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Trafiknämnden PROTOKOLL

2021-02-16

Kl. i4:3o  -  i5:3o

Nr 2/2021

fiU 18-35

Trsfiknämnr1ens'  srqmmqntrNde  r1en  i6  februari  2021

Datum  för  justering:  den i6 februari  2021  vad gäller paragraf  22,  24,  25, 26 och 27.

Den '?43 t  0 jC( vad gäller protokollet i övrigt.
Datum  för  anslag: den i6 februari  2021  vad gäller  paragraf  22,  24,  25,  26 och 27.

Den '2'/:5-,2,p:1( vadgällerprotoko1letiövrigt.

Kristoffer  Tamsons  (M) Jens  Sjöström  (S)

Piats: Trafikförvaltningen,  Lindhagensgatan  ioo,  möteslokal  T-Centralen

samt  på  distans  via  Teams.

Wäruararide  leduiuöler

Kristoffer  Tamsons  (M)

Tomas  Eriksson  (MP)

Jens  Sjöström  (S)

Nikolina  Bucht  (M)

Harry  Bouveng  (M)

Bino  Drummond  (M)

Susanne  Sjöblom  (M)

Michaela  Haga  (C)

Stefan  Bergström  (C)

Sara  Svanström  (L)

Karl  Henriksson  (KD)

AhmedAli  Salad  (S)

Ayla  Eftekhari  (S)

Bawer  Kevir  (S)

Elof  Hansjons  (S)

Anna  Sehlin  (V)

Maria  Mustonen  (V)

Mschiwoj  Swigon  (SD)

Ordförande

i:e  vice  ordförande

z:e  vice  ordförande

NäJ  LILLI  «ald('  ersättare

Lennart  Kalderfö  (M)  - 'jänstgör

Josephine  Lindström  (M)

Christer  Mattsson  (M)

Henrik  Lundquist  (M)

Märta  Martin-Åkesson  (C)

Lena  Hallerby  (L)

Lars  Johansson  (L)

FredrikWallfö  (KD)

Antonella  Pirrone  (KD)

Sverre  Dahlstedt  (MP)

Ann-Marie  Högberg  (S)

Susanne  Lund  (S)

Sven-Inge  Nylund  (S)

Lina  ElYafi  (V)

Marta  Aguirre  (V)

Roland  Johansson  (8D)

L'J nai  u«i  undc  crsåttare
Solveig  Holmgren  (S)

Ellinor  Rindevall  (8)
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jW"marande

politiska  'fjänstemän

Claes  Wersäll  (M)

Harald  Eiken  (M)

Maföas  Askerson  (M)

Robin  Törnblad  (L)

Carl  Häggqvist  (KD)

Linda  Nygren  (S)

Sarah  Aziz  (MP)

Tomas  Ekrnan  (V)

Andreas  Birgersson  (SD)

Närvarande

6änstemän
David  Lagneholm

Sara  Catoni

Niklas  Bergman

Björn  Holmberg

Karoline  Sandar

Viktoria  Lundström

Daniel  Angermann

Catarina  Strömsten-Falkenmark

Jens  Plambeck

Tomas  Källberg

ffäri'iarande

fackliga  representanter

Sekreterare

KaroWSandar

Ordförande
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Innehållsförteckning

i8 Godkännande  av utsänd  föredragningslista

fi ig Val  av  justerare  avprotokoll

20 Fastställande  av datum  för  justering  av protokoll

21 Förvaltningschefsinformation  TF  och  FUT  (TN  2020-0001)

22 Yföande  över  remiss  angående  samråd  för  Regionplan  för  Skåne  2022-

2044  (TN 2020-1639)

S, 23 Anskaffningsbeslut  och  beslut  om  inledande  av upphandling  avseende
elenergi  för  avtal  från  och  med  år 2022

(TN  2020-1621)

24 Yttrande  över  promemoria  En  effektivare  överprövning  av offentliga
upphandlingar  (utkast  till  lagrådsremiss)

(TN 2021-0064)

S, 25 Verksamhetsberätte1ser  2020  för  trafikförvaltningen  och  förvaltning  för
utbyggd  tunnelbana

(TN 2020-0044,  FUT 2019-1001)

26 Yföande  över motion  2020:42  av Jens Sjöström  (S) och Khashayar
Farmanbar  (S) angående  Saltsjöbanans  nygamla  vagnar

(TN 2020-1399)

8t 27 Yttrande  över motion  2020:49  av Kerstin  Arnelin  (V) och Anna  Sehlin (V)
om  livscykelanalyser  och  miljöcertifiering  vid  investeringar

(TN 2020-1557)

fi 28 Svar  på  skrivelse  från  (S) angående  rulltrappor  och  hissar  funktion
(TN  2020-1666)

Et 29 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  upphörande  av kollektivtrafik  till
Huvudskär

(TN  2020-1668)

fi 30 Svar  på  skrivelse  från  (V)  angående  bussars  ålder  vid  förlängda  avtal

(TN 2020-1669)

fi 31 Trafildörvaltningens  svar  på kommunernas  synpunkter  på  T21

(TN 2019-1180)

fi 32 Anmälan  av delegationsbeslut  (TN  2021-0001)

Justerare
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'å 33 Inkommande  post  till  trafiknämnden  (TN  2021-0001)

'a 34 Övriga  frågor

'å 35 Nästa  sammanträde

Ordförande
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fi i8

(',nd1r:'föma'i«ar=  'n"utsd  j6y(5dragnings1ista

Trafiknämnden  besiötfö(jande.

z. Inkomna  skrivelser  behandlas  under  punkten  "Övriga  frågor".

2. Til1äggsärende'Yföandeövermotionxozo:4gavKerstinArnelin(V)ochAnna
Sehlin  (V) om  livscykelanalyser  och  miljöcertifiering  vid  investeringar"  under
rubriken  "Motioner".

3. I övrigt  godkänns  utsänd  föredragningslista.

rg 19

Val  avjusterare  avprotokoll

Trafiknämnden  besiötfö(jande.

'r. Jens  Sjöström  (S) utses  till  att  jämte  ordföranden  justera  protokollet  från  dagens
sammanträde.

fi 20

FssNtö11aanr1eavdahunförjuste:gav  piotolcoll

Trafiknämnden  beslöt föijande.

z. Datum  för  justering  av protokoll  fastställs  till  den 2 mars  2021.

