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Förlängning av giltighetstid för principöverenskommelse om Citybanan
Den samlade borgerliga minoriteten begärde i juni 2005 att en mer genomarbetad och
realistisk kalkyl för Citybanan måste presenteras. Som vi då befarade har det nu visat
sig att kostnaderna ökat kraftigt. I den senaste uppskattningen handlar det i första hand
om kostnadsökningar för den del Banverket och staten ska ansvara.
Citybanan är viktig för Stockholmsregionen. Men än viktigare är den för Mälardalen
och resten av Sverige. Det framgår också av principöverens-kommelsen där det slås
fast att detta är ett nationellt projekt. För att klara den nationella och regionala
järnvägstrafiken samt kollektivtrafiken krävs utökad spårkapacitet från Årstabron
genom Stockholm och vidare mot Enköping respektive Uppsala. Stockholms läns
landsting är därför berett att tillsammans med Stockholms stad förlänga den
principöverenskommelse som ingåtts med Banverket avseende Citybanan.
Det är positivt att Banverket har förstärkt sin projektorganisation i syfte att undvika
ytterligare förseningar. De nu beslutade regelbundna avstämningsmöten mellan de
politiska styrgrupperna i Stockholms läns landsting och Stockholms stad samt
Banverkets centrala ledning under 2006 ska också ses som ett medel att undvika
fortsatta förseningar.
Innan ett genomförandeavtal kan slutas mellan parterna måste flera osäkra faktorer
klaras ut. Dit hör bland annat hur finansieringen säkras, frågan om intrångsavtal, om
tidsplanen är realistisk och om övriga angelägna infrastrukturinvesteringar i
Stockholmsregionen kommer att påverkas av Citybanans genomförande.
Samtidigt kan konstateras, från landstingets utgångspunkter, att Stockholms stad i
samband med byggnationen av Citybanan kan exploatera nya ytor i staden för
kommersiella ändamål. Stockholms läns landsting har att ta hänsyn inte bara till
invånarna i Stockholms stad utan även till den dryga miljon invånare som bor i länets
övriga 25 kommuner.
Det är moderaternas, folkpartiets och kristdemokraternas uppfattning att ytterligare
spårkapacitet behövs och vi stödjer därför en förlängning av principöverenskommelsen
med staten. Vi är beredda att ta vårt ansvar. Det är vår förhoppning att den rödgröna

majoriteten i landstinget förstår allvaret och att vi fortsättningsvis kan agera gemensamt i
denna för regionen så viktiga fråga.

