
RFI om skärgårdstrafiken

Stockholms läns landsting önskar svar från intressenter i Stockholms skärgård om synpunkter, 
en Request For Information, om skärgårdstrafikens framtid och på de ställda frågorna följer här 
ett svar från Skärgårdens trafikantförening. 

nnn 4.1 Skärgårdstrafikens omfattning och samordning  
Skärgårdstrafikens omfattning, mängden gods och antalet passagerare samt behov av en flexibilitet 
i trafiken motiverar generellt inte en uppdelning av ansvarsområde, av resenärskategorier eller 
geografiska områden. All kollektivtrafik är en kompromiss; en trafik, till lands såväl som till sjöss och 
har att ta hänsyn till olika passagerarkategorier och utformas utifrån skilda behov. Trafiken till sjöss 
skall lika lite som landburen trafik särskilja passagerare, en avgång med ett fartyg gagnar alla trafikanter 
oavsett om det rör sig om en heltidsboende, deltidsboende eller besökande i skärgården. Skillnaden 
mellan kollektiv land- och sjötrafik är att en båtförbindelse också transporterar stora mängder bagage 
och gods. Båtresenärer skall lika lite som resenärer med buss och spårtrafik kategoriseras och lika lite 
som SL skall se något hinder att köra resenärer till Djurgården, Vaxholm, Sigtuna eller Drottningholm, 
bör Waxholmsbolaget och skärgårdsbåtarna vara tvungna att ta någon den sortens hänsyn. Varje 
resenär är lika viktig i skärgårdstrafiken. 

Till den flexibilitet som finns i rederiets trafik hör möjligheten att flytta fartyg i skärgården där de 
gör som mest nytta; detta gäller så väl snabbgående tonnage som isgående fartyg med möjlighet 
till transport av gods och passagerare. Vid kommande upphandling är det således av största vikt att 
man inte binder de fartyg som ägs av Waxholmsbolaget vid specifika områden, således inte avgränsar 
upphandling tradvis eller områdesvis. Ett aktuellt exempel på detta är att m/s Gällnö, med ordinarie 
trafikområde i mellanskärgården, under vintern 2012 vid veckoslut med kort varsel har behövt tursättas 
i norra skärgården, trafiken Furusund-Söderöra som ersättning för ordinarie fartyg på traden.

n  Hamntrafiken 
Hamntrafiken bör utvecklas, förutom djurgårdsfärjan (Slussen-Allmänna gränd) bör trafiken Nybro-
plan-Nacka strand-Lidingö-Frihamnen samt Hammarby sjöstad-Nybroplan permanentas och likaså på 
mälarsidan, framförallt bör man studera förutsättningarna för att återuppta trafik på traden centrala 
Stockholm-Kungshatt-Ekerö Tappström. Hamntrafiken bör vara fullt ut integrerad i SL:s trafik- och 
taxesystem för att härigenom vinna synergieffekter med övrig kollektivtrafik. All kollektivtrafik 
utvecklas genom samarbeten och vinner på att kunna integreras med varandra; kan därmed synergief-
fekter med skärgårdstrafik uppnås, genom omstigningsmöjligheter, exempelvis vid Nacka strand, 
eller utnyttjande av befintligt tonnage, gagnar detta såväl Landstinget som boende och besökande i 
stockholmsregionen.
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n  Trafikverkets vägfärjor
Trafikverkets färjelinjer berör främst Yxlan, Blidö, Ljusterö och den kommande linjen till Tynningö. 
Till detta kommer den enskilda vägfärjetrafiken till Högmarsö och Ornö. Dessa påverkar inte i någon 
större utsträckning skärgårdstrafiken annat än som komplement samt som ett färdmedel för vägtrafik 
till öar där vissa strategiska bryggor och replipunkter såsom Åsättra, Bromskär, Norrsund, Linanäs 
samt framledes Höganäs och Norra Tynningö är belägna liksom att vissa färjelägen också anlöps av 
skärgårdsbåtar, exempelvis Furusund, Östanå, Rindö Västra, Norra Lagnö och Hässelmara. 

