
Tunnelbana  
till Täby och Arninge 

M ånga i nordostkommunerna har länge arbetspendlat med
 bil och buss. Den tiden är förbi. E 18 är belastad och klarar inte 

mer trafik. Av tids- och miljöskäl behöver fler åka kollektivt.

Andelen som reser kollektivt är lägre från Stockholm Nordost än 
från andra delar av länet. När befolkningen växer kraftigt krävs bättre 
spårburen kollektivtrafik. Med tiden kommer till exempel enbart Täby 
att få 8 000 –12 000 nya bostäder och våra sex kommuner kan totalt 
växa med över 100 000 invånare på 20 år.

Det är bra att frågan om mer spårburen trafik med regional 
koppling nu utreds ordentligt. Folkpartiet förespråkar  
tunnelbana till Täby centrum och Arninge.  
Tunnelbanan är överlägsen andra trafikslag  
när det gäller snabbt och säkert resande  
för många. 

Det är också bra att Roslagsbanan rustas. 
Den bör byggas ut både till Arlanda och  
till Rimbo. Detta hävdade vi redan inför  
valet 2010. Vad tycker du?

Roslagsbanan 
till Arlanda och Rimbo



Bättre kollektivtrafik
– med regional direktkoppling 
ända in till Stockholm
Trafiknämnden i landstinget och SL har beslutat att utreda bättre 
framtida spårburen trafik mellan nordostkommunerna och Stockholm 
och bättre tvärförbindelser västerut.

En viktig fråga är om det räcker med Roslagsbanan eller om det på 
sikt behövs både Roslagsbana och en utbyggd tunnelbana. Utredningen 
ska därför också visa om Roslagsbanan kan förlängas till Stockholms 
central eller till Odenplan.

Roslagsbanan behöver rustas. Vi välkomnar en förlängning till 
Arlanda från Vallentuna. Från Roslags Näsby skulle resan till Sky City 
ta 30 minuter. Vi vill åter se att tåget går till Rimbo. 

Vi tror inte att enbart Roslagbanan klarar framtidens resandebehov.  
En rustad Roslagsbana medför också problem som måste lösas. 
Säkerhet och kraven på planskilda korsningar, buller i tätbebyggda 
områden, trängsel och logistikproblem på Stockholm Östra är några 
exempel.



Tunnelbana
till Täby och Arninge

Folkpartiet ser en utbyggd tunnelbana till Täby och Arninge som 
en attraktiv lösning. Ett resecentrum i Arninge gör det lätt att byta till 
t-bana från buss, bil eller Roslagsbana, och blir till gagn för många. 
Framtidens behov av snabb och säker spårburen arbetspendling blir 
större än vad vi idag kan föreställa oss. Det är en lösning som skulle 
minska trycket på E 18.

En förlängning från Mörby centrum till Täby förbereddes redan på 
1970-talet. Med ett nytt signalsystem ökar dessutom kapaciteten rejält.  
Det är också angeläget med bättre tvärförbindelser mellan Stockholm 
Nordost och Solna, Sollentunaoch Upplands Väsby.

Redan idag talar det mesta för tunnelbana till Täby och Arninge. 
Vår förhoppning är att utredningen görs skyndsamt och att den tydligt 
visar att en utbyggd tunnelbana på sikt blir den bästa lösningen.

Engagera dig för en  
bättre kollektivtrafik  
i Stockholms län !

www.folkpartiet.se/medlem



Folkpartiet om framtidens 
kollektivtrafik
Fler av dagens pendlare vill åka kollektivt. Befolkningen i Stockholm 
Nordost växer så det knakar. Behovet av effektiv, säker och snabb 
kollektivtrafik blir större än vad vi idag kan föreställa oss. Nu måste vi 
planera för lång tid framåt.

 Upprustad och moderniserad Roslagsbana
 Roslagsbana till Arlanda och Rimbo
 Bättre busstrafik där så behövs
 Tunnelbana till Täby centrum och Arninge

Vad tycker du? Kontakta oss gärna! 

Folkpartiet i
Landstinget, Lennart Rohdin, vice ordförande 
i trafiknämnden och SL: 
lennart.rohdin@telia.com

Danderyd, Bengt Sylvan, kommunalråd
bengt.sylvan@danderyd.se

Norrtälje, Hans Andersson, gruppledare:
hans.andersson@norrtalje.se 

Täby, Mats Hasselgren, kommunalråd:
mats.hasselgren@folkpartiet.se

Vallentuna, Gunnel Orselius-Dahl, gruppledare:
gunnel.orselius-dahl@vallentuna.se

Vaxholm, Michael Baumgarten, gruppledare:
michael.baumgarten@egenart.se

Österåker, Elisabeth Gunnars, kommunalråd:
elisabeth.gunnars@osteraker.se

www.folkpartiet.se/sll


