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Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2017-2018 (T18) 
 
Förslag till beslut 
Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 5 april 2017 överlämnas till Trafikförvaltningen som Huddinge kommuns yttrande 
över trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 med följande justeringar: 
att busstrafiken på linjerna 704 och 713 börjar (30 min) tidigare på helgerna, 
att buss 865 fortsätter att stanna vid hållplast Gustav Adolfvägen,  
att busslinje 714 får tätare turtäthet särskilt under sommaren samt stannar vid 
Glömstaskola och förskola,  
att busslinje 711 inte åker via Visättravägen mot Visättraskolan utan en extra 
hållplats skapas på Småbrukets backe så att man kan gå till skolan via baksidan 
samt 
att önskemål från medborgare om direktbuss mot Gullmarsplan samt T-centralen 
förverkligas inom den närmaste tiden. 
 
Bakgrund 
En ökad bebyggelse i kombination med en väldigt sen lokalförsörjning plan, medför 
att trycket på trafiken för busslinjerna 704 och 713 kommer att öka markant. Ofta är 
det kvinnor som drabbas, då barnvagnar inte får plats på den buss som kommer på 
morgonen, vilket leder till förseningar och svårigheter att kombinera arbete med 
föräldraskap. Turtätheten på busslinjerna 704 och 713 behöver utökas, särskilt under 
rusningstid. Bussen bör även gå tidigare på helgerna då många som skall till sina 
arbeten på morgonen måste gå till Flemingberg station, detta är särskilt besvärligt 
under vintertid då det är mörkt ute och mycket snö, många kvinnor känner sig 
otrygga.  
 
Situationen för kollektivt resande är över lag väldigt dålig i Visättraområdet. Vi skulle 
därför helst se att linje 711 dras om och inte åker via Visättravägen mot 
Visättraskolan utan att en ny busshållplats skapas på Småbrukets backe. På så vis 
skulle det bli en säkrare situation för gångtrafikanter som ska ta sig till skolan och 
genom denna lösning kan komma in till Visättraskolan från skolans baksida.  
 
Det är viktigt att minska skjutsandet med bil till och från skolorna i Huddinge. För att 
kunna göra det är det måste det finnas möjligheter att ta sig till och från skolorna med 
kollektiva färdmedel. Därför vore det olyckligt om buss 865 slutade stanna vid Gustav 
Adolfsvägen som ligger i anslutning till Glömstaskolan för många som reser kollektivt. 
Av samma orsak vore det bra om buss 714 fick en bättre turtäthet, särskilt under 
sommartid och stannade vid Glömstaskolan.  
 



Vi skulle också gärna se att en busslinje inrättades med direktbussar från Huddinge 
till T-centralen via Gullmarsplan. En sådan trafiklösning skulle dels kunna tjäna som 
komplement till pendeltågstrafiken och dels utgöra en smidigare anslutning till 
centrala knutpunkter i kollektivtrafiken i Stockholms kommun.  
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