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§ 95 

Godkännande av föredragningsl istan 

Trafiknämnden beslöt 

att behandla dagordningspunkten 27 efter dagordningspunkt 9 samt 

att i övrigt godkänna utsänd föredragningslista. 

§ 9 6 

Val av justeringsman 

Trafiknämnden beslöt 

att jämte ordföranden utse Talla Alkurdi (S) till att justera protokollet från dagens 
sammanträde. 

Fastställande av datum för justering av protokoll 

Datum för justering av protokoll fastställdes till tisdagen den 30 augusti 2016. 

§ 9 7 
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§ 9 8 

Förvaltnmgschefs information 

Förvaltningschefen informerade nämnden enligt följande punkter: 

Traflkförvaltningen gemensamt 
• Sammanfattning av sommaren 
• Inför kommande åtgärdsplanering 2018-2029 

- Storregional systemanalys 
• Antagonistiska hot 
• Ny taxa och prisjustering januari 2017 
• Program Slussen och spårutbyggnad Nacka 
° Ny internrevisonschef 

Tunnelbanor 
• Överlämning av Slakthusdepån 

Lokalbanor 
• Försök med valideringsstolpar Tvärbanan och Nockebybanan 

Buss 
• Invigning av bussdepå Charlottendal 

Färdtjänst 
• Callcenter 

Sjötrafik 
• TRSM Group 
• Upphandling interimsavtal Ropsten -

Tranholmen - Storholmen (E30A) 

Under punkten yttrade sig Anna Sehlin (V), Karl Henrilcsson (KD), Lennart Kalderén (M), 
Kristoffer Tamsons (M), Christoffer Fagerberg (L), Harry Bouveng (M). 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för trafi loiämnden 
uiklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB 
(TN2016-0631) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 30 juni 2016 från förvaltningschefen. 

Trafiknämnden beslöt för egen del samt inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag 
avseende AB Storstockholms Lokaltrafik och Waxholms Ångfartygs AB för bolagens räkning 

att som svar på landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för trafiknämnden inldusive AB 
Storstoclcholms Lokaltrafilc och Waxholms Ångfartygs AB överlämna förvaltningschefens 
tjänsteutlåtande 

§ 9 9 

BESLUT 
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att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

UTTALANDEN 

S- V- och MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 1. 

TiUdelningsbeslut som avser nya fordon till Roslagsbanan "Xisp Vehicles for 
Roslagsbanan" 
(TN 2013-0391) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 4 juli 2016 från förvaltningschefen. John Fredlund från 
trafikförvaltningen informerade nämnden via en presentation. 

I ärendet yttrade sig Kristoffer Tamsons (M), Conny Fogelström (S), Lennart Kalderén (M), 
Leif Gripestam (M), Talla Alkurdi (S). 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att tilldela anbudsgivare A3 kontrakt i upphandlingen av nya fordon Xisp "Xisp Vechicles 
for Roslagsbanan" 

att uppdra till förvaltningschefen att, inom ramen för trafiloiämndens förvaltningsuppdrag 
avseende AB Storstockholms Lokaltrafik, teckna kontrakt med antagen leverantör samt 
att, efter att kontraktet överlåtits till bolaget, förvalta kontraktet, varvid ändringar och 
tillägg till kontraktet ska beslutas enligt gällande delegations- och beslutsordning 

af f förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Efter att beslut fattats noterades att anbudsgivare A3 är Stadier. Övriga anbudsgivare enligt 
bilaga 2. 

UTTALANDEN 

S-ledamöterna deltog inte i beslutet. 

§ 101 

Genomförandebes lut avseende Tvärbanan Kistagrenen 
(SL 2014-0439) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 6 juli 2016 från förvaltningschefen. 

§ 100 
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BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå lanstingstingsfullmäktige besluta 

att genomföra utbyggnaden av kistagrenen i enlighet med vad som framgår av 
tjänsteutlåtandet till en total investeringsutgift om 4 937 mnkr (inkl. index) 

dels att uppdra åt förvaltningschefen, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut 
enligt ovan, 

arr inom ramen för föreslagen budget ovan verkställa genomförandet samt underteckna 
erforderliga avtal för tvärbanan kistagrenen 

arr genomföra erforderliga upphandlingar, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, 
fatta beslut om tilldelning eller avbrytande samt teckna upphandlingskontrakt samt, 
efter att kontraktet överlåtits till AB SL, inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag 
avseende bolaget förvalta kontrakten, varvid ändringar av och tillägg till kontrakten ska 
beslutas enligt gällande beslutsordning. 

