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Sammanfattning
Trafikförvaltningen har skickat föreslagna trafikförändringar i SLtrafiken 2015/2016 på remiss till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur skickat ut remissen för synpunkter
internt i staden. På grund av kort svarstid hinner ärendet inte tas upp
i nämnden. Trafikkontoret och miljöförvaltningen har valt att ta
fram ett gemensamt yttrande som svar på remissen. En kort
sammanfattning av kontorens synpunkter följer nedan, hela
yttrandet ligger i bilaga 1.
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Stockholmsregionen växer snabbt och en bra och väl fungerande
kollektivtrafik är en grundförutsättning för ett jämställt
transportsystem som uppnår stadens klimatmål och de inriktningar
som beskrivs i översiktplanen. Stadens inriktning är att en större
andel resande ska ske med kollektivtrafik. När mer plats och högre
prioritet ges till busstrafiken behöver också utbudet öka. Högst
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prioritet bör utbudsökning för stomtrafiken ha. Samtidigt ser
kontoren alla förstärkningar av kollektivtrafiken som viktiga.
Det är också viktigt att det finns långsiktiga strategier för
kollektivtrafikförsörjningen kopplat till stadens kraftiga expansion.
Om kollektivtrafiken finns på plats i tidiga skeden i de nya
stadsdelarna, även om efterfrågan är låg och trafiken inledningsvis
är olönsam, så etableras mönster och strukturer där kollektivtrafiken
senare blir central för trafikarbetet i området.

Bilagor
1. Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016. Svar på remiss från
kommunstyrelsen.
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