 

kollektivtrafiken har antagits att andelen per riktning motsvarar andelen arbetsplatser i de olika 

riktningarnas målpunkter. I Tabell 21 nedan presenteras andelen förvärvsarbetande dagtid i 

förhållande till totala summan ovan vilken än presenterad i Tabell 20.  

Tabell 20. Antal förvärvsarbetande dagtid per kommun. 

Kommun Antal förvärvsarbetande dagtid 

Stockholm  661 291  

Södertälje 48 758  

Totalt: 710 049 

 

Tabell 21. Andel förvärvsarbetande dagtid per kommun. 

Kommun Andel förvärvsarbetande dagtid av 

totala för Stockholm och Södertälje 

Stockholm  93 % 

Södertälje 7 % 

 

Andelen kollektivtrafikresenärer skiljer sig något mellan de två inblandade kommunerna. Eftersom att 

majoriteten av de påverkade områdena tillhör Botkyrka kommun har andelen 30% används i 

beräkningarna. Den använda andelen tar inte hänsyn till eventuell förändring av andelen resenärer 

efter det att exploateringsområdena och inte heller till hur andelen skulle förändras efter införandet av 

den nya pendeltågsstationen. 

Tabell 22. Andel kollektivtrafikresenärer per kommun. 

Kommun Andel kollektivtrafikresenärer (2015) 

Botkyrka 30 % 

Salem 29 % 

 
Tabell 23. Andel arbetsföra i arbetskraften. 

Län Andel av den arbetsföra befolkning 

som deltar i arbetskraften 

Stockholm län 79 % 
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Belastningsgraden förbi Uttran station antas vara densamma som belastningsgraden förbi Rönninge 

respektive Tumba i de olika riktningarna. Alltså antas att det inte finns några avstigande på Uttrans 

station under detta tidsintervall. Detta är ett rimligt antagande då det knappt finns några arbetsplatser 

kring Uttran och de få som finns antas inte påverka resultatet markant. 

Nedan siffror för belastningsgraden gäller för pendeltågslinje 36 i respektive riktning och är ett 

genomsnitt för totala belastningsgraden mellan 6.00-9.00 under vardagar. 

Tabell 24. Belastningsgrad på pendeltågslinje 36. Se Bilaga 1 för källa. 

Rutt och riktning Belastningsgrad (förbiresande) 

Rönninge norrut mot Stockholm C (Märsta) 4600 

Tumba söderut mot Södertälje C 2125,4 

 

Tabell 25. Förändring i KRESU för respektive rutt. 

Rutt Förändring i KRESU 

Närområdet kring Uttran – Stockholm C + 10 

Närområdet kring Uttran – Södertälje C + 13 

Södertälje C – Stockholm C - 3 

Stockholm C – Södertälje C - 3 

 

Tabell 26. Förändring i tillgänglighet. 

Område Förändring i tillgänglighet 

Närområdet kring Uttran + 11,2 

 

Nedan presenteras de formler som används för att beräkna den totala påverkan av förändringen i 

KRESU-tid. Därefter följer beräkningar med värden insatta. 

Påverkan invånare i närområdet = Antal invånare i närområdet kring Uttran * Andelen 

kollektivtrafikresenärer * Andel av den arbetsföra befolkningen som deltar i arbetskraften * 

Förändring av KRESU 

Påverkan förbiresande = (Antal förbiresande Södertälje C-Stockholm C + Antal förbiresande 

Stockholm C-Södertälje C) * Förändring av KRESU 

3.7.1. Tidspåverkan: resmål Stockholm C 

 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑛ä𝑟𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡 = 7 282 ∗ 0,93 ∗ 0,3 ∗ 0,79 ∗ 10 = 16 050,3 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 = 4600 ∗ (−3) = −13 800 𝑚𝑖𝑛 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 = 16 050,3 𝑚𝑖𝑛 − 13 800 𝑚𝑖𝑛 = 2 250,3 𝑚𝑖𝑛  

 

3.7.2. Tidspåverkan: resmål Södertälje C 

 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑛ä𝑟𝑜𝑚𝑟å𝑑𝑒𝑡 = 7 282 ∗ 0,07 ∗ 0,3 ∗ 0,79 ∗ 13 = 1 570,5 𝑚𝑖𝑛 