Ordförande

Justera7
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fi 21

Fömyq1tningqrahpfsinfnrma;i+inn  TF  oeli  FUT
(TN»o:zz-ooo»)

David  Lagneholm  från  TF  (trafildörvaltningen)  och  Niklas  Bergman  från  FUT

(förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana)  informerade  nämnden  via  varsin  presentation.

Bland  annat  informerades  nämnden  om  följande.

Information  från  TF:

- Trafikläget  (snöröjning,  busstrafik,  lokalbanor,  pendeltåg,  tunnelbana  och

sjötrafik).

- Urspårning  av godståg  på Ostkustbanan  nära  Häggviks  station  den  u  februari,

orsakade  materiella  skador  och  påverkade  trafiken  på banan  kraftigt.

- Månadens biljettintäkt  visar -33i  mkr  jämfört  med budget 2021  och 412 mkr
lägre  jämfört  med  föregående  år.

- Resandeutvecklingen (totalt  53% lägre jämfört  med samma period 2019),
punktlighet  och  trygghet.

- Osäkerhet  kring  framtida  resande  med  kollektivtrafiken  efter  coronapandemin.

Information  från  F{JT:

- Målkarta  2020  och  2021  (regionens  mål,  nedbrutna  mål  för  kollektivtrafiken

FUT:s  vision  och  nedbrutna  mål,  huvudmål  samt  fulImäktiges  mål).

- Långsiktiga  ekonomisk  uthållighet,  regional  utveckling.

- Fakturerat  parterna m.m. 2014  -  dec. 2020.

Trafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

Ordförande Justerare
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(TN:zo:zo-y63g)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 25 januari  2021  från förvaltningschefen  för
trafikförvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  beslötfi5ljande.

z. FöreIiggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  tilI

regionledningskontoret.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande

J"t"'a'z
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% 23

Anqka'i'FFnföBföeslut  och  beslut  om  inledande  av upphandling  avseende
elenergi  för  avtal  från  och  med  år  2022

(TN:zo:zo-y6»y)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  u  januari  2021  från  förvaltningscheferna

för  trafildörvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

YRKANDE

1.  Ordföranden  yrkade  bifall  tin förva1tningschefernas  förslag  till  beslut.

2.  S-1edamöternayrkadebifallti11sittförs1agti1lbeslut,somV-1edamöternaanslöt

sig  till  (bilaga  i).

3.  SD-ledamoten  yrkade bifall  till  sitt  förslag till  tilläggsbeslut  (bilaga 2).

4.  V-ledamöterna  yrkade bifall  till  sitt förslag till  tilläggsbeslut  (bilaga 3),

5. Ordföranden  yrkade att förslagen tin tilläggsbeslut  skulle anses  besvarade.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  först  att  nämnden  beslutade  i

enlighet  med  förva1tningschefernas  förslag  till  beslut.  Därefter  fann  ordföranden  att

förslagen  till  tinäggsbeslut  skulle  anses  besvarat.

BESLUT

Trafiknämnden  beslötföijande.

1.  Förvaltningschefen  uppdras  att  påbörja  och  genomföra  upphandlingen

avseende  elleverans,  inklusive  att  fastställa  förfrågningsunder1ag,  fatta

tilldelningsbeslut  samt  teckna  upphand1ingskontrakt  enligt  föreliggande

handelsmandat  samt  att,  efter  kontraktet  överlåtits  till  AB  SL, inom

förva1tningsuppdraget  avseende  AB  SL, förvalta  kontraktet,  varvid  ändringar

och  tillägg  till  upphand1ingskontraktet  som  ryms  inom  fastställd  budget  ska

fattas  i enlighet  med  gällande  beslutsordning.

RESERVATION

S-, V-  och SD-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  respektive
förslag  till  beslut  och  tilläggsbeslut.

EXPEDIERA8  TILL

Ordförande Justerare  I
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Th 24

Ylttaandc  övcrpiuxia:uiui'föuEaxcffckLivaic  öviipiöviiii4«voffchitng

npphsnr11in@p  (nt1r'q< tinlagiåaiic»u«)
(TN:zo:zz-oo64)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  20  januari  2021  från  förvaltningschefen

för  tafildörvaltningen.

BE8LUT

Trafiknämnden  bestötföijande.

z. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

regionledningskontoret.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

tJTI'ALANDE

V-ledamöterna  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 4).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande
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6125

'J1inn@15Hns

(TN:zo:o-oo44,  F[JI'»oyg-yoo

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  28  januari  2021  från  förva1tningscheferna

för  trafildörvaltningen  och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana.

BESL[TI'

Trafiknämnden  besiötfi5ijande.

z. Verksamhetsberättelserna  2020,  inklusive  bilagor,  för  trafiknämnden  och  de

inom  nämndens  ansvarsområde  ingående  verksamheter  godkänns.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

DELTAR  INTE

SD-ledamoten  deltog  inte  i beslut.

UTI'ALANDE

S-ledamöterna lät till  protokollet  anteckna ett särskilt uttalande (bilaga 5).

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  6).

EXPEDIERAS  TILL

Region1edningskontoret

Ordförande Justerare
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fi 26

YtttdeövcriiiuLiuiizuzo:4xavJensSjöshaöm(S)nrah  Thqr'hq>mpFarmanbar(S)

(TN:zo:o-:t3gg)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 27 januari  2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  S,V,och8D-ledamöternayrkadeattnämndenskaföreslåattmotionenbifalls.

Ordföranden  ställde  proposition  på yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet

med  föravaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESLUT

Trafiknämnden  beslötföijande.

:t. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

regionledningskontoret.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

RESERVATION

S, V, och  SD-ledamöterna  reserverade  sig  mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet
med  motionen.

[TITALANDE

SD-ledamoten  lät till  protokollet  anteckna ett särskilt  uttalande (bilaga 7).

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

Ordförande Justerare
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% 27

uJiiiffljöualiflbiffiiB  vidiixvestegar
(TN»o»o-z557)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 5 februari  2021  från förvaltningschefen  för
trafildörvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

2.  V-ledamöterna  yrkade  att  nämnden  ska  föreslå  att  motionen  bifans.

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  ienlighet

med  förvaltningschefens  förslag  till  beslut.

