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Landstingsstyrelsen

Motion 2005:11 av Olov Lindquist (fp) om linjenummer inom SL-trafiken

Föredragande landstingsråd: Anna Kettner

ÄRENDET
Motionären föreslår att linjenummer ska införas inom SL-trafiken.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad.

Motionärens förslag om en konsekvent användning av linjenummer i SL-trafiken kan bidra
både till att underlätta för befintliga resenärer samt göra det lättare för SL att rekrytera nya.
Förslaget ligger också i linje med SLs strävan att dess kommunikation ska uppfattas som
enkel, tydlig och enhetlig.
Landstinget har idag en koncernövergripande kommunikationspolicy. Inom ramen för denna finns möjligheter för bolag och förvaltningar att fritt utforma sin kommunikation utifrån
egna behov och förutsättningar. Den tekniska utvecklingen inom kommunikationsområdet
går fort och landstingsfullmäktige bör inte med beslut som idag uppfattas som rätt och
självklara, försvåra för SL att i framtiden anpassa sin kommunikation efter förändrade möjligheter och krav. Hantering av nummer, färgkoder och namn på linjer är frågor som är
viktiga för resenärerna, men där besluten av praktiska skäl bör tas direkt av SL.
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I sitt remissvar anger SL att man för närvarande arbetar med att utveckla användningen av
linjenummer, med målet att linjenummer konsekvent ska användas i trafiken i exempelvis
tidtabeller. Därmed är motionärens förslag i stort sett på väg att genomföras, men med bevarad flexibilitet för framtiden.

Ingela Nylund Watz

Anna Kettner

Anders Lönn
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Olov Lindquist har i en motion (bilaga), väckt den 8 mars 2005, föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra till Storstockholms Lokaltrafik att
konsekvent införa ”linjenummerprincipen” så som den beskrivs i motionen.
Yttranden har inhämtats från landstingsdirektören och AB Storstockholms Lokal-trafik.

Landstingsdirektören har den 25 oktober 2005 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå
landstingsfullmäktige besluta att som svar på motionen överlämna utlåtandet som sitt yttrande.
Landstingsstyrelsens förvaltning konstaterar att det pågår ett arbete inom SL med att ta
fram linjenummer för all trafik, enligt det förslag som redovisas i motionen. Förvaltningen
har inget ytterligare att tillägga.

AB Storstockholms lokaltrafik har den 30- -31 augusti 2005 anfört att det ska vara lätt
att använda SL-trafiken, oavsett resvana eller andra förutsättningar. Enkelhet, tydlighet och
en enhetlig utformning är därför nyckelord för vår kommunikation.
I juni 2005 beslutade styrelsen för SL om ny grafisk profil. Den grafiska profilen består av
ett antal ”grundelement” (färger, typsnitt, avsändare och symboler). Exempelvis är SL:s
runda logotyp en avsändare medan ”T” för tunnelbana är exempel på en trafikslagssymbol.
För den som lättare hittar i SL-trafiken med hjälp av siffror kan det vara lämpligt med ett
system med linjenummer. Idag saknas en konsekvent användning av linjenummer. För exempelvis pendeltågen och vissa lokalbanor saknas linjenummer.
I det fortsatta arbetet med den nya visuella profilen kommer ett förslag att tas fram om linjenummer på all SL-trafik. För närvarande provas exempelvis användning av linjenummer
för all SL-trafik i tidtabellerna. Målsättningen med arbetet med de visuella grundelementen
är att göra SL och SL-trafiken till ett integrerat, enkelt och pålitligt system, oberoende av
operatör eller trafikslag.

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 14 december 2005.