𝑇𝑖𝑑𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑏𝑖𝑟𝑒𝑠𝑎𝑛𝑑𝑒 = 2 125,4 ∗ (−3) = −6 376,2 𝑚𝑖𝑛 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑖𝑑𝑠𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 = 1 570,5 𝑚𝑖𝑛 − 6 376,2 𝑚𝑖𝑛 = −4 805 𝑚𝑖𝑛 
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3.7.3. Personpåverkan 

 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 (𝑜𝑎𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘) = 4 600 + 2 125 = 6 725 𝑠𝑡 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 (𝑜𝑎𝑣𝑠𝑒𝑡𝑡 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘) = 

(7 282 ∗ 0,93 ∗ 0,3 ∗ 0,79) + (7 282 ∗ 0,07 ∗ 0,3 ∗ 0,79) = 1 605 + 120,8 = 1 725 𝑠𝑡 

4. Resultat 
I Tabell 27 sammanfattas samtlige resultat från beräkningar i denna rapport. 

Tabell 27. Resultattabell 

Förändring i tillgänglighet från Uttranområdet + 11,2  

Nettotidspåverkan: resmål Stockholm C + 2 250,3 min 

Nettotidspåverkan: resmål Södertälje C - 4 805 min 

Antal personer med som påverkas negativt 6 725 st 

Antal personer med som påverkas positivt 1 725 st 

 

5. Avslutning  

5.1. Diskussion 
Resultatet visar att tillgängligheten för de boende i Uttranområdet ökar efter ett öppnande av Uttran 

station. Detta är i sig inte förvånande och ett motsatt resultat vore orimligt. Eftersom att måttet på 

tillgängligheten är relativt går det inte att avgöra exakt hur mycket tillgängligheten ökar i området. Det 

relativa måttet är bra för jämförelser och för att ge ett mer användbart resultat borde alternativet med 

en ny pendeltågsstation ha jämförts med exempelvis ett scenario med dubbel turtäthet på de befintliga 

matarbussarna.  

I resultatet visas också att nettotidsförändringen skiljer sig mellan de olika riktningarna. Med 

Stockholm C som resmål blir summan en vinst på totalt 2 250,3 min medan med resmålet Södertälje C 

förloras 4 805 min. Eftersom den negativa tidsförändringen är densamma oavsett riktningarna kan 

tänkas att det är skillnaden i den positiva förändringen som är avgörande. Detta stämmer dock inte 

riktigt, eftersom att i riktning för den största positiva tidsförändringen från området blev resultatet en 

förlust och tvärt om blev det en vinst i riktningen med mindre positiv förändring. Avgörande för 

positiv respektive negativ total tidsförändring är alltså inte tiden i sig, utan är beroende av antalet 

resenärer som påverkas. I de olika riktningarna är det förhållandet mellan antalet positivt och antalet 

negativt påverkade resenärer som är avgörande. Eftersom att ett mycket litet antal resenärer åker från 

Uttranområdet till Södertälje C i förhållande till antalet på pendeltåget förbiresande så resulterar det i 

en nettoförlust av tid. I riktning mot Stockholm C reser däremot betydligt fler från Uttranområdet och 

trots att det i den riktningen även är fler förbipasserande på pendeltåget så ser förhållandet annorlunda 

ut och påverkar till en nettotidsvinst.  

Totalt sett är det dock ett större antal resenärer som får en negativ tidspåverkan av ett öppnande av 

Uttran station i denna mätning. Detta beror helt enkelt på att det är fler resenärer som reser i de två 

riktningarna på pendeltåget än vad det är invånare i Uttranområdet som arbetspendlar kollektivt.  

Trots att fler resenärer påverkas negativt och att det blir en nettotidsförlust för en del resenärer kan det 

diskuteras huruvida ett öppnande av Uttran station vore nyttigt och lönsamt eller inte. En analys och 

värdering av ökningen av tillgänglighet ytterkommunsområden kring Stockholm skulle kunna 

innebära att det trots allt vore värt att öppna upp stationen. På samma sätt kan diskuteras om 

kommunikationer till huvudstaden inte är värda mer än kommunikationer till mindre städer som 



 

 

15 

 

Södertälje. I denna diskussion skulle kanske fler aspekter än endast arbetsmöjligheter och arbetsresor 

vara intressant att ta upp i och med att Stockholm som huvudstad dominerar för fritidsevent som 

genererar resor på kvällstid och helger. 

