Återkoppling på enkät om infrastruktur

76 000 nya bostäder ska byggas i Bromma, Västerort,
Ekerö, Solna och Sundbyberg

552 642 invånare kommer sammanlagt att bo i regionen år
2030

Mikael Ljung
Kolonist i Riksby Koloniträdgårdsförening, Bromma

2016-06-20
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Bakgrund 1
Varför är jag engagerad i frågan om infrastruktur och skriver en insändare i Bromma Tidning och
skickar en webbenkät till er politiker?
Jo, därför att det finns ett rejält glapp mellan politiker och tjänstemän i just den frågan.

När politiker berättar om sin vision att ”städer inte ska anpassas efter biltrafikens behov – utan
biltrafiken ska anpassas efter stadens behov”, så är det en vision.
När tjänstemännen sedan tar visionen på fullaste allvar och planerar att bygga framtidens
Stockholm - 76 000 nya bostäder i den här regionen! - utan att ha ett fungerande vägnät för
expansionen, så kan jag inte stå och titta på.
Jag vill liksom många andra ha fler bostäder, och mindre bilköer. Den här ekvationen går inte ihop
med tjänstemännens agerande.

När beslutsfattare gör ingenting alls – det vill säga har kvar Brommaplansrodellen som navet i en
region där det kommer att bo drygt en halv miljon människor år 2030 – så måste jag agera.
Regionen kommer (för tusan!) att ha lika många invånare som hela Göteborg!
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Bakgrund 2
Om enkäten
Jag har fått in ett svar (1 st) på enkäten, och fyra mejl.
Jag kan därför inte ge den återkoppling på enkäten som jag hade planerat. Utan jag presenterar istället
de svar jag tror att majoriteten av era väljare förväntar sig att det egna partiet skulle svara på frågorna.
På kommande sidor:
- presenteras mina kvalificerade gissningar till svar (där jag tror att jag träffat hyfsat rätt)
- det enda svaret som kommit in presenteras till vänster, och min ”spekulation” av era svar presenteras
till höger
Har jag svarat fel å era vägnar? Skulle någon av er ha svarat annorlunda? Svara i så fall gärna på
enkäten!
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Enkäten och mejlet som gick till en representant för varje parti
Hej!
Det här mejlet är en enkätundersökning med 8 st ja-och-nej-frågor med fokus på infrastruktur
avseende vägnät i Bromma med kranskommuner.
Enkätundersökningen skickas till följande partier i Stockholm, Ekerö, Sundbyberg och Solna t: C, Fi
(endast i Stockholm), Liberalerna, KD, MP, M, S, SD, VP, Öpartiet (endast i Ekerö).
Jag hoppas du kan svara senast den 13 juni 2016. Jag är intresserad av vad respektive parti i
respektive kommun har för syn på den här frågan. Och jag har valt ut just dig som representant för
ditt parti. När jag fått in alla svar gör jag en sammanställning som jag sedan delar med er.
Jag har fått en insändare publicerad i Bromma Tidning (nr 21_2016) som fokuserar på infrastrukturen
i området. Jag skickar den i ett separat mejl direkt efter det här. Läs gärna artikeln innan ni svarar på
frågorna som presenteras här.
Med vänliga hälsningar
Mikael Ljung
Skickad den 29 maj 2016
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Möte med projektledaren för bostadsplanering i Norra Riksby
Hur har ni tänkt kring infrastrukturen?
Projektledaren svarade med ett leende och använde uttrycket ”den stora
elefanten i rummet”. Projektledaren medgav alltså att de inte hade funderat på
infrastruktur i det här läget. Däremot hade en kartläggning av Brommaplansrondellen gjorts och projektledaren sa att de ska titta på den framöver. Den
är märkt som ett problemområde på deras karta.
I samtalet med projektledaren målade jag upp mina tankar avseende infrastrukturen.
Projektledaren svarade:
Det är inte aktuellt att se det här i ett större perspektiv där samtliga
kommuninvånare i Stockholm involveras, av det enkla skälet att ”städer inte
ska anpassas efter biltrafikens behov – utan biltrafiken ska anpassas efter
stadens behov”. Det primära är att bygga 140.000 lägenheter innan år 2030
och det är lönlöst för mig att ha den här diskussionen.
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Min insändare Bromma Tidning nr 21, 2016-05-28
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Artikel från Mitt i Bromma nr 22, 2016-05-31
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Kommunvalet 2014 fördelning (vä) och min viktning (hö)
Kommunalvalet 2014
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Vänster: Källa Valmyndigheten
Höger: Min tolkning. De partier som presenteras i blått fält anser att bygge av nya bostäder och en fungerande infrastruktur hör ihop.
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Presentation av svar på enkäten
På följande sidor presenteras – till vänster – det enda (1 st) svar som kom in.
Till höger presenteras min tolkning av hur partiers väljare tror och önskar att
deras politiker agerar i den här frågan.
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1. Anser du/ditt parti att det finns några samhälleliga risker med att bygga nya bostäder för
omkring en kvarts miljon nya invånare utan att ha en färdig plan för infrastruktur avseende
vägnät?
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2. Anser du/ditt parti att förslaget från 1950-talet om att bygga den s.k.
Huvudstaleden/tunneln mellan Pampas och Brommaplan är en förutsättning för att alls
kunna bygga de nya bostäderna?
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3. Anser du/ditt parti att en förlängning/delning av den s.k. Huvudstatunneln mot
Annedal/Solvalla är ytterligare en förutsättning för att bygga de nya bostäderna?

