PRESSMEDDELANDE 2016-04-01

Stockholms tunnelbanevagnar och stationer målas om till samma
färg som linjerna
Från och med i dag kommer man att börja måla om samtliga tunnelbanevagnar och
tunnelbanestationer i Stockholm till samma färg som respektive linje som vagnarna trafikerar.
Med andra ord kommer tunnelbanevagnar och stationer på röda linjen att målas om till rött, till
blått på blåa linjen och till grönt på gröna linjen. Detta för att Stockholms resenärer snabbare och
lättare ska hitta till rätt tunnelbana.
Det vanliga i storstäder med tunnelbana är att man använder samma färg på tunnelbanevagnar och
stationer som på tunnelbanelinjen för att underlätta för resenärerna. Nu blir det alltså även
verklighet för Stockholms resenärer. Det kan bli både förvirrande och missvisande när färgen på
tunnelbanevagnen är olik färgen på linjen, speciellt under rusning, men även för boende utanför
Stockholm samt turister som inte känner till tunnelbanesystemet.
Beslutet att genomföra ommålningen togs under hösten 2015 efter förhandlingar med olika aktörer
inom måleribranschen. Uppdraget landade till slut hos kunskapssajten Allt om Målning, som
branschorganisationen Sveff - Sveriges Färgfabrikanters Förening - ligger bakom. Sajten är en stark
aktör inom målning med medlemmar som Alcro, Beckers, Flügger, Jotun, Caparol och Nordsjö i
ryggen. Hemsidan riktar sig normalt mot konsumenter och fastighetsbranschen.
̶ Vi är otroligt glada över att ha fått det här uppdraget då vi tror att det kommer göra stor skillnad
både för stockholmarna och för turister som vill använda stadens tunnelbanesystem. Stockholm är
idag en internationell stad där långt ifrån alla kan läsa det svenska språket. Färg är däremot något
som förstås och uppskattas av alla, säger Olof Holmer, VD för Sveff.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
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Sveff är en branschorganisation för företag som importerar, tillverkar eller marknadsför färg och lack i Sverige. Den svenska
färgbranschen är väl representerad inom Sveff med en marknadstäckning på ca 95 %. Organisationen har ca 55
medlemsföretag, med en total omsättning på cirka 5 miljarder per år. Sveff driver även sajten Alltommalning.se, med
information om målning gentemot konsumenter och fastighetsbranschen.