Enligt SL:s riktlinjer krävs mellan 570–1000 bostäder i en ytterkommun för att kunna planera för 

kollektivtrafik med 30-minuters turtäthet. Med detta som underlag kan tolkas att det vore rimligt att 

öppna Uttran station för 30-minuters trafik vilket skulle innebära att vartannat tåg stannade på 

stationen och vartannat körde förbi. Däremot finns idag redan en turtäthet på max 30 min i området 

med det antalet bostäder tack vare matarbussarna, så det krävs fler anledningar för att öppna Uttran 

station än detta. 

Det är relevant att jämföra studien av Uttran station med projektet Vega i Haninge då stationerna och 

dess förhållanden är jämförbara. Båda stationerna var tidigare stationer men lades ner i början av 

1970-talet. Enligt mina uppskattningar skulle restiden från Uttran in till Stockholm C vara ca 30 min 

och motsvarande restid från Vega är 25 min. Området kring Uttran station har i mina beräkningar 

innefattat drygt 7000 invånare och stadsdelen Vega beräknas rymma ca 10 000 invånare. Enligt 

beräkningar och antaganden i denna rapport antas att knappt ca 1 700 personer skulle kliva på vid 

Uttran station under morgonens rusningstimmar och uppskattningar för Vega har gett en motsvarande 

siffra på 800 påstigande under en förmiddag. Jag tycker dock att den sistnämnda jämförelsen känns 

något orimligt, alltså att förhållandet mellan antal invånare och påstigande skiljer sig så stort mellan 

mina beräkningar för Uttran och deras för Vega. Att endast 800 av 10 000 skulle kliva på i Vega 

jämfört med 1 700 av 7 000 i Uttranområdet känns inte logiskt. Dock kan en avgörande faktor för 

detta vara att det i stort sätt inte finns några arbetsplatser i Uttranområdet medan det i Vega byggs 

arbetsplatser och planen är att man ska kunna leva och bo i stadsdelen. Därmed beräknas det bli en 

mycket mindre arbetspendling från Vega än vad jag beräknat för Uttran. Att Vega station bedömdes 

vara lönsam att byggas trots en halverad förväntat påstigning på stationen kan antyda på att även 

Uttran station vore det, men för exakt bedömning av om Uttran station vore lönsam att öppna måste ett 

flertal vidare studier göras. 

5.2. Felkällor 
Denna studie är baserad på ett flertal antaganden vilket kan ha lett till ett inte helt korrekt resultat.  

Det antagna värdet för vad en resa med pendeltåg från Uttran station till de respektive slutmålen 

Stockholm C och Södertälje C är en ren uppskattning utifrån tiderna från de kringliggande stationerna 

Tumba och Rönninge. Här gissades tiden för uppehåll vid stationen samt den nya 

accelerationssträckan och tiden och därmed är restiden som använts förmodligen något felaktig. 

Eftersom att restiden har vikten 1 och accelerationen inte skulle innebära större tidsskillnader så är 

denna felkälla inte så stor och lär inte påverka resultatet märkbart.  

Antagandet och valet att välja bort den ena av de två uppmätta rutternas förändring kan antas relevant i 

och med att den adressen hade en ovanlig närhet till en matarbusstation vilket blir avgörande i 

beräkningarna. Den rutten som istället valdes att använda för hela området var med rimlig och 

approximerar enligt uppskattningar förändringen bättre för området i stort. Det faktum att samma 

KRESU- förändring använts för hela området oavsett adress och avstånd till närmaste busstation 

respektive Uttran station kan dock anses vara en felkälla som ger missvisande resultat. Trots att den 

mer approximativa förändringen av de två värdena för förändring användes så är denna förmodligen 

inte helt aktuell och representerar inte hela området korrekt. Det finns stora delar inom området där 

den påverkade befolkningen bor som har längre avstånd till både buss- och tågstationen, och dessa har 

alltså trots detta längre avstånd approximerats till att ha en gångtid på endast 6 min till buss och 16 

min till Uttrans tågstation. Möjligen skulle denna tid vara mer rimlig om man tagit med både gång- 

och cykeltider i beräkningarna. Cykel i 6 min respektive 16 min gör att avståndet blir längre vilket 

skulle kunna göra så att tiderna trots allt kunde vara någorlunda relevanta. Ytterligare utjämnande 

faktorer för dessa felaktiga tider skulle kunna vara om boende längre in i Uttranområdet tar bilen till 
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Uttran station alternativt åker matarbussen mot Tumba men stiger av i anknytning till Uttran 

pendeltågsstation på Vattravägens busshållplats.  