BESL[TI'

Trafiknämnden  beslötfi51jande.

s. Föreliggande  förslag  till  yttrande  godkänns  och  översänds  till

region1edningskontoret.

2.  Paragrafen  justeras  omedelbart.

RESERATION

V-ledamöterna  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  förslag  i enlighet  med
motionen.

DELTAR  INTE

S-ledamöterna  deltog  inte  i beslutet.

EXPEDIERAS  TILL

Regionledningskontoret

o'dfÖ J"s'7
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fi 28

Svar  på  skrivelse  från  Socialdemokraterna  angående  rulltrappor  och  hissars
fiinktion

(TN:o:.o-y666)

I ärendet förelåg tjänsteutlåtande  daterat den 29 januari  2020  från förvaltningschefen
för  trafikförvaltningen.

YRKANDE

s. Ordföranden  yrkade  bifall  till  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

2.  S-ledamöterna  yrkade  bifalI  till  sitt  förslag  till  beslut,  som  V-ledamöterna  anslöt

sig  till  (bilaga  8).

Ordföranden  ställde  proposition  på  yrkandena  och  fann  att  nämnden  beslutade  i enlighet

med  förvaltningschefernas  förslag  till  beslut.

BE8LUT

Trafiknämnden  beslötföljande.

z. Skrivelsen  anses  besvarad.

RESERVATION

S-, V-ledamöterna  reserverade  sig mot  beslutet  att  inte  bifalla  deras  förslag  till  beslut.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande Justerare
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Th 29

Svar  på  skrivelse  frånVänsterpartiet  angående  upphörande  av
1rn11«-1rtiitraifi1r,@B  ji11 puvudskär

(TN  2020-1668)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den u  januari  2020  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

BESLtJT

Trafiknämnden  beslötfö'ljande.

s. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande

J"'s'-z
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Svar  på  skrivelse  från  Vänsterpartiet  angående  bussars  ålder  vid  förlängda

avtal

(T2V2020-1669)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  u  januari  2021  från  förvaltningschefen  för

trafildörvaltningen.

BESLUT

Trafiknämnden  bes1öt fö'ljande.

:i. Skrivelsen  anses  besvarad.

EXPEDIERAS  TILL

Ordförande
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fi 3i

Trafikförvaltningens  svar  på  kommunernas  synpunkter  på  T21

(TN:zo:zo-:t585)

I ärendet  förelåg  tjänsteutlåtande  daterat  den  u  januari  2021  från  förvaltningschefen  för

trafikförvaltningen.

UTTALANDE

S-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  g).

V-ledamöterna  lät  till  protokollet  anteckna  ett  särskilt  uttalande  (bilaga  io).

Trafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

OrdfO<
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Anrnälan  av r1p%atinnq)bc'q1nt
(T2V2021-0001)

I ärendet förelåg anmälan av delegationsbeslut  daterat den 5 februari  2021  fattade av

förvaltningschefen  för trafildörvaltningen  under perioden 2021-01-11  -  2021-02-03.

rrafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

U 33

Inlcommsndp  post  ti11 n'imnr1«in

(TN:oszy-oooy)

I ärendet förelåg postlista för perioden 2021-01-15  -  2021-02-05.

Trafiknämnden  noterade informationen  och lade den till  handlingarna.

Th 34

Övriga  frågor

Trafiknämnden  beslöt att överlämna nedanstående inkomna  skrivelserna till
trafildörvaltningen  för  beredning.

Skrivelse  från  S angående  Nybrohovshissen  (u)

Skrivelse  från  V  angående  Hagsätralinjens  framtida  dragning  (12)

Inga  fler  övriga  frågor.

Th 35

Nästs  qa'imm3n'5o5"r1p

Datum för nästa sammanträde bestämdes till  tisdagen den g mars 2021,  kl. :i4.3o.

Ordförande
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FöRSLAG  TILL  BESLUT
2021-02-16 TN 2020-1621

g=====-===-=-====-=-== Trafiknämnden

Ärende  6

Angående  anskaffningsbeslut  och  beslut  om  inledande  av upphandling

avseende  elenergi  för  avtal  från  och  med  år 2022

Ellevetansetna  till  ko&ktivttafiken  År en absolut  förutsättning  fö.t att  konektivttafiken  ska

rulla.  Upphandlingen  omfattat  levetans  av el till  cirka  1200  elanläggningar.  Elen  används

ptimätt  till  tågdtift,  depåer,  växelvätme,  belysning,  tu11ttappot-,bussvädetskydd  och

hissat.  Årskostnaden  uppskattas  till  cirka  120  miljonet  ktonor  pet  åt med  nuvatande

marknadsptiset.  Att  trafiknäden  fortsättet  att  delegeta  större  delen  av dessa  viktiga

beslut  år ofattbart  för  oss socialdetnoktater.  Vi  anser  att  beslut  om  fötfrågningsundetlag

och  tilldelningsbeslut  i upphandlingat  såsom  denna  ska tas på nämnden.  Det  'å  i

slutändan  en ftåga  om  demoktati.

Vi vill också betona vikten av att atbetet med kategorist5rrd upphandling fottgår.  Det  är
inte  ritnligt  att  förvaltningatna  fortsättet  att  upphandla  el sjfflva  -  hm  finns  det  stora

möjligheter  till  stordtiftsfördelat  och  det  ska vi  dta  nytta  av.

Mot  bakgd  av ovanstående  fötes.ls  trgfiknömnrlrn  ht"qluta:

att uppdta  åt förvaltningschefen  påbörja  upphandlingen  avseende  ellevetans,  ta

&am  fötfrågningsunder1ag  samt  återkomina  till  nämnden  för  beslut  för  detta

samt  för  tilldelningsbeslut  samt  uppdra  till  förvaltningschefen  att  teckna

upphandlingskonttakt  enligt  föreliggande  handelsmandat  samt  att,  eftet

kontraktet  överlföts  till  AB  SL,  inom  förvaltningsuppdraget  avseende  AB  SL,

förvalta  konttaktet,  varvid  ändtingar  och  tillägg  till  upphandlingskonttaktet

som  ryms  inom  fastställd  budget  ska fattas  i enlighet  med  gJlande

beslutsotdning.
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Anskaffningsbeslut  och  beslut  om  inledande  av upphandling

avseende  upphandling  av elenergi  för  avtal  från  och  med  år

2022

AB Storstockholm  Lokaltrafiks  (SL) behov  av el är stort. Det behovet  kommer

bara att växa framöver  när fler tunnelbanelinjer  läggs på, samt  el-bussar  och

annan  el-intensiv  infrastruktur.  Det är självklart  att  de miljömässiga

effekterna  av vilken el som då upphandlas  spelar roll och behöver  beaktas.

