Stockholms läns landsting

INTERPELLATION
2008-09-04

Interpellation av Lars Dahlberg (s) om Tvärbanan till Solna
Redan under 2007 fastslog Christer G Wennerholm (m), trafiklandstingsråd, att Tvärbanan till
Solna skulle stå klar när Nationalarenan är klar. Bedömningen var att denna tidpunkt skulle infalla
under 2010. Efterhand har det visat sig att löftet var fullt med luft och saknade förankring i
verkligheten.
Dagsnoteringen är att Tvärbanan ska vara klar 2013. Huruvida detta sammanfaller med
Nationalarenans invigning eller ej är oklart. Enligt Svenska Fotbollförbundets hemsida planeras
byggstarten av Nationalarenan till hösten 2008 och färdigställandet väntas ske någon gång
2011-2012.
En nyckelfråga i sammanhanget är finansieringen av Tvärbanan till Solna. Vid diskussioner i SLs
styrelse framgår att det finns en rad oklarheter. Hur stor andel statsbidrag ska projektet få? Hur
mycket ska landstinget betala? Hur mycket ska de tre berörda kommunerna Solna, Stockholm och
Sundbyberg betala? Hur mycket ska Nationalarenan betala? Den tidigare bedömda kostnaden är
inte längre aktuell, så mycket är i alla fall klarlagt, och det är i dagsläget mycket svårt att få fram
besked om hur prislappen kommer se ut.

Det är rimligt att landstingsfullmäktige får en mer genomgripande redovisning av hur Christer G
Wennerholm (m) ser på läget och det fortsatta genomförandet utifrån sin roll som huvudansvarig
för kollektivtrafiken i Stockholms län.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (m):

-

Vilken tidplan gäller? Sker en samordning med tidplanen för Nationalarenan?
Om Tvärbanan inte är klar när Nationalarenan är klar, hur ska kollektivtrafiklösningarna se
ut i det läget?
Hur ser kostnadsfördelningen ut mellan de olika aktörerna? Hur stor andel beräknas
landstinget betala? Hur mycket återstår att finansiera vid sidan om landstingets andel? Om
inte annan finansiering går att ordna, hur ska ofinansierade delar hanteras?
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