En ytterligare felkälla gäller uppehållstiden och längden på denna. Den data som är använd i rapporten 

är idag från 2006 vilket betyder att värdet kan vara föråldrat. Att denna data trots allt användes var 

eftersom att jag inte fick fram mer aktuella data varken via sökningar på internet eller via den 

mailkontakt jag haft med personer från kollektivtrafikens arbetsmarknad.  

Rutten till Stockholm C med påstigning på Rönninge station har lägre generaliserad resekostnad än 

påstigning på Tumba station, trots att den faktiska åktiden med buss och pendeltåg är kortare och 

Tumba station ligger geografiskt närmare Stockholm. Detta är tack vare den mycket korta bytestiden 

mellan de olika färdmedlen, vilken blir avgörande i och med den höga värderingen av bytestiden 

jämfört med restiden i sig. Denna korta bytestid kan dock anses obekväm för resenärer och kanske 

särskilt för resenärer med svårigheter att förflytta sig snabbt så som äldre och funktionshindrade. 

Ytterligare en nackdel med den korta bytestiden är risken den medför vis bussförseningar, då endast 

försening på ett par minuter gör att bytet inte hinns med. Detta scenario skulle innebära en längre 

väntetid och därmed en markant högre generaliserad resekostnad. Förseningar är dock inte analyserade 

i denna rapport och förseningar kan självklart ske i alla olika rutter samt med alla färdmedel, men just 

detta bytte är alltså extra känsligt för förseningar.  

Scenario 2 i studien innebär att Uttran station vore öppen. Denna öppning är ett framtidsscenario men 

dessvärre så är de flesta använda värden kopplade till dagens situation. Antalet invånare, andelen 

kollektivtrafikresenärer och andel arbetsföra på arbetsmarknaden kan mycket väl se annorlunda ut i en 

framtid där Uttran station vore öppen. Exempelvis har det inte tagits hänsyn till hur bilresenärerna i 

närområdet kring Uttran skulle påverkas och om en del skulle byta färdmedel från bil till tåg. Detta 

innebär att studien i sig undersökt huruvida Uttran station vore nyttig idag snarare än i framtiden. Det 

enda värdet som egentligen är ett rent framtidsvärde är antalet invånare i de planerade och pågående 

exploateringsområdena där ingen ännu bor. 

Att inte metoden att multiplicera antalet boende mer en resekvot använts för att få fram 

kollektivtrafikresandet beror på att jag endast hittade gamla resekvoter. Jag ansåg att det då var 

irrelevant att använda dessa och beslutade istället att beräkna andelen kollektivtrafikresenärer på det 

sätter jag gjorde. 

Dock är en felkälla att antalet boende i de nya exploateringsprojekten är en siffra som inkluderar även 

barn under 16 år, alltså delar av den befolkningssiffran är inte i arbetsför ålder. Därmed blir 

befolkningstalet som används i beräkningarna för dessa områden något hög, vilket ger ett slutgiltigt 

resultat som också är lite högt eftersom att antalet som arbetspendlar inte stämmer. 

En metod som var planerad att använda i denna studie var dataprogrammet PTV Visum. Detta 

program tänkte användas för att ta fram och se förändringen i reseflöden mellan de olika buss- 

respektive pendeltågslinjerna. Programmet har en modell för år 2030, ett rimligt årtal att representera 

framtidsscenariot där Uttran station skulle kunna vara i bruk, och denna modell tänkte användas för att 

jämföra reseflödet med och utan en öppnas pendeltågsstation vid Uttran. Dessvärre lades denna plan 

ner i slutskedet av denna studie på grund av problem med åtkomsten och licensen till programmet 

vilket i sin tur skapade tidsbrist.  

5.3. Förslag till fortsatta studier 
Det finns fler intressanta aspekter att undersöka för att få fram ytterligare underlag om huruvida ett 

öppnande av Uttrans pendeltågsstation skulle vara aktuellt eller inte. Nedan punktas ett antal aspekter 

upp med kortare kommentarer och frågeställningar. 
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- Fler mätpunkter 

Att mäta förändringen i generaliserad resekostnad/KRESU samt tillgänglighet för flera 

punkter i närområdet skulle ge en mer verklig förändring. Hur förändras tiden och kostnaden 

beroende på närhet till dagens matarbusslinjer? Inom hur långt avstånd från stationen blir 

förändringen positiv? 