Det är därför  märkligt  att en miljömärkning  rekommenderas  som  exkluderar

kärnkraft.  Vilket  är den el som är renast, samt den med minst  miljöpåverkan.

Miljörnärkningen  "Bra  Miljöval"  innebär  att  endast  förnybar  el får

upphandlas,  vilket  exkluderar  kärnkraft.

Kärnkraften  står för 30 % av den el som produceras  i Sverige,  vilket  fungerar

i ur och skur. Det är en viktig baskraft och en av få rena  planerbara

energikällor.  Den ärinte  heller  beroende  av väder  eller  säsong  för  att  fungera.

Det problem  som syns i Sverige idag, med företag  som  inte kan investera  i

nyetableringar  eller  expansion samt skenande elpriser  är ett  resultat  av en

destruktiv  energipolitik  som har varit  kärnkraftsfientlig.

Det viktigaste är att utesluta kol och o5a från de el-energikällor  som
upphandlas  då dessa bidrar  till de utsläpp  som påverkar  klimatet.  Därför  bör

det räcka med miljörnärkningen  "Koldioxidfri  el" för att säkerställa  ren el.

Sverigedemokraterna  föresIårTrafiknämnden  besluta:

1.  Trafiknämnden  ges i uppdrag  att  besluta  och uppdra  åt

förvaltningschefen  att endast  använda miljömärkningen  "Koldioxidfri

el" eller motsvarande  i kontrakt  vid framtida  upphandlingar.
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Anskaffiiingshes1nt  nrh  beslut  om  inledande  av
upphandling  avseende  elenergi  för  avtal  från  och  med
år  2022

I förstudien  lyfts  det  i sammanfattningen  fram  att  avtalet  ska  omfatta  el
som  uppfyller  Region  Stockholms  miljömässiga  riktlinjer,  vilka  definieras  i

Miljöprogram  2017-2021  och innebär  att elen ska komma  från
förnyelsebar  kraftproduktion.  Längre  ner  i texten  diskuteras  det  kring
vilken  miljömärkning  som  ska  efterfrågas,  och  då ges bland  annat  exemplet
koldioxiari  el som  en  typ  av miljömärkning.  Därefter  följer

rekommendationen  att  SL upphandlar  ett  avtal  som  ger  möjlighet  att  år
från  år upphandla  el med  de vanligt  förekommande  miljömärkningarna  till
aktuellt  marknadspris.  Vi  i Vänsterpartiet  är oroliga  för  att  denna

formulering  därmed  öppnar  upp  för  el producerad  i kärnkraftverk.  Samma
glidning  återfinns  i tjänsteutlåtandet  där  man  först  fastställer  att  avtalet  ska
säkerställa  att  elen  är ioo  procent  förnybar  enligt  trafikförvaltningens  krav,
men  sedan  går  över  till  ioo  procent  miljömärkt  för  flexibilitet.  Vi  i
Vänsterpartiet  anser  att  det  är självklart  och  viktigt  att  förvaltningen  följer
de riktlinjer  Region  Stockholm  slagit  fast  om  att  elen  ska  komma  från

förnyelsebar  produktion,  vilket  innebär  att  kärnkraftsproducerad  el inte  blir
aktuellt.

Med  hänvisning  till  ovanstående  föreslås  trafiknämnden  besluta

att förvaltningschefen  får  i uppdrag  att  säkerställa  att
upphandlingen  avseende  elleverans  sker  i enlighet  med

Region  Stockholms  kravpå  att  ioo  procent  av elen  är

ursprungsmärkt  från  förnyelsebar  elproduktion,  t.ex.  Bra
Miljöval-märkt  el.
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Yttrande  över  promemoria  En  effektivare
överprövning  av  offentliga  upphandlingar  (utkast  till
lagrådsremiss)

Vi  iVänsterpartiet  delar  i mångt  och  mycket  av det  som  förs  fram  i förslaget

till  yttrande.  Overprövning  av offentliga  upphandlingar  bör  effektiviseras

och  ske snabbare.  Vi  hade  dock  gärna  även  sett  att  det  gjordes  svårare  att

överklaga  tilldelningsbeslut  vid  upphandlingar.  Det  kan  inte  vara  rimligt  att

iprincip  varje  tilldelningsbeslut  överklagas.  Vidare  är det  viktigt  att

uppföljningen  av  avtalen  vässas.
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Angående  Verksamhetsberättelset  2020 för  ttafildörvaltningen  och

förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana

Vetksatnhetsberätte1sen föt 2020 år av fötklatliga skäl statkt pt%lat  av cotonapandemin.
Pandemin kommer att fottsätta  pr%la Svetige, Stockholm  och SL-ttafiken  undet  kommande  åt
också. Det  År dätemot  vilctigt  att den inte används  som ursäkt  föt  att skyla övet  systemptoblem

som fanns tedan  innan  pandemin.  Samtidigt  hat  gamla sanningar  och  sätt att göra saket satts  i

ett nytt  Ijus.

