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Motion om att utreda en överdäckning
av E4:an genom Sollentuna
E4:an - en av Sveriges mest trafikerade vägar - skär rakt igenom Sollentuna. Över 100 000
bilar passerar varje dygn. Motorvägen är en viktig länk både i regionen och mellan norra och
södra Sverige, men trafiken skapar buller och partiklar som påverkar människors hälsa.
Sollentunabornas hälsa.
Trafikbuller gör att människor får högt blodtryck och partiklar bidrar varje år till att cirka 430
personer i Stockholms län dör i förtid. I Sollentuna, utmed E4:an, överskrids gränsvärdena för
partiklar. Hundratals personer bor där gränsvärdena överskrids och 21 av Sollentunas skolor
och förskolor ligger i partikelutsatta områden. Det är extra allvarligt eftersom barns lungor är
särskilt känsliga för partiklar.
Sverige har dömts i EU-domstolen för att gränsvärdena för partiklar överskrids. Trots försök
att hitta åtgärder har man inte lyckats finna en lösning som gör att utsläppen kan minskas till
lagliga nivåer längs E4:an i Sollentuna. Det är inte hållbart.
Problemen med E4:ans sträckning genom kommunen är dock inte bara miljö- och
hälsorelaterade. Den bristande luftkvaliteten och det buller som orsakas av Europavägen
påverkar också värdet på de fastigheter som finns i närheten. Dessutom tar vägbanan stor plats
i anspråk, i synnerhet som ljud och föroreningar försvårar nybyggnationer i området. Vägen
utgör också en barriär och ett sår mitt i den regional stadskärna Kista-Helenelund.
Sollentunacentern menar att det finns goda skäl däcka över E4:an mellan Helenelunds
centrum och Häggviks trafikplats. Allt för att de som bor vägg i vägg med vägen ska få en
bättre livsmiljö och en trivsammare granne än motorvägen. En överdäckning skulle dessutom
kunna läka det sår som motorvägen utgör och skapa helt nya möjligheter till utveckling.
För att illustrera våra tankar har vi som bekant tagit fram en visionsskiss för hur en
överdäckning kan se ut. Denna bör dock inte ses som ett färdigt förslag. Det finns goda skäl
att samverka med grankommuner, länsstyrelsen, statliga myndigheter och alla upptänkliga
intressenter för att få till en verkligt bra lösning på de stora problem som E4:an innebär. Just
därför är en grundlig utredning av frågan som v i ser det helt nödvändig. En utredning som tar
upp alla relevanta aspekter på en framtida överdäckning, inte minst när det kommer till att
åstadkomma en så kostnadseffektiv lösning som möjligt. Exempelvis kan nybyggnation,
tillsammans med statliga och Europeiska stöd göra projektet mycket intressant. Särskilt mot
bakgrund av vad det kan tänkas betyda för de befintliga fastighetsägarna, samt för folkhälsan i
området.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag:
att

Sollentuna kommun, i linje med vad som uttryckts i motionen, snarast tar
initiativ till en fullödig utredning av en Överdäckning av E4:an mellan
Helenelund och Kista,
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man i samband med utredningen ska föra diskussioner och om möjligt involvera
andra relevanta intressenter såsom Stockholms stad, länsstyrelsen, Trafikverket
med flera,
extern finansiering samt förändringar i markens värde beaktas i samband med
utredningen, samt
pågående utredningar om utvecklingen av Helenelund inlemmas i arbetet.
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