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Samhällsplaneringsnämnden 2012-06-12 § 92
Förslag till fortsatt planering av trafikcentrum vid Ingarökrysset
Samhällsplaneringsnämndens beslut

1. Uppdra kontoret att kontakta intressenterna, Trafikverket, SL och
fastighetsägare inför en möjlig samverkan om planläggning av
området.
2. Återkomma med förslag till planeringsåtgärd för trafikplats
Gustavsberg där vänsterpartiets idéskiss ska beaktas.
3. Avrapportering ska göras till samhällsplaneringsnämnden senast
2012-12-31.
4. Med denna tjänsteskrivelse som grund anse motionen från
vänsterpartiet besvarad.
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har 2010-208-20 inkommit med motion till samhällstekniska
nämnden. Syftet med motionen är att samhällsbyggnadskontoret får som
uppdrag att utreda möjligheten att anlägga en kollektivtrafikterminal vid
Ingarökrysset. Det anges att attraktiv kollektivtrafik är viktigt för mindre
koldioxid och mindre trängsel på vägar och gator. Förbindelserna från
Värmdö till Stockholm är relativt bra bortsett från att turtätheten ibland är
för låg och att många få stå i rusningstrafik. Däremot är förbindelserna
dåliga om man vill ta sig fram inom kommunen, med flera byten och långa
väntetider på anslutningar. Därför föreslås en bussterminal vid Ingarökrysset
ovanpå Värmdöleden med möjlighet till en stor infartsparkering,
tillkommande arbetsplatsen i Ekobacken och möjlighet för ytterligare
bostäder.
Bedömningsgrunder: Samhällstekniska nämnden antog 2009-01-20 § 8
följande kriterier för prioritering av planärenden/planuppdrag.
Centrumområden (Gustavsberg, Hemmesta, Brunn, Djurö/Stavsnäs),
Prioriterade förändringsområden (förutsatt en ur VA-synpunkt rationell
utbyggnadsordning),
Infrastrukturanläggningar
Verksamheter av stor betydelse för kommunens utveckling eller för de
kommunala bolagen (t.ex. utbyggnad av VA),
Verksamheter av regional betydelse,
Speciella verksamheter eller behov av allmän betydelse som bör
tillgodoses. Den aktuella motionen utgör ett planuppdrag som faller inom
ramen för infrastrukturanläggningar. Kontoret har också flera andra
ansökningar, muntliga önskemål och pågående arbeten och en motion inom
närområdet. I kommuns översiktsplan (2012-2030) anges att Charlottendal
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ska fortsätta utvecklas som handel- och arbetsplatsområden där även nya
infartsparkeringar ska lokaliseras för att underlätta pendlingsresandet
kombinerat med att handla. Översiktsplanen utpekar också att med
fler direktbussar och en bussterminal/resecentrum vid Gustavbergs
trafikplats förbättras möjligheterna till pendling med kollektiva
transportmedel. Markreservat ska göras för framtida spårbunden trafik från
Gustavsberg mot Stockholm.
Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden
Yrkanden

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar att:
-

Samhällsbyggnadskontoret ska återkomma med förslag till
planeringsåtgärd för trafikplats Gustavsberg där vänsterpartiets idéskiss
ska beaktas.

-

Samhällsplaneringsnämnden beslutar att med denna tjänsteskrivelse
som grund anse motionen från vänsterpartiet besvarad.

Propositioner

Ordföranden stället proposition på Åberg-Aas yrkande och tjänsteskrivelsen
förslag till beslut och finner att nämnden beslutat i enlighet med
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Förslag till fortsatt planering av trafikcentrum vid
Ingarökorset, 2011-05-18.
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