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Tilläggsremiss inför trafikförändringar i
SL-trafiken hösttidtabellen 2019
(augusti)
E23 Södertörn
Detta är en remiss med förslag på trafikförändring från och med augusti 2019. Detta förslag
på en trafikförändring berör resenärer i Haninge och Tyresö kommun.
Remissen skickas till en eller flera remissinstanser. Remisstiden är 2 månader, men svar kan
lämnas tidigare om remissinstans önskar. Remissvar ska lämnas skriftligt.
När trafikförvaltningen har mottagit samtliga remissinstansers svar kommer
trafikförvaltningen att besluta om huruvida de av trafikutövaren föreslagna
trafikförändringarna ska godkännas för genomförande eller inte.
Remissinstansernas synpunkter är en viktig del i trafikförvaltningens beslutsunderlag.
Vänligen kontakta planeringssamordnare inom trafikförvaltningen om ni har frågor om
detta remissförfarande i sig. För frågor angående de föreslagna specifika
trafikförändringarna hänvisas till gazmend.bunjaku@nobina.se/trafikutvecklare.
Vänligen skicka era synpunkter snarast men senast den 2019-07-08 till registrator.tf@sll.se.
Uppge aktuellt diarienummer i ärendemeningen.

Stockholms läns landsting
Trafikförvaltningen
105 73 Stockholm

Leveransadress:
Lindhagensgatan 100
Godsmottagningen
112 51 Stockholm

Telefon: 08–686 16 00
Fax: 08-686 16 06
E-post: registrator.tf@sll.se

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

Säte: Stockholm
Org.nr: 232100-0016
www.sll.se
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Beskrivning av föreslagen förändring:
Trafikförvaltningen föreslår att resurser omfördelas från linje 810 till linjerna 812C, 813C,
815C och 818C.
810 skulle i så fall under eftermiddagen reduceras från dagens 6 minuters trafik till 9
minuters trafik på sträckan Gullmarsplan – Västerbommen. Vidare föreslås linjevarianten
som startar vid hållplats Folkparken läggas ned vilket skulle medföra utökad trafik för
resterande del av 810 från 12/10/8 minuterstrafik till 8 minuterstrafik.
För linjerna 812C, 813C, 815C och 818C skulle det innebära följande:
Linje 812C går under timme 7 från dagens 15 minuters trafik till 10 minuters trafik. På
eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15 minuterstrafik till 12 minuter trafik.
Linje 813C går under timme 7 från dagens 10 minuters trafik till 8 minuters trafik. På
eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15 minuterstrafik till 12 minuter trafik.
Linje 815C går under timme 7 går från dagens 15 minuters trafik till 10 minuters trafik. På
eftermiddagen ökas turtätheten från dagens 15 minuterstrafik till 12 minuter trafik.
Linje 818C går under timme 7 går från dagens 15 minuters trafik till 10 minuters trafik. På
eftermiddagen tillkommer en avgång under timme 17.

