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Remiss: Inför trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020, T 20, svar senast 20 maj
2019

Yttrande över trafikförändringsremiss T20
Kollektivtrafikens utveckling på Södertörn

Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem,
Södertälje och Tyresö) står gemensamt bakom detta ställningstagande vad gäller
kollektivtrafikens utveckling på Södertörn som del av kommunernas egna remissvar på Region
Stockholms förslag till trafikförändringar i kollektivtrafiken 2019/2020 (T20).
Södertörnskommunerna växer starkt med fler bostäder och medborgare, fler företag och fler
jobb och har just nu en snabbare företagstillväxt än Stockholms län i sin helhet. Åren 2018–
2030 förväntas 70 000 bostäder och 90 000 arbetstillfällen tillkomma på Södertörn. Antalet
anställda har växt med 19 % (2012 – 2017) vilket är mer än Stockholms län och Sverige. Det
ställer höga krav på tillgänglighet och framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som
behöver vara effektiv och konkurrenskraftig jämfört med bilen. Utvecklingen av
kollektivtrafiken behöver understödja hela den bebyggelseutveckling som sker på Södertörn.
Etapplösningar behövs fram till dess att stora infrastrukturprojekt är färdigställda såsom
Tvärförbindelse Södertörn, ny passage över Södertälje kanal och Spårväg Syd. Detta är
avgörande för att binda ihop regionen, bryta segregation och utanförskap samt förbättra
matchningen på arbetsmarknaden.
Pendeltågstrafiken är ryggraden i kollektivtrafiken för större delen av Södertörn. Det är viktigt
att den fungerar, är pålitlig och att turtätheten anpassas efter efterfrågan vid de stationer där det
råder kapacitetsbrist. För stationer längre ut i pendeltågssystemet är det extra viktigt att restider
hålls nere. Vi anser också att det bör finnas en valmöjlighet mellan spår och buss i stråk med
många resenärer (s k parallelltrafik). Det skapar en robusthet i kollektivtrafiksystemet vid
störningar och ger fler människor möjlighet att resa med kollektivtrafiken.
För stråk med många resande och där spårtrafik saknas in mot Stockholm (exempelvis väg 73)
är det extra viktigt att öka framkomligheten för och bibehålla direktbussarna, med goda
omstigningsmöjligheter i centrala Stockholm. Det behöver också finnas tillräckligt med
kapacitet i busstrafiken, då det idag finns stråk där efterfrågan överstiger utbudet. Alternativen
till attraktiv busstrafik är ett omfattande resande med bil, vilket begränsar kapaciteten än mer på
vägarna in mot Stockholm.
På Södertörn finns två kommuner (Tyresö och Nykvarn) samt många bostadsområden, glesbygd
och skärgård som saknar SL-spårbunden trafik in mot Stockholm. En attraktiv och tillgänglig
busstrafik är extra viktig för dessa kommuner, områden och platser. Flemingsberg,
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Gullmarsplan och Liljeholmen är idag viktiga knutpunkter för Södertörn och kommer bli än
viktigare i framtiden. För att säkerställa knutpunkten Flemingsberg och omhänderta den
utveckling som sker i området måste samplanering ske mellan Trafikverket och Region
Stockholm.
För Gullmarsplan visar analyser av resandets utveckling på Södertörn1 att efterfrågan på
bussresor till Gullmarsplan förväntas öka med ca 45% till år 2030. Det ställer stora krav på
utformning och lokalisering av nya Gullmarsplan. Under den långa tid då tunnelbanans
utbyggnad pågår behövs en temporär lösning som fungerar för de busslinjer som har störst
behov, dvs de busslinjer som kommer till och från Tyresö, Haninge och Nynäshamn. Det är
positivt att det finns nya busslinjer i trafikplan 2020 som avlastar Gullmarsplan, t ex. mellan
Tyresö och Älvsjö. Södertörnskommunerna önskar att Trafikförvaltningen tar ett samlat grepp
om kommunikationen kring Gullmarsplans ombyggnad. Med tunnelbanans utbyggnad skapas
nya möjligheter att byta till blå linjen och resa direkt till City från Gullmarsplan, vilket troligen
kommer öka attraktiviteten av Gullmarsplan som bytespunkt än mer genom att fler målpunkter
kan fås.
Det är angeläget att planerade stombusslinjer enligt Stomnätsplanen startas snarast. I avvaktan
på ny infrastruktur, t ex Förbifart Stockholm eller Tvärförbindelse Södertörn, bör delsträckor av
de planerade stombusslinjerna startas tidigare. Den långsiktiga inriktningen ska vara att de
regionala stadskärnorna Flemingsberg, Haninge, Kungens kurva och Södertälje knyts samman
med attraktiv kollektivtrafik. Södertälje är exempel på en regional stadskärna som inte har
stombusslinje enligt stomnätsplanen. Det är idag en ineffektiv kollektivtrafik för den som vill
resa på tvären mellan viktiga målpunkter på Södertörn Det ställer höga krav på tillgänglighet
och framkomlighet, inte minst för kollektivtrafiken som behöver vara effektiv och
konkurrenskraftig.
Från hela Södertörn behövs effektiva förbindelser med tåg till och från viktiga start- och
målpunkter i norra delen av Stockholmsregionen, t ex Arlanda och Uppsala, för att stärka den
storregionala tillgängligheten.