UTTALANDEN 

SD-ledamoten deltog inte i beslutet och lät till protokollet anteckna följande 
protokollsanteckning: "Sverigedemokraterna har inga invändningar mot förbindelse mellan 
Norra Ulvsunda och Helenelund men däremot vänder vi oss mot fixering av resurskrävande 
spårlösningar, precis som är fallet gällande Spårväg syd. Fem miljarder kronor är mycket 
pengar. Busslösningar är betydligt mera kostnadseffektiva och flexibla, både vad avser 
turtäthet samt sträckningar. V i ser också att stora framsteg har skett, sker och kommer 
fortsätta ske när det gäller miljöteknik avseende bussar, exempelvis laddhybrider, biogas mm. 
Därmed försvagas de miljömässiga argumenten för spårbundet gentemot buss." 

Genomförandebeslut för investering i spårvagnar för linje 7 
(SL 2015-0535) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 8 juli 2016 från förvaltningschefen. 
I ärendet gavs även kompletterande information från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

§ 102 
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dels, med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB 
Storstoclcholms Lokaltrafilc, att ge förvaltningschefen i uppdrag 

arr inom ramen för tidigare genomförandebeslut avseende utbyggnaden av Spårväg 
City (TN2-2013-00198) verkställa anskaffningen av två (2) spårfordon av typen 
A35 genom avrop från upphandlat leveransavtal 

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta 

arr fatta genomförandebeslut för investeringen i sex (6) spårfordon av typen A35 till 
en total investeringsutgift om totalt 192 miljoner kronor inklusive index 

arr teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB 
Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende 
finansiering av totalt åtta (8) spårfordon av typen A35 inom en totalram om 258 
miljoner Icronor samt 

att ingen borgensavgift ska utgå 

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan och med stöd av och 
inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstoclcholms Lokaltrafik, att 
ge förvaltningschefen i uppdrag 

arr verkställa anskaffningen av de ytterligare sex (6) spårfordon av typen A35 genom 
avrop från upphandlat leveransavtal 

arr i samarbete med SLL Internfinans AB undersöka möjligheterna till 
leasingfinansiering av spårfordonen 

arr i förelcommande fall genomföra finansieringsupphandling avseende 
spårfordonen och tillse att erforderliga avtal tecknas av AB Storstockholms 
Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans 

arr teckna erforderliga avtal med Norrköping Spårvägar i enlighet med utkast till 
handlingsplan enligt bilaga 2 

att i övrigt vidta de åtgärder som kan behövas med anledning av 
fordonsanskaffningarna inklusive att underteckna erforderliga avtal. 
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§ 103 

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje 

(SL 2016-0045) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 21 juni 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
Trafiknämnden beslöt 

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta 

att fatta inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda 
linje med planering för införande år 2025 

dels att uppdra åt förvaltningschefen 

arr återkomma till trafiloiämnden med förslag till genomförandebeslut 
för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje, dels 

att genom vad som beskrivs i tjänsteutlåtandet återrapportera landstingsfullmäktiges 
uppdrag till trafiknämnden att utreda förutsättningar och kostnader för införande av 
helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje samt eventuella konselcvenser som detta 
kan medföra. 

UTTALANDEN 

S-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särsldlt uttalande, bilaga 3. 
MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 4. 
V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särsldlt uttalande, bilaga 5. 
SD-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 6. 

§ 104 

Fullskaletester av plattformsbarriärer för ökad trygghet och säkerhet i 
tunnelbanan 
(SL 2016-0044) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 16 augusti 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt dels uppdra åt förvaltningschefen 

arr genomföra fullskaletester med plattformsbarriärer för ökad trygghet 
och säkerhet vid en (1) inomhusbelägen och en (1) utomhusbelägen 
tunnelbanestation under åren 2017 - 2018, dels 
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arr inom redovisad budgetram avropa projektorganisation för och 
genomföra upphandling avseende fullskaletester med 
plattformsbarriärer inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, fatta 
tilldelningsbeslut samt teckna upphandlingskontrakt samt att, efter 
att kontraktet överlåtits till AB Storstocldiolms Lokaltrafik, inom 
ramen för förvaltningsuppdraget avseende bolaget förvalta 
kontraktet, varvid ändringar och tillägg till upphandlingskontraktet 
som ryms inom fastställd budget ska fattas i enlighet med gällande 
beslutsordning. 

UTTALANDEN 

S- V- och MP-ledamöter lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 7. 

§ 105 
Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av tunnelbanevagnar från 
leasingavtal 
(TN 2016-0794) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 17 juni 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att godkänna AB SL Finans styrelses beslut av den 9 maj 2016 att ingå avtal om utköp av 
tunnelbanevagnar från leasingavtal med Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) 
enligt närmare villkor i tjänsteutlåtandets bilaga. 

UTTALANDEN 

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särsldlt uttalande, bilaga 8. 

