2015-10-06
SID 1 (3)
TND/2015:1148

Återrapportering Sjövägen
Sammanfattning

Den 18 juni 2014 beslöt stadsbyggnadsnämnden att stänga Sjövägen för trafik
senast före utgången av 2015.
Tekniska förvaltningen har med anledning av beslutet undersökt olika alternativ för
en avstängning. Därefter har förvaltningen genomfört samråd med Storstockholms
Lokaltrafik, Storstockholms brandförsvar (SSBF), Polisen och ambulanssjukvården
för att avgöra hur avstängningen av Sjövägen lämpligast kan ske.
Samtliga blåljusmyndigheter - Polis, SSBF och ambulanssjukvård - har under
samråden framfört Sjövägens strategiska betydelse för utryckningsfordon. Deras
uppfattning är att det inte är möjligt att stänga av Sjövägen för utryckningsfordon
utan att det får betydande konsekvenser för myndigheternas möjligheter att fullfölja
sina respektive uppdrag.
Utifrån samråden med blåljusmyndigheterna är det förvaltningens bedömning är att
Sjövägens funktion som utryckningsväg måste beaktas och att det därför inte är
möjligt att genomföra en avstängning av Sjövägen. Förvaltningen har tagit fram en
idéskiss för att minska genomfartstrafiken på Sjövägen, knyta samman
grönområdena och öka trafiksäkerheten för gående och cyklister.
Förvaltningen förslår att blåljusmyndigheterna bjuds in på samråd för att diskutera
idéskissens utformning ur ett utryckningsperspektiv. Allmänheten bjuds in till
digital medborgardialog för att lämna synpunkter på idéskissens utformning utifrån
ett gestaltningsperspektiv.
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Förslag till beslut

Tekniska nämnden upphäver beslutet § 90 Återrapportering Sjövägen
(SBN/2014:796) med undantag för genomfartsförbudet.
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån presenterad idéskiss
genomföra samråd med blåljusmyndigheterna och en digital medborgardialog.
Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utifrån samråd och
medborgardialog avseende idéskiss ta fram ett förslag som återrapporteras till
tekniska nämnden.

Jenny Birkestad
Tf förvaltningschef

Lars Yllenius
Stadsmiljöchef

Bakgrund
På stadsbyggnadsnämnden den 18 juni 2014 beslöt nämnden:
• att stänga av Sjövägen för trafik när trafikplats Ritorp och Signalbron är
färdigställd, dock senast före utgången av 2015,
• att återkomma till nämnden med förslag kring hur avstängning av Sjövägen
ska ske,
• att införa genomfartsförbud, kl. 7-9 och kl. 16-18, fr.o.m. den 1 november
2014,
• att nämnden tar del av genomförda åtgärder
Under utredningen om hur Sjövägen ska stängas av har tekniska förvaltningen
genomfört samråd med Storstockholms Lokaltrafik, Arriva, Storstockholms
brandförsvar, polisen och ambulanssjukvården. Samråden genomfördes på begäran
av SSBF, polis och ambulanssjukvården. Bakgrunden till begäran är att dessa
samrådsinstanser inte var tillfrågade innan beslutet om avstängning togs i
stadsbyggnadsnämnden i juni 2014. Enligt samrådsinstanserna hade beslutet
avstyrkts redan 2014 om de fått möjligheten att yttra sig i ärendet.
Under samrådet trycker SSBF på att om Solna stad beslutar att Sjövägen ska stängas
av måste detta grunda sig på en omfattande analys där slutsatsen undanröjer alla
tvivel om att ingen hjälpsökande får försämrade möjligheter att erhålla samhällets
hjälp i ett nödläge. SSBF påpekar att det är väsentligt att se avstängningen från olika
synvinklar då alla utryckningsfordon har olika behov och att Arenastaden med sin
mångfacetterade verksamhet när den är fullt utbyggd kommer att vara komplex och
utgöra en operativ utmaning för alla inblandade parter.
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Ambulanssjukvården menar att en avstängning av Sjövägen innebär att hjälpande
inte kommer få lika snabb hjälp. Ambulansen har fastnat vid större evenemang och
för att förhindra detta måste Sjövägen vara öppen. Ambulansen är inte alltid på
stationen och ambulansen behöver Sjövägen för att snabbt komma fram till
behövande.
Polisen anser att Sjövägen fortsättningsvis måste vara farbar för både polisiära
fordon och för allmänhet. Skulle beslutet att stänga av vägen realiseras skulle det
medföra flera allvarliga och negativa konsekvenser för polisens verksamhet och för
allmänheten.
En tillkommande faktor sedan 2014 är att Norrenergi under 2016 kommer att lägga
ner ledningar för fjärrkyla i och i anslutning till Sjövägen. Det innebär samtidigt att
Norrenergi ska återställa Sjövägen.