Redan nu kan vi se att det finns  både möjlighete.t  och hinder  föta att  stå bättte  rustade  inför

fortsättningen  av cotonapandetnin  men  även ftamtida  ktiser.  Betedskapen  i Svetiges  stötsta

kol1ektivttafiksystetn  är av stötsta  vikt  även ur ett nationellt  perspektiv  och påverkat  hur  viktiga

samhäLlsfunktionet  upptätföålls.  Vi  kan konstateta  att det fs  fleta  faktoter  som  i  djupt

problematiska  i våi  förvaltningsmodell  vilket  vi  bör  utvätdera  och åtgärda. Dessa  röt

exempelvis  svåtighetet  med att samverka  över  trafikavtal  för  att motvetka  trängsel,  behov  av

att ta in externa  ttafikplanetate  då vi  inte har tillräckligt  många egna  och ptoblem  med  att

omdisponeta personal till di  de göt mest nytta för att bara nämna nå@a. Samtidigt måste  vi
också befömina  personalen  som ställt  upp, ställt  om och sett till  att hjulen  fottsätter  snutra  och

t%en fortsätter gL

Gällande  de ptoblem  vi såg redan  innan  cotonapandemin  som i viss mån förväirats  tnen  som

hade kunnat  lösas ut  med  bättte  politisk  styrning  redan före  pande  så kan vi  konstatera  att

uppatbetningsgraden på investetingssidan fottsätter att vara föt l% och att fördyringarna i de
investeringat  som blir  genomförda  fortsättet  att sticka  iväg. Å ena  sidan innebät  den låga

upparbetningsgraden  att de många fördytingama  inte  ännu dtabbat  dtiftsekonomin  i ohållbar

@ad -  men det är inte en långsiktigt sund ekono.tnisk politik. Vi skjutet  ett investetingsbehov
ftamföt  oss sotn  bata  blit  stötte  och stötre.

Vi  kan också konstatera  att när den resvaneundetsökningen  som genomfördes  2019 äntligen

presenterades  på sensoinmaren  2020 visade det sig  att  konektivtrgfikgnr1r1en  qsr de

motorisetade  resorna  tedan  iru'ian pandemin  hade sjunkit  till  förtnån  för  biltrafiken.  Det  hät

ståt helt  emot  Region  Stockholrns  egna klimattnl,  m&n  i RUFS  2050 och de nationella

kIlitnattnålen  föt  ttanspottsektorn  som korreletar  med  .klimattnålen  i Patisavtalet.  På det tedan

existetande misslyckandet för den modetatledda majofflteten l%gs nu cotonapandemins
påvetkan  på tesandemönsttet.  Det  Åt en oeföött  allvarlig  situation  och mer  tnåste göras  för  att

möjliggöra  för  en bra återstatt  föt  kollektivtrafiken  efter  pandemin  så att  den kan  återta

föilorade  tesenisandelar  och  etövra  nya.
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Verksamhetsberättelser  2020  för  trafikförvalföingen
och  förvaltning  för  utbyggd  tunnelbana

Vänsterpartiet  tackar  för  de utförliga  och informativa

verksamhetsberättelserna  från  TF och FUT. Vi konstaterar  att dethar  varit

ett annorlunda  år och att förvaltningarna  på grund  avpandemin  haft  nya

och oväntade  utmaningar  och villkor  att  hantera.  Samhänskrisen  till  följd

av covid-xg  pandemin  har  med  all tydlighet  visat  på många  av de problem

det medför  att driva  ko11ektivtrafiksystemet  med upphandlad  trafik
uppsplittrat  på många  olika  vinstdrivna  entreprenörer.

I en situation  när  trafikförvaltningen  måste  agera  snabbt  och fatta  bra

beslut  som får genomslag  skapar  situationen  med  många  olika  operatörer

och avtalsrelationer  onödiga  problem.  Förvaltningen  har  inte  överblicken

och automatisk  tingång  till  verksamhetsinformation  då den finns  hos

operatörerna  och man  måste ta hänsyn  till  rådande  avtal.  Detta  för  med  sig

att  besluten  med  stor  sannolikhet  tas under  större  besvär  och stress, att  de

kommer  senare sarnt är sämre underbyggda  och därmed  av  sämre  kva1it6.

Med  ett uppspliföat  ansvar  för  trafiken  och för den centrala  funktioner,
med  många  olika  aktörer  och avtalsområden,  blir  det  tungrott.

Trafikavtalens  incitamentsmodener  har  inte  hener  fungerat  under  krisen,

vilket  medfört  att existerande  avtal  har  fått  kompletterats.  Det  har  också

inneburit  en osäkerhet  som fått  till  följd  att  upphandlingar  har pausats  och

existerande  avtal  tvingats  förlängas,  vilket  i sin  tur  medför  att  trafiken

riskerar  att  bedrivas  med  bussar  som passerat  åldersstrecket  sarnt  att  nya

kompletterande  avtal  måste skrivas.  Var  är smidigheten  och flexibiliteten?
Vem  har  överblicken?  Vem  har  kunskapen  om  systemet?

Kollektivtrafiken  är en sarnhällsviktig  funföon.  Samhällsviktiga  funktioner

ska inte  åläggas privata  aktörer  att  driva  och ha ansvar  för. Egen  regi  ger

den rådighet  och kontroll  som krävs  för  smidig  hantering  avkriser  och

andra  oförutsedda  händelser,  men  också den kunskap  och överblick  för  att

upprätthålla  och utveckla  konektivtrafiksystemet.

Bortfallet  av biljettintäkter  har varit  betydande  under  pandemin.

Biljettintäkterna  för 2020  beräknas minska med knappa  3 87i  miljoner
kronor  jämfört  med  budget  till  följd  av  det minskade  resandet.

Trafikförvaltningen  och den blågröna  majoriteten  har  under  året  lagt  stort

fokus  på intäktsäkring.  I mars beslutade  förvaltningen  att  stänga

framdörrana  på bussarna  för att  skydda  förarna  mot  smittspridning.  Det



:JJll Region  Stockholm
2(3)

SÄRSKILT  UTT  ALANDE

2021-02-16

e
medförde  att  de resenärer  som  ändå  reste  inte  kunde  validera  sina  biljetter

vilket  bidrog  till  de minskade  biljettintäkterna.  Vi  i Vänsterpartiet  finner

det  beklagligt  att  inte  mer  har  gjorts  för  att  möjliggöra  för  resenärerna  att

validera, blippa, sina  bi5etter på bussarna.  Vi  har  länge  förespråkat  öppna

spärrlinjer  och  möjlighet  till  att  stiga  ombord  genom  bussarnas  alla  dörrar

med  tillhörande  va1ideringsmöj1igheter.  Hade  dessa  valideringsmaskiner

redan  funnits  på  plats  hade  intäktsraset  inte  blivit  funt  så kraftigt  när

pandemin  slog  till.  Kanske  hade  det  gått  att  fåvalideringsmaskiner  på  plats

vid  bussarnas  bakdörrar  under  dessa  månader  som  gått?

