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Skrivelsen
Cecilia Brinck m.fl. (M), Patrik Silverudd m.fl. (FP), Karin Ernlund
(C) samt Mikael Valier (KD) överlämnade 2015-02-19 ett förslag
på kompletterad vägvisning till Norra Djurgårdsstaden till
trafiknämnden, se bilaga 1. Anledningen till önskemålet är att
synpunkter från boende i Norra Djurgårdsstaden, som väljer fel
avfart i Norra Länken eller missar Ropstensavfarten och därmed
hamnar ute på Lidingö, har inkommit. Vidare efterfrågas en
tydligare vägvisning mot Norra Djurgårdsstaden vid
cirkulationsplatsen i Ropsten.
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Trafikkontorets synpunkter
Tunnlar och ramper i Norra Länken med tillhörande skyltning ägs
av Trafikverket. Trafikkontoret ser att behovet av att vägvisa till
Norra Djurgårdsstaden främst finns vid avfarterna i Norra Länken
där det idag endast är skyltat ”Hjorthagen”. Kontakt har tagits med
Trafikverket i frågan och en diskussion förs om möjligheten att
ändra skyltningen i Norra Länken med destinationen ”Norra
Djurgårdsstaden”. Detta är dock tekniskt komplicerat då befintliga
portaler inte har plats för ytterligare vägvisning samtidigt som
tunneltaket begränsar, men möjligheten finns eventuellt att byta ut
delar av befintlig skyltning och komplettera vägvisningen vid
avfarterna. Att komplettera vägvisningen till Norra Djurgårdsstaden
på stadens gator utan att Trafikverket genomför motsvarande
förändringar bedöms få en begränsad effekt. Kontoret avvaktar
därför utgången av diskussionen med Trafikverket. Om denna
omskyltning kommer till stånd går trafikkontoret vidare med en
översyn av behovet av uppföljningsskyltning på ytvägnätet.
Vid cirkulationsplatsen i Ropsten råder tillfälliga förutsättningar då
Gasverksvägen är avstängd. Vägvisningen skulle därför bli av
tillfällig art och åligga Norra Djurgårdsstadenprojektet.
Trafikkontoret vidarebefordrar önskemålet om skyltning på denna
plats till projektorganisationen på exploateringskontoret.
Trafikkontorets förslag
Kontoret föreslår att Trafiknämnden överlämnar detta
tjänsteutlåtande som svar på inkommen skrivelse.

Slut

Bilagor
1. Skrivelse från Trafiknämnden,
Angående skyltning i Norra Djurgårdsstaden.
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