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§ 41
Yttrande över förslag till planprogram för Brommaplan mm
(KS/2016:230)
Sammanfattning
Stockholms stad har tagit fram ett program för centrala Bromma, som omfattar ett
förslag till hur centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan
utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver.

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2016-06-20, Dnr 2010-20840

Ärendet skickades på remiss under våren 2016. Dessvärre gick remissen olika skäl inte
fram till Solna. När Solna nu tagit del av förslaget har Stockholm stad meddelat att
Solna kan yttra sig om det sker före juni månads utgång. Då kommer yttrandet trots allt
kunna tas med i redogörelsen av inkomna synpunkter på samrådsförslaget.
Stadsledningsförvaltningen konstaterar att Stockholm stads programförslag för centrala
Bromma mm, berör Solna främst genom att föreslagen ny bebyggelse kommer att
genererar nya trafikströmmar och nya trafikmängder genom Solna, genom kopplingen
till Huvudstabron. I programförslaget anges befintliga bussförbindelser, nya
bussförbindelser och framförallt en ökad biltrafik och ökning av nyttotrafik. Det
kommer, med nuvarande trafiklösningar, innebära en alltför stor belastning på
Frösundaleden. Redan idag är Frösundaleden mycket hårt trafikbelastad, med
betydande effekter på framkomligheten. Det kommer inte vara hållbart med ytterligare
belastning. Redan en mindre ökning av trafiken kommer att påverka framkomligheten,
med uppenbara risker för stillastående trafik på hela Frösundaleden. Det är troligt att
Solna i så fall måste vidta åtgärder för att minska inflödet av trafik och även att
motverka ytterligare smittrafik genom Huvudsta. Förutsättningarna för att tillskapa bra
kollektivtrafiklösningar för buss torde vara minimala.
Trafikverket genomför för närvarande en förstudie för en Huvudstaled i tunnel. Den
skulle avlasta såväl Huvudsta som Frösundaleden och därmed möjliggöra en ökad
trafikmängd även från Stockholmssidan. Solna stad ser som en förutsättning för ett
genomförande av programförslaget att Stockholm stad medverkar till att få en
Huvudstaled i tunnel till stånd.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att som eget yttrande översända
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.
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