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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
Motion 2011:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark
Knutsson (S) om en strategi för utbyggd tunnelbana
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendebeskrivning
Motionärerna föreslår att en strategi för en utbyggd tunnelbana tas fram.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.

Landstingsstyrelsens motivering
När Socialdemokraterna hade ansvaret för SL under åren 2003 till 2006
minskade antalet resor med SL tre av fyra år, kundnöjdheten sjönk till
rekordlåga nivåer, resenärerna drabbades av stora förseningar och dålig
punktlighet. Det var ett SL i kaos. Under fyra år byggdes inte en enda meter
ny kollektivtrafik.
Alliansen har nu vänt utvecklingen. SL har rekordmånga resenärer, bättre
punktlighet och betydligt nöjdare resenärer samtidigt som vi göra rekordsatsningar på att bygga ut och modernisera kollektivtrafiken.
Vi har sedan 2006 gjort historiska investeringar i kollektivtrafiken. Länets
resenärer har fått både ny och upprustad kollektivtrafik. Gröna linjens Farstaoch Hagsätragren har rustats upp och planeringen för Hässelbygrenen fortsätter. På så sätt kommer tunnelbanans trotjänare att vara såväl modern,
effektiv som kapacitetsstark i flera årtionden framåt. Tunnelbanans Röda linje
kommer att få både nya vagnar och ett nytt signalsystem som kommer att ge
en tätare, punktligare och effektivare trafik inom en snar framtid.
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Trafiknämnden har också slutit en överenskommelse med Stockholms stad
samt Nacka och Värmdö kommun om att inleda en förstudie om en förlängning av tunnelbanans Blå linje till Nacka. Landstinget har beslutat att investera cirka 14 miljarder kronor på tunnelbanan eftersom den är en viktig del av
kollektivtrafiksystemet i länet.
Trafiknämnden har också initierat arbetet med Spår- och stomnätsstrategierna etapp 1 och 2 som syftar till att undersöka behovet av kollektivtrafik i hela
länet. Det ska vara rätt trafikslag, till rätt pris på rätt plats. Förslag om ofinansierade tunnelbanelinjer som lösningen på varenda utbyggnad i länet är oansvariga. Noggranna prognoser behöver göras om bland annat resbehov, restidsvinster och trafikantnytta. Spår- och stomnätsstrategierna undersöker just
detta.
I Spår- och stomnätsstrategin etapp 2 som fokuserar på hela länet är det således helt naturligt att studera samtliga trafikslag för att se hur de olika trafikslagen i stomnätet kan samverka för att skapa ett bra resande i hela länet.
Trafiknämnden kommer också att under 2012 utarbeta en trafikslagsstrategi
för tunnelbanan. Avsikten är att belysa hur det befintliga tunnelbanesystemet
skulle kunna utvecklas.
Varje dag åker 170 000 resenärer med tunnelbanans Gröna linje mellan
Odenplan och Hässelby. Redan i dag är det trångt på Gröna linjen i rusningstid. Socialdemokraterna vill ta bort vart tredje tunnelbanetåg för att köra dessa
till Hagastaden, då skulle det bli ännu trängre och sämre på Gröna linjen. Vi
vill i stället bygga ut kollektivtrafiken – inte försämra den. Därför studerar vi
olika alternativa lösningar till att trafikförsörja Hagastaden där buss, spårväg
respektive en ny tunnelbanegren är tre alternativ.
Det absolut viktigaste är att kollektivtrafiksystemet tillåts växa i takt med att
Stockholms län växer. Det är en förutsättning för att länets invånare även i
fortsättningen ska ha ett bekvämt, effektivt och miljövänligt alternativ till
bilen. Det är också nödvändigt om Stockholms län ska bibehålla positionen
som Sveriges tillväxtmotor.

Beslutsunderlag
1. Landstingsstyrelsens ojusterade protokollsutdrag från sammanträde
den 28 augusti 2012 § 140, med S-ledamöternas reservation och muntlig
reservation anfördes av tjänstgörande V-ersättaren. Protokollet justeras den 11
september 2012
2. Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 maj 2012
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3. Motion 2011:35
4. Trafiknämndens protokollsutdrag den 24 april 2012, med S- och V-ledamöternas reservation
5. Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 16 mars 2012

Beslutsunderlag 1
Landstingsstyrelsen

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum

2012-08-28

Datum för justering: 2012-09-11
Datum för anslag:
2012-09-12
--------------------------------------------------------------§ 140
Motion 201:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en
strategi för utbyggd tunnelbana
LS 1111-1505
Landstingsrådsberedningens skrivelse den 20 juni 2012 med trafiknämndens yttrande
den 24 april och landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 maj 2012.
S-ledamöternas skrivelse den 23 augusti 2012 med förslag att landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att bifalla motionen (bilaga).
Följande yrkanden framfördes
dels bifall till landstingsrådsberedningens förslag
dels bifall till S-ledamöternas förslag
dels av tjänstgörande V-ersättaren om bifall till motionen.
Ordföranden ställde propositioner om bifall till dessa yrkanden och fann att styrelsen
antagit landstingsrådsberedningens förslag.
Landstingsstyrelsen beslutade således föreslå landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad enligt landstingsrådsberedningens förslag.
Reservationer mot landstingsstyrelsens beslut anfördes
dels av S-ledamöterna till förmån för S-förslaget
dels av tjänstgörande V-ersättaren för V-förslaget.
--------------------------------------------------------------Vid protokollet
Anna-Britt Weiss
Exp till:
Landstingsfullmäktige
Trafiknämnden
Landstingsdirektören

