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Bakgrund
Erika Ullberg och Helene Hellmark Knutsson (S) har den 22 november 2011 inkommit
till Trafiknämnden med rubricerad motion. I motionen föreslås att landstingsfullmäktige
ska ge trafiknämnden i uppdrag att ta fram en strategi för hur tunnelbanan kan utvecklas
och byggas ut. Nedan följer SL:s svar på de frågor som ställs i motionen.

SL:s huvudsakliga ståndpunkter
SL delar uppfattningen om att tunnelbanan är viktig för stockholmsregionens
utveckling. Tunnelbanan har hög kapacitet och en jämförelsevis hög driftsäkerhet. För
många människor underlättar tunnelbanan möjligheten att hitta "rätt" jobb, och för
många företag underlättar den att kunna hitta personer med "rätt" kompetens.
Det är emellertid förenat med höga kostnader att bygga tunnelbana, liksom spår i
övrigt. Inte minst därför är det viktigt att eventuella nya tunnelbanesträckningar sker
där detta verkligen är motiverat. Kostnaden kan även medföra att det är ibland
motiverat att först bygga ut t.ex. buss- eller spårvägssystem, för att senare bygga ut till
tunnelbana.
SL arbetar just nu med en stomnätsstrategi, utredningsetapp 2, för hela länet. Ett syfte
med den är att se vilka stråk i länet som enligt prognoserna får ett resande som
motiverar tunnelbana, spårväg, buss eller annat kollektivtrafikslag. Denna studie
utförs förutsättningslöst vad gäller val av trafikslag och baseras på resbehov,
restidsvinster och trafikantnytta.
Stomnätsstrategins utgångspunkt är att valet av kollektivtrafikslag skall baseras på
styrande principer enligt ovan. Här kan nämnas den kritik stomnätsstrategin fått från
flera håll eftersom många på felaktiga grunder missuppfattat, den som en ren
spårvagnsstrategi. Stomnätsstrategin studerar alla kollektivtrafikslag utifrån vilken
efterfråga som ges utifrån de prognoser och planer som föreligger. Detta är en
förutsättning som behöver vara ännu tydligare i det vidare arbetet med
utredningsetapp 2.
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Med den stora tillväxt som sker i hela Stockholms län, ökar behovet av alla typer av
resor – korta, medellånga och längre. Olika trafikslag är olika lämpade för olika
trafikuppgifter och ska inte ses som konkurrerande utan kompletterande. Eftersom
etapp 2 av stomnätsstrategin fokuserar på hela länets resande är det även naturligt att
de trafikslag, exempelvis tunnelbanan, som är viktiga för det regionala resandet får ett
större utrymme. Målet med en strategisk stomnätsutredning är att se hur de olika
trafikslagen i stomnätet (pendeltåg, tunnelbana, lokalbana, spårväg och stombussar)
kan samverka för att skapa ett bra resande i hela länet.
Utöver stomnätsstrategin avser SL att under 2012 utarbeta en trafikslagsstrategi för
tunnelbanan. I denna trafikslagsstrategi är avsikten att belysa hur det befintliga
tunnelbanesystemet bör utvecklas.
SL:s uppfattning är därmed att det inte bör ges ett uppdrag som är inriktat specifikt på
att studera tunnelbanesträckningar. Det väsentliga bör inte vara om kollektivtrafiken
sker med just tunnelbana, spårvagn eller annat, utan att kollektivtrafikslag väljs efter
vad som är lämpligt för behovet i varje enskilt fall, med hänsyn taget till kostnaderna.
SL föreslår därför att arbetet istället fortsätter med stomnätsstrategin och med
trafikslagsstrategin, och att länets behov av kollektivtrafik analyseras
trafikslagsövergripande. I arbetet med stomnätsstrategin tas särskild hänsyn till
kapacitetssituationen i det befintliga kollektivtrafiksystemet och behovet av
förstärkningar och avlastningar i de mest belastade snitten. I det har tunnelbanan en
mycket viktig funktion. Analyserna visar också på stora behov av förstärkningar och
förbättringar av kollektivresandet i det halvcentrala bandet med exempelvis tydligare
tvärförbindelser. Dessutom behövs en förbättrad och strukturerande kollektivtrafik till
och mellan de i RUFS utpekade regionala stadskärnorna. Detta är sammantaget
utmaningar som behöver belysas och hanteras med samtliga trafikslag gemensamt.
Viktiga faktorer, förutom att bedöma de framtida investeringsbehoven i
kollektivtrafiken är, dels att planera för den ökade befolkningstillväxt som vi nu ser,
dels ta höjd för att uppnå målen om en ökad andel kollektivresande. Dessa faktorer
kommer att studeras i stomnätsstrategin och därmed ges en tydligare bild av vilka
stråk som i framtiden skulle behöva trafikeras av tunnelbana respektive av andra
trafikslag.
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Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad

Anders Lindström
Förvaltningschef
Jens Plambeck
Chef Strategisk utveckling
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