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Regionplane- och trafiknämnden

Yttrande över motion 2008:40 om tunnelbanan Slussen - Gamla Stan
Förslag till beslut

Kontoret föreslår att Regionplane- och trafiknämnden beslutar
att avge yttrande över motion 2008:40 om tunnelbanan Slussen - Gamla
Stan i enlighet med bilaga 1.
Ärendet
I motion från Jan Strömdahl (V) föreslås landstingsfullmäktige att besluta
att igångsätta ett utredningsarbete omfattande en nedsänkning av tunnelbanan i tunnel mellan Slussen och Gamla Stan och en ny underjordisk tunnelbanestation som ersätter stationerna i Gamla Stan och vid Slussen. Motiven är vackrare stadsbild och de fördelar en ny station kan ge. Motionen
bifogas (bilaga 2).
Yttrande över motionen ska ha inkommit till Trafik- och planeringsroteln
senast 2009-08-01.

Kontorets kommentar
AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har efter önskemål från Stockholms
Stads exploateringskontor översiktligt utrett frågan. SL konstaterar att det
inte finns trafikmässiga eller tekniska behov av att bygga om tunnelbanan
på denna sträcka (bilaga 3). Rent tekniskt är projektet förmodligen möjligt
att genomföra, men de praktiska konsekvenserna för tunnelbaneresenärerna kan bli omfattande. Tunnelbanan bedöms behöva vara avstängd under
minst ett år. För att ersätta tunnelbanan skulle det krävas bussar var åttonde sekund i rusningstrafik. Investeringskostnaderna har översiktligt uppskattats till minst sex till tio miljarder kronor. För att erhålla ett mer detaljerat beslutsunderlag bedöms frågan behöva utredas i ytterligare ett år. Vid en

Regionplane- och trafikkontoret
Box 4414
102 69 Stockholm

Telefon: 08-737 25 00
Fax: 08-737 25 66
E-post: registrator@rtk.sll.se

Org.nr: 232100-0016
www.rtk.sll.se

Besök oss: Västgötagatan 2. T-bana Medborgarplatsen, Pendeltåg Stockholms Södra, Buss 59 & 66

2 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE

Diarienummer:

2009-05-27

RTN 2009-0024

sammantagen bedömning utifrån vad som framkommit i frågan finner kontoret att det inte är motiverat med något vidare utredningsarbete.

Sven-Inge Nylund

Ann-Charlotte Alvehag

Bilaga/Bilagor
1. Förslag till yttrande.
2. Motion 2008:40 om tunnelbanan Slussen - Gamla Stan.
3. SL:s yttrande till Stadens exploateringskontor angående förslag
att sänka tunnelbanan mellan Södermalm och Staden mellan broarna

