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Ordförandeförslag – Intensifiera trafikplaneringen och ta fram en
långsiktigt hållbar plan för trafiksituationen (KS18/42)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge miljö- och stadsbyggnadskontoret i uppdrag att
intensifiera trafikplaneringen för att möta den utveckling som kommunen står inför.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen
med ett förslag på en projektplan och önskad budget för att kunna genomföra
uppdraget.
Sammanfattning
Ekerö kommun står inför en spännande utveckling de närmsta åren. En kombination
av förbättrad infrastruktur och en kommunal service som årligen toppar nationella
mätningar leder till att allt fler söker sig hit. Att fler vill bo och verka i kommunen har
många fördelar men också utmaningar. Då vår kommun är belagd på öar, med enbart
en bro till och från kommunen, är vår trafiksituation stundtals hårt pressad. Efter
flera års intensivt påverkansarbete gentemot bland annat Trafikverket har vi utverkat
en breddning av Ekerövägen och att Förbifart Stockholm etableras på Lovö. Detta
kommer ge ett ökat trafikflöde på sikt men rådande trafiksituation kräver alternativa
lösningar och ett arbete på flera fronter.
För att vi ska få en hållbar trafiksituation samtidigt som Ekerö kommun växer
behöver vi få en samlad bild av vårt infrastrukturbehov, utökade resurser och
kompetenser gällande trafikplanering och en plan för hur vi möter de förändringar
som kommunen står inför. Det gäller dels utmaningar under själva byggskedet av
väginfrastrukturprojekten, och dels för att hantera de utmaningar som den ökade
trafikmängden till följd av infrastrukturprojekten och en ökad befolkningsmängd för
med sig.
Med anledning av detta föreslår Ekeröalliansen att miljö- och stadsbyggnadskontoret
får i uppdrag att ta fram en projektplan med medföljande budget för hur miljö- och
stadsbyggnadskontoret ska kunna intensifiera trafikplaneringen och genom en
heltäckande och långsiktig planering möta de utmaningar och möjligheter som Ekerö
kommun står inför.
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Expedieras till
Miljö- och stadsbyggnadskontoret, planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Page 1 of 1