n  Godstrafiken
Godstrafiken bör även framgent planeras i samklang med passagerartrafiken. Förvisso må trafiken 
med godsfärjor utvecklas då allt strängare krav för godstransporter, farligt gods, livsmedel, säkerhets-
föreskrifter på fartyg liksom godslastning och lossning ställer andra och delvis oförenliga krav än med 
reguljärtrafik med passagerare. 
    Av de godsfärjor som nu betjänar skärgården, är den yngsta 50 år gammal år 2012, de är 
tidigare bilfärjor som är hjälplig anpassade för godstransporter men inte fullt ut anpassade för anlöp 
vid skärgårdens ca. 300 ångbåtsbryggor. En föryngring av tonnaget bör på lång sikt komma till 
stånd. Godsfärjorna betjänar endast en begränsad del av skärgården, från Grinda och ut i mellan-
skärgården samt den södra skärgården. Det förekommer för närvarande ingen trafik med godsfärjor i 
innerskärgården (öarna mellan Stockholm och Grinda) och ingen trafik i norra skärgården. 
   Då Waxholmsbolagets tio året runt-fartyg är konstruerade att föra gods, är det synnerligen lämpligt 
att även framgent låta dem fortsätta med det, dels vid förbindelser med passagerare, dels med separata 
godsturer. Under överskådlig tid finns ej förutsättningar för godsfärjor att handha hela godstrafiken 
i hela skärgården mellan Landsort och Arholma. Waxholmsbolagets godsförande passagerarfartyg bör 
få fortsätta att ta gods i innerskärgården samt som lämpligt komplement till godsfärjor i mellersta 
skärgården och södra skärgården samt i lågsäsong handha huvudparten av transportbehovet. 

n  Övergripande samordning
Den övergripande samordningen av trafiken, trafikplanering samt upphandling bör framgent skötas 
av Waxholms Ångfartygs AB, såsom för närvarande ställd under Landstingets och trafiknämndens 
ansvar. Waxholms Ångfartygs AB som en separat administrativ organisation skall ha en fristående 
ställning gentemot operatörer. Rederiet bör äga fartyg, ha en samlad och gedigen kunskap om 
rederiverksamhet och skärgårdens speciella förutsättningar liksom att ha det övergripande ansvaret 
för den operativa trafikplaneringen, anlita fristående rederiers fartyg samt ansvara för utformning, 
produktion och publicering av skärgårdstrafikens tidtabeller. Kompletteringstrafiken till öar som inte 
täcks av linjetrafiken bör framgent skötas inom ramen för övrig skärgårdstrafik. 



nnn 4.2 Tidtabell och linjesträckning 
För att underlätta boende och arbete i skärgården bör Waxholmsbolaget skyndsamt ges ekonomisk 
möjlighet att införa bastrafik i sin helhet i enlighet med RUFS 2010 inklusive förbindelser kvällstid. 
Ännu saknas delar av detta åtagande. Bastrafiken är införd till ungefär två tredjedelar, men vilka 
förbindelser det rör sig om framgår inte tydligt i Waxholmsbolagets turlistor. I behovet ingår att 
möjlighet finns för resande till en definierad fastlandsbrygga, en s.k. »replipunkt». För många av 
skärgårdens trader finns flera fastlandspunkter att välja mellan och som exempel på detta finns 
för nämdötraden Stavsnäs, Björkvik, Trinntorp, Saltsjöbaden, för resande till Södra Ingmarsö-traden 
finns Boda och Lillsved och för möjatraden Sollenkroka och Boda. För mellanskärgårdens trader 
finns givetvis Vaxholm, Gåshaga, Hasseludden och Stockholm. Detta möjliggör ökad flexibilitet för 
resenärerna att välja resvägar som resenärerna finner mest lämpliga, detta bör beaktas vid planering av 
trafiken men likväl bör en tydligt definierad fastlandsbrygga alltid vara prioriterad. 

De förbindelser som ingår i bastrafikutbudet bör tydligt anges i Waxholmsbolagets turlistor. Bastrafiken 
bör definieras som utvalda turer med avgångs- eller ankomsttid vid en tydligt definierad replipunkt, 
angiven tidpunkt skall gälla under hela höst-, vinter- och vårperioden under förutsättning att anslutande 
kollektivtrafikförbindelse med buss eller spårtrafik inte byter tidtabell under denna tid. Dock behövs en 
flexibilitet att kunna byta fartygstyper säsongsvis för snabbare resor samt möjliggöra trafik på sträckor 
och till bryggor som inte kan trafikeras av vintertonnage eller i farleder som ej får trafikeras vid is.  

Skärgårdens trafikantförening vill betona att bastrafik enligt RUFS 2010 endast berör delar av skärgår-
den då många trader, sträckor och öar med hel- och deltidsboende befolkning står utanför RUFS-
trafikens ram. Det är ca. 140 bryggor i Waxholmsbolagets linjenät som faller utanför bastrafikens 
åtagande. Det är av fundamental betydelse att skärgården i sin helhet; nuvarande trafikområde, trader, 
öar och samtliga trafikerade bryggor, såsom hittills bör omfattas av landstingets trafikansvar. Bryggor 
skall ha trafik och farleder skall följas vilket gör att nuvarande linjenät i allt väsentligt är funktionellt, 
flexibelt och anpassas över tid och efter behov. 

