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Trafikförändringsremiss i SL-trafiken 2018/2019 (T19)
Förslag till beslut
Yttrande över Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 (T19)
godkänns.

Beslutsnivå
Kommunstyrelsen

Sammanfattning
Värmdö kommun har beretts tillfälle att senast den 28 maj 2018 lämna
synpunkter på Stockholms läns landstings trafikförvaltnings förslag till
trafikförändringar inför ändring av tidtabeller i december 2018.

Bakgrund
Trafikförvaltningen har påbörjat arbetet med trafikförändringar inför december
2018. Arbetet omfattar både utökningar och reduceringar samt omfördelningar
av trafik. Trafikförvaltningen har översänt en bruttolista på trafikförändringar
inför tidtabellskifte i december 2018.

Ärendebeskrivning
Trafikförvaltningen har lämnat en remiss med en bruttolista som innehåller
förslag på förändringar av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid i länet.
Ytterligare utredningar av förslagen kommer att göras innan beslut om
eventuella förändringar tas. Med hänsyn till landstingets ekonomiska ramar
kommer inte alla förslag att kunna genomföras. Flera av förslagen till
förändringar berör Värmdö kommun och kommunens syn på dessa förslag lyfts
fram i förslaget till yttrande.

Bedömning
Många av de föreslagna trafikförändringarna är positiva för kommunen och i
linje med vad kommunen också tidigare har framfört som t.ex. utökad turtäthet
på vissa linjer. Samtidigt finns flera förslag som är svåra att bedöma
konsekvenserna av och som därför behöver utredas vidare.
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Ekonomiska konsekvenser

Utökad turtäthet och nya linjesträckningar underlättar pendling och gynnar på så
sätt samhällsekonomin. Beslutet i sig medför inga ekonomiska konsekvenser för
kommunen.
Konsekvenser för miljön

Ett ökat kollektivtrafikresande främjar en hållbar utveckling och leder till att
regionala och kommunala miljömål kan uppnås.
Konsekvenser för medborgarna

Utökad turtäthet och bättre linjestruktur underlättar för medborgarna att pendla
till arbete, skola och fritid på ett effektivare sätt.
Konsekvenser för barn

Enklare och tydligare kollektivtrafik medför tryggare resor och utökat utbud
underlättar skol- och fritidsresandet för barn och unga.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av plan- och exploateringsavdelningen. Diskussioner har
förts med trafikförvaltningen och Keolis. Även synpunkter från medborgare har
beaktats i yttrandet.
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Sändlista för beslutsexpediering
Yttrande sänds till Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Camilla Broo
Kommundirektör
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Tf . Samhällsutvecklingschef
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