1(2)
Strategisk utveck
kling

’TJÄNSTEUTL
’
LÅTANDE
2013-04-25
2
Version
V

Dia
arienummer

TN
N 2013-0150
0
Inffosäk. klass

K1
1 (Öppen)
Handlä
äggare

Jens Plambeck
08-68
86 1651
Jens.plambeck@s
sll.se

Trafiknämn
T
nden
2013-05-21
2
1, p 20

Sva
ar på skr
rivelse om
o varfö
ör utred
dning om
m trafikllösning
till Hagasta
aden drö
öjer
Ären
ndebeskriivning
Vänssterpariet ha
ar inkommiit med en skkrivelse till Trafiknämn
nden om vaarför
utred
dning om trrafiklösning
g till NKS/H
Hagastaden dröjer, och önskar svarr på
följan
nde frågor:
1. När förvväntas Trafik
knämnden b
behandla utredningen
u
om trafiklöösning
för NKS//Hagstaden
n?
2
2. Vad är orsaken till att
a utrednin
ngen blivit fördröjd?
f
Besllutsunderllag
Förvvaltningscheefens tjänste
eutlåtande 2
25 april 20113
Skrivvelsen av (V
V) om varförr utredning om trafiklö
ösning till Hagastaden
H
dröjer,
12 m
mars 2013

Förs
slag till beslut
b
Trafiiknämnden föreslås besluta
att

anse skrivvelsen besva
arad

Förv
valtningen
ns förslag och motiv
vering
Trafiikförvaltnin
ngen har de senaste åreen genomförrt ett flertall utredningaar om
kolleektivtrafiklö
ösning för Hagastaden
H
där lösning
gar med tunnelbana, sp
pårväg
och b
buss ingått.
Som svar på fråg
ga 1 hänvisa
ar Trafikförrvaltningen till informa
ationsärend
det
”Info
ormation om
m utredning
g av kollektiivtrafik för Hagastaden
n”. Någon
ytterrligare återrrapportering
g till Trafikn
nämnden ärr inte inplan
nerad i nulääget.
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Att u
utredningen
n ännu inte återrapport
å
terats berorr på att utredningen haar många
komp
plexa frågesställningar att
a hantera.. Valet av ko
ollektivtrafiiklösningen
n för
Hagaastaden harr också mån
nga beroend
den till angrränsande utredningar d
där
Stom
mnätsstrateg
gi för Stockh
holm och Å
Åtgärdsvals- och idéstud
die av regioonal
kapaacitetsstark kollektivtra
afik till Nord
dostsektorn
n särskilt bö
ör nämnas.
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