Här tror jag att alla svarar nej i dagsläget.
Det kommer säkert att byggas fler
bostäder efter 2030.
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4. Anser du/ditt parti att det är viktigt att det finns en samsyn och ett samarbete
avseende infrastruktur (vägnät) mellan berörda kommuner i samband med byggena?
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5. Anser du/ditt parti att en större planering avseende vägnät ska göras i samtal med
regering och riksdag?
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6. Kan du/ditt parti tänka dig/sig att komma överens med andra partier i den här
frågan och arbeta över blockgränserna?
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7. Vad kommer du/ditt parti att göra för att genomföra det som ni har svarat enligt
ovan? Och inom vilken tidsram?
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8. Anser du/ditt parti att 80 000 nya bostäder i Bromma med kranskommuner är en
rimlig uppskattning? Korrigera gärna antalet bostäder.
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Antal invånare: 2015 kontra 2030
Antal invånare 2015 vs 2030
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Nya invånare 2030
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Uppgifterna är hämtade från SCB och kommunernas webbsidor som visar prognos om totalt 552 642 nya invånare år
2030 (via nyckeltal) för regionen Bromma/Västerort med kommunerna Ekerö, Solna och Sundbyberg.
Göteborg, Malmö och Uppsala är referensstäder för att visualisera
omfattningen.
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Solna stads förslag på infrastruktur
– Huvudstaleden / tunneln
1. Solna stads förslag i text
2. Kartor som visar Solna stads förslag på infrastruktur och mitt förslag
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Solna stad: Huvudstaleden / tunneln
Huvudstaleden är en delvis utbyggd trafikled, som är tänkt att gå mellan Trafikplats Karlberg och Ulvsundavägen. För värvarande
utreds två alternativ. Den ena mellan Karlberg och Ulvsundavägen och den andra mellan Karlberg och Bergslagsvägen. Tidigare
utredningar har även tittat på en nordlig dragning via Tritonvägen med anslutning mot Ulvsundavägen vid Brommahangarerna. Detta
alternativ får betraktas som avfärdat då det omöjliggörs av utbyggnader i Sundbyberg och Stockholm.
Val av alternativ behöver dock inte göras före utbyggnad av Huvudstatunneln mellan Trafikplats Karlberg och Frösundaleden. Om en
tunnel i en första etapp ansluts till Frösundaleden kan i en senare trafikleden dras till Ulvsundavägen alternativt Bergslagsvägen.
Skede
År 2005 gjorde Stockholm stad, Sundbyberg stad, Solna stad, dåvarande Vägverket och Regionplane- och trafikkontoret en
sträckningsstudie av Huvudstaleden. En system-/strukturstudie av E4-länken och Huvudstaleden pågår. Deltagande parter är Trafikverket,
Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm, Solna och Sundbyberg.
Kostnad
Cirka 3,8 miljarder kr. En trafikled förlängd till Bergslagsvägen blir mycket dyrare, i nuläget inte kostnadsberäknad.
Påverkan
Staden har byggt ut ett lokalt gatunät med hög standard som mycket väl motsvarar de anspråk den lokala trafiken kräver för att klara
kravet på en framtida utbyggnad av bostäder och arbetsplatser inom kommunen. Tyvärr har genomfartstrafiken på det kommunala
vägnätet ökat mycket kraftigt. Varje dag är det cirka 45 000 genomfartsbilister som åker genom Huvudsta och Solnas centrala delar.
Problemen kommer att öka ytterligare när planerad exploatering i Solna, Sundbyberg och Stockholms västra och nordvästra delar
genomförs samtidigt som Solna genomför åtgärder för att minska den omfattande genomfartstrafiken i enlighet med det politiska
uppdraget. Huvudstaledens färdigställande är nödvändig för att möjliggöra en fortsatt förtätning i den nordvästra regiondelen samt för
att trafikavlasta Uppsalavägen och Tranebergsbron. Dessutom ökar infartstrafiken även från övriga nordvästsektorn vilket kommer att
kräva ytterligare kapacitet mot Essingeleden/innerstaden. Hela trafikökningen kan inte klaras på E4/E18 och Tranebergsbron.
Färdigställande av Huvudstaleden, medför kraftigt minskade trafikflöden i främst Huvudsta men även på Frösundaleden och Solnavägen.
Detta innebär minskad påverkan av buller och luftföroreningar, ger även indirekt nytta genom möjligheter att bygga fler bostäder och fler
arbetsplatser inom Huvudsta och även på andra plaster i Solna, t.ex. kring Solna centrum och vid Solna station.
Källa: https://www.solna.se/sv/stadsbyggnad-trafik/stadsutveckling/stadsutvecklingsprojekt/vag-och-jarnvagsprojekt/huvudstaleden-i20
tunnel