§ 1 0 6 

Beslut att godkänna genomförandeavtal mellan Stockholms Stad och Stockholms 
läns landsting avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutnmg till Slussen 
(SL 2013-1569) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 14 juli 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
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Trafiknämnden beslöt 

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta 

att godkänna genomförandeavtal mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting 
avseende ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen och därmed godkänna 
genomförande av investeringen till en total utgift på 1 891 miljoner Icronor inld. index 

dels, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan och i 
förekommande fall med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag 
avseende AB Storstockholms Lokaltrafik, att ge förvaltningschefen i uppdrag 

att inom ramarna för genomförandeavtalet, i förekommande fall, teckna nödvändiga 
ytterligare avtal som krävs för att uppfylla innehållet i genomförandeavtalet 

arr inom ramarna för genomförandeavtalet, i förekommande fall, genomföra erforderliga 
upphandlingar, inldusive att fastställa förfrågningsunderlag, tilldela kontrakt samt 
förvalta kontrakten, varvid ändringar av och tillägg till kontrakten ska beslutas enligt 
gällande beslutsordning. 

UTTALANDEN 

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 9. 

§ 107 

Danviksbron - Inriktningsbeslut 
(SL 2013-1569) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 26 april 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
Trafiknämnden beslöt 

dels föreslå landstingsstyrelsen besluta 

arr fatta inriktningsbeslut avseende åtgärder på Norra Danviksbron till en total planerad 
investeringsutgift om upp till 225 miljoner kronor (inkl. index) 

dels, förutsatt landstingsstyrelsens beslut, att uppdra åt förvaltningschefen 

arr verkställa genomförande av de inom ramen för planeringsfasen ingående fördjupade 
studierna, inklusive upprätta systemhandlingar m.m. för att få fram de tekniska, 
ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett utbyte av Danviksbron till en 
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investeringsutgift om 10 miljoner kronor (inlduderad i den totala planerade 
investeringsutgiften) 

att återkomma till trafiknämnden med förslag till genomförandebeslut. 

§ 1 0 8 

Utredningsbeslut avseende tätskiktsbyte på taket av tunnelbanans tunnel under 
Götgatans södra del 
(SL 2015-1013) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 10 augusti 2016 från förvaltningschefen. 

Trafiknämnden beslöt föreslå landstingsstyrelsen besluta 

arr fatta utredningsbeslut för tätskiktsbyte på taket av tunnelbanans tunnel under Götgatans 
södra del för genomförande av aktiviteter inom utredningsfasen till en investeringsutgift 
av 4 mnkr 

arr uppdra åt förvaltningschefen att efter genomförd utredningsfas återkomma till 
trafiknämnden för redovisning och ett beslutsunderlag för inriktningsbeslut 

arr förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Utredningsbeslut samordnad upprustning av tunnelbanans Skarpnäcksgren 
(SL 2016-0235) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 6 juli 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
Trafiknämnden beslöt dels föreslå landstingsstyrelsen besluta 

arr fatta utredningsbeslut avseende samordnad upprustning av tunnelbanans gröna linjes 
Skarpnäcksgren 

dels, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut, att uppdra åt förvaltningschefen 

BESLUT 

§ 109 
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arr verkställa utredningen till en kostnad/investeringsutgift om 4 miljoner Icronor samt att 
efter genomförd utredningsfas återkomma till trafiknämnden med förslag till 
inriktningsbeslut 

dels 

att förldara paragrafen omedelbart justerad. 

§110 

InrjUrtningsbeslut ombyggnad och upprustning av Fridhemsplans 
tunnelbanestation 
(SL 2014-1389) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 10 augusti 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
Trafiknämnden beslöt dels föreslå landstingsstyrelsen besluta 

arr fatta inriktningsbeslut avseende ombyggnad och upprustning av Fridhemsplans 
tunnelbanestation i enligt med vad som anges i detta tjänsteutlåtande 

dels, under förutsättning av landstingsstyrelsens beslut, att uppdra åt förvaltningschefen 

arr genomföra planeringsfasen avseende ombyggnad och upprustning av Fridhemsplans 
station på gröna linjen till en kostnad/investeringsutgift om 10 mnkr enligt förstudiens 
rekommendationer 

att återkomma till trafiknämnden för redovisning och förslag till genomförandebeslut 

dels 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§ 111 

Inriktningsbeslut plattformsbyte tunnelbanans stationer Gullmarsplan plattform 
1 samt Skärmarbrinks plattform för norrgående trafik 
(SL 2014-2227) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 6 juli 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
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Trafiknämnden beslöt 

att ge förvaltningschefen uppdrag att genomföra en planeringsfas av plattformsbyte 
Gullmarsplan samt Skårmarbrink med en budget på 5 mnkr enligt förstudiens 
rekommendationer. 

arr förvaltningschefen efter genomförd planeringsfas ska återkomma till trafiknämnden för 
redovisning och ett beslutsunderlag för genomförande av planerade åtgärder. 

arr förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§112 

Utredningsbeslut som avser övergång till eldriven busstrafik 
(SL 2014-2911) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 29 juni 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
Trafiknämnden beslöt dels föreslå landstingsstyrelsen besluta 
arr fatta utredningsbeslut avseende övergång till eldriven busstrafik inom de ekonomiska 

ramar som framgår av landstingsfullmäktiges budget för åren 2017-2018 
(LS 2016-0257), dels 

att inom befintlig budget för år 2016 planera och starta utredning av övergång till eldriven 
busstrafik under hösten år 2016. 

