Socialdemokraternas svar
Anders Österberg
Hej alla ni i Tvärnit Södertörn.
Jag rekommenderar er att ta kontakt med Teres Lindberg som är vår gruppledare i
Trafikutskottet.
Bästa hälsningar
Anders

Teres Lindberg
Hej!
Tack för ert mail.
Stockholmsregionen är en av Europas snabbaste växande huvudstadsregioner. Detta
innebär att fler behöver samsas om den befintliga infrastrukturen. Detta gäller inte minst i
södra Stockholm där infrastrukturen länge varit eftersatt.
Tvärförbindelse Södertörn (väg 259) är ett viktigt projekt för att skapa en säkrare trafikmiljö
för alla trafikanter i Stockholm, inte minst för gående och cyklister. Väg 259 är en av länets
mest olycksdrabbade vägar. Framkomligheten är begränsad och det kan försena
utryckningsfordonvägen. Vägen är inte heller byggt för tung trafik, vilket försvårar för
godstransporter via sjövägen.
Projektet tvärförbindelse Södertörn syftar till att skapa ett nytt, säkrare och mer hållbart
trafikstråk. Cyklister och gångtrafikanter separeras från bil- och yrkestrafiken vilket kommer
att öka trafiksäkerheten. Trafikverket planerar även för att förenkla möjligheterna att byta
transportslag genom att bättre knyta samman cykel- och gångväg med kollektivtrafik. På så
sätt kan nya resvanor skapas och smidigare pendling genomföras.
En fjärdedel av vägen kommer att byggas under mark för att skydda viktig natur- och
kulturmark och Trafikverket planerar även för så kallade ekodukter.
Tvärförbindelse Södertörn kommer att bli en viktig förbindelse för att minska de långväga
lastbilstransporterna och avlasta den redan högt belastade väg- och järnvägsinfrastrukturen.
Detta kommer att ge positiva miljöeffekter då sjöfarten har mindre miljöutsläpp per enhet
gods än vägtransporter. Hamnen kommer att ha potential att hantera fem till åtta gånger så
mycket gods som gamla Frihamnen. Det regionala vägnätet kommer att avlastas, det gäller
till exempel den närliggande Södra Länken.

Genom tvärförbindelsen ges också möjligheter till bättre kollektivtrafik genom anpassade
trafiklösningar. Vi socialdemokrater ser positivt i möjligheterna att knyta samman södra och
norra Stockholm med den så kallande Stockholmsbågen. Genom att koppla samman ett så
kallad BRT-system, bus rapid transit, kan Stockholmsregionen få en snabbare och
effektivare kollektivtrafik vilket kan skapa nya resmöjligheter och minska biltrafiken.
Socialdemokraternas riksdagsgrupp, genom Teres Lindberg, S gruppledare i Trafikutskottet.