Den reguljära båttrafiken till bland annat öarna Ängsö, Gränö, Kalvholmen (Ingaröfjärden), Äpplarö, 
Tegelön, Kalvholmen (vid Tynningö), Risberga, Furuholmen, Storholmen, Tranholmen, Kungshatt, 
Timrarö, Ålön, Vättersö, Skälbottna, Marö, Idö upphör under hösten och börjar inte förrän när vår-
turlistan börjar att gälla i mitten av april. På flera av dessa öar finns fastboende befolkning. Det bör vara 
en angelägen målsättning att förlänga trafiksäsongen till dessa öar. Trader såsom Nynäshamn-Nåttarö-
Ålö, Lillsved-Örsö-Edö-Norra Ingmarsö, Lervik-Elgö-Fåglarö-Bjurön-Saxaröarna-Västra Ljusterö har 
under lågsäsong ett begränsat utbud av turer företrädesvis vid veckoslut. Trafikstandarden bör framgent 
förbättras och på någon trad bör även standard på trafikerande fartyg höjas. 

Waxholmsbolagets trafik har en berömvärd flexibilitet, främst i Stockholms mellersta skärgård. 
Traderna i denna del av skärgården erbjuder för resenärerna olika resalternativ från ett flertal olika 
fastlandsbryggor; Stockholm, Nacka, Lidingö, Vaxholm, Österåker, Värmdö. Det ger de resenärer som 
så finner lämpligast, möjlighet att åka från exempelvis Hasseludden till Halleberg, från Gåshaga till 
Gällnönäs eller från Vaxholm till Vättersö. Till Skärgårdens trafikantförening har framförts önskemål 
om att förbättra möjligheter att från fastlandsbryggor i Österåkers kommun nå en större del av 
skärgården än vad som hittills har varit fallet.  
    I Stockholm, vid Strömkajen eller Slussen reser ojämförligt flest resenärer i skärgårdstrafiken, det 
är de mest centralt belägna och viktigaste bryggorna i trafiken. I diskussioner kring skärgårdstrafiken 
framställs stundom Stockholm som »turisttrafik», inget kan vara mera felaktigt, det är den kollektiva 
båttrafikens nav, flertalet resenärer från/till Strömkajen och Slussen är hel- och deltidsboende som 
uppenbarligen anser att centrala Strömkajen är den mest lämpliga platsen för dem att påbörja eller 
avsluta sin resa i skärgården. Ett önskemål som ofta framförs från resenärer i norra och södra 
skärgården, som mest är hänvisade till passbåtar, är utökad trafik med båt till centrala Stockholm. 

Ett faktum som ofta bortses i debatt om skärgårdstrafiken; skärgården börjar inte efter Boda eller 
Sollenkroka. Stockholms skärgård börjar i Stockholm, det finns skärgårdsöar mellan Stockholm och 
Vaxholm liksom öar i vaxholmsområdet med hel- och deltidsboende befolkning. 



De skall ha trafik och den fungerar bäst från Stockholm och sannolikt kommer det att finnas behov av 
mer trafik i lågsäsong, främst som en följd av antalet boende på Rindö kommer att öka. 
Vid Strömkajen och Nybrokajen finns för skärgårdsbåtarna en väl utbyggd och miljöanpassad infrastruk-
tur för service, underhåll, bunkring samt att tömma avfall. 
   Det är inte bara centrala Stockholms oslagbara fördelar som nav i trafiken som gör att så många 
väljer att börja eller sluta sin resa där, flertalet replipunkter har stora brister; ett undermåligt vägnät, 
anslutande kollektivtrafik med gles turtäthet, för få parkeringsplatser, dåliga busshållplatser, dålig eller 
obefintlig service. Vanligen saknas tyvärr möjlighet att bygga ut dessa replipunkter till godtagbar 
och tillräcklig standard. Det går därför inte att uteslutande hänvisa skärgårdens resenärer enbart till 
replipunkter. 

Skärgårdens trafikantförening har stor förståelse för att trafiken måste anpassas för olika säsonger, 
förändrat resandemönster under året samt byte av fartyg och fartygstyper i trafiken för att tillgodose 
passagerarnas behov vilket medför olika tidtabellsperioder, men det bör samtidigt tydligt framgå 
i turlista vilka avgångar eller ankomster som är att räkna till ett bastrafikutbud. Sommarturlistans 
giltighetstid anpassas till största del med Storstockholms lokaltrafiks sommartidtabell. 
    
