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Ärende 28: Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019 

(T19) 

 
Förslag till beslut 
Skrivelse enligt bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat 
den 23 april 2018 överlämnas till Trafikförvaltningen som Huddinge kommuns 
yttrande över trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019 med följande justeringar: 
att busstrafiken på linjerna 704 och 713 börjar gå tidigare på helgerna, 
att buss 865 stannar i anslutning till Glömstaskolan samt 
att en busslinje dras via Skogås Centrum till Solgård,  

 

Bakgrund 
Utmaningarna för en kommun som Huddinge, som just nu är inne i en utvecklingsfas 
där stora byggprojekt ska medföra en kraftigt ökad befolkningsmängd under de 
kommande åren, är stora. Utvecklingsområden som ligger i nära förbindelse till 
befintliga områden hamnar på efterkälken när det gäller utveckling av 
kollektivtrafiken. Detta är ett stort problem. Utvecklingen av Flemingsbergsdalen 
aktualiserar frågan om busstrafiken mellan Visättra och Flemingsberg, särskilt på 
obekväma tider under helgerna. Den socioekonomiska strukturen på områdena gör 
att det finns många i Visättra och Flemingsberg som har arbetstider som gör att de 
har ett stort behov av busstrafik tidiga helgmornar.  
 
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. 
 
I Skogås finns ett stort behov av en bussförbindelse från Skogås Centrum upp till 
Solgård, speciellt under rusningstid på morgonen och eftermiddagen, men även 
kvällstid. Det handlar i första hand om möjligheterna att bo i Solgård utan att behöva 
välja bilen som färdmedel till och från arbete eller skola.  
 
Bilberoendet i Huddinge är ett problem. Och det ökar. Skjutsandet till och från 
kommunens skolor är ofta bilresor som skulle kunna undvikas om kollektivtrafiken var 
anpassad till var skolorna ligger. Därför skulle vi vilja se en busstation i anslutning till 
Glömstaskolan.  
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