Kartor
Mitt förslag på infrastruktur

Solna stads karta (se föregående sida)

Annedal
Sundbyberg
Bromma flygplats
Solna
Huvudst
Riksby och Glia/Kortenslunds a
koloniträdgårdar

Brommaplan

Kungsholme
n
Drottningholmsvägen

Mälaröarna
Förklaring till bilden ”Mitt förslag på infrastruktur”
• Blå linje: Den infrastruktur som finns idag – Drottningholmsvägen
• Röd linje: Huvudstatunnel (gamla Huvudstleden) har den tidigare regering 2014 godkänt för vidare planering.
• Brun linje: Jag anser att en tunnel mot Annedal också behöver planeras och byggas
• Gul linje: Jag anser att Huvudstabron vid Brommasidan behöver en tunnel mot Mälaröarna, alternativt en enfilig
tunnel under Ulvsundavägen och Brommaplansrodellen
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Källhänvisningar
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Grunddata bostäder

Källa: SCB/Kommuner och DN
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Folkmängd

Nyckel baseras på nuvarande antal invånare 2014/2015 (SCB/Kommuner) delat med antal
bostäder.
Den nyckel appliceras för att ge en prognos på antal invånare gånger antal nya bostäder
till 2030. När det gäller Ekerö, så används prognosen i deras översiktsplan på scenario
stadsdel.

Källa: SCB/Kommuner
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Kommunalvalet 2014

Källa: Valmyndigheten
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Tack för visat intresse
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