Trafiknämnden

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde 2015-02-19, § 23

Tid

Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 16.00 – 16.15

Plats

Stora Kollegiesalen, Stadshuset

Justerat

Torsdagen den 19 februari 2015

Daniel Helldén

Cecilia Brinck

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Daniel Helldén (MP), ordföranden
Cecilia Brinck (M), vice ordföranden
Anna Wedenlid (S)
Bawer Kevir (S)
Kristina Öberg (S)
Lorena Delgado (V)
Bo Arkelsten (M)
Peter Jönsson (M)
Eva Ekmehag (M)
Patrik Silverudd (FP)
Karin Ernlund (C)

Tjänstgörande ersättare:
Martin Engman (S)

för Jan Valeskog (S)

Petra Schagerholm (MP)

för Annika Hjelm (MP)

Ersättare:
Maja Zachrisson (S)
Roland Eliasson (S)
Zakarias Zouhir (V)
Andreas Lundin (M)
Jonas Lilleberg Eriksson (M)
Erik Persson (M)
Jan Erik Leijon (M)
Jill Eriksson (FP)
Mikael Valier (KD)

Tjänstemän:
Förvaltningschefen Per Anders Hedkvist, Inga-Lill Hultin, Ingrid
Mårtenson, Karin Dhakal, Lars Jolérus, Mattias Lundberg,
personalföreträdaren Luis Lopez §§ 1-15 samt borgarrådssekreteraren
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Thomas Karlsson.
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§ 23
Förlängning av tunnelbanan från Kungsträdgården till
Gullmarsplan och söderort. Remiss från förvaltningen för
utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting. Svar på
remiss från kommunstyrelsen
Dnr T2015-00280
Beslut

Trafiknämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:
1

Trafiknämnden överlämnar kontorens gemensamma
tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Trafiknämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets, exploateringskontorets, miljöförvaltningens,
stadsbyggnadskontorets, fastighetskontorets, stadsledningskontorets, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelförvaltnings och
Södermalms stadsdelsförvaltnings gemensamma tjänsteutlåtande
från den 9 februari 2015.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Daniel Helldén (MP) finner att nämnden beslutar
enligt kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Daniel Helldén m.fl.
(MP), Anna Wedenlid m.fl. (S) och Lorena Delgado (V) enligt
följande:

Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
www.stockholm.se/trafikkontoret

Landstinget har den 9 februari 2015 inlett samråd om blå linje
till söderort. Samrådstiden löper till 12 mars 2015. Av
samrådsfoldern framgår att landstinget med det här samrådet
vill ta emot synpunkter på föreslagna stationsuppgångar och
alternativa sträckningar. Det framgår även att landstinget kort
därefter fattar beslut om sträckningar, stationer och studerar
byggskedet. Nästa planerade samråd, hösten 2015, kommer
handla om att presentera hur det kommer att gå till när
tunnelbanan byggs. Att ytterligare samråd kommer hållas i
det följande har således ingen betydelse för frågan om var
stationer, uppgångar och spår i huvudsak kommer vara
placerade. När samrådet hösten 2015 hålls har de första – och
allra viktigaste– besluten om spårdragning och stationer redan
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tagits. Detta gör att allmänhetens möjlighet att påverka beslut,
och den politiska diskussionen kring spårdragning och
stationer, begränsas till den nu aktuella perioden 9 februari–
12 mars. En månad, ställt i förhållande till tunnelbanans
beständighet och den synnerligen långa genomförandetiden
för tunnelbaneprojektet, är en anmärkningsvärt kort tid.
Eftersom frågorna är så pass betydelsefulla för medborgarna
ställer beslutsfattandet höga krav på såväl gott underlag för
beslut, som på en transparent process med tillräcklig tid för
dialog och reflektion. Landstinget hade för denna viktiga
fråga kunnat kosta på sig mer tid för samråd, vilket också
minskat risken för överklaganden senare i processen.
Med det sagt är det mycket som är positivt med Blå linje till
Söderort. Vi delar de synpunkter och ställningstaganden som
lyfts fram i promemorian. Staden och landstinget bör i samråd
fortsätta studera lägen för entréer och utformning utifrån
smidiga bytespunkter mellan buss och tunnelbana. Inte minst
övergången mellan de tre sydliga linjerna vid Gullmarsplan
måste utformas på ett tillgängligt sätt som upplevs smidigt av
resenärerna. Den djupare belägna stationen bör kunna nås
direkt och inte enbart ledas via de nuvarande perrongerna.
Landstinget bör också presentera förslag på hur
kollektivtrafikssituationen ska lösas för de boende och de
tillkommande i nya byggprojekt kring och väster om de tbanestationer som föreslås försvinna.
I övrigt hänvisas till förvaltningarnas tjänsteutlåtande.

Vid protokollet
Ingrid Mårtenson

Rätt utdraget intygar:
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