UTTALANDEN 

MP-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 10. 

§113 

Ansökan om höjd tilläggsavgift 
(TN 2016-0596) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 11 augusti 2016 från förvaltningschefen. 

YRKANDEN 
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1) bifalla förvaltningschefens förslag till beslut 

2) bifalla MP-ledamöternas förslag till beslut, bilaga l i . 

Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att trafiknämnden bifallit 
förvaltningschefens förslag till beslut. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt, med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag 
avseende AB SL, att ge förvaltningschefen i uppdrag 

arr för AB SL:s räkning ansöka om höjt högsta belopp för tilläggsavgift till 1 500 kr 

arr vid ett eventuellt avslag från Transportstyrelsen överklaga beslutet samt 

arr AB SL ska tillämpa eventuellt höjt högsta belopp för tilläggsavgift. 

UTTALANDEN 

V-ledamoten lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 12. 

MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet. 

§114 

Remissvar avseende DS 2016:9, ny lag om tilläggsavgift för kollektivtrafik 

(TN 2016-0628) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 11 augusti 2016 från förvaltningschefen. 

YRKANDEN 
1) bifalla förvaltningschefens förslag till beslut 
2) bifalla MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut, bilaga 13. 

Ordföranden ställde proposition om yrkandena och fann att trafiknämnden bifallit 
förvaltningschefens förslag till beslut samt avslagit MP-ledamöternas förslag till tilläggsbeslut. 

BESLUT 

Trafiknämnden beslöt 

att godkänna föreliggande förslag till remissvar samt översända detta till 
Näringsdepartementet, samt 

<3ö 
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arr förklara paragrafen omedelbart justerad. 

UTTALANDEN 

S- och V-ledamöterna lät till protokollet anteckna ett särskilt uttalande, bilaga 14. 

MP-ledamöter reserverade sig mot beslutet. 

§115 

Yttrande över motion 2015:38 av Rikard Wall (-) om möjligheten för SLL att 
agera för Värtabanan genom en utsedd förhandl ingsman 
(TN 2016-0216) 

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande den 20 juli 2016 från förvaltningschefen. 

BESLUT 
Trafiknämnden beslöt 

att godkänna föreliggande förslag till yttrande samt översända detsamma till 
landstingsstyrelsens förvaltning 

arr förklara paragrafen omedelbart justerad. 

§116 
Månadsrapport maj 2016 

(TN 2015-1526) 

I ärendet förelåg rapport den 16 juni 2016 från förvaltningschefen. 

Trafiloiämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§117 

Månadsrapport juli 2016 

(TN 2015-1526) 

I ärendet förelåg rapport den 15 augusti 2016 från förvaltningschefen. 

Trafiloiämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 
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§118 

Inkommande post till n ä m n d e n 

(TN 2016-0121) 

I ärendet förelåg postlista för perioden 2016-05-17 - 2016-07-26. 

Trafiloiämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§119 

Anmälan av delegationsbeslut 
(TN 2014-0104) 

I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut fattade under perioden 2016-05-13 -
2016-07-06. 

Trafiknämnden noterade informationen och lade den till handlingarna. 

§ 120 

Övriga frågor 

Skrivelse från S- V- ochMP angående stolpförsöket på tvärbanan, bilaga 15. 

I ärendet förelåg rubricerad skrivelse 2016-08-23 från S- V- och MP-ledamöterna. 

Trafiknämnden beslöt 

att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. 

Skrivelse från S- V- och MP angående TRSM Group och skärgårdstrafiken, bilaga 
16 

I ärendet förelåg rubricerad skrivelse 2016-08-23 från S- V- och MP-ledamöterna. 

Trafiknämnden beslöt 

att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning. 
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§ 121 

Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde äger rum den 27 september 2016 kl. 14:30 i TrafiMörvaltningens 
möteslokal T-centralen, Lindhagensgatan 100. 