Övergripande krav från Södertälje kommun









1

Stombusslinje från Geneta/Ronna till Liljeholmen
Regionala resor görs attraktiva genom ett enkelt biljettsystem.
Regiontågens snabba resor ses i sammanhang med pendeltågstrafikeringen.
Hölö får tågförbindelse.
Järna får regiontågsstopp.
Busstrafik inrättas tidigt till nya bostadsområden.
Att verka för infartsparkering för bil, cykel, mc och moped på landsbygden vid lämpliga
hållplatser för att göra kollektivresan till ett attraktivt alternativ.

Analys framtagen av WSP på uppdrag av Södertörnskommunerna under 2018
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Södertälje kommuns synpunkter på remissen
Pendeltågen

Att trafiken till Järna utökas på helgerna är mycket efterlängtat. Den turtäthet som gällt hittills
har varit oacceptabelt låg, och inte i enlighet med de turtäthetskrav som finns. Denna åtgärd bör
prioriteras. Den utökade trafiken bör dock även gälla Mölnbo.
Södertälje förutsätter att skip-stop-tågen införs till Södertälje så fort som kapaciteten i systemet
tillåter det.
Busstrafiken

Busstrafiken är en grundpelare i ett hållbart samhälle, och bör då ha täta turer, snabb restid och
hög komfort. Samtidigt måste dessa principer balanseras mot en acceptabel tillgänglighet. I flera
av förslagen får arbetsplatsområden och bostadsområden en kraftigt försämrad service och
tillgång till kollektivtrafik till förmån för snabbhet. Att snabblinjer slutar att trafikera hållplatser
är en sak. Att en del av staden blir helt utan kollektivtrafik är en annan.
Att trafikförvaltningen ser över utbudet på linje 749 Liljeholmen – Södertälje på vardagar
hoppas Södertälje kommun leder till en utökning av trafiken, då linjen idag är överbelastad.
Linjen är oerhört viktig för kompetensförsörjningen hos flera av Södertäljes stora arbetsplatser,
såsom Södertälje sjukhus och AstraZeneca. Den fyller ett behov av en snabb och smidig resa
mellan sydvästra Stockholm och Södertälje, ett stråk där pendeltåget inte utgör ett
konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
Södertälje kommun vill att linjen får utökad trafik och ett långsiktigt uppdrag som möjliggör för
trafikutövaren att satsa på linjen.

I bilaga 1 presenteras Södertälje kommuns synpunkter på de föreslagna förändringarna i T20.

______________________
Boel Godner
Kommunstyrelses ordförande, Södertälje
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Remissvar inför trafikförändringar i SL-trafiken (T20)
DNR: TN 2018-1821 / KS 19/83, TN-2019-00175,

SBN-2019-00279, En 19/19, HM 19/18,
Jä 19/23, VM 19/16
Samhällsbyggnadskontoret

Bilaga 1 – Remissvar inför trafikförändringar i SLtrafiken 2019/2020 (T20)
I denna bilaga sammanställs de föreslagna ändringar i remissen som berör Södertälje kommun.
Remissen utgör en bruttolista med förslag, som tagits fram i samarbete med trafikutövarna.
Trafikförvaltningen önskar motta synpunkter på, och prioriteringar av, dessa förslag.

Pendeltåg

Södertälje kommuns kommentarer:
Att utbudet behålls är i grunden bra. Många tåg på kvällar och helger körs dock i dagsläget ofta som
korta tåg, vilket ofta innebär en oacceptabel trängsel. Fler turer bör köras som långa tåg.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Att trafiken till Järna utökas på helgerna är mycket glädjande och efterlängtat. Den turtäthet som gällt
hittills har varit oacceptabelt låg, och som konstaterats inte i enlighet med de turtäthetskrav som finns.
Denna åtgärd bör prioriteras.
Den utökade trafiken bör även gälla Mölnbo.