Skärgårdens trafikantförening får ofta synpunkter från resenärer som anser att Waxholmsbolagets 
sommarturlista har för kort giltighetstid. En övergång till en trafik anpassad till ett minskat resande och 
delvis annat trafikbehov, med andra ord en höstturlista, sker lämpligen i ett skifte mellan två årstider.  
Waxholmsbolaget följer SL vid byte från sommar till höst men det bör övervägas om den landburna 
kollektivtrafiken skall införa en större flexibilitet i byte av turlista vid sommarens slut för att därigenom 
möjliggöra en längre sommarperiod i skärgårdstrafiken.  

Föreningen är medveten om att det europeiska järnvägsnätet regelmässigt byter tidtabell vid en 
tidpunkt under första hälften av december vilket påverkar pendeltågstrafiken i stockholmsregionen 
vilket i sin tur medför att anslutande busstrafik byter tidtabell och därmed måste också skärgårdstrafiken 
justera sin trafik för att anslutningar skall fungera. Det är en tämligen lämplig tidpunkt att också minska 
snabbåtstrafiken i skärgården och i huvudsak använda isgående tonnage.
När så resandet åter ökar i skärgårdstrafiken, farlederna ligger isfria och snabbåtstrafiken kan starta för 
säsongen är det lämpligt att bjuda resenärerna på det säkraste av alla vårtecken; Waxholmsbolagets 
vårturlista, med ett ökat utbud av förbindelser än under årets absoluta lågsäsong. 

Ett önskemål som har framförts vid möten under RFI-processen är att Waxholmsbolagets tidtabeller 
borde publiceras längre i förväg än vad som är brukligt; i elektronisk form en månad innan tidtabellen 
träder i kraft och som tidtabellshäfte ca. tio dagar innan den börjar att gälla. Önskemålet framförs från 
skärgårdens besöksnäring som vill kunna informera sina kommande gäster i god tid om förbindelser. 
Då Waxholmsbolagets tidtabeller inte kan fastställas förrän SL:s tidtabeller är klara, faller ansvaret på 
företrädare för buss- och spårtrafik att förstå vikten av att i god tid få turlistor färdigställda. 



Anslutande buss- och spårtrafik vid bytespunkter fungerar i allmänhet bra. Erfarenheten visar att 
försenade bussar eller båtar inväntas av anslutande färdmedel vid flertalet bytespunkter, dock med 
ett markant undantag; Vaxholm, där en båt eller buss inväntar en försenad förbindelse hör till 
ovanligheten. En förbättrad kommunikation mellan trafikslagen i Vaxholm är önskvärd. 

Den kompletterande trafiken med taxibåtar Boda-Ingmarsö samt Husarö-Åsättra löper inom respektive 
kommuns öar till lämplig replipunkt, Boda respektive Åsättra. Från boende utefter dessa trader har 
trafikantföreningen inhämtat önskemål att åtminstone ett par turer per dag borde koppla samman 
traderna och gå från replipunkt till replipunkt: Åsättra-Äpplarö-Husarö-Särsö-Finnhamn-Ingmarsö-
Svartsö-Lådna-Boda. På längre sikt och efter det att farleden i hamnen i Åsättra genom muddring 
ernått tillräckligt djup, borde större tonnage än nuvarande taxibåtar kunna sköta delar av den trafiken.

n En tvärtrafik — en nord-sydlig trafik
Ett ofta återkommande önskemål rör ökade förbindelser mellan olika trader och skärgårdsområden, 
en s.k. nord-sydlig förbindelse. Skärgårdens trafikantförening ser gärna att försök med sådan trafik kan 
genomföras. Förbindelser mellan områden kan på kort sikt komma till stånd genom tvärförbindelser, 
båtbyten och förlängning av några trader. Exempel på tänkbara tvärförbindelser är en förstärkt 
trafik mellan Utö och Dalarö som medför ökade resalternativ i södra skärgården. Med Dalarö 
som ett nav i södra skärgården bör även en anslutning till Nämdö komma till genomförande. 
Nämdö- och Sandhamnstraderna har båtbytesmöjligheter vid Styrsvik och Stavsnäs. Några förbindelser 
på Sandhamnstraden bör från Hagede kunna fortsätta till lämplig brygga på Möja för anslutande 
förbindelser till större delen av mellanskärgården. Från Möja finns sedan flera år taxibåt till Husarö 
och för möjatradens bryggor finns båtbytesmöjlighet i Boda till Lådna, Svartsö, Ingmarsö, Finnhamn 
och Husarö. Tidigare omnämnda taxibåtsförbindelse från Möja till Husarö fortsätter till Åsättra på 
Ljusterö, en förlängning av denna trad via Lagnö och Vättersö till Östanå ger möjlighet till anslutande 
förbindelser under delar av året till stora delar av norra skärgården. 