Bussförarna  har  också  uttrycld  att  de är mycket  nöjda  med  beslutet  att  låta

trafikanterna  gå på  genom  bussarnas  bakdörrar  och  att  inte  behöva  visera.

De upplever  det  som  en krafög  förbättring  av deras  arbetsmiljö  och  hoppas

att  det  blir  bestående  även  efter  krisen.  Så sammantaget  hade  vi  sett  det

som  önskvärt  att  möjliggöra  påstigning  genom,  och  validering  vid  alla

dörrar  och  attförarna  skulle  slippa  arbetsuppgiften  attvisera.

Vi  i Vänsterpartiet  har  länge  motsatt  oss de årliga  taxehöjningarna.  Vi  har  i

vårt  budgetförslag  finansierade  förslag  att  sänka  priset  på  periodkorten  och

enkelbiljetterna  till  2018  års nivå,  att  införa  fria  resor  för  barn  och  unga  upp

till  18  år, samt  införa  föa  resorför  pensionärer  i lågtrafik.  På längre  sikt  vill

vi  införa  nontaxa för  en rättvis  och  klimatsmart  region.  Vi  vill  i detta

sammanhang  hara  konstatera  att  med  en högre  skattefinansieringsgrad  av

kollektivtrafiken  hade  intäktsbortfallet  på  grund  av den  minskade

biljettförsäljningen  inte  varit  lika  dramatiskt.

Det  mest  väsentliga  som  Region  Stockholm  kan  bidra  med  för  att  minska

regionens  miljö-  och  klimatpåverkan  är att  öka  kollektivtrafikens  andel  av

de motoriserade  resorna.  Pandemins  2020  har  påverkat  resandet  avsevärt,

men  det  är synnerligen  allvarligt  att  konektivtrafikens  andel  av de

motoriserade resorna före pandemin hade minskat från 4g procent 2015  till
47,5  procent 2019.  Dessa siffror visar tydligt  att vi  fjärmar oss från  målet  att

andelen ska öka med 5 procentenheter från 2015  till  2030,  med etti
verksarnhetsberättelsen redovisat måltal för 2020  på 5i,5  procent.
Verksamhetsberättelsen  redovisar  att  förvaltningen  har  arbetat  med

kunskapsunderlag  och  studier  över  potential  och  behov  för  ökad

kol1ektivtrafikandel.  Vi  i Vänsterpartiet  anser  att  det  är tydligt  att  arbetet

måste  trappas  upp  avsevärt  för  att  bidra  till  den  nödvändiga

k1imatomställningen.  Ett  arbete  som  vi  dessutom  anser  borde  ta sikte  på en

ökning med io procentenheter till  :o3o.

Ett  annat  viktigt  bidrag  till  klimatomställningen  är elektrifieringen  av

fordonsflottan.  I verksamhetsberättelsen  nämns  att  förvaltningen  sedan

:os7  har bedrivit  ett omfattande utredningsarbete, vars  resultat  har  legat

till  grund  för  kravställning  av energieffektivisering  och  eldrift  i de senaste
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trafikupphandlingarna  under  2020,  som  pausades  på grund  av de

osäkerheter  pandemin  medförde.  Vi  i Vänsterpartiet  är av  den

uppfattningen  att  arbetet  med  elektrifieringen  måste  drivas  fram  mer  aktivt

och  snabbare  för  att  bidra  tin  att  vi  når  klimatmålen.

Informationen  från  förvaltningen  för  utbyggd  tunnelbana  har  sedan  något

år tillbaka  blivit  bättre.  Förvaltningschefens  dragningar  på  trafiknämnden

är informativa  och  gedigna.  När  vi  läser  verksarnhetsberättelsen  är det  dock

ändå  några  saker  som  vi  ändå  upplever  är ny  information  för  oss, vilket  är

olyckligt.  Till  exempel  är det  ny  information  för  oss att  Sofia  station  är

överklagad.  Vidare  är det  nytt  för  oss att  den  förhandlingsperson  som

utsetts  att  lösa  situationen  med  fördyrningarna  på g miljarder  kopplade  tin
Stockholmsöverenskommelsen  även  ska  se över  projekten  i

SverigeförhandIingen.  Vi  ser en ökad  transparens  av förvaltningens

verksamhet  som  önskvärd,  särskilt  då relativt  få ärenden  kommer  upp  i

nämnden.
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Yttrande  över  motion  2020:42  av Jens  Sjöström  (S) och

Khashayar  Farmanbar  (S) angående  Saltsjöbanans  nygamla

vagnar

Liksom  Socialdemokraterna  är vi Sverigedemokrater  oroliga  för  Saltsjöbanans

framtid.  Den har  under  en lång tid haft  en låg prioritet  trots  stora  behov  av

upprustning  och investeringar.  På grund  av de stora  problem  som redan  råder

på linjen  har Sverigedemokraterna  föreslagit  investeringar  för  att kunna

påbörja  upphandling  av nya vagnar  till Saltsjöbanan.  Det är viktigt  för  att

kunna  säkerställa  att den fortsatt  kan fungera  och utöka  trafikeringen  på

linjen.

Motionen  vill  utreda  ifall  ombyggda  tunnelbanevagnar  är

samhällsekonomiskt  lönsamt  jämfört  med nya vagnar.  Något  som är i linje

med Sverigedemokraternas  egen  politik.  Därför  väljer  Sverigedemokraterna

att  bifalla  motionen.
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Angående  svar  på  skrivelser  från  (S) angående  rulltrappor  och  hissars

funktion

Rullttappor  och  bissat  är oeföört  viktiga  föt  tillgängligheten  till  kollektivttafiken  och  föt  flödet

i den. Rullttappor  och  bissar  undetlättat  och snabbat  på byten  vid  de stota  föytpunktetna  och

möjliggöt  ttansportet  av stora  mängder  gångttafikanter  på kort  tid. Samtidigt  möjliggöt  de

också  för  petsonet  med  funktionsnedsättningat  att  ta del av tunnelbanenätet  och  stora  delat  av
pendeltågsnätet  övethuvudtaget.

