Svar på interpellation om ny översiktsplan
Tack för interpellationen.
Utvecklingen av Bergshamra ligger för dörren i och med Bergshamrastrategin. Den tar ett
helhetsgrepp kring utvecklingen av stadsdelen och hittills har arbetet gått i rätt riktning.
Genom dialog med såväl boende och verksamma i stadsdelen som diverse analyser, har
arbetet påbörjats. Syftet är att förnya och utveckla Bergshamra, däribland se över
möjligheterna att läka den barriär som utgörs av E18. I strategin finns planer på att delvis
överdäcka Bergshamraleden som en tänkbar lösning till detta.
Jag delar uppfattningen att en överdäckning är positiv, för att minska såväl fragmenteringen
av området som att skapa bra förutsättningar för att kunna utveckla stadsdelen med nya
bostäder, kollektivtrafik förbättrad närservice med mera.
Svar på frågorna.
1. Hur går arbetet? När kommer samråd att ske?
Arbetet går bra. Det är gruppledarna i kommunstyrelsen som utgör styrgruppen och avsikten
är att samråd ska ske under våren.
2. Kommer överdäckning av Bergshamraleden finnas med som förslag i kommande
översiktsplan??
Bergshamrastrategin ligger till grund för det utvecklingsarbete som stadsdelen står inför och i
den planeras för en överdäckning. Denna kommer med största säkerhet även vara omnämnd i
översiktsplanen.
Solna 18 februari 2015

Pehr Granfalk (M)
Kommunstyrelsens ordförande

bergshamrapartiet
Solna kommunfullmäktiges sammanträde den 26 januari 2015
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk

INTERPELLATION om ny översiktsplan
Gällande översiktsplan för Solna antogs av kommunfullmäktige den 29/5 2006 och sträcker sig
till 2025. I den finns både tvärbana till Bergshamra och överdäckning av Bergshamraleden med.
E18 genom Bergshamra (Bergshamravägen) bör på sikt överdäckas då den utgör
en kraftig barriär som delar stadsdelen Bergshamra i två delar. (Citat från ÖP
2006)
På grund av ändrade planeringsförutsättningar har kommunstyrelsen i november 2013 beslutat
att ta fram en ny översiktsplan under år 2015. I uppdragets beskrivning finns överdäckning av
Bergshamraleden ej längre med, och i bifogad tidplan ser man att projektet är försenat.

Med bakgrund av ovanstående frågar jag


Hur går arbetet? När kommer samråd att ske?



Kommer överdäckning av Bergshamraleden finnas med som förslag i kommande
översiktsplan?
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