
 
SL vill utnyttja Cityterminalen bättre 
SL som i dag sköter trafiken till och från Nynäshamn är positiva till Cityterminalens satsning. 
- Cityterminalen är en modern och centralt belägen bytespunkt som vi vill kunna utnyttja för 
olika direktbussar i framtiden. En vecka med direktbuss från Nynäshamn in till city kan 
möjligen ge en fingervisning om hur efterfrågan på direktbussar just därifrån ser ut. Vår 
ordinarie trafik till och från Nynäshamn blir stadigt allt bättre, men det utesluter inte att 
alternativa resvägar kan vara intressanta att prova, säger SL:s vd Ingemar Ziegler. (läs mer om 
bussbolaget PTS i ovanstående artikel) 
Kollektivt resande bättre för miljön 
Bussen som kör direkt mellan Nynäshamns station och Cityterminalen, Stockholm, har plats 
för 58 sittande resenärer. Det innebär att en enda buss kan ersätta fler än 50 personbilar. 
Därför har Cityterminalen och Nynäshamns kommun valt att kalla bussen för "Bilersättning". 
Om alla platser fylls upp under försöket blir det 1 740 färre bilar på våra vägar, vilket minskar 
både avgaser och trängsel. Femtio personer som åker tillsammans i buss sparar tillsammans 
nio kilo koldioxid per resa jämfört med om var och en hade åkt i egen bil.* Samtidigt sparar 
också varje enskild resenär 250 kronor på att ta bussen.* 
 
* Källa: Konsumentverket  
* Källa: Miljöfördel bussen, Svenska Bussbranschens Riksförbund, 2008 
 
Datum: 3-7 november 
Avgångstider från Nynäshamns station: 5.45, 8.00, 17.00 
Avgångstider från Cityterminalen: 7.00, 16.00, 18.15 
Reslängd: ca 55 minuter 
Antal sittplatser: 58 
Biljetter: Hämtas på Willys i Nynäshamn från tisdag 28/10. (Vid eventuella lediga platser 
kan bussen fyllas på direkt vid avgång.) 
  
Om Cityterminalen - Buss till och från Stockholm 
Cityterminalen ligger mitt i Stockholms city och är stadens största busstation. Från 
Cityterminalen avgår och ankommer bussar till och från hela Sverige och stora delar av 
Europa. Varje år passerar 8 miljoner människor terminalen och 100 000 bussar kör till och 
från 500 destinationer.  
 
Cityterminalen har resenärerna i fokus. Efter en omfattande renovering kan vi nu erbjuda 
ökad service i form av ett helt nytt och modernt kundcenter och flera nya butiker och caféer. 
Nya Cityterminalen har också en ny hemsida och en ny grafisk profil.  
 
Cityterminalen drivs av Stockholms Terminal AB, som ägs av SL, Stockholms stad och 
Jernhusen. Stockholms Terminal AB har som uppgift att driva, förvalta och utveckla en 
attraktiv bussterminal - Cityterminalen. 
 
___ 
Kontaktperson 
Claes Ericsson, vd Stockholms Terminal AB 
08 762 59 91, claes.ericsson@cityterminalen.com 
 
Toni kommentar: 



Bäste Claes Ericsson ramlar inte ned i BR och konsumentverkets dubiösa påståenden, 
du har en av världens bästa bussterminaler som byråkraten och statsminister Bosse 
Ringholm tillsammans med SL folket lyckades förstöra, men du har gjort ett bra arbete 
i upprustningen det kunde jag se med egna ögon. Direktbussar är vad folk vill ha men 
inte vad byråkraterna velat ha, då man skall tvinga folk in i Pendeltåg. Nu får ni 
chansen att utvärdera och hoppas jag att det slår väl ut, förutsättningarna finns, om SL 
är kompetent är en annan fråga. 
 
 
 