Stocföolms  rulltrappsnät  ät i bruk  vatje  dag, och  det  är otvetydigt  så att saket  går söndet,  att

det  koet  in  grus  i maskinetiet  och  att  slitage  uppstår.  Vad  som  däremot  inte  år acceptabelt

ät nät  dessa fel  inte  åtgidas  inom  tig  tid. Vi  hat  haft  alltföt  mföga  exetnpel  dät  hissar  och

tullttappor  ståt  still  i tnånad  efter  mföad.  Vi  socialdemoktatet  hat  länge  ktävt  att

reservdelslager  upptättas  föt  att  undvika  att så sker.

Trasiga  rulltrappor  och  Mssat  satnt  böstande  realtidsinformation  om  vat  de fungetat  och  inte

bindtar  människor  från  att  göra  sina resor  på ett tryggt  och  pålitligt  sätt, och  i vista  fall  kan

det  göta  att  tesenäter  väljer  bort  kollektivttafiken.

Mot  bakgrund av ovanstående föresUs tt'afiknämnrlrn  npIidra åt förvaltningschefen:

att

att

att

säketstäna att  i ana ftamtida  upphandlingar  ställs ktav  på leverantörerna  att  undet

garantitiden  säketställa  gatanteta  snabba  åtgärdet  och  service  vid  dtiftsfel  saint  ha

lage.thållning  av reservdelat  för  att säkerställa  god  dtift  ftån  dag ett.

se övet  möjligheten  att ta bort  det  åtliga  övre  taket  för  viten  i kommande

upphandlingat  av undetMll  av ttappot  och  hissat.

realtidsinfotmation  om  stahis  på nfflttappor  och  Mssar  tillgängliggöts  föt  tesenätetna
nät  de planerar  sin tesa.
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Angående  Trafikförvaltningens  svar  på kommunernas  synpunkter  på  T21

Socialdemoktaterna  i Region  Stockholm  vill  att bussttafiken  ska bli  snabb,  pålithg  och  atttaktiv.

Ibland  behövet  linjet  förändras  för  att  snabba  upp  ttafiken,  men  ftarnfötallt  behövs  flet

bussfilet  och  genare  gatot.  Bussen  ska gå fötst  föt  att  den ttansportetar  flest. Bussar  som  tat

sig fram  kommer  i tid  och  blit  mer  pålitliga  och dätmed  atttaktiva.

Vi  ät fortsatt  starkt  ktitiska  till  det  modetatledda  stytets  systein  för  att  ändra  linjet  och  turet.

Kortfattat  innebät  systemet  att SL vatje  åt göt  förändtingar  av både  tuter  och  linjedragningat.

Medbotgate  och  fötetag  ges ingen  chans att  tycka  till  och  något  beslut  fattas aldtig  av  nämnden
vilket  göt  det  demoktatiska  ansvatet  otydligt.

Det  hät  år en ordning  som  styret  kan  fötändra,  men  det  avstår  man  ftån  att göta.

Kommunerna  fåt  svata  på en reiss  ett  halvåt  innan  den ttädet  i ktaft  men  fleta

kointnunpolitiket  uttycker att denna p.tocess upplevs som env%skointnunikation 6t  temissvat
skickas  in och  ttafikförändtingar  kommet  6 månader  senate  med  kott  vatsel.  Kvat  ståt

kotamunen  med  besvikna  medbotgate  och  konstatetat  att  busslinjen  man  räknade  med

komtnet  sluta  gå inom  någta  veckor.  Det  åt otimligt.

Vi  socialdemokrater  anser  att  Regionen  tillsammans  med  komtnunetna  i fötsta  hand  böt  atbeta

för  att  göta  linjer  mer  populia  istället  föt  att  dta net  tutet  då det  startat  en ond  citkel  som  får

ännu  fåtte  att  tesa. Ett  annat  stott  ptoblem  är btistande  passning  mellan  spåtttafik  och  bussat.

Det  kan  leda  till  lång  väntan.  Reg;on  Stocföolm  måste  ta sitt  stytningsansvat  och  säketställa

kommunikation  mellan  buss och  pendel  och  att  man  väntat  in varandta  vid  fötsening  även  ifall
de köts  av olika  operatörer.

Socialdemoktaterna vill  ha en föiuts%bat och Ingsiktig  ptocess föt att besluta om
trafikförånrlringar.  Förändtingarnas  legitirnitet  behövet  stätkas  genom  att  de folkvalda  i

nämnden  fattat  ett faktiskt  beslut.  Vi  menat  inte  att  trafiknämnden  ska detaljstyta

linjedtagningat.  Dietnot  skulle  ett  godkännande  av trqfiknömnrlrn  innebära  att  handlingarna

fick  gtanskas  offentligt  och  mindte  lyckade  förändtingat  kunna  kottigetas.

Med  det  sagt fötståt  vi  att  anledningen  till  att  det  hi  infotmationsätendet  koiet  upp  flera

månadet  eftet  att  T21:an  ttätt  i ktaft  betot  på cotonapandemin  vilket  Åt tigt  och  ingenting

vi  kritiserar.  Däremot  lcvatståt  vi  fötik  inot  systemet  som  sådant.
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Trafiknämnden

Ärende  13

Trafikförvaltningens  svar  på  kommunernas
synpunkter  på  T21

Vänsterpartiet  vill  skapa  ett rättvist  samhälle  som  respekterar  de planetära

gränserna.  För  en  järnlik,  järnställd  och  klimatsmart  region  måste

kollektivtrafiken  göras  mer  tillgänglig,  tggg  och  välkomnande  för  alla,

oavsett  vem  du är. Den  ska  utformas  för  att finnas  där  för  att alla  oavsett

kön,  ålder,  klass,  normbrytande  funktionalitet  och  var  man  bor  ska  kunna  ha

tillgång  till  hela  regionen.  Kollektivtrafiken,  cyklister  och  fotgängare  måste

prioriteras  i trafiken  -  det  är feministiskt,  jämlikt  och  klimatsmart.