n  Vad som ej får äventyras vid  kommande utveckling av skärgårdstrafiken är trafikens flexibilitet, 
fastboendes trafikbehov, övriga kategoriers trafikbehov, nuvarande linjenät, trader som trafikeras och 
bryggor som anlöps. Enstaka bryggor avlyses och nya tillkommer i Waxholmsbolagets linjenät och det 
totala antalet trafikerade bryggor ökar över tid om än i blygsam takt. En bra skärgårdstrafik gynnar 
besöksnäringen som i sin tur ger arbetstillfällen för skärgårdens fastboende befolkning och därmed 
en livskraftig skärgård.  
    Varje förändring av den nuvarande trafiken måste föregås av en noggrann kostnads- och 
kvalitetsbedömning. Waxholmsbolagets trafik har en kundnöjdhet på över 90% och trafikutbudet på 
skärgårdens stora trader har flerdubblats de senaste två decennierna. Skärgårdens trafikantförening har 
bidragit till samt verkat för att denna påtagliga förbättring av trafiken har kommit till stånd. 

nnn 4.3 Ägande och hantering av tonnage  
De fartyg som ägs av Waxholmsbolaget bör kvarstå i det rederiets ägo, de är av vital betydelse 
för skärgårdstrafiken och endast de fartygen garanterar långsiktigt en fungerande trafik i Stockholms 
skärgård. Waxholmsbolagets tonnage är tämligen ändamålsenligt.

Om fartyg skall nybyggas för skärgårdstrafiken av andra rederier för trafik inom Waxholmsbolagets 
ansvar bör sådana beställningar ske efter nära samarbete med Waxholmsbolaget. Fristående rederiers 
fartyg håller en varierande standard och allt som kan gagna investeringar i tonnage, tillgänglighetsan-
passning samt eventuella nyinvesteringar, är av betydelse för utvecklingen av skärgården och dess trafik 
är bra. Längre kontraktstider än vad som hittills har varit fallet bör vara ett lämpligt incitament. 
Det föreligger ett behov av nya skärgårdsbåtar, fler året runt fartyg för trafik i norra skärgården, 
till Storholmen-Tranholmen, samt som komplement till hittillsvarande fartyg för trafik i mellanskärgår-
den på bastrafiksträckor Boda-Husarö/Möja samt möjligen för förbättrad trafik i lågsäsong i södra 
skärgården. 



Det börjar bli angeläget att se över Waxholmsbolagets flotta av såväl snabbgående fartyg som året 
runt-båtar där nu renoveringskostnader för motorfartygen byggda på 1970- och 1980-talen börjar 
motsvara en betydande del av vad en investering i nya fartyg skulle fordra. Till detta kommer på lång 
sikt sannolikt behov av nyare godsbåtar. För projektering och byggnad av ett nytt fartyg specialanpassat 
för trafiken i Stockholms skärgård är investeringskostnaderna gigantiska men likväl nödvändiga för att 
säkerställa trafiken framgent. För nya fartyg till Waxholmsbolaget samt för fristående rederier bör inga 
finansieringsformer eller ägandeformer uteslutas, samarbeten med utomstående organisationer, stöd 
från miljö- och teknikfonder, försök med tekniskt nytänkande; drivmedel, framdrivningsmaskinerier, 
byggmaterial, för att därigenom komma i åtnjutande av bidrag från miljö- respektive tekniska 
utvecklingsfonder statliga, regionala, kommunala samt privata forskningsorganisationer bör därför 
uppmuntras av Stockholms läns landsting. 

