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Allmänt	
  
Jag ställer mig väldigt positiv till att Stockholms tunnelbana äntligen ska
byggas ut. Jag har några synpunkter som jag tidigare framfört i en
debattartikel i Samhällsbyggarnas medlemstidning Samhällsbyggaren som
även är publicerat på min blogg på min hemsida.
Debattartikeln återfinns på martinlindahl.se. (http://martinlindahl.se/jumer-tunnelbana-vi-bygger-desto-mer-bostader-kan-ni-bygga/)

Förslag	
  Odenplan	
  -‐	
  Arenastaden	
  
Jag föreslår att linjen till Arenastaden ska dras via Solna centrum. Den
kopplingen kommer bli värdefull vid en förlängning norrut från
Arenastaden då möjligheter skapas för Bergshamra att komma närmare
övriga Solna. Kopplingen skapar bytesmöjligheter för resande från nordost
som då kan byta till blå linje mot Kista och Akalla eller in mot
Kungsholmen, city och vidare mot Nacka när förlängningen från
Kungsträdgården är klar.
Jag föreslår även att man bygger den i Stockholmsförhandlingen ”hemliga”
stationen i anslutning till Hagalunds industriområde placeras ungefär i
korsningen Solna Kyrkväg, Solnavägen och Industrigatan.
I Arenastaden föreslår jag ett stationsläge enligt SLL:s förslag från den 5
juni 2013 där plattformen ligger under järnvägen med en uppgång mot
Arenastaden i knutpunkten mellan målbrons västra landfäste och entrén
till Mall of Scandinavia. Den andra uppgången kan hamna öster om
järnvägen mot Frösunda i ett relativt oexploaterat område nära
Kolonnvägen.

Förslag	
  Förlängning	
  söderut	
  från	
  Hagastaden	
  

I det läge den nya förvaltningen för tunnelbanans utveckling befinner sig i
för delen Odenplan – Arenastaden vore det bra om vi redan nu kunde
utreda möjligheterna att bygga station Hagastaden som en trespårsstation
med två plattformar för att i framtiden fortsätta i en dragning mot
Fridhemsplan vidare mot västra Södermalm och söderut mot förslagsvis
Älvsjö. I framtiden kan då en gren söderifrån och en gren från Odenplan
kopplas samman till en fristående linje, den fjärde tunnelbanelinjen.
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Ju mer tunnelbana Stockholms läns landsting bygger, desto mer bostäder
kan kommunerna bygga”.
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