Interpellation till Anna König Jerlmyr (M) om löftet att
utreda och genomföra en nedgrävning av Centralbron
Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) ägnade en stor del av valrörelsen åt att utlova att
Centralbron ska grävas ned. Enligt egna uppskattningar skulle detta göras för tolv miljarder kronor.
Finansieringen skulle ske genom exploateringsintäkter från Loudden. Det skulle enligt borgarrådet
ta cirka tio år för ett färdigställande från att Moderaterna kommit till makten.
I en intervju i april 2018 i Dagens Nyheter (”Anna König Jerlmyr (M) lovar att gräva ner
Centralbron – eller äta upp sin hatt”, 2018-04-29) lovar finansborgarrådet att detta ska genomföras:
”Jag kan lova att äta upp min hatt om vi inte påbörjar det arbetet. Sedan hinner vi kanske inte klart
under en mandatperiod.”.
Efteråt har finansborgarrådet förklarat att hon ångrade vad hon sa avseende att äta upp en hatt.
Den är nu ändå inköpt och inplastad för att hålla sig fräschast möjlig till valdagen. Det är knappast
möjligt för en ledande politiker att ångra sitt löfte om att äta upp en hatt ifall partiets mest
omfattande och kostsamma vallöfte inte skulle genomföras. Löftet att utreda och därefter investera
i en nedgrävning av Centralbron är dock desto viktigare.
Enligt budgeten för år 2019 ska kommunstyrelsen utreda förutsättningarna för att gräva ner den
del av Centralbron som hanterar biltrafiken. Enligt de uppgifter vi har pågår inget arbete alls på
trafikkontoret i denna fråga. Då återstår att stadsledningskontoret på egen hand bereder frågan
trots att det inte offentliggjorts något. Det är därför angeläget att finansborgarrådet redovisar vad
– om något – som händer i frågan. Inte heller på exploateringskontoret pågår något arbete för att
i projektet med Loudden ordna exploateringsintäkter för att finansiera en nedgrävning av
Centralbron, enligt våra uppgifter. Har finansborgarrådet andra uppgifter?
Enligt sakkunniga på Kungliga Tekniska högskolan, KTH, liksom enligt konsulter i branschen är
siffran tolv miljarder helt orealistisk. Det handlar snarare om det dubbla. Även konsulterna som
genomförde Moderaternas egen utredning har uttalat om de inte ser projektet som realistiskt eller
samhällsekonomiskt försvarbart. De tekniska förutsättningarna är som sagt inte helt klarlagda, det
är mycket oklart om det finns berg att dra en ny tunnel i och det finns uppenbara problem med att
hitta platser för tunnelmynningarna. Således mycket kvar att utreda.
Mot denna bakgrund vill jag fråga finansborgarrådet.
1. Pågår det någon utredning om en nedgrävning av Centralbron och när är den i så fall klar?
2. Pågår det ett arbete på exploateringskontoret att genom projektet Loudden ordna
exploateringsintäkter på runt 20-25 miljarder för en nedgrävning av Centralbron?
3. Är det enligt finansborgarrådet mer angeläget att investera dessa medel i en eventuell
nedgrävning av Centralbron än att investera i bostäder, skolor, äldreomsorg och än i att
hålla tillbaka stadens skuldsättning?
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4. Finns det skäl för Socialdemokraterna att spara en inplastad hatt för ätning till valdagen
eller avser finansborgarrådet att infria löftet om utredning och nedgrävning av Centralbron?
Stockholm den 27 januari 2020
Jan Valeskog (S)
Oppositionsborgarråd
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