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Upphandling av kollektiv sjötrafik i Stockholms 
mellanskärgård, avtalsområde B, WÅAB:s fartyg 
(E39B)
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Kort historik om skärgårdsupphandlingarna

• Utredning kring WÅAB och skärgårdstrafiken 2009
• Beslut om upphandling 2010/2011 (Norra, Mellan, Södra)
• FFU 2011/2012
• Annonsering december 2012
• Avbrytande september/oktober 2013
• Interimsavtal 2014-2015
• Förberedelser inför ny upphandling (E29)
• Godkännande av förstudie E29 2014 / tilläggsbeslut 12 punkter
• FFU E29 februari 2015
• Sex geografiska områden (A, B, C, D, E, F)
• Tilldelning november 2015
• Överprövningar av tilldelningsbeslutet 
• Temporära avtal sedan 15 januari 2016
• Upphandlingen avseende A, E, F övergick i permanenta kontrakt
• Upphandlingen avseende B, C, D görs om
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Område/tidplan
(anbudsöppning – tilldelning)
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28/01 

• Tre pågående upphandlingar som befinner sig i 
olika upphandlingsfaser

• E39C tilldelat 2018-09-28, avtal tecknat

• Tilldelningsbeslut E39B föreslås fattas i TN 
2018-12-04

• Tilldelningsbeslut D1 och D2 planeras fattas 
under januari/februari (delegerat till fc)
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Avtalsområdesindelning E39Avtalsområdesindelning E39



M/S Yxlan
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Yxlan är ett modernt och miljösmart 
fartyg med hög passagerarstandard och 
är byggt enligt senaste riktlinjerna för 
tillgänglighet så att alla passagerare kan 
åka med. 

För att begränsa miljöpåverkan har 
fartyget fått en dieselelektrisk hybriddrift, 
vilket innebär att fartygets 
dieselgeneratorer kompletteras med 
batterier.

Trafikstart sker måndag 10 december. 
Fartyget kommer då ingå i ordinarie trafik 
i norra skärgården och angöra Furusund, 
Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, 
Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, 
Högmarsö, Söderäng.
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Längd ö a 27,4 m 
Bredd ö a 7,7 m 
Djupgående 2,4 m 
Brutto 256 
Fart 11 knop 
Iskapacitet 2 knop i 25 cm is.

Fartyget kan köras på 100% förnybar energi (HVO) 
Motorer med SCR (kväveoxidsrening) som uppfyller de 
senaste utsläppskraven. Ventilationssystem med 
värmeåtervinning och separata enheter för besättnings-
och passagerarutrymme för låg energiförbrukning .

Huvuddäck med 73 sittplatser, café, bagagerum, 
kylrum, däckskontor, WC och RWC (toalett anpassad för 
rullstol). Övre däck med 36 invändiga sittplatser, soldäck 
med 20 sittplatser, besättningsutrymme med 3 hytter, 
mäss och brygga.

God tillgänglighet, fartyget uppfyller riktlinjer för 
kollektivtrafik. Grundgående, isbrytande förmåga och 
god manövrerbarhet. Redundant framdrivning (parallella 
system för 
hög tillförlitlighet) för att säkerställa driftsäker 
vintertrafik. Funktionell skönhet.
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Vaxholmspendeln vinter/vår 2019

2018-11-29

9



”Vaxholmspendeln”

* ”Under 2018 pågick ett försök med att låta SL:s periodkort gälla ombord 
på Waxholms Ångfartygs AB:s fartyg under höst-, vinter- och vårtidtabell. 

Under den första försöksperioden reste drygt 45000 fler resenärer med 
Waxholms Ångfartygs AB jämfört med samma period året innan. 
Trafiknämnden ska utvärdera försöket under första kvartalet 2019. 

Utfallet i utvärderingen ligger till grund för huruvida försöket ska 
permanentas efter sommaren 2019. 

SL:s periodkort fortsätter att gälla på morgonavgångarna och 
eftermiddagsavgångarna på Vaxholmspendeln mellan Vaxholm och 
Stockholm under lågsäsong, såsom under försöksperioden 2018. Trafik 
bedrivs därför på denna sträcka under vintertidtabell.”

*Budget 2019 för Region Stockholm
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”Vaxholmspendeln”  vinter/vår 2019
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Fortsatt pendeltrafik Vaxholm – Strömkajen från den 7 januari 2019

Vanligtvis slutar pendeltrafiken gå i början av januari, men  även under 2019 fortsätter 
pendeltrafiken till och från Vaxholm morgon och kväll från den 7 januari att fortsätta.

Under perioden 7 januari – 14 april går två avgångar; en morgontur som utgår från 
Ramsö/Rindö via Vaxholm 6.40 (vid isläggning 6.25) samt en eftermiddagstur från 
Strömkajen 17.30, fredagar 16.15. 

På dessa avgångar kan du resa med Waxholmsbolagets biljett eller med SL-biljett; 
30-dagars, 90-dagars, års- eller skolbiljett. 

Observera att SL-biljett inte kan användas ombord under perioden 10 
december – 6 januari. 

Vid isläggning angörs inte bryggan Nacka strand. Bryggan Hasseludden angörs inte 
under perioden 7 januari – 14 april pga. renovering. 

Från vårtidtabellen som börjar den 15 april fortsätter pendeltrafiken från Vaxholm 
enligt tidtabell, mer information om vilka avgångar publiceras senare.
Sök din resa på sl.se, waxholmsbolaget.se eller i någon av våra appar.



Anropsstyrd trafik i WÅAB 2019
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Exempel från 
Värmlandstrafikens 
app

WÅABs app idag



2018-11-29

14



2018-11-29

15



Övrigt
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Upphandlingar under 2018, Sjötrafiksektionen

 E29 Interim B
 E39 B+c+D1+D2
 Helikopter
 Linje 89
 Linje 80/81
 Trafikledning
 Operativa Tjänster
 Upprustning 4 st Djurgårdsfärjor - Varv
 Upprustning av Waxholm II - Varv
 Upprustning av Vindöga+Solöga - Varv
 Alkomätare till fartyg
 Tryckeri Tidtabeller
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Övrigt

 1 miljon passagerare på linje 80 för första gången under 
november.

 Förberedelse för ersättningstrafik mellan Fotografiska 
och Strömkajen. Direktbussar från Nacka får 
slutdestination Fotografiska, buss körs fram direkt till 
anslutande avgång med båt.

 Ny design på tidtabeller som ligger online.

 Påbörjat projekt att göra om tidtabellerna för att få de 
enkla och tydliga.

 Waxholmsbolaget fyller 150 år under 2019 i samarbete 
med Skärgårdsbåtens dag i juni
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