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Nya tidtabeller från 10 december – här
är ändringarna för en bättre kollektivtrafik
Från och med den 10 december börjar de nya tidtabellerna att gälla för kollektivtrafiken i
Sörmland. Avsikten har hela tiden varit att göra det så enkelt som möjligt för den som åker
kollektivt och extra fokus har lagts på att justera bussarnas avgångar efter tågtiderna.
– Utgångspunkten är att det ska vara smidigt att ta sig till jobbet eller till skolan även om man
behöver byta mellan tåg och buss på vägen, säger Hanna Bergström som är enhetschef på
Sörmlandstrafikens trafikförsörjning.
Tidtabellsskiftet genomförs samtidigt i hela Europa den andra söndagen i december. De nya
tidtabellerna har tagits fram utifrån ett omfattande analysarbete som pågår året om. Där har
Sörmlandstrafiken en tät dialog med kommunerna och landstinget och i underlaget tar man också
stor hänsyn till inkommande resenärssynpunkter och resestatistik.
– Kollektivtrafiken ska vara lättillgänglig och linjerna ska vara anpassade efter folks resebehov. För
att underlätta möjligheterna till arbetspendling ytterligare har vi tittat lite extra på att bussarnas
avgångstider är anpassade till tågen. Den som vill resa kollektivt till jobb eller skola ska kunna göra
det hela vägen, säger Hanna Bergström.
Bland de nyheter som de nya tidtabellerna innebär märks bland annat att linje 7 i Eskilstuna kommer
att få turer även på söndagar. I Flen kommer stadstrafiken att utökas med fler avgångar under tiden
där de flesta arbetspendlarna åker till och hem från jobbet och i Nyköping har anpassningar gjorts för
att minska trycket i rusningstrafiken.
– Planeringen av tidtabellerna är en ständigt pågående process som hela tiden utvecklas och
förändras i och med nya förhållanden och förutsättningar. Men vi känner att vi i och med dessa
justeringar har tagit ett steg till mot en ännu bättre kollektivtrafik för länets invånare, säger Hanna
Bergström.
De nya tidtabellerna gäller från den 10 december till den 24 juni. Undantaget är Eskilstuna där
sommartidtabeller gäller från 18 juni till 19 augusti. För resenärer som vill se hur deras linjer
påverkas av förändringarna finns de nya tidtabellerna tillgängliga redan nu på Sörmlandstrafikens
webbplats eller app. Användare av appen kommer dessutom att få pushmeddelande som påminner
och ändringarna när de börjar gälla i skarpt läge.
På nästa sida i detta pressmeddelande finns sammanfattning av de viktigaste förändringarna på de
olika orterna. Se också gärna informationsfilmen om tidtabellsskiftet som ni hittar här!
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Sammanfattning av förändringar
 Eskilstuna: Turer införs på söndagar på linje 7, turer på helgerna på linje 230 och 20minuterstrafik på linje 6 mellan kl. 14:00 och 21:00 på vardagar.
 Flen: Stadstrafiken utökas med fler turer tidig morgon och kväll. Linje 479 är en ny linje
som ersätter tidigare skollinjen 679, som bara gick skoldagar. Linje 479 kommer även att
gå lovdagar.
 Katrineholm: Busstrafiken anpassas till tågen, inga övriga förändringar.
 Nyköping: Senare kvällsturer för att passa till sista tåget har införts på fredagar och
lördagar på stadslinje 1-3. Utökad trafik för stadslinje 3 i rusningstrafik samt omläggning
av linjer i tätorten med anledning av ny hållplats vid Tessinområdet.
 Strängnäs: Stadstrafiken får nya linjesträckningar i staden med anledning av öppnandet
av resecentrum.
 Trosa: Linje 550 anpassas till tågen och får ett utökat antal turer.
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