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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Motion 2010:9 av Nanna Wikholm (S) om att öppna en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta strand för bättre
förbindelse med pendeltåget
Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Ärendet
Motionären föreslår att en sekundäruppgång för tunnelbanan vid Farsta
strand öppnas för bättre förbindelse med pendeltåget.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att avslå motionen.

När Stockholm växer måste också kollektivtrafiken växa, därför genomför
Alliansen den största satsningen någonsin på SL. Alliansens rekordsatsning
på ny kollektivtrafik har givit en både bättre, tryggare och kraftigt utökad
kollektivtrafik med fler turer på tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor och med
buss. Punktligheten har förbättrats och allt fler väljer att resa med kollektivtrafiken.
Väl fungerande bytespunkter är viktiga för att hela resan ska fortlöpa både
snabbt och behagligt. Bytespunkter är också viktiga i arbetet med att locka
ännu fler resenärer till kollektivtrafiken. Alliansen satsar därför på att skapa
helt nya mötesplatser och bytespunkter, inte minst i tunnelbanesystemet men
också i busstrafiken och i pendeltågssystemet.
Vi värnar snygga, trygga och effektiva bytespunkter, men att bifalla motionen vore i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart eftersom antalet resor vid
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Farsta strands tunnelbanestation är färre än vad en ny entré skulle behöva för
att vara samhällsekonomiskt lönsam

Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 17 augusti 2011.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 30 augusti 2011.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till S- och V-ledamöternas förslag.
S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag att bifalla
motionen.

Ärendet och dess beredning
Nanna Wikholm (S) har i en motion (bilaga), väckt den 12 oktober 2010,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt SL:s styrelse att öppna en sekundäruppgång till tunnelbanan vid Farsta
strand för att skapa en bättre förbindelse mellan tunnelbanan och pendeltågsstationen.

Yttrande har inhämtats från AB Storstockholms Lokaltrafik.

Landstingsdirektören har i tjänsteutlåtande den 11 juli 2011 (bilaga) föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige att avslå motionen.

Trafiknämnden har den 15 februari 2011 avgett yttrande enligt SL:s verkställande direktörens förslag (bilaga).
S- och V-ledamöterna reserverade sig till förmån för sitt förslag till tilläggsförslag (bilaga).
AB Storstockholms Lokaltrafiks styrelse har behandlat ärendet den 15 februari 2011.
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Bilagor
Motion 2010:9
Tunnelbanan är navet i Stockholms kollektivtrafik. Den är snabb, pålitlig
och går ofta. Vi Socialdemokrater vill bygga ut tunnelbanan. Vi vill båda se
nya linjer, fler tåg i rusningen, fler uppgångar och bättre möjligheter till byten mellan trafikslag.
Flera tunnelbanestationer har bara en entré. Det gör att det kan bli långt till
stationen även om man bor nära spåren. Tunnelbanan fyller 60 år i år. Det
betyder att den bebyggelse runt omkring stationer som en gång i tiden motiverade endast en uppgång kan vara helt förändrad. Bostäder och arbetsplatser har förändrats kring stationen eller kommer kanske förändras i en snar
framtid. Då måste man överväga om en andra entré - en så kallad sekundäruppgång – bör byggas. En sekundäruppgång kan övervägas för att det kan
medföra smidigare byten till annan kollektivtrafik.
Farsta strand är en av tre platser i länet med både pendeltåg och tunnelbana.
Bytesmöjligheterna mellan trafikslagen är dock dåliga. Det gör att många
hellre åker vidare in mot stan för ett senare byte. Det ger onödig trängsel på
redan hårt belastade system och längre restider. Genom en sekundärentré till
tunnelbanan vid tunnelbaneperrongens norra ände skulle bytet mellan trafikslagen förenklas. En andra entré mot pendeltåget till motiveras också av
ökad bebyggelse direkt nord och nordost om tunnelbanestationen. De senaste åren har ca 500 lägenheter färdigställts och ytterligare 300 lägenheter är
planerade.
Med anledning av ovanstående föreslår jag landstingsfullmäktige besluta
att uppdra åt SL:s styrelse att öppna en sekundäruppgång till tunnelbanan
vid Farsta strand för att skapa en bättre förbindelse mellan tunnelbanan och
pendeltågsstationen.

Stockholm den 12 oktober

Nanna Wikholm
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Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
Förvaltningens förslag och motivering
I motionen föreslås landstingsfullmäktige besluta att uppdra åt styrelsen för
AB Storstockholms Lokaltrafik att öppna en sekundäruppgång till tunnelbanan vid Farsta strand för att skapa en bättre förbindelse mellan tunnelbanan
och pendeltågsstationen.
SL har i sitt yttrande redovisat att det totala antalet resor vid Farsta strands
tunnelbanestation är färre än vad en ny entré skulle behöva för att vara samhällsekonomiskt lönsam. Som följd av detta föreslås att det inte byggs en
ytterligare ingång till Farsta strands tunnelbanestation.
Med hänvisning till vad som anförts i yttrandet från SL föreslås att motionen
ska avslås.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn
till miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.