Det kan väl konstateras att det finns en anledning till varför beprövade fartygstyper som exempelvis 
katamaraner och svävare inte i någon högre utsträckning har kommit att användas i trafiken i Stock-
holms skärgård. Trånga farleder, hastighetsbegränsningar, ångbåtsbryggornas beskaffenhet, skärgårdens 
öar, skärgårdens isar lämpar sig föga för andra fartygstyper, eller internationella standardlösningar, med 
mindre än en långtgående anpassning till Stockholms skärgårds trafikområde. Det finns fartyg i bland 
annat Tyskland, Medelhavet och Hong Kong som kan fungera för trafik i Stockholms skärgård men 
det beror helt enkelt på att de fartygstyperna ursprungligen konstruerades med trafik i Stockholms 
skärgård i åtanke. 

n  Det historiska tonnaget
Det historiska tonnaget, ångfartygen Storskär och Norrskär, motorfartyget Västan och i stor utsträck-
ning även reguljärtrafiken med ångfartyget Blidösund och vissa säsonger även s/s Saltsjön, är av oersätt-
lig betydelse för den reguljära båttrafiken i Stockholms skärgård, en unik symbol för stockholms-
regionen. De överlevande fartygen är en spillra av de en gång långt över hundra ångfartyg som 
ansvarade för trafiken med gods och passagerare i skärgården och i Mälaren. Dessa fartyg ombesörjde 
transport av gods och livsmedel till Stockholm och var därför av avgörande betydelse för huvudstadens 
utveckling under drygt 100 år fram till 1950-talet. 
    Skärgårdens trafikantförening vill betona att Waxholmsbolagets och Landstingets kulturhistoriska 
gärning och ansvar inte bara gäller fartygens bevarande. Ett lika stort, om inte större, åtagande är att 
fartygen hålls i en fullständigt reguljär trafik som en självklar och fullt ut integrerad del av rederiets 
övriga trafik. Denna aspekt på fartygens bevarande är världsunik. Storskär, Norrskär och Västan har 
inte tagits ur den reguljära trafiken för att användas för utflyktsresor och rundturer, de används i den 
reguljära kollektiva båttrafiken i Stockholms skärgård och håller en likvärdig hastighet som stora delar 
av Waxholmsbolagets övriga flotta. 



Sommartid finns bland de eftermiddagsavgångar från Stockholm till mellanskärgårdens öar mellan 
kl. 16.00 och 17.00 förutom snabbåtar till Husarö, Ingmarsö, Möja och vaxholmsområdet, även ett 
ångfartyg byggt 1908 till Saxarfjärdens öar och västra Ljusterö till Väsbystrand med anlöp av ett 
trettiotal bryggor under resan för reguljärresenärer samt, under försommar och sensommar även för 
post och tidningar. Fartygens reguljära trafik uppskattas, ger skärgården som besöksmål ett mervärde 
och väcker berättigad internationell uppmärksamhet och lockar besökande till Stockholmsregionen för 
att uppleva fartyg, över hundra år gamla, ännu i en trafik som de en gång byggdes för; som ett reguljärt 
kommunikationsmedel för gods och passagerare. 

nnn 4.4 Taxenivåer och taxestruktur 
Av hävd ligger Waxholmsbolagets kontanttaxor på en nivå som motsvarar vad ett fristående rederi skall 
kunna hålla för att kunna bedriva trafik på trader med stort resandeunderlag under högsäsong utan att 
Waxholmsbolaget därmed genom subventioner skulle medföra otillbörlig konkurrens. 
    Möjligheter att bedriva fristående kommersiell sjötrafik utan subventioner begränsas av andra 
aspekter än Waxholmsbolagets hittillsvarande taxessystem; att investeringar i nya fartyg inte kan betala 
sig, därtill är säsongen för kort och passagerarunderlaget för litet. I en region med två miljoner 
invånare, i ett land med nio miljoner invånare och med en säsong om knappt tre månader samt 
med höga kostnader och löpande utgifter i tonnage finns inte förutsättningar för att bedriva en 
bärkraftig kommersiell reguljär passagerartrafik i Stockholms skärgård annat än på ett ytterst litet fåtal 
sträckor. Det råder en påtaglig brist på lämpliga fartyg att bedriva kommersiell reguljärtrafik då flertalet 
tillgängliga skärgårdsbåtar behövs för att klara Waxholmsbolagets trafikuppdrag. 

Samtidigt som Waxholmsbolagets verksamhet av hävd och tradition rör en fri och oreglerad marknad, 
finns behov av att knyta trafiken närmare länets övriga kollektivtrafik och för att detta skall uppnås 
krävs att Waxholmsbolagets och SL:s taxesystem knyts närmare varandra. Skärgårdens trafikantförening 
verkar för att ett gemensamt taxesystem skall införas på både SL och skärgårdstrafiken, detta skulle 
komma skärgården och främst dess bofasta befolkning till del. Ett periodkortssystem motsvarande SL:s 
”Access-kort” bör gälla för hela kollektivtrafiken men det förutsätter att fördelarna med Waxholmsbo-
lagets mer flexibla och mer trafikantvänliga periodkortssystem kan införas även för SL:s periodkort. 
Här har SL ännu ett stort arbete att utföra för att göra Access-systemet mera användarvänligt.

