Svar till interpellation angående Gula linjens sträckning
Tack för interpellationen.
Den kommande gula linjen blir ett viktigt tillskott till infrastrukturen i länet, som bland annat
förbättrar resmöjligheterna till och från Hagastanden och Arenastaden – två av Sveriges
största utvecklingsprojekt. I dessa två områden kommer cirka 55 000 människor att arbeta och
deras möjlighet att på ett smidigt och miljövänligt sätt resa till och från jobbet är viktigt.
För att på bästa sätt utnyttja den tillväxtpotential som finns här behövs en ny tunnelbana.
Svar på frågan.
1. Är Solna beredd att stödja en utredning om Gula linjens fortsättning söderut?
Vår huvudlinje är att säkerställa att nuvarande avtal godkänt av fullmäktige fullföljs, så att
gula linjen blir av. Det är en förutsättning för att Hagastaden och Arenastaden får nödvändig
infrastruktur för de 55 000 arbetsplatserna och de tusentals boende och besökare som kommer
finnas i områdena.
En annan sträckning ryms inte inom ramen för det nu gällande avtalet.
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INTERPELLATION angående Gula linjens sträckning
I veckans nummer av Mitt i Solna presenterar Pehr Granfalk tre förslag kommunen lämnat inför
förhandlingar med staten om utbyggd tunnelbana.
1. Förlängd gul linje och bygg ny station i Ulriksdal vid pendeltågsstationen.
2. Dra tunnelbanan vidare från Arenastaden till Bergshamra.
3. Öppna en station i Hagalunds industriområde.
Jag tycker att alla förslagen är bra, men de berör bara sträckningen norrut, vilket väl är naturligt
eftersom den ligger inom kommunen.
Men för att Gula linjen skall bli en viktig del av Storstockholms tunnelbanenät krävs en
fortsättning söderut. Annars riskerar den att bli en blindtarm med risk för inflammation. I det
gällande förslaget ansluter man till Gröna linjen vid Odenplans station i ett ytligt läge som gör
det omöjligt att fortsätta söderut mot Liljeholmen. Getingmidjan vid Gamla stan-Slussen
behöver en avlastning, som man inte bör omöjliggöra genom en kortsiktig besparing.
Ompröva anslutningen vid Odenplan! Bygg en djupare tunnel, så att man kommer under gröna
linjen och Citybanan eller gå via St Eriksplan eller Fridhemsplan istället.
En del menar att det gäller att sitta still i båten – annars blir det kanske ingen tunnelbana alls.
Men det är NU vi har chansen att göra något bra till en rimlig merkostnad (400 miljoner kronor
har nämnts).
I landstingsfullmäktige har politikerna nu vaknat. Där finns det en majoritet att för utreda en
djupare sträckning som möjliggör förlängning söderut.
Genomförs denna sträckning kommer Solna få betydligt större nytta och glädje av Gula linjen
(som givetvis bör fortsätta mot Täby med station i Bergshamra).
Med bakgrund av ovanstående frågar jag
Är Solna stad beredd att stödja en utredning om Gula linjens fortsättning söderut.
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Svar på interpellation av Björn Bränngård (BEP) till
kommunstyrelsens ordförande angående Gula linjens
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga interpellationen.
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