
 

Till Trafiknämndens ledamöter
i Stockholms läns landsting

Yttrande över SL,s planer på neddragningar av busslinjer på Ekerö 

Öpartiet motsätter sig bestämt beslutet att genomföra neddragningar av kollektivtrafiken på 
Ekerö. En besparing på ca 100 miljoner står inte i proportion till den skada ett sådant beslut 
kommer att innebära för Ekerös innevånare. 

Minskad kollektivtrafik, särskilt till Ekerös ytterområden, kommer att ha en negativ effekt på 
samhällsutvecklingen i allmänhet och Ekerös i synnerhet. 

Det är ett dråpslag mot bussresenärerna och tvärt emot de miljömål som Sveriges riksdag satt 
upp om minskad biltrafik till förmån för kollektiva transportsätt, detta för att minska av 
koldioxidutsläppen och därigenom kunna påverka miljön i en hållbar riktning. 

Anledningen till neddragningarna är att SL inte så som planerat kunna höja taxan, vilket i sig 
är ett kortsiktigt och felaktigt synsätt då höjd taxa får fler att ta bilen i stället.

Enligt SL skall utbudet anpassas efter resandet, detta synsätt blir ett ”moment 22”, dvs är 
turfrekvensen dålig väljer fler att ta bilen i stället för buss och därigenom ser SL ett mindre 
behov av turer. 

Särskilt påtagligt negativt blir följden för Ekerös ytterområden då inte alla kan, vill eller inte 
har tillgång till bil. Särskilt pensionärer får minskad möjlighet att resa i kommunen och 
isoleras därigenom, ungdomar och handikappade blir lidande och isolerade av att inte kunna 
resa med kollektiva färdmedel, skolbarn kan få problem med att komma till och från skolor. 

Ekerös trafiksituation är redan nu fullständigt ohållbar med ständiga köer, detta kommer 
under oöverskådlig tid att ytterligare förvärras i och med byggandet av förbifarten och även 
byggandet av den fjärde filen. 

Kollektivtrafiken är på alla plan mycket viktig för Ekerös innevånare, så även frekvens och 
turtäthet, att i detta läge vilja försvåra tillgången på kollektivtrafik måste betraktas som ett 
utomordentligt anmärkningsvärt, bakåtsträvande och omodernt synsätt. 

Öpartiet uppmanar därför SL´s styrelse att snarast ompröva detta enligt vår uppfattning 
beklagliga och felaktiga beslut. 
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