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Oiarie.nr;�Q.'1, Q.I.

Motion om att hos SL begära att en tillståndsprövning av 
Roslagsbanans utbyggnad genomförs, innan någon vidare 
planering eller utbyggnad av Roslagsbanan sker. 

Bakgrund 
SL inledde en frivillig tillståndsprövning av Roslagsbanans 
utbyggnad. Det i tillståndsprövningen ingående materialet sändes fram 
och tillbaka mellan de olika instanserna för yttranden och 
kompletteringar under flera år. När det till sist var klart för beslut, 

avbröt SL i juni 2017 den frivilliga tillståndsprövningen utan att ange 
någon orsak. Under tiden den frivilliga tillståndsprövningen pågick 

fortsatte SL utbyggnaden av Roslagsbanan. 

SL hade förelagts att sänka det störande bullret från Roslagsbanan. SL 
överklagade föreläggandena i nio ärenden och vann i första instans. 
Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd överklagade under 
C-ledning de nio domarna till mark- och miljödomstolen. Vi vann

alla nio målen. SL avstod från att överklaga till mark- och
miljööverdomstolen och domarna vann laga kraft. SL satte igång att
bygga bullerskydd längs Roslagsbanan i Danderyd. I dag säger SL att

Danderyd har det bästa bullerskyddet i hela Sverige.

När Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd fick besked om, att den 
frivilliga tillståndsprövningen avbrutits borde man reagerat direkt. Så 
skedde inte. Tre månader efter att meddelandet kommit beslöt miljö
och hälsoskyddsnämnden ta fram underlag för fortsatt agerande. 
Nämnden har inte regerat på att SL drog tillbaka sin frivilliga 
tillståndsprövning. Det är nu dags för kommunstyrelsen att agera. 

Omfattande utbyggnad av Roslagsbanan har aviserats 
Nu har en ytterligare utbyggnad av Roslagsbanan aviserats. En 
utbyggnad till Arlanda har diskuterats tidigare. Det som tillkommit är, 

att Täby kommun genom Sverigeförhandlingen slutit ett avtal med 
staten om att uppföra 16 200 bostäder i närheten av Roslagsbanans 
stationer. Staten har genom Sverigeförhandlingen beslutat förlänga 
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