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Dagordning
• 13-13.15 Föregående möte och information från 

Trafikverket 
• 13.15-13.45 Planskilda passager, diskussion
• 13.45-13.55 Paus
• 13.55-14.20 Resvanor efter pandemin, Mårten Johansson
• 14.20-14.30 Övriga frågor
• 14.30-14.35 Avslut och nästa möte
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Föregående möte, 18 mars 2020
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• Information kring Mälarbanan, David Wester och Rebecca Stenberg Qvist, 
Trafikverket 
‒ Rådet kom överens om att återkomma till Mälarbanan med regelbundna uppdateringar

• Arbetet med ny nationell plan, Mårten Johansson
• Fråga kring planskilda passager, rådet har inkommit med synpunkter



Aktuellt läge i verksamheten
• Infrastrukturpropositionen är presenterad, ska 

beslutas i riksdagen i juni. 

• Propositionen har större ramar, men lite utrymme för 
nya objekt. Stambanor ska inrymmas i planen och 
inte finansieras separat.

• Fortsatta restriktioner (fram till 29 augusti) för 
fysiska möten och rekommendationer att arbeta 
hemifrån. Uppdrag förlängt till 15 september.



Aktuellt läge i verksamheten
• Trafikverkets underlag för åtgärdsområden är klara 

till länsplanerna för Stockholm och Gotland

• Samlade effektbedömningar snart klara för alla 
förslag till namngivna objekt

• Utredning I en värld som ställer om - Sverige utan 
fossila drivmedel 2040

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/06/sou-202148/


Planskilda passager, 
diskussion
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Planskild passage 
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Passage i plan



Fördelar
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Nackdelar
• Föredrar tunnel om den är utformad så att 

den är tillgänglig och anpassad till övriga 
gångvägar

• Kan vara bra om den är bra placerad i 
förhållande till målpunkter

• Kan undvika trafiken på hårt trafikerade 
vägar

• Obehagligt med tunnel, föredrar 
övergångställe eller bro

• Ofta en omväg

• Övergångställe med trafikljus generellt 
bättre för personer med synnedsättning

Planskilda passager

”En del 
jättepositiva, en 

del ganska 
negativa”



Resvanor efter pandemin
Delrapportering  1c 2021-05-25

Mårten Johansson, Otto Åstrand, Sofia Heldemar
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Uppdrag: 

”Följ utvecklingen och blicka framåt”

• Resvanor under pandemin
• Resvanor efter pandemin
• Åtgärder vid förändrad efterfrågan på resor
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Avgränsningar

• Stockholms län
• ”Efter pandemin”, om 1-2 år 

‒ ”När resvalet inte längre påverkas av den 
pågående pandemin och när resmönstren har 
stabiliserats någorlunda”

• Persontransporter 
• Alla målpunkter
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Fortsatt hemarbete, men vi rör oss mer
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* Källa: Aktivitetsdata från Google. 



Stabilt resande
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* Källa: Trafikdata från Stockholms stad, Trafikförvaltningen och Trafikverket 



Minskat resande i rusning
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Minskat resande under hela dagen
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Ökat resande mitt på dagen
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Större andel lokala resor?
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Efter pandemin
Hur blir det nya normala?
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Ändrat beteende Effekt på resandet
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Ändrade beteenden –
beteendevetenskapligt perspektiv

• Beteendeförändringar startar som en följd 
av förändrade attityder/värderingar 

• Förändring av deskriptiv norm kräver mer 
än restriktioner eller information

• Positiva konsekvenser ökar sannolikhet för 
bestående förändring
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Hur bestående blir 
beteendeförändringar?
Fler jobbar hemma och färre tjänsteresor

• Beroende av upplevelsen av 
konsekvenserna jämfört med en 
återgång

• Troligt att konsekvenserna fortsätter 
upplevas positiva och att en del negativt 
kan åtgärdas
‒ Företagsekonomiska incitament
‒ Arbetsgivares riktlinjer
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Hur bestående blir 
beteendeförändringar?
Undvika kollektivtrafik

• Upplevelse jämfört med motsatsbeteende
• Negativa konsekvenser för alternativen 

förstärks– liten beteendeförändring
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Scenarier
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Stor potential för 
distansarbete
• 45 % av arbetsplatserna har potential för distansarbete
• Stora skillnader mellan olika områden

‒ Hög andel möjligt distansarbete centralt
‒ Hög andel möjligt distansarbete i områden med hög 

kollektivtrafikandel

• Stockholm, Solna och Sundbyberg har potential > 50% 
och 2/3 av länets arbetsplatser 
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Stora skillnader i tid och geografi

• Koll minskar mer än bil
• Störst minskning under morgonrusningen
• Störst minskning centralt
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Slutsatser av scenarier

• Bil
‒ 10 % minskning trafikarbete i förmiddagsrusning, enligt Sampers
‒ Arbetsresornas andel av totala trafiken är begränsad och andra ärenden kan öka. 
‒ Sammantaget tyder mycket på att effekten på vägtrafiken blir liten

• Kollektivtrafik
‒ 15 % minskning i transportarbete i förmiddagsrusning, enligt Sampers
‒ I linje med Trafikförvaltningens analyser

• Cykel
‒ Inte analyserat i Sampers
‒ Stora geografiska variationer i både efterfrågan och kapacitet => Svårbedömt. 
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Stockholm efter 
pandemin
• Hemarbete består till viss del

• Viss minskning av efterfrågan i rusningen, 
tydligast i kollektivtrafiksystemet

• Många faktorer påverkar våra resvanorna och 
resmönster

• Fortsatt hög efterfrågan i vägsystemet

• Kollektivtrafiken kan behöva anpassa 
biljettstrukturen

• Fortsättning följer….
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Övriga frågor

2019-12-1029



Möten 2021

2019-12-1030

Torsdag 21 oktober kl. 13.00



Tack för idag!

2019-12-1031
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