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Ökad framkomlighet genom Brommaplan för
fordons- och kollektivtrafiken. Motion från Jan
Valeskog (S). Svar på remiss från
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
1. Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar
på remissen.
2. Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.
Fredrik Alfredsson
T.f. Förvaltningschef

Mattias Lundberg
Avdelningschef

Caroline Quistberg
Enhetschef

Sammanfattning
Trafikkontoret har fått en remiss gällande en motion om ökad
framkomlighet genom Brommaplan för fordons- och
kollektivtrafiken från Jan Valeskog m fl (S). I motionen föreslås att
de utredningar som finns inom staden, samt andra intressenters
förslag, gällande trafiklösningar för Brommaplan redovisas för
kommunfullmäktiges ledamöter.
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Motionen föreslår även att en förvaltningsöverskridande
arbetsgrupp omgående tillsätts som får i uppdrag att lägga fram
förslag för både finansiering och genomförande för hur
Brommaplans trafikplats skall utvecklas för ökad framkomlighet.
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I och med redovisningen av uppdraget i trafiknämnden i maj 2019,
ärende T2019-01075, anser trafikkontoret motionärens synpunkt om
redovisning av utredningsresultat vara besvarad. Avseende förslaget
om en arbetsgrupp är detta en fråga som bör hanteras inom ett
eventuellt fortsatt utredningsarbete.

Ärendets beredning
Ärendet harberetts inom trafikkontoret.

Remissen
Trafikkontoret har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande
motion om ökad framkomlighet genom Brommaplan för fordonsoch kollektivtrafiken från Jan Valeskog m fl (S). I motionen
föreslås att de utredningar som finns inom staden, samt andra
intressenters förslag, gällande trafiklösningar för Brommaplan
redovisas för kommunfullmäktiges ledamöter.
Motionen föreslår även att en förvaltningsöverskridande
arbetsgrupp omgående tillsätts som får i uppdrag att lägga fram
förslag för både finansiering och genomförande för hur
Brommaplans trafikplats ska utvecklas för ökad framkomlighet.
Remisstiden sträcker sig till den 19 mars 2019. Trafiknämnden har
medgetts uppskov att inkomma med svar till och med den 23 maj
2019.

Trafikkontorets synpunkter
I samband med budget 2018 fick trafiknämnden i uppdrag att: i
samverkan med exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden
se över trafiksäkerhet, framkomlighet och exploateringsmöjligheter
vid Brommaplan med utgångspunkt från framkomlighetsstrategin
och behovet av bostäder. Kontoret har under 2018 genomfört
budgetuppdraget i form av en trafikutredning med syftet att se över
möjligheter till en förbättring av Brommaplan. Detta uppdrag har
återrapporterats till trafiknämnden i maj 2019, ärende T2019-01075.
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Utredningen presenterar ett antal alternativ vilka bedöms uppfylla
uppsatta mål. Analyser av dessa alternativ ger indikationer om vilka
effekter som kan uppnås. De två alternativ som studerats mer i
detalj i denna utredning har olika förtjänster och ger olika effekter i
analysen. De restidsnyttor för fordons- respektive kollektivtrafiken
som utredningen visat potential för är så pass stora att kontoret
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bedömer det lämpligt att vidare studera föreslagna lösningar samt
eventuellt även andra lösningar. De presenterade förslagen
innehåller osäkerhetsfaktorer, vilka bör utredas vidare.
Med hänvisning till redovisningen av Kommunfullmäktiges
uppdrag, anser trafikkontoret motionärens synpunkt om redovisning
av utredningsresultat vara besvarad. Avseende förslaget om en
arbetsgrupp är detta en fråga som bör hanteras inom ett eventuellt
fortsatt utredningsarbete. Trafikkontoret instämmer i att det är
lämpligt att ett vidare utredningsarbete sker i nära samarbete med
stadens andra förvaltningar.

Trafikkontorets förslag
Trafiknämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på
motionen från Jan Valeskog m fl (S).
Trafiknämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Slut

Bilagor
1. Ökad framkomlighet genom Brommaplan för fordons- och
kollektivtrafiken. Motion till kommunfullmäktige från Jan
Valeskog m fl (S). 2018-11-26
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