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Yttrande om samråd för förstudie om Lidingöbanan 
 

Nätverket YIMBY är mycket positivt inställda till att Lidingöbanan ska genomgå en välbehövlig om- 
och tillbyggnad samt att den dryga halvseklet gamla vagnparken ska ersättas med moderna vagnar. 

Att bygga fler dubbelspårsträckor är mycket positivt då det medför möjligheter för en tätare, 

snabbare och mindre störningskänslig trafik. Att skapa en attraktiv kollektivtrafik är speciellt viktigt 

på Lidingö då ön idag är relativt bilberoende. 

 

Av de två studerade alternativen ser vi alternativet med sträckning förbi Lidingö centrum som det 

klart mest fördelaktiga i det fall som tunnelbanan inte förlängs till Lidingö. Trots en högre 

investeringskostnad finns det goda skäl att anta att det är en samhällsekonomiskt mer lämplig 

lösning då stora resandeflöden rör sig mot just Lidingö Centrum. En spårväg kan också bli en bra 

urban katalysator i och med exploateringsplanerna för Torsviks-området. Alternativet med egen 
banvall bör undvikas vid Södra Kungsvägen. Istället bör tunnel- eller gatuspårvägsalternativet 

användas. En banvall skapar barriäreffekter vilket skulle vara negativt både för stadsutvecklingen i 

området och för tillgängligheten till spårvägen. 

 

I ett större perspektiv förespråkar dock nätverket YIMBY att spårvägens nuvarande sträckning 

behålls och att istället tunnelbanan förlängs över till Lidingö Centrum som blir ny slutstation för 

röd linje. Den kostnadsmässiga skillnaden mellan att förlänga tunnelbanan till Lidingö Centrum och 

att bygga om spårvägen till att passera Lidingö Centrum bör vara begränsad i det fall man väljer ett 

alternativ med en ny bro. I det fall befintlig sträckning för spårvägen bibehålls är en förlängning av 
tunnelbanan till Lidingö centrum en direkt nödvändighet. En förlängd tunnelbana skulle också 

innebära att alla Lidingöbussar som idag ansluter i Ropsten istället skulle kunna ansluta till 

tunnelbanan vid Lidingö Centrum. 

 

För att uppmuntra många på Lidingö att välja kollektivtrafik är det viktigt med infartsparkeringar. Då 

marktillgången är begränsad i Ropsten vore en vidaredragning av tunnelbana till Lidingö Centrum 

även att föredra i det perspektivet. 

 

En ny terminal i Ropsten bör erbjuda flera bekväma och korta gångvägar för transfer mellan t-bana, 

spårväg och buss. Ropsten är idag alltför trångt vid rusningstid. Ropsten står på tur att bli en del av 
Stockholms innerstad, med kontor, bostäder och lokaler. Stationen bör integreras med ny 

bebyggelse, för att skapa en stadsdel som är trygg och levande dygnet runt. Spårvägens perrong bör 

läggas i markplan, nära butiker och så väderskyddat som möjligt - gärna inomhus. Även tunnelbanans 

perronger bör ramas in av ny bebyggelse, och helst ligga helt inomhus. 

 

 



- Om YIMBY 
 
YIMBY är ett nätverk bestående av drygt 4500 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: 

 

Tore Kullgren 

Amorvägen 23 

181 46 Lidingö 

Epost: tore.kullgren@yimby.se 