 

- Andra restyper samt tidsintervall 

Det är inte endast arbetsresor som sker med pendeltågstrafiken och därför skulle det i fortsatta 

studiet även vara relevant att titta på andra restyper och hur många personresor dessa 

genererar. På samma sätt bör fortsatta studiet inkludera ett större tidsintervall för resandet. Hur 

många skulle resa från och via Uttran station på kvällstid eller under helgen?  

 

- Cykel- och bilresor 

Fortsatta studier inom ämnet bör innefatta hur cykeln kan användas och påverka resandet, 

samt hur biltrafiken påverkas av en ny pendeltågsstation. Hur många invånare har ett bekvämt 

cykelavstånd till Uttran station? Skulle andelen bil- respektive kollektivtrafiksresenärer 

förändras efter ett öppnande av stationen? 

 

- Utformning 

Utformnings- och platsundersökning är en viktig faktor gällande om Uttrans pendeltågstation 

möjliga öppnande. Mätningar och skisser skulle vara viktiga för att undersöka huruvida 

anläggandet skulle vara möjligt. Finns plats för en pendeltågsstation inklusive 

infartsparkering, stationshus och perrong? Är platsen bebyggbar ur perspektiv av detaljplaner 

och markförhållanden? 

 

- Skip stop-principen 

I och med öppnandes av Citybanan sommaren 2017 diskuteras huruvida pendeltågslinjerna 

ska präglas av snabbpendeltågstrafik och skip stop-principen. En vidare undersökning av 

Uttrans pendeltågsstation bör innefatta analysen kring hur tillgängligheten och generaliserade 

resekostnaden skulle påverkas om Uttran skulle bli en station som en del pendeltåg hoppade 

över. Om Uttran station blev ett skip stop, skulle det öka eller minska förändringen av KRESU 

och tillgänglighet? 

 

- Samhällsekonomisk kalkyl 

Kanske allra mest central vid en vidare undersökning om huruvida Uttran station bör öppnas 

vore att ta fram en samhällsekonomisk kalkyl vilken analyseras om anläggandes vore lönsamt 

eller inte. Vad skulle väga tyngst; kostnaden för anläggandet eller intjänandet för resenärerna? 

Finns det fler aspekter att väga in i kalkylen? 

 

- Intervjuer och enkäter 

Relevant för vidare undersökning vore även att ta med tankar och åsikter från boende i 

området samt planerare på läns- och kommunalnivå. Hur många skulle börja åka från Uttran 

station om den öppnade? Finns det ett större intresse för stationen än för de närboende?  

5.4. Slutsats 
Slutsatsen efter denna studie om huruvida ett öppnande av Uttrans pendeltågsstation vore gynnsamt 

eller inte är att det bör vara gynnsamt. Detta tack vare den ökade tillgängligheten och kortare restiden 

för det kringliggande området och att Uttran station skulle ha ett större reseunderlag än det pågående 

projektet med Vega pendeltågsstation. Dock så skulle flertalet större studiet krävas för att på ett 

säkrare sätt kunna säga att Uttran station vore värt att satsa på att bygga i och med att denna studie inte 

tagit hänsyn till ekonomiska aspekter. 
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Bilagor   
Bilaga 1. 

 

Linje: 36 Huvudriktning: 1 Märsta - Södertälje 

Datumintervall: 2016-08-29 - 2016-12-09   

Tidsintervall: 06:00-08:59 Måndag-Fredag Period: VH46 

Time range: 06:00-08:59 

           
Utskriftsdatum: 2017-05-19, kl. 16:05  Sammanfattning tidsintervall          1(2)  

RUST 

5 . Sammanfattning tidsintervall    



 

 

 

 

Linje: 36 Huvudriktning: 2 Södertälje - Märsta 

Datumintervall: 2016-08-29 - 2016-12-09   

Tidsintervall: 06:00-08:59 Måndag-Fredag Period: VH46 

Time range: 06:00-08:59 

 

  

 

 

 Utskriftsdatum: 2017-05-19, kl. 16:05  Sammanfattning tidsintervall          2(2) 

  

RUST 

5 . Sammanfattning tidsintervall    
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