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Regionalt skärgårdsråd 15 februari 

 Trafik i vår 2018

 Nord / Syd

 E39, Trafikupphandling i mellersta skärgården

 SL Taxa i WÅAB
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Trafiken under våren 2018

Sportlovet – V9

Utökad trafik till Dalarö – Tyresö

Ängsö-Granö-Kalvholmen

Påskhelgen 29 mars-2 april

Dalarö – Tyresö 

Örsö Strömmar

Stockholm – Vaxholm – extra trafik

3 april

Vaxholmspendel snabbåt 2 turer/dgl

Från Vaxholm 6,40 och 7,05 

Från Strömkajen 16,30 och 17,30

13 April – 20 juni Vårtidtabell

Vår 1 13 april - 8 maj

Vår 2 9 maj-20 juni
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Beslut om utvärdering av försökslinjen 
Nord/sydlig skärgårdslinje år        

2015-2017 samt fortsatt inriktning
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Försöksåren 2015-2017
• 2015
Två större taxibåtar
Totalt 12.220 resenärer

• 2016
Två större taxibåtar
Totalt 8.719 resenärer

• 2017
Tre skärgårdsfartyg i 
storleksklassen 100-200 
passagerare.
Totalt 14.428 resenärer
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Resandestatistik
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Trafiknämnden beslöt den 30 januari

 Att; godkänna ”utvärdering av Nord/Sydlig skärgårdslinje år 
2015-2017”.

 Att; i WÅAB’s ordinarie skärgårdsutbud godkänna att 

Nord/Sydlig skärgårdslinje blir permanent.

 Beslut om utvärdering av försökslinje nord/syd
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http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2018/30 januari 2018/p9-TN-2016-1250-TJUT-Utvardering-Nord-sydlig-skargardlinje-2015-2017.pdf


Aktuella upphandlingar
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Upphandlingar av kollektiv sjötrafik i 
Stockholms mellanskärgård (E39B,C, D1 
och D2)har påbörjats

Anbudsintressenter

Ansökningsinbjudan finns 
publicerad på TendSign-VismaOpic

Övriga Intressenter

Kan begära ut ansökningsinbjudan 
som en allmän handling via 
registrator på Trafikförvaltningen

Kommunikation

Anbudsintressenter via 
Tendsign, övriga till  E39@sl.se

Ansökningstid till 12 mars

Allmänt Trafikpliktsbeslut ATP

Informationsärende E39

Beslut att inleda upphandling E39

mailto:E39@sl.se
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2017/21 nov 2017/p7-TN-2017-1452-TJUT-Beslut-allman-trafikplikt.pdf
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2017/21 nov 2017/p23-TN-2017-1463-Informations%c3%a4rende-E39-upphandling-kollektiv-sjotrafik.pdf
http://www.sll.se/Global/Politik/Politiska-organ/Trafiknamnden/2018/30 januari 2018/p6-TN-2017-1463-Beslut-upphandling-kollektiv-sjotrafik-Stockholms-mellanskargard-E39.pdf


Försök med SL kort i WÅAB-trafik

Planering av utvärdering av försöket vår och höst 2018

Regionala skärgårdsrådet 2018-02-15

Mats Ellman
Strategisk utveckling / Affärsutveckling
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Bakgrund 

I landstingsfullmäktiges beslut om Mål och budget 2018 (LS 2017-0452) 
har beslut fattats om att genomföra försök med SL taxa i 

Waxholmsbolagets trafik under 2018.
– Försöket ska gälla under höst, vinter och vårtidtabell för att avlasta övrig trafik, fungera 

som arbetspendling och tillgängliggöra skärgården för fler invånare i regionen. Försöket 
ska sedan utvärderas.
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Överväganden

 I de olika trafiksystemen, SL respektive WÅAB tillämpas olika taxesystem med 
innebörden att resenären upplever en otydlighet i vilken biljett som gäller för 
vad och vilket pris. 

 Försöket innebär att göra det enkelt för resenären att byta mellan trafikslag 
med samma periodkort.

 Utvärderingarna kommer bl.a. att omfatta förändringar; i antal resande, 
mellan trafikslag, biljettintäkter, driftkostnader, kundnöjdhet, samhällsnytta, 
miljökonsekvenser, subventionsgrad och enkelhet för resenären.
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Bra för kommersiella aktörer

 Kommersiella kollektivtrafikaktörer 

bedöms påverkas i begränsad form av 

minskade biljettintäkter m.h.t. vald period 

för försöket

 Andra aktörer i skärgården kan dra nytta 

av försöket 
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Bra för regionen

 Kapacitetsstarkare pendelbåtstrafik från 

Vaxholm, Värmdö, Nacka, Lidingö och 

från Danderyd
 Under vår och delar av höst ca 10 fler 

pendlarturer (från Vaxholm mot Stockholm C) 

med SL taxa jämfört med nuläget

 Fler resenärer förväntas åka till 

hållplatser i skärgården

Bra för SL/WÅAB

 Fler resenärer på WÅABs fartyg

 Ökad goodwill för SL/WÅAB genom fler 

pendlarturer med SL kort samt enklare att 

resa till hållplats i Stockholms skärgård

Bra för resenärerna

 Enklare att resa med kollektivtrafik på 

vatten under vinter, vår och höst

 Skapar fler alternativ till arbetspendling 

där WÅAB’s linjenät finns



Genomförande

 Provperiod

– Försöket gäller under perioden 9 januari – 29 april samt 3 september – 9 december 2018.

 Giltighet

– SLs Års-, 90 och 30–dagars periodkort gäller under försöket.

– Waxholmsbolagets biljettsortiment samt reskassa gäller som tidigare.

 SL:s rabatt- medtagande- och godsregler gäller huvudsakligen

– För tungt bagage/gods eller sådant som klassas som farligt gods tillämpas särskild godstaxa 
enligt Waxholmsbolagets allmänna villkor för befordran av fraktgods och passagerare med 
resgods.

– SL:s resegaranti gäller inte.

 Utvärdering

– Utvärdering sker löpande under hela försöket med en första utvärdering efter den första 

provperioden, 9 januari – 29 april 2018.

– En slututvärdering av försöket i sin helhet kommer under våren 2019 redovisas till trafiknämnden.
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TACK!

Levande skärgård året om

Åsa Tivelius
Jonathan Pertot
Mats Ellman