Vid protokollet ry 



Bilaga 1 

Trafiknämnden 1(1) 
Stockholms läns landsting 

VÄNSTERPARTIET 
SOCIALDEMOKRATERNA 
MILJÖPARTIET 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr 5 (TN 2016-0631) 

Yttrande över landstingsrevisorernas årsrapport 2015 för 
trafiknämnden inklusive AB Storstockholms Lokaltrafik och 
Waxholms Ångfartygs AB 

Landstingsrevisorernas årsrapport visar bland annat att 
trafikförvaltningens arbete med att stärka den interna och ekonomiska 
kontrollen pågår och att det finns brister att åtgärda. 

En del tidigare rekommendationer kvarstår och vi är bekymrade över att 
åtgärder inte verkar ha vidtagits så snart som möjligt trots att kritiken 
från landstingsrevisorerna varit återkommande. Särskilt när det gäller 
den viktiga och kunskapsgenererande uppföljningen, t ex av avtal med 
trafikoperatörer och av investeringsprojekt. 



Jill Trafikförvaltningen 
tSSf^S STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 

bilaga 2 

1(1) 

Projekt och upphandl ing 
Upphandlmg 

UNDERRÄTTELSE 
2016-08 -23 
Vers lon 1.0 

Diarienummer 
TN2013-0391 

Infosäk. klass 
K l (Öppen) 

Upphandling av nya fordon X15p för Roslagsbanan 

Följande anbudsgivare har medverkat i upphandling av nya fordon Xisp för Roslagsbanan. 

A l Bombardier Transportation 

Å2 Vossloh 

A3 Stadier 

A4 CAF 

A5 PESA 

Stockholms läns landsting Leveransadress: Telefon: 08-686 16 00 Säte: Stockholm 
Traflkförvaltningen Lindhagensgatan 100 Fax: 08-686 16 06 Org.nr: 232100-0016 
105 73 Stockholm Godsmottagningen E-post: registrator.tf@sll.se www.sll.se 

112 51 Stockholm 

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan 



bilaga 3 

Stockholms läns landsting 
SOCIALDEMOKRATERNA SÄRSKILT UTTALANDE 

1(1) 

2016-08-23 

Trafiknämnden, ärende 9 

Angående inriktningsbeslut för helautomatisk drift av röda linjen 

V i socialdemokrater välkomnar uppgraderingen av röda linjen som på sikt kommer 
att innebära en stor kapacitetsökning för resenärerna i form av fler tåg och tätare tu
rer. Den helautomatiska driften av röda linjen ger stora fördelar och samhällsnyttor 
som kommer resenärer till stor del och som innebär minskade driftskostnader och 
ökning av kapaciteten inom tunnelbanenätet. 

Helautomatisk drift av röda linjen förutsätter dock att personsäkerheten och trygg
heten för våra resenärer kan säkerställas ombord på tågen och inte enbart vid platt
formarna. Därför vill vi uppmärksamma trafiknämnden på att omställningen till fö-
rarlösa tåg inte per automatik betyder att tågen inte ska vara utan personal. Vid ex
empelvis rökutveckling eller evakuering av resenärer från fordonen så är personal 
ombord på tågen nödvändiga för resenärernas säkerhet. 



bilaga 4 

Stockholms läns landsting 
.55. 1(1) 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr 9 

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans 
röda linje 

Miljöpartiet välkomnar det fortsatta arbetet med helautomatisk drift på tunnelbanans 
röda linje. Tjänsteutlåtandet visar på stora vinster med automatisering. 
Plattformsbarriärer är en väldigt viktig faktor för helautomatisk drift och för att säkra 
personsäkerheten. Miljöpartiet har länge drivit frågan om att införa plattsformsväggar 
och ser gärna att införandet påskyndas. 

Miljöpartiets inriktning är att personal som frigörs från förararbete kommer att 
erbjudas andra arbetsuppgifter i kollektivtrafiken, som kan skapa stora mervärden för 
resenärernas trivsel och trygghet. Med rätt utbildning kan personalen arbeta ute i 
kollektivtrafiken, som exempelvis trafikvärdar, informatörer och biljettkontrollanter. 



Stockholms läns landsting 

bilaga 5 

Trafikiiimnden 1(1) 

VÄNSTERPARTIET 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr 9 (SL 2016-0045) 

Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje 

Vi ställer oss överlag mycket positiva till de stora drifts- och 
säkerhetsfördelar den helautomatiska driften tillsammans med 
plattformsbarriärer kan innebära. 

Vi vill dock framföra följande: I samband med inriktningsbeslutets tredje 
aff-sats och den utredning som ska visa på eventuella konsekvenser av 
ett införande av helautomatisk drift vill vi understryka vikten av att det 
detaljerat redovisas hur nuvarande personals kompetens och intressen 
kommer att tas till vara inom ramen för kommande avtalsutformning, till 
exempel avseende förändrade arbetsuppgifter. Ett sådant utförligt 
underlag kommer Vänsterpartiet behöva för att kunna ta ställning till 
kommande förslag till genomförandebeslut. Det är också viktigt att det 
redogörs för hur det ska säkerställas att det fortfarande finns tillräckligt 
med personal i systemet. 

