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Samling för att lösa trafikproblemen -förbered för förbifart och satsa på

lokala busslinjer !

Enligt befolkningsprognosen 2021 beräknas befolkningen i kommunen öka från 46 644 (31 december

2020) till över 60 000 är 2031 - en ökning motsvarande 30 procent på 10 är. Låt säga att 10 000 av

dessa ytterligare 13.400 invånarna har bil, och en bil är cirka 5 meter lång motsvarar ökningen av

bilar om de stod efter varandra motsvara en kö på 5 kilometer.

Trafikfrågorna är och kommer framgent att vara en stor fråga. Redan idag upplever de allra flesta att

trafiken ökat markant senaste åren. Väg 276 har breddats och fått ytterligare en fil genom
Åkersberga och det är bra, men det hjälper inte, utan var en kortsiktig lösning. Nu ökar trafiken igen.

På längre sikt finns egentligen ingen annan lösning än en förbifart. Idag finns ett reservat

RöIIingberden och det är viktigt att den finns kvar så att kommunen har möjlighet, rådighet att

använda sig av reservatet. Frågan om förbifart har varit svår att samla kommunens företrädare kring,

vi Socialdemokrater har gjort tidigare försök med något vi kallade för ett handslag för trafiklösningar.

De partier som valde att då delta bidrog till bra samtal. Nu önskar vi med denna motion initiera att

samtliga partier skall försöka komma överens om de viktiga trafikfrågorna. Vi ser det som en

nödvändighet för att kunna övertyga Trafikverket om att finansiera dessa, visserligen kan Österåker

komma att behöva in delfinansiär men så länge inte politiken kan enas så hamnar vi allt längre bak i

Trafikverkets prioriteringar.

Görs ingenting, kommer verkligheten med trafikstockningar och besvikna innevånare att pressa fram

lösningar. Det skall inte behövas, och en förbifart tar tid att få fram, så låt oss börja det arbetet nu.

Samtidigt som vi arbetar med trafiklösningar måste vi försöka att satsa på lokala busslinjer.

Parkeringssvårigheter finns redan för boende centralt i Åkersberga, och skall vi komma ifrån det

problemet måste vi kunna erbjuda alternativ till bilen, det vill säga lokala busslinjer som går till COOP,

ICA, Lidl, och där lokal biltrafik annars går. Vi måste även inom vår kommun erbjuda alternativ till

bilen.

Föreslår därför

Att initiativ tas för att söka samling kring trafikfrågorna samt förbereda för en förbifart

Att Initiativ tas för att satsa på lokala busslinjer
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