n  Incitamentsstruktur och kontrakt för offentligt subventionerad kollektivtrafik
Operatörers och Waxholmsbolagets tjänstemäns återkommande förslag om utveckling och utökning 
av trafik bör tas till vara. Från trafikantföreningens sida har vi noterat att sådana förslag bemöts från 
Landstinget och rederiets styrelse i alltför hög utsträckning med motfrågan ”Vad kostar det?”, inte 
frågan om vad det kan medföra i form av intäkter för trafiken samt mervärde för skärgårdsområdet. 
En mer incitamentsbetonad inställning till skärgårdstrafiken från Landstinget och trafiknämnden vore 
önskvärd.

Bland frågor i RFI:n finns följande citat: »Med effektivisering av skärgårdstrafiken avses primärt att 
sänka den totala kostnaden per resa, men det kan också avse tids- och miljövinst etc.» 
Det är givetvis önskvärt att att verksamheten sköts på ett ekonomiskt ansvarsfullt och kostnads-
medvetet sätt, men skall kostnaden per utförd resa minska märkbart sker detta endast genom att 
drastiskt öka antalet gångtimmar per fartyg och år. De anmärkningsvärt höga kostnaderna för fartygs-
investeringar, renoveringar, underhåll, bemannings- och arbetstidsregler, kostnader för säkerhetsorga-
nisation, livräddnings- och säkerhetsutrustningar, navigationsutrustning, inspektioner och certifikat, 
försäkringar, hamnavgifter samt skärpta myndighetskrav främst rörande miljö- och säkerhetsregler som 
har framtvingat nyinvesteringar i redan befintligt tonnage genom att dessa regler är retroaktiva, medför 
höga löpande utgifter för fartygen.

Möjligen kan man reflektera över att rederiet inte alltid har genomsyrats av en i varje situation 
utpräglad kostnadsmedvetenhet och kostnadsjakt rörande tonnagefrågor. Fler upphandlingar, ökat 
samarbete med operatörer, incitament samt en än bättre detaljstyrning kanske kan medföra att 
kostnader för fartygen inte riskerar att skena iväg. 



Hur lång tid tar en resa? Tidsvinster och fartygens snabbhet beror i stor utsträckning på faktorer 
som farledssträckningar samt att det råder fartbegränsningar i stora delar av skärgården liksom hur 
lång tid ett anlöp vid en brygga tar, skärgårdens bryggor, konstruktion, placering samt farleder kring 
dessa. Även om det vore uppskattat om fartygen kunde hålla en högre medelhastighet än vad som 
för närvarande är fallet, påverkas trafiken av faktorer som Waxholmsbolaget, dess operatörer och 
entreprenörer endast i ringa mån kan ha inflytande över. 

nnn 4.5 Alternativa driftsformer 
Trafikledningen, trafikupplysning och bemanning av terminaler sköts för närvarande till belåtenhet. 
Verksamheten bör, för att fungera, vara nära knuten till Waxholmsbolagets trafikplanering, för att 
undvika onödigtvis långa informationsvägar. Det är väl också lämpligt att driften sköts oberoende av 
enskilda fartygsoperatörer för att därigenom ha en övergripande blick för trafiken. Om trafikledningen, 
trafikupplysning och bemanning av terminaler skall skötas av Waxholms Ångfartygs AB eller av 
separata  bolag, har föreningen inga avgörande synpunkter på men kan konstatera att trafikupplysning 
och terminaler sköts av Waxholmsbolaget och detta fungerar bra och trafikledning sköts av annat från 
enskilda operatörer fristående företag och det fungerar bra.   