Det är en förutsättning att det finns en god framförhållning och 
förutsägbarhet för dagens personal. Vi har tidigare sett exempel på hur 
personal behandlats på ett respektlöst sätt när konduktörer på 
tvärbanor drogs in till förmån för plattformsvalidatorer. Detta 
avskräckande exempel på personalhantering bör tas i beaktande vid 
utformning av olika underlag. 



Stockholms läns landsting 

SVERIGEDEMOKRATERNA SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 

Gällande punkt 9, Inriktningsbeslut för helautomatisk drift på tunnelbanans röda linje (SL 2016-0045) 

Vi avstår från att delta i detta beslut, 

Sverigedemokraterna tvivlar inte på att det är tekniskt möjligt att genomföra förarlöst tunnelbanesystem, 
vi litar på tekniken. Däremot tvivlar vi på ifall vi eftersträvar det. Tvärtom bejakar vi personal ombord på 
tunnelbana, tåg och spårvagn. Det ger en känsla av trygghet som är nog så viktig för resenären och ett skäl 
till att göra SL-resan attraktiv. Dessutom är vi inte säkra på att Stockholm framtida utveckling står och 
faller med enförarlös röd tunnelbanelinje. 



bilaga 7 

Trafiknämnden 1(1) 
Stockholms läns landsting 

VÄNSTERPARTIET 
SOCIALDEMOKRATERNA 
MILJÖPARTIET 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr 27 (SL 2016-0044) 

Fullskaletester med plattformsbarriärer för ökad trygghet och 
säkerhet i tunnelbanana 

Våra partier har länge drivit frågan om försök med- och införande av 
plattformsväggar. Vi ställer oss positiva till föreslagna försök och 
uppskattar den analys förvaltningen gjort kring de effekter 
plattformsbarriärer medför - i form av t ex sparade människoliv, ökad 
trygghet och färre driftstopp. Detta innebär stora nyttor och 
samhällsekonomiska besparingar. 

Vi skulle dock vilja se en ambitionshöjning. Vi är medvetna om 
komplexiteten men vill att det ska undersökas om försök, inköp och 
installation kan påskyndas. Vi vill också se en plan för ett successivt 
införande av plattformsbarriärer i hela tunnelbanesystemet. Detta är en 
fråga som bör ges hög prioritet inom trafikförvaltningen. 



bilaga 8 

J l Stockholms läns landsting 
en 1(1) 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr 10 

Godkännande av AB SL Finans beslut om utköp av 
tunnelbanevagnar från leasingavtal 

Miljöpartiet ser ett utköp av tunnelbanevagnar som en möjlighet att uppgradera dessa 
till moderna fordon med god komfort för resenären. Med klimatförändringarna ökar 
risken för värmeböljor och därför måste luftkonditionering bli standard. Tunnelbanans 
vagn C20 saknar idag luftkonditionering, och vi vill därför installera det i samband mec 
att vagnarna tas in för en större uppgradering. Om kollektivtrafiken ska konkurrera 
med bilen så är det rimligt att satsa på en likvärdig klimatkomfort. 

Vidare ska det finnas tillgång till bra internetuppkoppling ombord på fordonen. I de 
områden där mottagningen är dålig, behövs lösningar för att förbättra 
nätoperatörernas täckning, eller att trafikförvaltningen erbjuder wifi. 



bilaga 9 

TrafflaiåiMticleiii 1(1) 
Stockholms läns landsting SL 2013-1569 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr n 

Beslut att godkänna genomförandeavtal mellan 
Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende 
ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen 

Miljöpartiet vill lyfta behovet av en god dialog mellan Stockholms stad och Stockholms 
läns landsting under ny- och ombyggnadsarbeten i anslutning till Slussen. Behovet av 
samverkan är särskild tydlig i förhållande till de ekonomiska riskerna som förefaller, 
men även för att minimera att kollektivtrafiken påverkas i alla skeden av arbetet. 



bilaga 10 

Trafiknämnden 1 (1) 
Stockholms läns landsting SL 2014-2911 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr 17 

Utredningsbeslut som avser övergång till eldriven 
busstrafik 

Miljöpartiet välkomnar en utredning av övergång till eldriven busstrafik. I utredningen 
måste en djupgående analys av för- respektive nackdelar ur miljösynpunkt göras. 
Tekniken måste genomgå en fullständig livscykelanalys där batteriernas tillverkning 
och återvinning inkluderas. 

