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område' En stor del av
Djurgården är sverige största turistattraherande
dess olika attraktioner som ett
turistresorna till StockJroh har Djurgården och
näringsgren, och
viktigt resmä1. Besöksnäringen aien mycket viktig
som turisterna
kollektivtrafiken är en viktig komponent i det tjänsteutbud

den lokala
efterfrågar. Det är också såått bestlkare som använder
kolrektivtrafikapparaten och
koilektivtrafiken medverkar til fi nansieringen av
inte bidrar till
att deras besök, ifall resorna görs med kollektivtrafik,
for spårburen kollektivtrahk
luftfororeningar euer trängsel. Detta gä[er sä_rskilt
en angelägen uppgift både
med god kapacitet. Skapandet av Sfawag Cityir
iir planernapä att
för stockhormarna och ftir de besöi.atro". saiskilt intressant en metod som
kollektivtrafik'
göra Klarabergsgatan till en gatafibr gående och
projekt med gångtrafik och
visat sig vara enostor framgåigsfaktoi där liknande
i Europa'
spårvag har genomforts på många andra håIl

torg så snart som möjligt
Det är angeläget att spårvägen i Hamngatan till Sergels
en hållptats invid det snart
forlängs hela Klarub".grgJut. Förslaget attlägga

1

sTocKHOLM TEL: 08 651 55 90

RESENÄRSFORUM Centralplan 3 111 20
PLUSGIRO: 489 64 27-4
BANKGIRO 231-7g31
SE
INFO@RESENARSFORUM
E-POST:

WEBBSIDA: WWW.RESENARSFORUM

SE

aa):.:.

Resenärs",Forum

återuppbyggdu Scandic Hotell är en utmärkt plan. Anslutningen till den
regionala trafiken vid den nya pendeltågsstationen Stockholm City med uppgång
i hotellet är ett bra exempel på samverkan mellan olika f;irdmedel.
Dock är det minst lika viktigt och angeläget att spårvägen görs f;irdig ända
fram till Stockholm Central på Klarabergsviadukten. Det är den naturliga
kopplingen till tågtrafiken från resten av landet, liksom för tillresande
bussresenärer och fiir flygresenärer som kommit till Stockholm med
Arlanda Express. Spårvägen bör f;irdigställas att öppnas ända fram till platsen
mellan Cityterminalen och Centralstationen redan i samma byggetapp som
forlängningen till hotellet.

Förlängningen till Centraten/Cityterminalen innebä r att spårvägens
dubbelspår byggs i viadukten över Vasagatan och att en ny ändhållplats
anläggs vid Klarabergsviadukten 49. Först då kommer det nationella intresset
av god kollektivtrafik for besöksnäringen att tillgodoses på ett tillräckligt bra
sätt. Det är helt enkelt attraktivt att fiirdas kollektivt till Stockholm, när systemet
fungerar väl for resenärerna. Förvirring och dålig orientering ska undvikas. Det
är en av de mest grundläggande principerna for att göra kollektivtrafiken
attraktiv generellt sett.
Tidsplaneringen for utbyggnaden har också stor betydelse. Det är högst
angeläget att spårvägen till både hotellet och Klarabergsviadukten 49 står
klar samtidigt som Citybanan börjar trafikeras. Det ?ir också angeläget att
planema pä att göra Klarabergsgatan till gägata med kollektivtrafik genomörs
under tidsperioden ftire, eller senast i samband med Citybanans öppnande. En
sådan samordnad stadstrafikforbättring och stadsmiljöforbättring har mycket
stora möjligheter attbidra till Stockholms attraktivitet både inom landet och
internationellt.
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