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Yttrande över Trafikforvaltningens remiss Trafikutredning 
avseende pendel- och regionaltåg-trafikupplägg år 2017/2018 i 
samband med Citybanans öppnande 

Arlandabanan Infrastructure AB (AIAB) har erhållit Trafikförvaltningen 
i Stockholms län landstings remiss avseende rubricerad utredning för 
yttrande. AIAB äger Arlandabanan och är avtalspart med A-Train AB 
som är infrastrukturförvaltare för Arlandabanan. Arlandabanan ingår i 
den infrastruktur som utgör förutsättning för såväl de föreslagna 
trafikeringsalternativen för pendeltågstrafiken som för regionaltågs
trafiken. 

AIAB förordar alternativen "P endeltågstrafik med jämn 1 O-minuters
trafik och genomgående regionaltågstrafik". Sammantaget gör AIAB 
bedömningen att dessa altemativ bäst gynnar tågresandet till och från 
Arlanda. 

En jämn l O-minuterstrafik gör det enkelt för resenären att förstå trafik
systemet vilket är viktigt om man ska attrahera ovana resenärer och 
tillfälliga besökare till stockholmsregionen att nyttja pendeltågstrafiken 
för att resa till och från fl ygplatsen. 

En jämn trafik med hög turtäthet för alla stationer i pendeltågssystemet 
gör också att väntetiderna för alla resenärer blir mindre än med skip-stop
trafik. Något som i hög grad överväger nyttan av kortare restider med 
skip-stoptrafik. 

En jämn trafik på alla pendeltågslinjer gör också att alla resenärer på 
linjen 35 (Nynäshamn/Västerhaninge-Kungsängen/Bålsta), och som 
saknar direkt tåglinje till Arlanda, kan få minskade väntetider vid byte till 
linje 36 (Tumba-Arlanda-Uppsala). Något som är mycket angeläget för 
att öka resandet med tåg till Arlanda från denna del av regionen. Fler 
avgångar på linje 35 ökar sannolikheten för att anslutning tilllinje 36 inte 
äventyras. Något som är viktigt för resenärens val av färdmedel innan 
resan. 

Skip-stop skapar osäkerhet för resenären och ger en mer komplex trafik
bild fylld med undantag och avvikelser. Förslaget medskip-stoptrafik 
påminner delvis om de insatståg som körs idag vissa tider och vissa dagar 
under veckan. Ett system som vid störningar i trafiken gör det svårt för 
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resenären att forstå vilka avgångar som trafikerar vilka stationer. Skip
stoptrafik ökar också risken for förseningar då tåg med olika hastighet 
ska samsas om samma bana och förlänger också återställningen efter en 
trafikstörningjämfört med j ärnn trafik. 

AIAB anser att utredningens uppdelning i stora och små stationer i allt 
for stor utsträckning sker utifrån dagens situation och ser inte till tillväxt
potentialen i de s.k. små stationerna som ligger nära Stockholm. Det är 
mycket troligt att marknadskrafterna kommer att driva på utvecklingen 
mot ökad grad av exploatering i dessa stationslägen om turtätheten ökar. 
Att hoppa över dem med längre väntetider som följd är negativt for 
regionens utveckling. Detta talar för att jämn trafik är att foredra även ur 
ett långsiktigt utvecklingsperspektiv. 

AIAB förordar en genomgående tågtrafik via Arlanda i regionaltågs
trafiken eftersom det eliminerar ett byte på Stockholm Central. Varje 
sådant avbrott i resan ger forlängda restider och ökad risk för att 
resenären ska missa en anslutning med kraftigt forlängd restid som följd . 

AIAB vill samtidigt påminna om att rätten att ta upp och sätta av 
passagerare på sträckan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats 
är begränsade i enlighet med Järnvägsförordningen (SFS 2004:526) 4 kap 
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