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Trafikinformation till Styrelsemötet den 6/1-2020! 
a. Information från Sven om vägprojekt mm läs! 

1. Om tryckta tidtabeller VARFÖR ta bort tryckta kartor, tidtabeller och 
vägvisning som krävs för resenärer utan smartphone- tex äldre och 
funktionsnedsatta? Särskilt resenärer längre bort i länet är beroende av 
dem! Och sen byter SL-center namn och eller försvinner till SL 
kundtjänst. 

2. Nytt biljettsystem 2020.Bland annat kommer du att kunna resa genom 
att blippa ditt betalkort i spärren och på bussen, utan att i förväg 
behöva köpa en biljett. 

a. Höjda biljettpriser för pensionärer 2020 - enkelbiljett  
Vuxenpriset för en enkelbiljett köpt med reskassan höjs från 32 kr till 37 kr, en 

höjning med 5 kr (+15,6%). 
Det rabatterade priset för en enkelbiljett köpt med reskassan höjs från 22 kr 

till 25 kr, en höjning med 3 kr (+13,6%).  
PRO föreslår som alltid att vi återgår till att en resa pågår i 120 min. i stället för 

75 min. som det är nu för det är svårt för dem som bor tex i Norrtälje att 
hinna med byten från tex tåg till buss inom den tiden. 

3. Plattformsbarriärer- Varför ska plattformsbarriärerna sättas upp på 
försök i Bagarmossen?  

På trafiknämndens möte den 25 november togs ett förnyat beslut om att testa 
plattformsbarriärer i tunnelbanan. Försöket genomförs på en station 
med start i början av 2021 och skiljer sig något från tidigare inriktning om 
att testa barriärer på Medborgarplatsen och Åkeshov. Det planerade 
testet är en del i arbetet att som görs för att minska risken att resenärer 
ramlar, eller aktivt tar sig ner, på spåret i tunnelbanan. Underlaget från 
testet ska visa om plattformsväggar minskar antalet skador och dödsfall i 
tunnelbanans spårsystem. Bagarmossens utformning och placering i 
tunnelbanesystemet gör att det är en lämplig station för testerna. 
Tidigare har mer centralt belägna stationer varit aktuella. Genom att 
utföra testet på station Bagarmossen görs bedömningen att 
trafikpåverkan blir mindre medan effektutvärderingen behålls. (Stationen 
måste även hållas stängd vissa perioder och där är det lättare att hänvisa 
till andra stationer) 

4. Hissar. Informationen på Mina sidor/appar är inte samma som när man 
ringer och frågar. Ringer man får man veta klardatum med mera. Hur 
fungerar informationsflödet? Det s berodde på en del teknikaliteter, 
men ska vara åtgärdat nu  

5. Upphandling av nästa tunnelbaneoperatör. Kommer att bli intressant 
att följa! Vill du hjälpa oss att testa den nya versionen av SL-appen 
innan den släpps för allmänheten? Fortfarande inget svar!  

https://mitti.se/toppnyheter/trangselskatt-stockholm-kostar-2020/?omrade=huddinge
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6. Nu höjs trängselskatten – gör pendlingen 3 000 kronor dyrare 

Trängselskatten höjs och tas ut redan 06.00 ist för 06.30 from iår! Under 
högsäsong, som är perioderna 1 mars-dagen före 
midsommarafton samt 15 augusti-30 november, kommer det att kosta 
30 kronor att passera tullarna mellan 06.30 och 06.59 mot dagens 15 
kronor. Fram till klockan 08.29 kostar det sedan 45 kronor, och den 
som åker på Essingeleden får betala 40 kronor klockan 07.00-08.29.  

 

7. Vad händer i kollektivtrafiken just i Huddinge nästa år?? 
Så förändras pendeltågen mot Huddinge 
Södertäljelinjen 
Fler avgångar på vardagar. Det innebär sex avgångar i timmen från Södertälje 
under rusningstid. Linje 44 förlängs till Tumba vilket innebär att Stuvsta, 
Huddinge, Flemingsberg, Tullinge och Tumba får tio tåg i timmen under 
rusningstid. 
Även övriga tider blir det fler pendeltåg på vardagarna, från fyra till sex tåg per 
timme till Tumba. En avgång på vardagsmorgnar förlängs och startar i 
Södertälje i stället för Älvsjö vilket skapar en tidigare första förbindelse till 
Stockholm. I motsatt riktning förlängs en avgång från Älvsjö till Södertälje strax 
efter midnatt vilket innebär utökad tid med 15-minuterstrafik alla kvällar i 
veckan. 
Nynäsbanan 
Avgångstiderna förändras. Det blir 30- minuterstrafik till/från Tungelsta, 
eftersom tågen åter får normala vändningar i Västerhaninge. Snabbtågen till 
och från Nynäshamn, linje 42X och 43X, kommer att göra uppehåll i Krigslida. 
Ytterligare en avgång från Västerhaninge mot Stockholm sätts in vid 23-tiden 
alla kvällar i veckan, vilket förlänger tiden med 15-minuterstrafik. 
 
Bussar 
 I busstrafiken får de flesta kommunerna fler och tätare avgångar. Bland de 
större nyheterna i busstrafiken märks två nya tvärgående busslinjer: 
Tex utökad busstrafik till och från Gladö kvarn. Fler bussavgångar, där tanken 
är att bussen ska knytas samman med pendeltåg och tunnelbana, samt att 
skapa bättre förbindelser mellan arbetsplatser och nybyggda bostäder.å 
förändras busstrafiken i Huddinge 
Linje 704 Fruängen – Björnkulla 
Nya avgångar från Fruängen och Björnkulla på vardagar. 
Linje 709 Huddinge station – Länna handelsplats 
Morgonavgången från Balingsnäs cirka kl 07.05 förlängs och startar i Gladö 
kvarn. En ny avgång införs från Huddinge station respektive Gladö i slutet av 
eftermiddagen. Den första avgången på helger mot Gladö kvarn från Huddinge 
centrum dras in då den har få resenärer. 

https://mitti.se/toppnyheter/trangselskatt-stockholm-kostar-2020/?omrade=huddinge
https://mitti.se/toppnyheter/trangselskatt-stockholm-kostar-2020/?omrade=huddinge


3 
 

Linje 710 Skärholmen – Sörskogen 
På helger under förmiddag och eftermiddag får linje 710 ett ökat utbud på 
sträckan Skärholmen – Kungens kurva och tillbaka. 
Linje 713 Tumba station – Visättra sportcenter 
De turer som börjar/slutar vid Tullinge station förlängs så att alla turer går 
till/från Tumba. Detta eftersom linje 726 ej trafikerar sträckan Tumba – Tullinge 
längre. 
Linje 714 Huddinge station – Fredriksdal 
Fler turer måndag – fredag med en ny avgång på eftermiddagen från 
Huddinge och en ny avgång på morgonen från Fredriksdal. 

Linje 892 (Stockholm C –) Gullmarsplan – Jordbro station 
Kommer inte stanna längre vid hållplats Söderbyleden. Resenärer hänvisas till 
alternativa hållplatser som Klockarleden eller Brandbergen C. 

Linje 893 Stockholm C – Tungelsta 
Linjen kommer att trafikera Vega station och Vega allé i stället för Torfastleden 
och Söderbyleden. Linjen ersätter pendeltåget nattetid till Vega station. 
Hållplatserna Kvarntorps industriområde och Torfastleden ersättas av den nya 
hållplatsen på Vega allé (Nakterhusvägen) och alternativet för resenärerna 
till/från Söderby gård blir Evertsbergsvägen med linje 892. 

 

 
 


