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Yttrande om Tvärbana norr - Kistagrenen 
 

- Inledning 
  
Nätverket YIMBY ställer sig mycket positiva till en ytterligare gren av Tvärbanan/Snabbspårvägen, i 

tillägg till den sedan lång tid planerade Solnagrenen som är en del av hästskon i det halvcentrala 

bandet, för att det dels ger en mer rationell drift i den aktuella korridoren men också för den positivt 

strukturerande effekt som den ger på bebyggelsen i banans närområde. 

 

 

- Synpunkter 

 
Valet av spårväg som trafikslag i den aktuella korridoren synes väl avvägt då det ger stor flexibiltet i 

valet av spårdragning och en hög tillgänglighet. 

 

Vi ser det som viktigt att det ges en god och bekväm anslutning till Bromma flygplats från hållplatsen 

"Norra Brommafältet", helst med ett obrutet takskydd fram till flygplatsens terminalbyggnad. 
 

SL bör utreda möjligheten att anlägga en ny spårvagnsdepå i anslutning till, eller ovanpå, den tomt 

där verkstaden för tunnelbanans ovanjordiska verkstadsbyggnad i Rissne ligger. Då det råder ett stort 

tryck på bostads- och kontorsbyggande i de än mer centrala delara av länet bör SL utnyttja de tomter 

som landstinget redan äger/disponerar för trafikverksamhet än mer effektivt. Oavsett behovet av en 

depå eller ej i Rissne bör en spårförbindelse till tunnelbanan finnas på platsen för 

övergångstransporter av spårburna underhållsfordon osv.  

 

För den fortsatta sträckningen från Kista centrum förordar vi alternativ 2 till pendeltågsstationen vid 

Sollentuna centrum. Det ter sig för oss som naturligt att det finns en spårtrafiklinje mellan 
Sollentunas tätt befolkade kommuncentrum och den de facto regionala kärnan Kista. Möjlighet bör 

finnas för en framtida förlängning mot Häggvik och i en än mer avlägsen framtid mot t.ex. Roslags 

Näsby eller Täby. 

 

Vi utgår från att SL och deras konsulter är väl bekanta med andra framstående snabbspårvägar och 

stadsbanor med en likvärdig teknisk standard som Tvärbanan, t.ex. i Köln, Porto och Stuttgart. Inte 

minst vad det gäller signalsäkerhetssystem och fordon. 

 

Överlag anser vi att SL i den vidare projekteringen tillsammans med berörda kommuner bör sträva 

efter att undvika en upprepning av den sterila järnvägsestetik (präglat av tjocka 
kontaktledningsstoplar, betongslipers och grovkornigt makadam) som är ett dominerande inslag i 

den nuvarande Tvärbanans första utbyggnadsetapp, utan att tumma på vare sig säkerhetskrav eller 

driftsfunktionalitet.  

 



 

- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 3200 personer, med åsikter över hela det politiska 

spektrumet som engagerar sig för Stockholmsregionens fortsatta utveckling. Det handlar om 

stadsmässighet, miljö, effektivitet, konkurrenskraft, effektivare kollektivtrafik, större variation inom 

arkitektur, mer levande gatuliv och mycket mer som förenar oss i önskemålet om att staden skall få 

vara just stad. 

 

Vi har en hemsida på: 

http://www.yimby.se/ 
 

Kontaktperson för detta yttrande är: 

 

Anders Gardebring 

Strindbergsgatan 44 

115 31 Stockholm 

Epost: anders@yimby.se 


