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Följ 2013 års Stockholmsförhandling på webben 
	  
2013	  års	  Stockholmsförhandling	  ska	  leda	  till	  en	  snabbare	  utbyggnad	  av	  Stockholms	  tunnelbana	  och	  
att	  fler	  bostäder	  byggs	  i	  Stockholmsregionen.	  HG	  Wessberg	  och	  Catharina	  Håkansson	  Boman	  som	  
är	  regeringens	  förhandlingspersoner	  vill	  göra	  arbetet	  transparent.	  Från	  och	  med	  i	  dag	  är	  det	  
möjligt	  att	  följa	  arbetet	  på	  den	  nya	  webbplatsen	  www.stockholmsforhandlingen.se.	  	  	  

–	  Stockholm	  har	  vuxit	  markant	  under	  senare	  år	  och	  beräknas	  växa	  med	  ytterligare	  en	  halv	  miljon	  
invånare	  till	  2030.	  För	  att	  möta	  den	  kraftiga	  befolkningsökningen	  måste	  vi	  bygga	  mer	  infrastruktur	  
och	  fler	  bostäder.	  En	  kapacitetsstark	  kollektivtrafik	  är	  en	  förutsättning	  för	  Stockholms	  fortsatta	  
tillväxt,	  något	  som	  gynnar	  hela	  landet,	  säger	  HG	  Wessberg.	  	  

Förhandlingarna	  med	  Stockholms	  läns	  landsting	  och	  berörda	  kommuner	  ska	  bidra	  till	  att	  en	  ny	  
tunnelbanelinje	  mellan	  Kungsträdgården	  och	  Nacka	  kommer	  på	  plats	  betydligt	  snabbare	  än	  den	  
annars	  hade	  gjort.	  Dessutom	  tittar	  förhandlingspersonerna	  även	  på	  andra,	  möjliga	  förlängningar	  av	  
tunnelbanenätet.	  	  

–	  Arbetet	  sker	  i	  nära	  samarbete	  med	  närmast	  berörda	  kommuner,	  Stockholms	  läns	  landsting	  och	  
Trafikverket.	  Just	  nu	  pågår	  en	  intensiv	  faktainsamling	  och	  gemensam	  kartläggning	  som	  kommer	  att	  
ligga	  till	  grund	  för	  de	  diskussioner	  och	  förhandlingar	  som	  snart	  kommer	  att	  ta	  vid,	  säger	  HG	  
Wessberg.	  
	  
Från	  och	  med	  i	  dag	  är	  det	  möjligt	  att	  följa	  2013	  års	  Stockholmsförhandling	  via	  webbplatsen	  
www.stockholmsforhandlingen.se.	  

–	  Vår	  förhoppning	  är	  att	  webbplatsen	  ska	  förmedla	  vårt	  arbete	  på	  ett	  öppet	  sätt	  till	  alla	  som	  är	  
engagerade	  i	  och	  intresserade	  av	  frågor	  om	  kollektivtrafik	  och	  stadsutveckling,	  säger	  Catharina	  
Håkansson	  Boman.	  	  	  

	  

Fakta:	  
Med	  anledning	  av	  trafikökningen	  i	  Stockholm	  och	  ett	  antal	  infrastrukturprojekt	  som	  kommer	  att	  få	  
stor	  påverkan	  på	  trafiksystemet	  ingår	  det	  också	  i	  uppdraget	  att	  se	  över	  trängselskattens	  utformning.	  
Höjda	  intäkter	  från	  trängselskatten	  kan	  bidra	  till	  finansieringen	  av	  tunnelbanan.	  	  

Uppdragets	  första	  delrapport	  ska	  överlämnas	  till	  infrastrukturminister	  Catharina	  Elmsäter-‐Svärd	  vid	  
årsskiftet.	  Slutrapporten	  ska	  redovisas	  till	  regeringen	  senast	  den	  31	  december	  2014.	  	  	  

Kontaktperson:	  
Erik	  Bromander,	  huvudsekreterare	  på	  2013	  års	  Stockholmsförhandling	  
Epost:	  erik.bromander@regeringskansliet.se	  
Telefon:	  08-‐405	  59	  73	  	  


