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Svar på motion (S) om kollektivtrafik till Artipelag
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad med de utredningar som gjorts i samråd med SL.

Beslutsnivå
Kommunfullmäktige

Sammanfattning
Annika Andersson Ribbing (S) med flera föreslår att Värmdö kommun ska förmå SL att
anordna en busslinje till Artipelag för att anläggningen på kort blivit ett av kommunens
populäraste besöksmål.
Redan första året har anläggningen på Hålludden besökts av cirka 150 000 personer.
Tillsammans med ett 80-tal anställda bör det innebära att det finns underlag för några
turer till konsthallen med kollektivtrafik. Flertalet som besökte hålludden i fjol kom med
egen bil. Med endast 20 minuter till Stockholm och många olika linjesträckningar i
linjenätet bör det finnas någon tur som kan dirigeras om över Hålludden.

Bakgrund
Motionären anser att kommunen ska bidra till att Artipelag uppmärksammas mer genom
att övertyga SL om att en befintlig busslinje trafikerar även Hålludden.

Ärendebeskrivning
Från Hålluddsavfarten in till Artipelag är det cirka en och en halv kilometer. Drygt
halvvägs ligger anläggningens gästparkering. Eftersom Hålludden besöks av många från
Stockholmsregionen är det viktigt med kollektivtrafik till anläggningen. Bra transporter
är en förutsättning för att Artipelag ska kunna utvecklas till ett av regionens främsta
besöksmål. Just nu pågår byggandet av en gång- och cykelväg som gör det möjligt att
trafikera vägen med ordinarie busstrafik i framtiden.
Ekonomiska konsekvenser

En eventuell utveckling av kollektivtrafik till Hålludden har inga kommunalekonomiska
effekter.
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Konsekvenser för miljön

En busslinje till Hålludden främjar miljön genom att fler uppmanas och väljer buss.
Konsekvenser för medborgarna

Det blir lättare att ta sig till konsthallen med allmänna färdmedel om en buss linjesträckning dras fram till konsthallen. I nuläget får flertalet besökare gå längs vägen eller
längs stranden fram till hallen. För till exempel äldre och funktionshindrade kan en
busslinje ända fram till konsthallen vara positivt.

Bedömning
Kontakter om trafikering av Hålludden har förts mellan kommunen och Landstingets
trafikförvaltning. I dagsläget kan inte vägen trafikeras med en ordinarie busslinje för att
den är för smal. I och med att separat gång- och cykelbana anläggs våren 2013 blir vägbredden nödvändiga 6,5 meter. En möjlighet är att låta buss 425X trafikera Hålludden i
framtiden.
I och med att det som föreslås i motionen övervägs och kommunen hemställt om
kollektivtrafik till Hålludden kan motionen anses besvarad.

Handlingar i ärendet
Motion om kollektivtrafik till Hålludden - Artipelag daterad 27 mars 2013, dnr
13KS/0230.
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