Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
2011-03-17, § 12

Tid

Torsdagen den 17 mars 2011 kl 16.30 – 17.00

Plats

Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset

Justerat

Tisdagen den 22 mars 2011

Ulla Hamilton

Emilia Hagberg

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Ulla Hamilton (M), ordföranden
Emilia Hagberg (MP), vice ordföranden
Bo Arkelsten (M)
Daniel Valiollahi (M)
Datevig Mardirossian Lönn (M)
Annika Davidsson (M)
Mark Klamberg (FP)
Jonas Naddebo (C)
Malte Sigemalm (S)
Oskar Levin (S)
Mats Lindqvist (MP)
Tjänstgörande ersättare:
Margareta Stavling (S) för Annika Ödebrink (S)
Kajsa Stenfelt (V) för Claudia Jiménez-Guala (V)
Ersättare:
Peter Abelin (M)
Christoffer Kuckowski (M)
Inga-Lill Larsson (M)
Christer Swärd (M)
Charlotta Schenholm (FP)
Jesper Svensson (FP)
Göran Oljeqvist (KD)
Jimmy Lindgren (S)
Hanna Helsing (S)
Hampus Rubaszkin (MP)
Maria Antonsson (MP)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Magdalena Bosson, Fredrik Alfredsson, Lars Jolérus, Louise Bill,
Maria Stigle, Marita Söderqvist, Staffan Forsell, Ted Ell och Ulla Ritzén samt
borgarrådssekreteraren Karin Dhakal från roteln.

§ 12
Bullerdämpande åtgärder samt cykelåtgärder längs med
Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Reviderat inriktingsbeslut
Dnr T2007-321-01202
Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt trafikkontorets förslag:
1

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för
bullerdämpande åtgärder till en investeringsutgift om 120 mnkr.

2

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förslag till inriktning för
cykelåtgärder till en investeringsutgift om 25 mnkr.

3

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utgifter för utredning och
projektering av bullerdämpande åtgärder inom en ram om 5 mnkr.

4

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner utgifter för utredning och
projektering av cykelåtgärder inom en ram om 2 mnkr.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 18 februari 2011.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg
(FP) och Jonas Naddebo (C) enligt följande:
Det har funnits och finns ett stort behov av bullerdämpande åtgärder vid
Nynäsvägen. Därför är det mycket positivt att processen med att få till stånd
dessa går framåt och kommer att fullbordas under det kommande året. Dessa
åtgärder anser trafik- och renhållningsnämnden vara prioriterade och förväntar
sig att processen från planering till genomförande genomförs skyndsamt. Det är
viktigt att planeringen och genomförandet av dessa åtgärder inte onödigt fördröjs
av andra planerade eller föreslagna insatser i området.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Emilia Hagberg m.fl. (MP) och Kajsa
Stenfelt (V) enligt följande:
Det är glädjande för de boende i Gamla Enskede att det äntligen kommer upp
bullerskärmar längs Nynäsvägen och att man utreder och projekterar för nya
cykelbanor.
På sikt vill vi emellertid att Nynäsvägen däckas över, då det är det effektivaste
sättet att åstadkomma en bullerdämpning. Enskede som idag delas av

Nynäsvägen skulle kunna bli en lugn och sammanhållen stadsdel där parkstråk
med gång- och cykelvägar anläggs på överdäckningen tillsammans med nya
bostäder, liksom på Södermalm, som har utvecklats positivt efter det att
Söderleden däckades över.
Bullerskärmar förstärker uppdelningen av stadsdelen på ett olyckligt sätt, men
behovet att snabbt åtgärda bullerstörningarna är dock så stort att vi, som en
tillfällig lösning, ändå emotser detta.
Särskilt uttalande lämnas av Malte Sigemalm m.fl. (S) enligt följande:
Vi socialdemokrater stödjer helhjärtat inriktningsbeslutet om att det äntligen
byggs bullerdämpande plank längs med Nynäsvägen genom gamla Enskede.
Vi vill dock varna för problem med kommande vinterväghållning. Den aktuella
vägsträckan av Nynäsvägen måste bli en högprioriterad väg, då den är en
pulsåder när det gäller kommunikationer ifrån de södra delarna av staden.
Ersättaryttrande:

Göran Oljeqvist (KD) instämmer i särskilt uttalande från ordföranden Ulla Hamilton
m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Vid protokollet
Maria Stigle

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

