Motion av Gertrud Brorsson m.fl. om förlängning av Nockebybanan till Drottningholm
Ekerö tillhör de kommuner som procentuellt sett ökar mest i landet. Under de senaste tjugo åren har
man haft en kraftig befolkningsökning. Kommunen har 22 000 invånare och var fjärde är under 16
år. Förvärvsfrekvensen är hög, för kvinnor är den högst i landet. Ekerö kommun har till stora delar
kvar sin glesblygdprägel med relativt långa reseavstånd.
Tillströmningen av turister till kommunen har ökat kraftigt, speciellt till Drottningholms slott på Lovön.
Slottet, museerna och inte minst slottsparken är viktiga utflyktsmål för turister från såväl Stockholms
län som tillresande från övriga Sverige och andra länder. Detta har lett till ett ökat tryck på
kollektivtrafiken till Ekerö. Antalet busslinjer och turtätheten har ökat. Trots det kvarstår ett högt
tryck av resande vilket kan leda till konflikter mellan boende och besökare. De som bor långt ut på
öarna har svårt att komma med ”sin” buss då många ska till Kärsön/Lovön. Samtidigt upplever
resande från öarna närmast Stockholm att bussarna kör förbi dem när de väntar på hållplatserna.
Ytterligare satsningar är nödvändiga för att förbättra möjligheterna att resa med kollektivtrafiken till
och från Ekerö. Ett sätt att lösa detta är att förlänga Nockebybanan från Nockeby till Kärsön och
Drottningholm, en sträcka med två eller tre nya stationer. Detta skulle samtidigt öka attraktionsvärdet
för Drottningholm som turistmål. Vi vet att Djurgårdslinjen med sina museivagnar uppskattas mycket
av de som besöker Djurgården. Tvärbanan har blivit en succé. Spårvagnar är ett uppskattat färdsätt.
Byggnaderna på Drottningholm, som tillhör Unescos världsarvslista, är mycket känsliga för
luftföroreningar. Bland annat är Drottningholmsteatern uppbyggd av äldre byggnadsmaterial. Detta
kräver miljöhänsyn i infrastrukturplaneringen och spårtrafik är här överlägsen ur miljöperspektiv.
Miljöpartiet yrkar
att berörda nämnder och styrelser får i uppdrag att utreda möjligheten att förlänga Nockebybanan till
Drottningholm,
att se över möjligheten att samverka med Spårvägssällskapets verksamhet med museispårvagnar.

Stockholm den 12 februari 2002

Gertrud Brorsson

