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Noteringar från Samråd om den framtida sjötrafiken 

Tid: Onsdag den 5 mars 2014 kl 18.00 – 20.00 

Plats: Djurönäset Konferens & Hotell 

Närvarande: 

SLL Trafikförvaltningen ca 10 personer 

SIKO Ulf Westerberg m.fl 

MSIF Börje Caesar 

Personer från Harö, Möja, Runmarö m.fl öar i Värmdö kommun - totalt ca 35 personer. 

 

Mötet inleddes med att SLL redogjorde för syftet med mötet och tidplanen för den 

pågående förstudien.  

 

Förstudien initierad av Trafiknämnden vid dess sammanträde i februari och skall redovisas 

vid Trafiknämndens möte den 14 maj 2014. Förstudien skall sedan vara underlag för 

upphandlingsunderlag där SLL räknar med att nya avtal tidigast kommer att kunna träda i 

kraft 2016. 

Riktlinjerna för arbetet baseras på ”Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, 

Kollektivtrafik på vatten” från 2013. Skriften finns på SLLs hemsida på följande länk: 

http://www.sll.se/upload/Policies/TFPmaj_20130605_ny.pdf. 

 

Församlingen fick sedan dela upp sig och gå till fyra olika stationer för att diskutera och 

framföra synpunkter. De fyra olika stationerna var 

- Förstudie/upphandling 

- Trafikfrågor 

- Fartyg – tillgänglighet och miljö 

- Övrigt 

Stationerna var bemannade av tjänstemän från Trafikförvaltningen. 

 

Vi var runt på några av stationerna och diskuterade bl.a  

- vikten av att ta till vara tidigare synpunkter från de olika intressenterna i samband med 

den föregående sjötrafikupphandlingen 

- flexibilitet avseende tidtabeller, varför inte förlängd sommarturlista när det inte finns is 

- fartygens tillgänglighet dvs nya krav på SLL avseende båtarnas utformning för 

trafikanternas bästa vid på- och avstigning samt under resan och bryggornas utformning 

- miljö dvs kraven på att alla fartyg skall gå på andel av  30% förnyelsebart bränsle  2020 

och en andel av 40% 2030. 

http://www.sll.se/upload/Policies/TFPmaj_20130605_ny.pdf
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- förfrågningsunderlag för upphandling, som tas fram efter att förstudien godkänts i 

Trafiknämnden – kommer det att remitteras till skärgårdens intressenter innan 

publicering? 

 

Inga noteringar togs under diskussionerna utan synpunkter skall delges via SLLs hemsida - 

http://sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=67653  - senast den 14 mars.  

 

Direktlänk till enkäten -  

https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=949246&Pwd=89411291&key=51139,48 

 

Alla som vill och kan – lämna synpunkter på ovanstående länk snarast. 

 

Vid pennan /Börje Caesar 

http://sll.se/SLL/Templates/NewsPage.aspx?id=67653
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