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Kommunstyrelsen

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken och
Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande
daterat 20 mars 2020 överlämnas till Trafikförvaltningen som Huddinge
kommuns yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2020/2021.

Sammanfattning
Trafikförvaltningen i Region Stockholm har påbörjat arbetet med
trafikförändringar inför december år 2020. Förslagen innefattar både utökningar
och eventuella reduceringar i trafiken samt omfördelningar. Huddinge kommun
har beretts möjlighet att lämna synpunkter kring dessa trafikförändringar samt hur
de bör prioriteras.
I remissen presenterar trafikförvaltningen förslag på trafikförändringar för
tunnelbana och busstrafiken. Remissen beskriver möjliga trafikförändringar.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig generellt positiv till de ändringar i
trafiken som föreslås.

Beskrivning av ärendet
Trafikförvaltningen i Region Stockholm har påbörjat arbetet med
trafikförändringar inför december år 2020. Förslagen innefattar utökningar av
trafiken i Huddinge kommun.
Trafikförvaltningen har översänt en bruttolista med förslag på trafikförändringar,
enligt bilaga 3. Bruttolistan innehåller förslag avseende bland annat
linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Trafikförvaltningen har tagit fram
förslagen i nära samarbete med trafikutövarna och bygger bland annat på
bebyggelseplaner, resandestatistik och synpunkter från invånare och kommunerna
inom ramen för trafikförvaltningens kommundialog. Med hänsyn till Region
Stockholms ekonomiska ramar kommer inte alla förslag som föreslås att kunna
genomföras. Huddinge kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter kring
dessa trafikförändringar samt hur de bör prioriteras.
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För kännedom biläggs det Södertörnsgemensamma yttrandet som Huddinge också
deltar i. Se bilaga 2.
Nedan är Trafikförvaltningens förslag till trafikförändringar år 2020-2021 för
Huddinge kommun.
Huddinge Linje 172 Norsborg – Skarpnäck
Linje 172 övervägs få utökad turtäthet på vardagar i mellantrafiken (09:00-14:00)
under sommarperioden.
Linje 173 Skarpnäck – Skärholmen
Linje 173 föreslås få ökad turtäthet under mellantrafiken på vardagar och kl 11-18
på helger under normaltidtabellen.
Linje 865 Handen–Skärholmen
Linjen föreslås få utökad turtäthet på lördagar.
Linje 828 Farsta centrum - Länna handelsplats
Linjen föreslås få ytterligare 2 turer under tidig kväll från Drevviksstrand till
Farsta C under vardagar.

Förvaltningens synpunkter
För fullständig redogörelse av kommunstyrelsens förvaltnings synpunkter
hänvisas till förvaltningens förslag till svar på remiss, se bilaga 1.
I yttrandet framförs bland annat att Huddinge fortsätter att växa. Till år 2030
förväntas kommunen att ha en mycket kraftig befolkningstillväxt, framförallt i de
tre områdena Flemingsberg, Kungens kurva och Centrala Huddinge.
Förvaltningen är generellt positiv till de föreslagna förändringarna, där flertalet
utökade turer föreslås.
Förvaltningen anser det mycket positivt att Trafikförvaltningen ser över
turtätheten allt eftersom nybyggda områden färdigställs. Förvaltningen ser att en
fortsatt tät kontakt mellan kommunen och trafikförvaltningen är viktigt för att
säkerställa god kollektivtrafik redan vid första inflytt i nybyggda kvarter.

Ekonomiska och juridiska konsekvenser
Förslaget innebär inga ekonomiska eller juridiska konsekvenser för Huddinge
kommun.

Camilla Broo
Kommundirektör

Helene Hill
Samhällsbyggnadsdirektör
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Bilagor
Bilaga 1.
Bilaga 2.
Bilaga 3.

Inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik
2020-2021 – svar på remiss från Trafikförvaltningen
Inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik
2020-2021 – Södertörnsgemensamt svar på remiss från
Trafikförvaltningen
Skrivelse från trafikförvaltningen – Remiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2020/2021 (T21)

Beslutet ska skickas till
Trafikförvaltningen