För  att öka  kollektivtrafikens  tillgänglighet  är positiva  trafikförändringar

centrala  och  grundläggande.  Vi  vill  därför  tacka  för  informationen  om

förvaltningens  svar  på kommunernas  synpunkter  på T21,  som  ger  oss en

viss  inblick  i vad  kommunerna  önskar  för  förändringar.  Vi  förutsätter  att

förvaltningens  svar  om  att  synpunkten  noteras  inför  framtida

trafikplanering  är  något  som  verkligen  görs,  även  om  det  upplevs  som  ett

standardsvar  i sammanställningen.  Vi  skulle  dock  önska  att  förvaltningen

hade  en större  rådighet  för  att  svara  upp  mot  kommunernas  önskemål.  Nu

blir  ofta  svaret  att  det  inte  är möjligt  att  ändra  något  för  att  det  inte  finns  i

avtalet  med  trafikutövaren.

När  det  gäller  processen  beskrivs  hur  sektorssamråd  hålls  en gång  om  året

eller  vid  behov,  på  tjänstemannanivå  respektive  politisk  nivå.  Vidare  sker

politiska  samråd  mellan  kommunpolitiker  och  representanter  från

regionens  trafiknämnd.  Det  som  inte  nämns  är att  de politiska

representanterna  inte  kommer  från  alla  partier  i nämnden.  Vii

Vänsterpartiet  vill  se att  processen  med  trafikförändringarna

återdemokratiseras  och  att  de politiska  samråden  som  sker  under  arbetet

med  trafikförändringarna  bör  representanter  från  trafiknämndens  samtliga

partier  få delta,  vilket  tidigare  var  ordningen.  Det  är  viktigt  för  den

demokratiska  möjligheten  till  insyn  och  påverkan,  samt  viktigt  för  att

kunna  ge undrande  väljare  svar  på  varför  förändringar  sker.

Vi  som  valda  politiker  måste  få  ta ställning  till  förslagen  efter  att  haft

möjlighet  få  in  synpunkter  från  regionens  invånare,  kommuner  och

organisationer.  De  har  lokalkännedomen  och  förändringarna  påverkar

invånarnas  liv.  Kornmunerna  får  visserligen  trafikförändringarna  på  remiss,

men  sen dyker  förändringarna  upp  med  kort  varsel  utan  specifika

motiveringar.  Det  är ett demokratiskt  underskott.  Processen  måste  göras  mer
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Trafiknämnden

Skrivelse  angående  Nybrohovshissen

Nybrohovshissen  ståt stilla -  igen. Den 27 decembet stängdes den av, på grund  av slitna  linor.

Eftetsom  vissa delar måste specialtillvetkas  ät p.tognosen att den öppnat  föist  i slutet av februari,

Det  hi  ät som sagt inte fötsta gången som hissen står stilla vilket  ledet till  ptoblem  föt  de

boende. För äldre pe.tsone.t och petsonet  med funktionsnedsättning  'at backen vid Nybrohov
helt enkelt föt  btant,  siskilt  vid snö och minusgtader,  och kännet  sig nu  isoletade.

I(ritik  har även ftamfötts  ffån de boende rötande  de taxibilar  som  skötet  etsättningsttafiken  då

detta ersatte de tidigate  minibussatna.  Vi  ser att tninibussat  böt  vata  ett  bättte,  met  tillgängligt

alternativ  som  också  eftetftågas  av de drabbade.

Vi  socialdemoktatet  har lmge  krävt  bättre reservdelslaget  för både hissar och  tullttappot  i SL-

ttafiken.  NybohovsMssen  ät en särskild konsttuktion  med en lång histotia  av stillastående  och

driftsptobletn  och man har även uttett  altetnativ  i form  av renove.tingat  och nyinstallation.  Nu  ät

det viktigt att denna &åga sk5rndsamt fåt en långsiktigt  hållba.t lösning  och att vi i den akuta
situationen  gör  det bästa möjliga  föt  de boende  i omtådet.

Rullttappot  och hissar ät en viktig  del i föfrasttukturen  och en fötutsättning  föt  tillgängligheten
till  kollektivtrafiken  för  många äldte och personet  med funktionsnedsättningat.

Med anledning  av det som framkot  vill  socialdemokratetna  ställa följande  ftågot:

1. Finns det något  i avtalen som hindtat  att ersättningsttafiken  sköts med tninibussat  och  i

sådana  fall?

2. Hur  hat tuterna  kting  Nybtohovshissen  sett ut och vatför  har ingen  hållbar  lösning

kommit  på plats?

3. Hur  set ftamtidsplanerna  för Nybtohovshissen  ut  och vad ät tidsplanen?
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Angående  Hagsätralinjens  framtida  dragning

I dag  trafikerar  grön  linje  till  och  från  Hagsätra  stationerna  på centrala

Södermalm  och  Gamla  stan.  När  den  nya  pågående  utbyggnaden  av

tunnelbanan  är färdig  byter  linjen  färg  till  blå  och  får  istället  stationer  på

östra  Södermalm  för  att  därefter  ansluta  tin  nuvarande  blå  linjer  vid

Kungsträdgården.  För  resenärer  på dagens  linje  ig  innebär  det  en drastisk

förändring  av en mer  än 6o-årig  sträckning,  och  vi  befarar  att  många

kommer  bli  besvikna  och  ledsna  när  de inte  längre  har  direkt  koppling  till

Skanstun, Medborgarplatsen,  Slussen  och  Gamla  stan.  För  att  kunna

bemöta  en gryende,  och  i framtiden  möjligen  växande  opinion  i frågan

skulle  vii  Vänsterpartietvilja  få veta  hur  man  resonerat.  Bland  annat  har  vi

fått  frågan  varför  man  inte  kunna  anlägga  en växel  vid  Sockenplan  och  låta

en del  tåg  fortsätta  att  trafikera  den  gamla  sträckningen.  Vi  tar  för  givet  att

frågan  har  behandlats  när  planeringen  av  nya  tunnelbanans  linjesträckning

ägde  rum,  och  vi  skulle  gärna  ta del  av hur  resonemanget  gick.

Med  hänvisning  till  ovanstående  vill  vi  ha  svar  på följande  frågor:

:i. Har  möjligheten  att  anlägga  en växel  vid  Sockenplan,  eller  annan

placering,  för  att  till  viss  del  kunna  trafikera  den  nuvarande  sträckan

även  i framtiden  utretts?

2. Vilka  var  och  är argumenten  för  att  inte  anlägga  en växel  och

möjliggöra  viss  fortsatt  trafik  längs  den  nuvarande  sträckningen

även  efter  att  den  pågående  tunnelbaneutbyggnaden  är  färdig?