Tekniska förvaltningens synpunkter

Utifrån blåljusmyndigheternas yttranden är det förvaltningens bedömning att
Sjövägens funktion som utryckningsväg är alltför betydelsefull för att det ska vara
möjligt att genomföra en avstängning av vägen enligt beslutet 2014. Förvaltningen
föreslår att Sjövägen ska vara öppen men att befintligt genomfartsförbud ska
behållas. Förvaltningen anser att det är viktigt att vidta åtgärder på Sjövägen för att
minska genomfartstrafiken, knyta samman grönområdena och öka trafiksäkerheten
för gående och cyklister.
Utifrån ovanstående har förvaltningen tagit fram en idéskiss med lämpliga åtgärder.
Innan ett mer konkret förslag utvecklas föreslår förvaltningen att
blåljusmyndigheterna bjuds in på samråd för att diskutera idéskissen ur ett
utryckningsperspektiv. Förvaltningen vill även bjuda in medborgare generellt och
de boende på Sjövägen specifikt till en digital medborgardialog för att ta in tankar,
idéer och förslag avseende Sjövägens gestaltning i enlighet med idéskissen.
Norrenergi ska under 2016 återställa Sjövägen efter att fjärrkyleledningarna grävts
ner. I samband med det bör gestaltning ses över i samverkan med tekniska
förvaltningen för att – i återställandet – inkludera bra lösningar inte minst för gångoch cykeltrafiken.
Bilagor:
Bilaga 1: Protokollsutdrag § 90 Återrapportering Sjövägen (SBN/2014:796)
Bilaga 2: Storstockholms brandförsvars yttrande angående framkomlighet för
räddningstjänstens fordon på Sjövägen i Solna stad, dnr 305-614/2015
Bilaga 3: Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, AISAB, yttrande angående
framkomligheten för ambulanssjukvården på Sjövägen i Solna Stad.
Bilaga 4: Polisiär konsekvensanalys gällande avstängning av Sjövägen
Bilaga 5: Minnesanteckningar SL
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§ 90
Återrapportering Sjövägen (SBN/2014:796)
Sammanfattning
På stadsbyggnadsnämnden den 28 augusti 2013 beslöt nämnden att:
”Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda när Sjövägen kan stängas av för
trafik och under vilka förutsättningar det kan ske.” Den utredning som gjorts har
resulterat i ett antal genomförda åtgärder för att minska hastighet och förbättra
trafiksäkerheten för gående och cyklister. När infrastrukturen runt arenan är utbyggd
bedömer förvaltningen att trafikkapaciteten är tillräcklig för området även om Sjövägen
är stängd. Vägens funktion som utryckningsväg måste dock beaktas när Sjövägen stängs
för allmän trafik.
Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag
− att stänga av Sjövägen för trafik när trafikplats Ritorp och Signalbron är
färdigställd, dock senast före utgången av 2015,
− att återkomma till nämnden med förslag kring hur avstängning av Sjövägen ska
ske,
− att införa genomfartsförbud, kl. 7-9 och kl. 16-18, fr.o.m. den 1 november 2014,
− att nämnden tar del av genomförda åtgärder.

Signatur

Samråd med anledning av Sjövägen
Datum: 2015-05-07
Tid: 15:05 – 15:20
Deltagare:
Edith Knutas, från trafikförvaltningen
Tage Tillander, trafikplanerare i Solna stad
Ulf Kasper, trafikplanerare från Arriva
Anders Offerlind, förvaltningschef på stadsledningsförvaltningen i Solna stad
Jenny Birkestad, tf förvaltningschef på tekniska förvaltningen i Solna stad
Gabriela Grufman, nämndsekreterare på stadsledningsförvaltningen i Solna stad
Syfte
Syftet med samrådet är att identifiera synpunkterna om att stänga av Sjövägens södra del.
Förslag
Stadens förslag är att sjövägen i norr leds om till Råsta strandväg och en ny vändplan anläggs i
södra delen av Sjövägen.
Utlåtanden
Edith Knutas: Då Sjövägen har en bussförbindelse till Ör i Sundbyberg och Arenastaden bör
man överväga att använda sig av andra tekniska lösningar, såsom spårvägshinder. Möjligheten för
att ha en bussförbindelse bör helst hållas öppen, dock finns det inte synnerliga synpunkter på att
Sjövägen stängs av.
Ulf Kasper: Synd att ta bort hela vägen då bussförbindelse finns. Tyngdpunkten för en
avstängning av Sjövägen är hur det skulle påverka förbindelsen till Arenastaden och Ör. Har inga
synpunkter på att bussen inte körs på södra delen.