nnn Trafikantföreningen vill slutligen erinra om en viktig och helt avgörande förutsättning för att 
den kollektiva skärgårdstrafiken till sjöss överhuvudtaget ska kunna bedrivas, nämligen infrastrukturen 
i form av bryggor, vänthus och anslutande vägar m.m. Denna fråga tycks ha förbigåtts i underlaget 
för RFI:n.
Det stora flertalet trafikerade bryggor ägs och underhålls av enskilda bryggägare, oftast i form 
av samfällighetsföreningar eller andra, ideella föreningar. För vissa bryggor, men inte alla, finns 
gemensamhetsanläggningar inrättade enligt bestämmelserna i anläggningslagen (1973:1149).
Dagens stora, moderna tonnage gör enbart stävtillägg. Det innebär en stor påfrestning på bryggorna 
och ställer krav på betydligt starkare konstruktioner än tidigare. Det är en stor ekonomisk uppoffring 
för enskilda bryggägare, i stor utsträckning fritidshusägare, att hålla en brygga i trafikdugligt skick. 
Än större blir den ekonomiska bördan vid ett nybygge, vilket i dagens läge kan kosta flera miljoner 
kronor. Det är mot denna bakgrund av väsentlig betydelse att det finns tillräckliga offentliga bidrags-
möjligheter  för bryggunderhåll och nybyggnationer. I annat fall kommer ett flertal bryggor att hotas 
av nedlagd trafik framöver p.g.a. att den bryggstandard som trafikutövaren kräver inte kommer att 
kunna upprätthållas. För närvarande finns vissa begränsade möjligheter till bidrag från Landstinget och i 
viss mån även Trafikverket. Reglerna är dock svåröverskådliga för den enskilda brygghållaren och bör 
med fördel kunna samordnas till ett enhetligt bidragssystem. Infrastrukturfrågan är givetvis av betydelse 
även för frågan om möjligheten att bedriva kommersiell trafik till skärgårdsbryggorna.  



nnn Så skall en RFI om skärgårdstrafiken vintern 2012 sammanställas och när så alla åsikter och önskemål 
om hur skärgårdstrafiken skall utvecklas och bedrivas blir det, som med all annan kollektivtrafik, en gyllene 
medelväg som åtminstone passar flertalet resenärer. Om denna RFI-process kommer att ta hänsyn till alla 
olika, och förmodligen också i viss mån motstridiga, framförda önskemål från olika trafikantgrupper och 
intressenter, och till slut finna en lämplig och väl fungerande kompromiss, kommer man att finna ett upplägg 
anslående likt den trafik som Waxholmsbolaget idag till allmän belåtenhet bedriver.

  Skärgårdens trafikantförening
  Nybrogatan 76    e-post: info@skargardstrafikanten.se

  114 41  Stockholm    internet: www.skargardstrafikanten.se

  Telefon och fax: 08-662 89 02   Org.nr: 802004-6952

Skärgårdens trafikantförening, en presentation 
Skärgårdstrafik för alla

I samband med att ansvaret för skärgårdstrafiken i delar av mellersta och norra skärgården övergick från att 
skötas av privatägt rederi till att bli en regional angelägenhet, bildades år 1963 Skärgårdens trafikantförening. 
Föreningens syfte var och alltjämt är att under devisen ”Skärgårdstrafik för alla” tillvarata och uppmärksamma 
samtliga resandekategoriers behov och önskemål. Föreningen har drygt 1.600 enskilda medlemmar och 
därtill ca. 250 föreningar, organisationer och andra intressenter som medlemmar. Föreningen är en ideell 
och politiskt obunden organisation som företräder alla resenärer, såväl bofasta, deltidsboende och besökande i 
Stockholms skärgård och Mälaren. Skärgårdens trafikantförening är remissinstans i trafik- och skärgårdsfrågor, 
samlar och framför trafikanternas synpunkter på trader, tider, båtar, biljettpriser, fraktpriser, anslutningar och 
bryggor. I föreningens styrelse sitter representanter för alla passagerarkategorier, bland annat bofasta och 
deltidsboende från olika delar av skärgården samt representanter för SIKO. Föreningen har arbetsgrupper, 
bland annat en trafikkommitté och en bryggkommitté som är medlemmarna behjälplig bland annat vid ny- 
eller ombyggnation.
Föreningen verkar även för en utökad kollektiv båttrafik i Stockholms hamn och närområde bland annat i 
samverkan med berörda kommuner.
   Skärgårdens trafikantförening ger ut Skärgårdsboken som bland annat innehåller sommarens alla turlistor, 
fartygsförteckning, utflyktsmål i skärgården och Mälaren, skärgårdshandlare, restauranger och artiklar om 
Stockholms skärgård.
    Skärgårdsbåtens Dag arrangeras årligen sedan 1964, och firas en onsdagkväll i början av juni månad. 
Stockholms samtliga ångbåtar deltar och därtill ett flertal motordrivna skärgårdsbåtar i traditionell båtparad till 
Vaxholm. Skärgårdens trafikantförening arrangerar årligen flera medlemsmöten som behandlar aktuella frågor 
rörande trafik, bryggor eller föredrag om skärgården. Föreningens tidskrift, Skärgårdstrafikanten, med aktuella 
förenings-, trafik-, och skärgårdsfrågor utsändes till medlemmarna tre gånger per år.


