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Pilotprojekt med pendelbåt i Stockholm 
 
Stig Nyman, biträdande finanslandstingsråd (KD) och Svante Torell, 
Vasakronans marknadschef i Stockholm, presenterade en utökad 
båttrafiklinje i Stockholm tidigare idag, tisdag den 27 april 2010. 
 
- Alliansen i Stockholms läns landsting har som mål att öka kollektivtrafikens andel av 
det totala resandet, allt i syfte att minska miljöpåverkan och utsläppen av 
klimatpåverkande gaser i Stockholms län. Därför vill vi förbättra möjligheten till 
kollektivtrafikresande på Stockholms inre vattenvägar, säger Stig Nyman, biträdande 
finanslandstingsråd. 
 
Idag har Vasakronan i egen regi en pendelbåt, M/S Ballerina, för resande mellan 
Larsberg på Lidingö, Nacka och Nybroviken. Båten går på vardagar på morgon och 
eftermiddag. I dagsläget är det inte möjligt att använda SL:s olika periodkort på 
båten.  
 
Alliansen i Stockholms läns landsting kommer senare idag ge SL:s VD i uppdrag att 
se till att SL:s periodkort kan gälla ombord på M/S Ballerina. Dessutom kommer 
tidtabellen att utökas. M/S Ballerina kommer att gå mellan Lidingö, Nacka och 
Nybroviken varje timme på vardagar mellan kl. 06.00 – 19.00.  
 
- Vi har kört den här båtturen i tio år eftersom det känns helt naturligt att de som bor 
på Lidingö inte ska behöva åka runt hela stan för att ta sig till Nacka Strand, säger 
Eva Henriksson, affärsområdeschef på Vasakronan. Att vi nu kan göra en gemensam 
satsning på kollektivtrafik på vattnet tycker vi är ett spännande steg, fortsätter Eva. 
 
Pilotprojektet gäller från och med den 20 augusti till och med den 20 december år 
2010 och sker i samverkan mellan SL och Vasakronan. Genom att utöka tidtabellen 
och införa SL:s periodkort på pendelbåten kan vi undersöka kollektivresenärernas 
intresse för att resa med kollektivtrafik på Stockholms inre vattenvägar.  
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Fakta om Pilotprojekt med Pendelbåt:  
 
Linjedragning 
Nybroviken, Saltsjöqvarn, Finnboda hamn, Nacka Strand, och Larsberg  
 
Restid   Pendelbåt  SL-trafiken* 
 
Nybroviken – Nacka Strand 20 minuter  Upp till 25 minuter 
 
Saltsjöqvarn – Nacka Strand 15 minuter  Upp till 29 minuter 
 
Lidingö, Larsberg – Nacka Strand  10 minuter  Upp till 49 minuter 
 
* Restid enligt SL:s reseplanerare 
    
Uppskattat antalet resenärer  
Antalet resenärer med pendelbåten uppskattas till 35 000 under den fyra månaders 
period som projektet pågår. 
 
M/S Ballerina 
M/S Ballerina tar 120 passagerare  
Max hastighet 22 knop  
 
 
 
 
För vidare information: 
 
Stig Nyman 
Biträdande finanslandstingsråd 
Kristdemokraterna 
070-3723405 
 
Robertho Settergren 
Landstingsrådssekreterare 
Kristdemokraterna 
070-7374151 
 
Eva Henriksson 
Affärsområdeschef 
Vasakronan 
0707-293981 