_________________________________________________________________________________

Utdragsbestyrkande
Anna-Britt Weiss

SOCIALDEMOKRATERNA

FÖRSLAG TILL BESLUT
1 (1)
2012-08-28

LS 1111-1505

Landstingsstyrelsen, ärende 23

Motion 2011:35 av Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) om en
strategi för utbyggd tunnelbana
Socialdemokraterna föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att
besluta
att

bifalla motionen.

Det är glädjande att SL:s tjänstemän i sitt utlåtande över motionen ser behovet av en
strategi för tunnelbanan. Den trafikslagstrategi som tjänstemännen föreslår ska tas
fram ligger i linje med Socialdemokraternas motion. Det bör i det sammanhanget
påpekas att något ensidigt uppdrag om att bara studera sträckningar inte föreslås i
motionen utan att denna syftar till att utveckla en strategi för tunnelbanan vad gäller
såväl utbyggnader som förstärkningar och utveckling av befintligt system.
Tråkigt nog är den moderatledda majoritetens utlåtande över motionen klart negativt
till nya linjer. Vi Socialdemokrater välkomnar givetvis att majoriteten äntligen öppnat upp för en förstudie av tunnelbana till Nacka. Hanteringen av idéstudien, byggstoppet för tunnelbana till Hagastaden och utlåtandet över denna motion ger dock
anledning att tro att någon större omsvängning i tunnelbanefrågan inte har skett. Det
är oroväckande och ett hot mot vår regions utveckling. Tunnelbanan är den kollektiva grundbulten i Storstockholms trafiksystem. Utan en strategi för hur tunnelbanan
kan byggas ut och ges en ökad kapacitet riskeras både tillväxt och jobb samtidigt
som bostadsbyggandet riskerar att avta ytterligare.

Beslutsunderlag 2

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
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Yttrande över motion 2011:35 av Erika Ullberg (S) och
Helene Hellmark Knutsson (S) om en strategi för
utbyggd tunnelbana
Ärendebeskrivning
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att ge trafiknämnden i
uppdrag att omgående ta fram en strategi för hur tunnelbanan kan
utvecklas och byggas ut.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 maj 2012
Motion 2011:35
Trafiknämndens protokollsutdrag den 24 april 2012
S-ledamöternas yttrande i trafiknämnden den 24 april 2012
Trafiknämndens förvaltnings tjänsteutlåtande den 16 mars 2012
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att anse motionen besvarad.
Förvaltningens förslag och motivering
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att ge trafiknämnden i
uppdrag att omgående ta fram en strategi för hur tunnelbanan kan
utvecklas och byggas ut. Motionärerna menar att det krävs finansiering och
planering för att utbyggnaderna ska kunna realiseras och att det från start
till mål tar många år.
Trafiknämndens förvaltning anger i sitt yttrande att Storstockholms
lokaltrafik (SL) delar uppfattningen om att tunnelbanan är viktig för
stockholmsregionens utveckling. Det är emellertid förenat med höga
kostnader att bygga tunnelbana, liksom spår i övrigt. SL arbetar just nu
med en stomnätsstrategi, utredningsetapp 2, för hela länet. Ett syfte med
den är att se vilka stråk i länet som enligt prognoserna får ett resande som

Stockholms läns landsting
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motiverar tunnelbana, spårväg, buss eller annat kollektivtrafikslag. Denna
studie utförs förutsättningslöst vad gäller val av trafikslag och baseras på
resbehov, restidsvinster och trafikantnytta.
SL avser att under 2012 utarbeta en trafikslagsstrategi för tunnelbanan. I
denna trafikslagsstrategi är avsikten att belysa hur det befintliga
tunnelbanesystemet bör utvecklas. SL:s uppfattning är därmed att det inte
bör ges ett uppdrag som är inriktat specifikt på att studera
tunnelbanesträckningar. Det väsentliga bör inte vara om kollektivtrafiken
sker med tunnelbana, spårvagn eller annat, utan att kollektivtrafikslag väljs
efter vad som är lämpligt för behovet i varje enskilt fall, med hänsyn taget
till kostnaderna.
Enligt yttrandet är viktiga faktorer, förutom att bedöma de framtida
investeringsbehoven i kollektivtrafiken, att dels planera för den ökade
befolkningstillväxten och dels att ta höjd för att uppnå målen om en ökad
andel kollektivtrafiksresande. Dessa faktorer kommer att studeras i
stomnätsstrategin och därmed ges tydligare bild av vilka stråk som i
framtiden skulle behöva trafikeras av tunnelbana respektive andra
trafikslag.
Med hänvisning till det yttrande som trafiknämndens förvaltning har
lämnat anser förvaltningen att motionen ska anses besvarad.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljöutmaning 2016 har
hänsyn till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med
en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

Toivo Heinsoo
*
Landstingsdirektör
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