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Remissyttrande f ran
Sodertornskommunerna over
samradsunderlag E4/E20
Sodertaljebron, kapacitetsforstarkning

Trafikverket tar fram en vagplan for kapacitetsforstarkning for E4/E20 mellan
trafikplats Moraberg och trafikplats Saltskog. E4/E20 utgor en vikdg lank i det
svenska vagnatet. Vagen ar utpekad som riksintresse for kommunikadon och ingar i
det funkdoneUt prioriterade vagnatet med nadoneUt och internadoneUt vikdga vagar.
Projektet omfattar en utokning av antal korfalt i respekdve riktning strackan E4/E20
fran norr om trafikplats Saltskog till trafikplats Moraberg. Planerad byggstart ar 2024
och fardig anlaggning bedoms tiU 2027.

Sodertornskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynashamn, Salem,
Sodertalje och Tyreso) bar tagit del av samradsunderlaget och vill harmed lamna
foljande synpunkter.

Overgripande synpunkter
Sodertornskommunerna har forstaelse for att atgarder pa E4/E20 maste genomforas
och att motorvagsbroarna over Sodertalje kanal ar en flaskhals som ger upphov tiU
trangsel och kobildning. Det ar dock orovackande att Trafikverket planerar en atgard
dar konsekvenserna och hanteringen av traflken pa strackan under byggdden kommer
att likaa situationen under brohaveriet 2016. Olyckan 2016 medforde stora storaingar
for trafiken i saval Sodertalje som for stora delar av Sodertorn. Vi har ocksa forstaelse
for att nodvandigt underhaU maste genomforas men kan samddigt konstatera att
samradsunderlaget inte ger nagra narmare beskrivningar om vilka underhallsatgarderna
ar eller nar i dd de behover genomforas for att garantera sakerheten pa broarna. Bade
breddningen for att oka kapacitet och underhaUsatgarderaa pa broarna ar bada
nodvandiga atgarder pa sikt, men de loser inte grundproblemet dvs sarbarheten med
att det bara finns en passage over Sodertalje kanal.

I samradsunderlaget redovisas inga atgarder som visar pa att trafiken under byggtiden
kommer hanteras pa anaorlunda satt an vad som skedde i samband med traflkolyckan
2016. Sodertornskoramunerna anser darfor att sarbarhetsfragan behover losas forst.
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Konsekvenser under byggtiden och faltforsoket
I samradsunderlaget saknas beskrivning av konsekvenserna for tra&ken under
byggskedet, vilket vi ser som en stor brist. Det finns en oro for att konsekvenserna for
trafiken kommer att Ukna, eUer bli varre an, de som uppstod under brohaveriet 2016
da trafikmangderna idag ar storre. Dessutom finns en risk att avstangningen denna
gang blir langre an 2016.

Sodertornskomniunerna ser dessutom med oro pa att Trafikverket kommer
genomfora ett faltforsok for art sfa-idera konsekvenserna av omledningen under
byggskedet. Att Trafikverket valt den ovanliga losningen att gora ett faltforsok visar pa
att Trafikverket forstar att konsekvenserna under byggskedet kommer att bli svara. Det
ar da anmarkningsvart art samradsunderlaget inte namner mer an att det kan bli
forsamrad framkomlighet periodvis under byggtiden.

Miljopaverkan
Traflkverket gor i samradsuaderlaget bedomningen att projektet inte medfor
betydande negadv nuljopaverkan, vilket vi ifragasatter. Forandringen av trafikflodena
till bl a Malarbron i centrala Sodertalje som blir foljden av avstangningarna kommer
paverka luftkvaUten negadvt. Halterna av NOx och PM10 pa bada sidor om
Malarbron overskrider gallande gransvarden redan med normal trafik. EU-
kommissionen driver i ett overtra.delsea.rende att Sverige i ett antal kommuner, dar
Sodertalje ar en av de utpekade, ska atgarda bristande luftkvalitet enligt dom i EU-
domstolen med hot om kraftfulla botesbelopp. Vi kan darfor konstatera att det inte ar
mojligt att genomfora projektet dar konsekvensen ar en okning av trafiken under
byggdden. Vi ifragasatter Trafikverkets val av influensomrade for vagplanen som inte
beror denna paverkan pa luftkvaUten.

Samordning av atgarder
Da det planeras flera stora atgarder pa strackan E4/E20 fran Sodertalje in mot
Stockhokn viU Sodertoraskommunerna patala vikten av samordniag for att minska
konsekvenserna for aUa som bor och verkar pa Sodertorn. Breddningen av
motorvagsbroarna maste, om den genomfors, samordnas med andra fysiska atgarder
som paverkar framkomligheten pa strackan som breddningen av Varbybroarna inom
projektet Tvarforbindelse Sodertorn, Forbifarten samt avea breddningea i Hallunda.

Samverkan under processen
Sodertornskommunerna kan konstatera att Trafikverket idendfierat behovet av dialog 1
kommande planskede med Sodertalje kommun, men aven dialog med Sodertorns-
kommunerna ar vikdg att etablera for att sakerstaUa bland annat den samordning med
andra stora investeringsprojekt pa Sodertorn som namns ovan da. detta projekt har
paverkan pa hela regionen under byggskedet.
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Beslut om att avge detta yttrande har fattats med stod av kommunstyrelsens
delegadonsordning.

Pa uppdrag av ovriga kommunstyrelsens ordforande i de atta Sodertornskommunerna
......^
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Boel Godner

Kommunstyrelsen ordforande i Sodertalje

For Sodertornskommunetna:

Ebba Osdin
Ordforande i kommunstyrelsen i Botkyrka

Meeri Wasberg
Ordforande i kommunstyrelsen i Haninge

Daniel Dronjak
Ordforande i kommunstyrelsen i Huddinge

Bob WaUberg
Ordforande i kommunstyrelsen i Nykvarn

Harry Bouveng
Ordforande i kommunstyrelsen i Nynashamn

Lennart Kalderen

Ordforande i kommunstyrelsen i Salem

Boel Godner

Ordforande i kommunstyrelsen i Sodertalje

Anita Mattsson

Ordforande i kommunstyrelsen 1 Tyreso
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