Busstrafik

Södertälje kommuns kommentarer:
Ett mycket välkommet förslag som bör prioriteras. Linjen är oerhört viktig för
kompetensförsörjningen hos flera av Södertäljes stora arbetsplatser, då den används av inpendlare till
bland annat Södertälje sjukhus, Södertälje science park, AstraZeneca, Scania och Södertälje kommun.
Linjen är idag överbelastad med oacceptael trängsel, och följer inte RiPlans riktlinjer om att busstrafik
på väg skyltad högre än 70 km/h ska dimensioneras för att alla ska erbjudas sittplats. Linjen fyller ett
behov av en snabb och smidig resa mellan sydvästra Stockholm och Södertälje, ett stråk där
pendeltåget inte utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Utan linjen riskerar Södertälje att
dels få en ökad inpendling med bil, och dels att helt enkelt tappa inpendlare som då kommer att hitta
andra arbetsplatser med bättre pendlingsmöjlighet.
Södertälje kommun vill att linjen får utökad trafik och ett långsiktigt uppdrag som möjliggör för
trafikutövaren att satsa på linjen.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Att båda dessa linjer får en bättre passning till pendeltågen är mycket positivt. En ökad turtäthet på
linje 756 är också mycket positiv.
De boende längs linje 761 som åker hela vägen till Gärtuna får dock en stor försämring. Förändringen
anses ändå acceptabel, då den stora majoriteten av passagerarna får en så pass stor förbättring. En bra
passning av bussar och pendeltåg är en förutsättning för att kollektivtrafiken ska utgöra ett attraktivt
resealternativ.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Del 1: Att linje 754X får fler avgångar är mycket välkommet. 754X erbjuder ett mycket bra
komplement till 754 för de i Ronna och Geneta som snabbt vill ta sig till Södertälje C.
Del 2: Att linje 754 slutar trafikera Ottesångsvägen och Törnrosavägen medför att de boende i Karlhov
under stora tider av dygnet får en väsentligt sämre service. Dessa hållplatser är dessutom de enda
hållplatserna som ligger nära den norra delen av Snäckvikens arbetsplatsområde, med bland annat
Biovation park, Scania samt en större förskola. I rusningstid är det endast 15-minuterstrafik på buss
787 i riktningen mot Södertälje centrum, medan de som ska till dessa arbetsplatser får 30minuterstrafik. Även linje 780 trafikerar med halvtimmestrafik. Detta blir en väsentlig försämring för
de som arbetar i norra Snäckviken, och vi riskerar att få mer biltrafik dit. Om ändringen av 754:s
sträckning genomförs bör detta kompenseras av att buss 787 får utökade avgångar mot Snäckviken
under morgonens rusning, och från Snäckviken under eftermiddagens rusning.
Vi har redan väldigt hög belastning på korsningen Enhörnaleden – Strängnäsvägen med långa köer i
rusningstrafik. Även som det blir en tidsvinst av att trafikera färre hållplatser lär mycket av den
tidsvinsten ätas upp av köerna i korsningen.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Ett mycket bra och välkommet förslag. Att AstraZenecas personal nu enkelt kan resa kollektivt mellan
siterna skapar förutsättningar att minska biltrafiken mellan Gärtuna och Snäckviken, vilket i sin tur
gör att färre får anledning att ta bilen till jobbet.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Att göra denna förändring i dagsläget får inga stora konsekvenser och kan därför anses vara
acceptabel. Vi förutsätter att busstrafiken återupptas när den nya vägen är på plats och nya
verksamheter börjar flytta in.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Angående del 1: Förändringen är inte acceptabel. De som arbetar i den norra delen av Moraberg blir
av med sin enda busshållplats. Bland annat Praktiska gymnasiet ligger vid Bovallsvägens hållplats, och
skulle vid denna förändring få ungefär en kilometer, istället för 5 minuters promenad som i dagsläget.
För den norra delen av Moraberg innebär det att trafikeringen inte blir enligt riktlinnjerna i RiPlan.
Även boende i Listonhill blir av med sin närmaste hållplats.
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De boende i Fornhöjden har i dagsläget redan tillgång till en snabb linje till Södertälje centrum , via
Östertälje station; linje 759. För de som behöver ta sig till Moraberg finns dock endast linje 758. Linje
758 bör fortsätta göra Moraberg tillgängligt med kollektivtrafik, snarare än att utgöra en expresslinje
för boende i Fornhöjden.
Möjligen kan en snabbversion av linje 758 införas på sträckan, som vissa turer inte trafikerar dessa två
hållplatser. Att helt sluta trafikera Bovallsvägen och Åkerivägen är dock oacceptabelt.

Angående del 2: Förslaget välkomnas. Trafiksituationen i Moraberg blir allt mer ansträngd, vilket
gör det viktigt att kollektivtrafiken har en god service där.

Södertälje kommuns kommentarer:
Inga invändningar.
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Södertälje kommuns kommentarer:
De som bor i Sandviken får en väsentligt sämre service, och området kommer att bli totalt bilburet.
Vägen upplevs av många som för farlig att cykla på, vilket gör att den som inte har körkort inte har
någon möjlighet att ta sig till och från bussen. Det finns andra alternativ som kan utforskas för att få
till en trafikering till Sandviken. Exempelvis anropsstyrd trafik med mindre fordon.
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Södertälje kommuns kommentarer:
Inga invändningar.
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