Det är av vikt att utreda sårbarheten av en eventuell full övergång till eldriven 
busstrafik som medför ett beroende av ett slags bränsle. Där bussar drivs av el ska 
förnyelsebar el specificeras som ett krav i upphandling. 

Det är beklagligt att övergången till eldriven busstrafik kommer att dröja så pass länge. 
Nu finns en elbusspremie från regeringen som har gått ut när landstinget långt senare 
vill gå fram med eldrift. Under 2016 finns 50 miljoner kronor avsatta för 
elbusspremien, och för 2017-2019 föreslås 100 miljoner kronor tillföras per år till det 
nya anslaget. Vi ser gärna att förvaltningen ser över möjligheten till en tidigare 
övergång. 



bilaga 11 

TrafiloiämndeM 1(1) 
Stockholms läns landsting T N 2016-0596 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

2016-08-23 
Ärende nr 18 

Ansökan om höjd tilläggsavgift 
För trafiknämnden är det av vikt att känna till hur betalningsvilja och fuskåkande 
utvecklas över tid, samt vilken effekt olika åtgärder har på detta. Kunskapen om 
omfattning, beteendemönster och attityder är fortfarande alltför begränsad. Var finns 
återkopplingen om vilka effekter beslutade åtgärder har gett. 

Förvaltningen anger fusk med biljetter som ett skäl för höjd tilläggsavgift utan att 
påvisa hur höjd tilläggsavgift är ett effektivt sätt att minska uppsåtligt och omedvetet 
fusk i kollektivtrafiken. I samband med en sådan analys borde differentierad 
tilläggsavgift med lägre avgift för ringa överträdelser kunna utredas även inom 
existerande system. 

Förslag till beslut 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att i första hand återremittera ärendet för utredning av förhållandet mellan nivå av 
tilläggsavgift och fuskåkande 

att i andra hand avslå förvaltningens förslag till beslut 



bilaga 12 

T rafiknäm noters 1(1) 
Stockholms läns landsting 

VÄNSTERPARTIET 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr18(TN 2016-0596) 

Ansökan om höjd tilläggsavgift 

Så länge Stockholms läns landstings kollektivtrafik är avgiftsfinansierad 
anser vi att det är viktigt att resenärer i största möjliga mån gör rätt för 
sig och köper biljett. Kontrollverksamheten har också en viktig funktion 
att fylla, dels för att avskräcka från fuskåkning och dels som service-
och trygghetsfunktion. Tilläggsavgiften ligger idag på 1 200 kronor. 
Detta anser vi både är en ansenlig och tillräcklig summa för att 
avskräcka samt för de fall någon reser utan att betala eller har tappat 
bort sin biljett eller sitt kort. Den beräknade ökade intäkten anser vi inte 
heller motiverar en höjning av tilläggsavgiften. Ofta är det fattiga 
människor med få andra alternativ som drabbas av tilläggsavgiften. En 
uppgift för politiken borde vara att se till så att alla har råd att resa 
kollektivt. 

Vi anser inte att Stockholms läns landsting ska ansöka om att höja 
tilläggsavgiften. Vi anser inte heller att A B S L ska tillämpa höjt högsta 
belopp för tilläggsavgift. 



bilaga 13 

Stockholms läns landsting 
TrafilanänMiden 
TN 2016-0628 

1(1) 

MILJÖPARTIET DE GRÖNA 

FÖRSLAG TILL TILLÄGGSBESLUT 

2016-08-23 
Ärende nr 19 

Remissvar avseende DS 2016:9, ny lag om tilläggsavgift för 
kollektivtrafik 
Miljöpartiet godkänner remissvaret, men vill därutöver tillägga att det är av stor vikt att 
känna till hur betalningsvilja och fuskåkande utvecklas över tid, samt vilken effekt olika 
åtgärder har på detta. Kunskapen om omfattning, beteendemönster och attityder är 
fortfarande alltför begränsad. Var finns återkopplingen om vilka effekter beslutade 
åtgärder har gett. 

Förvaltningen anger fusk med biljetter som ett skäl för höjd tilläggsavgift utan att 
påvisa hur höjd tilläggsavgift är ett effektivt sätt att minska uppsåtligt och omedvetet 
fusk i kollektivtrafiken. I samband med en sådan analys borde differentierad 
tilläggsavgift med lägre avgift för ringa överträdelser kunna utredas även inom 
existerande system. 

Absolut viktigast i arbetet med att få fler betalande resenärer är givetvis att se till att 
det är enkelt och smidigt att resa och betala med SL. Ett spärrfritt system och en enkel 
och prisvärd taxa gör det attraktivare att resa. När enhetstaxan införs nästa år förenklas 
biljettsystemet och därmed minskas fuskåkandet med ogiltiga biljetter till en viss grad. 

