Avtal undertecknat för utbyggd tunnelbana och
78 000 nya bostäder
I dag samlades parterna i 2013 års Stockholmsöverenskommelse för att
signera huvudavtalet. Det innebär ytterligare ett steg framåt i arbetet för att
bygga nitton nya kilometer tunnelbana, nio nya tunnelbanestationer och 78 000
nya bostäder. Avtalet har undertecknats av representanter för staten,
Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna Stad och
Järfälla kommun
Huvudavtalet hanterar sträckningar och stationer för utbyggnaden, men även frågor
som tidsplaner, organisation, finansiering och medfinansiering för genomförandet.
Därmed inleds nu arbetet med att få den utbyggda tunnelbanan och de nya
bostäderna på plats.
Parterna tar gemensamt ansvar för utbyggnad av infrastrukturen. Därutöver förbinder
sig kommunerna att bygga 78 000 bostäder. Avtalet omfattar tunnelbana med
beräknad trafikstart till Hagastaden under år 2020, till Barkarby under 2021, till
Arenastaden under 2022 och till Nacka år 2025.
Parterna bidrar gemensamt till finansieringen av utbyggnaden av tunnelbanan.
Staten står för totalt 53 procent, landstinget 27 procent och kommunerna 20 procent.
Stockholms läns landsting ansvarar för planering, projektering och genomförandet av
hela utbyggnaden av tunnelbanan samt för fordon och depåer. Den totala
investeringskostnaden uppgår till 25,7 miljarder kronor.	
  	
  
- I dag har vi kommit ett viktigt steg närmare byggstarten för en historisk och
betydande utbyggnad av tunnelbanan, säger HG Wessberg, statens
förhandlingsperson.
- Nu är det tydligt vad som behöver göras och hur det ska går till för att nå målet om
78 000 nya bostäder i Stockholmsregionen, säger Catharina Håkansson Boman,
statens biträdande förhandlingsperson.
- Tack vare ordning och reda i finanserna kan Alliansen leverera den största
tunnelbanesatsningen på 40 år. Tillsammans med Citybanan, Förbifart Stockholm
och andra betydande infrastruktursatsningar läggs med detta grund för tillväxt, jobb
och utveckling i hela Stockholmsregionen, säger Torbjörn Rosdahl (M),
finanslandstingsråd.
- Redan om sex år kan första nya tunnelbanesträckningen finnas på plats. Detta om
vi får fortsätta vårt arbete med att förbättra kollektivtrafiken. Med mer tunnelbana, nio
nya stationer och 170 000 nya påstigningar varje dag blir arbete och vardagen ännu
enklare för stockholmarna, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.
- Detta historiska avtal möjliggör att förverkliga Moderaternas och Alliansens mål om
140 000 nya bostäder i Stockholms stad till 2030. Det visar på

tunnelbaneutbyggnadens betydelse för framtida bostadssatsningar. Inte minst är den
viktigt för den framväxande Söderstaden, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och
kommunstyrelsens ordförande i Stockholm.
- Tunnelbanans utbyggnad till Nacka gör det möjligt för oss att bygga en attraktiv och
hållbar stad på västra Sicklaön. Med nära 14 000 bostäder och 10 000 arbetsplatser i
samma område utgör staden i Nacka ett av de största stadsutvecklingsprojekten i
Europa, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka.
- En ny tunnelbanelinje från Odenplan till Solna gör att två av landets viktigaste
tillväxtområden - Hagastaden och Arenastaden - länkas ännu tätare samman med
regionen i stort. Resor, inflyttning och företagande gör att Solna och Stockholm
utvecklas. Detta tillsammans skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt och utveckling
av välfärden, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande i Solna.
- Genom att bygga tunnelbana från Akalla till Barkarby kan vi i Järfälla både bygga
fler bostäder och snabbare. Tunnelbanan blir även ett tydligt steg mot skapandet av
Stockholm Väst, en framtida superpunkt för kollektivtrafik med möjliga kopplingar
mellan tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och bussar, säger Cecilia Löfgreen (M),
kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.
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