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Svar på skrivelse avseende busshållplatser vid Huddinge
sjukhus
Vänsterpartiet har i skrivelse den 24 januari 2012 ställt frågor kring information etc.
till resenärer i samband med att busshållplatser vid Huddinge sjukhus flyttades. SL:s
busshållplatser utanför Huddinge sjukhus låg fram till hösten år 2011 direkt utanför
entrén. Som hjälp för resenärerna fanns även trafikinformation i form av tidtabeller,
anslag, terminalkarta etc på fasta tavlor, samt en stor digital samlingsskylt med alla
avgående busslinjer.
Den 22 augusti 2011 flyttades hållplatserna ut till Hälsovägen. Anledningen var att
sjukhuset påbörjade ett större arbete med att tillgänglighetsanpassa entréområdet, och
valde då att permanent flytta SL:s bussar från entrén. I de diskussioner med
kommunen och Locum som föregick beslutet framhöll dock SL att en flytt av
busstrafiken innebär en försämring för resenärerna. SL emotsatte sig med andra ord
beslutet.
För att tydliggöra
förändringen för
bussresenärerna, valde
SL att annonsera i
lokaltidningarna i
området, se exempel
bredvid.
Dessutom sattes
informationen upp
som störningsanslag på
alla busshållplatser
längs berörda linjer.
Keolis valde även att
placera sina nya
kundservicebilar vid
första veckorna, för att
underlätta för
resenärerna hitta rätt.
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Den digitala samlingsskylten i entrén var SL tyvärr tvunget att montera ner, då den
kunde störa sjukhusets system.
Från hösten år 2011 fram till idag har informationen till resenärerna varit bristfällig.
Keolis hållplatsservice har vid ett flertal tillfällen genomfört insatser för att förbättra
informationen på plats, men informationen har nedmonterats. Samtal kring detta har
förts med sjukhusets anlitade byggföretag Locum och ansvariga på sjukhuset. SL
önskar sätta upp en ny digital samlingsskylt utanför entrén, men avvaktar besked från
ansvariga på sjukhuset om tillåtelse.
Hänvisningsskyltningen ner till de nya busshållplatserna på Hälsovägen har
förbättrats under vintern. Terminalkartor har monterats på strategiska platser, se
exempel nedan.

Innanför entrén har nya ramar till informationstavlor satts upp runt pelarna, med
tidtabeller, anslag och terminalkartor. Se exempel nedan.
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