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Förslag till beslut
1. Trafiknämnden lägger anmälan till handlingarna
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Mattias Lundberg
Avdelningschef
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Sammanfattning
Trafikverket Region Stockholm har tagit fram ett samrådsunderlag
för att utreda möjligheterna att förbättra E4/E20- EssingeledenSödra Länken genom att bygga om trafikplats, cirkulationsplats och
påfarter vid trafikplats Åbyvägen.
Trafikkontoret
Trafikplanering
Fleminggatan 4
Box 8311
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 262 41
Växel 08-508 272 00
pierre.savard@stockholm.se
trafikkontoret@stockholm.se
Org nr 212000-0142
stockholm.se

Remissvar skulle vara Trafikverket tillhanda senast 2016-05-03. På
grund av den korta remisstiden svarade trafikkontoret tillsammans
med stadsledningskontoret, exploateringskontoret och
stadsbyggnadskontoret med ett gemensamt kontorsyttrande – se
bilaga.
Kontoren anser att det är positivt och viktigt att framkomligheten
förbättras kring Årstalänken som är en viktig del i det övergripande
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trafiksystemet och som påverkar kapaciteten i stora delar av
trafiknätet. De föreslagna åtgärderna går i linje med de tidigare
diskussioner som har förts mellan staden och Trafikverket och stöds
därför i stort av staden. Kontoren påpekar också att Trafikverkets
arbete behöver ske i samordning med det detaljplanearbete som
pågår för utvecklingen av bostäder och anläggningar på Årstafältet.
Kontoren anser vidare att det är viktigt att tillgängligheten till och
från Årstaberg är hög.
Kontoren lämnar slutligen synpunkter kring redovisning av effekter
av de förslagna åtgärderna, kring vikten av att byggnationen av de
föreslagna åtgärderna inte omöjliggör en framtida förgrening av
Tvärbanan samt kring utformningen av ramperna

Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att trafiknämnden lägger anmälan till
handlingarna.
Slut

Bilagor
1. Samrådsremiss för kapacitetshöjande åtgärder samt förbättrad
trafiksäkerhet på Årstalänken, E4/E20 Essingeleden Södra
Länken, Stockholms kommun, Stockholms län
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