Vi ser fram emot att det moderatledda styret tar till sig kunskapen om att det är 
effektiva och professionella kontroller som är avgörande för en hög betalningsgrad, och 
att vi därmed tillsammans kan börja avveckla de ineffektiva och kostnadsdrivande 
glasspärrarna. 

Förslag till beslut 

Trafiknämnden föreslås besluta 

att godkänna föreliggande förslag till remissvar samt översända detta till 
Näringsdepartementet, samt 

att tillägga i remissvaret att det behövs en återkoppling på vilka effekter beslutade 
åtgärder har gett 

att tillägga i remissvaret att det behövs en analys av förhållandet mellan nivå av 
tilläggsavgift och fuskåkande, samt 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 



bilaga 14 

Trafiknämnden 1(1) 
Stockholms läns landsting 

VÄNSTERPARTIET 
SOCIALDEMOKRATERNA 

SÄRSKILT UTTALANDE 

2016-08-23 
Ärende nr19(TN 2016-0628) 

Remissvar avseende DS 2016:9, ny lag om tilläggsavgift för 
kollektivtrafik 

Vi anser att lagförslaget i väsentliga delar är bra som det är och delar 
inte remissvarets ståndpunkt avseende exempelvis att 
undantagsbestämmelsens tillämpningsområde för när det är oskäligt att 
ta ut tilläggsavgift skulle vara alltför omfattande och att det inte skulle 
vara nödvändigt att ange ett maximibelopp. Vi anser inte heller att lagen 
bör kompletteras med en rätt för tjänstemän som utför avgiftskontroll att 
gripa personer. Den typen av långtgående befogenheter bör vara 
begränsade till de yrkeskategorier som idag innehar dem. Tjänstemän 
utan ordningsvaktsutbildning ska t ex inte utan annan provokation 
behöva utstätta sig för risken att ingripa fysiskt mot någon som saknar 
biljett. 



bilaga 15 

Stockholms läns landsting 
SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE 
VÄNSTERPARTIET 

MILJÖPARTIET 
1(1) 

2016-08-23 

Trafiknämnden, Ärende 25 

Angående stolpförsöket på tvärbanan 

Under sommaren har över 2000 resenärer bötfallts på tvärbanan. Anledningen till att 
så många resenärer bötfallts är, enligt resenärerna, att SL brustit i sin information till 
allmänheten om hur man ska validera sin biljett via stolparna. 

Utöver den bristande informationshanteringen kring stolpförsöket på tvärbanan har 
fackförbundet SEKO uppmärksammat trafikförvaltningen om att operatören Arriva 
tilldelat arbetsuppgifter till konduktörer i strid med trafiknämndens tidigare beslut 
från den 3 februari 2015. 

Trafiknämndens beslut från förra året stipulerar tydligt att konduktörerna ska arbeta 
som tåg- eller plattformsvärdar under pilotförsökets gång. V i ser ytterst allvarligt mot 
att en trafikoperatör inte följer ett beslut som fattats av trafiknämnden. 

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor: 

1. När avser förvaltningen presentera en åtgärdsplan inför trafiknämn
den om hur man förbättrar informationen till resenärerna så att 
dessa kan validera sina biljetter? 

2. Har förvaltningen påtalat för Arriva att man bryter mot trafiknämn
dens beslut angående konduktörernas arbetsuppgifter under pilot
försöket? 

3. Hur kommer förvaltningen att agera för att se till att Arriva följer 
trafiknämndens tidigare beslut? 

4. Hur kommer det sig att förvaltningen inte tidigare agerat mot att en 
trafikoperatör inte följer trafiknämndens beslut? 



bilaga 16 

Stockholms läns landsting 
SOCIALDEMOKRATERNA SKRIVELSE 

VÄNSTERPARTIET 
MILJÖPARTIET 

1(1) 

2016-08-23 

Trafiknämnden, ärende 25 

Angående TRSM Group och skärgårdstrafiken 

Under sommaren har flera incidenter inträffat inom rederiet TRSM Group som an
svarar for trafiken i mellersta skärgården. Hot om uppsägningar, polisanmälningar 
mot ledningen samt sjukskrivningar bland personalen har resulterat i en förtroende
klyfta mellan ledningen och personalen- Det har resulterat i att hela bolagsledningen 
för TRSM Group lämnat sina poster på egen begäran. 

Våra partier värnar om en trygg och säker skärgårdstrafik och vi varnade redan i ja
nuari för de konsekvenser som skulle kunna uppstå när en oprövad och kontroversiell 
aktör som TRSM skulle ta över driften av skärgårdstrafiken. 

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor: 

1. Hur kommer traflkförvaltningen säkerställa att TRSM Group:s nya 
ledning skapar ordning och reda i skärgårdstrafiken och att en dräg
lig arbetsmiljö kan skapas för personalen på skärgårdsbåtarna? 


