Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att minska genomfartstrafiken på Näsbyvägen
På morgonen kör många Täbybor på den romantiskt smala och slingriga
Näsbyvägen över Djursholms golfbana och vidare på Bråvallavägen,
Ösbyvägen och Vendevägen för att nå E18 vid Danderyds sjukhus.
Syftet är att undvika köerna på E 18 som i södergående riktning inte blir
trefilig förrän efter avfarten vid Danderydsvägen, en bit in i Danderyd.
På eftermiddagen uppstår samma fenomen, fast i motsatt riktning.
Denna trafik är olämplig på de smala vägarna i Danderyd och direkt
farlig för de talrika cykelpendlarna framför allt på Näsbyvägen, samt
för skolbarnen på väg till Ekebyskolan. Situationen lär inom de
närmaste åren ytterligare förvärras av Täbys vidlyftiga
exploateringsplaner. Inte minst i det närbelägna Näsbypark byggs det
för tillfället mycket.
Tekniska kontoret har som lösning på problemet tidigare föreslagit en
breddning av Näsbyvägen med skapandet av cykelbanor. Detta blir en
mycket kostsam lösning och löser inte heller problemet. Tvärtom
kommer en breddning av vägen och cykelbanor att inbjuda fler att ta
denna genvägI stället bör ett förbud för genomfartstrafik på Näsbyvägen införas.
Antingen permanent eller tidsbegränsat, i norrgående riktning 06:3009:30 och i södergående riktning 15:30-19:00 för alla utom cyklar.
Undantag görs för blåljusfordon och ersättningsbussar för
Roslagsbanans Näsbyparklinje.
Om genomfartsförbudet informeras lämpligen vid korsningen av
Näsbyvägen och Bråvallavägen för norrgående trafik och direkt vid
kommungränsen för södergående trafik. Vi får en enkel och billig
lösning som effektivt hindrar bilister från Täby att välja denna
överbelastade ”smitväg” genom Danderyd i stället för att köra E18
genom sin egen kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
uppdra till berörda organ att utreda möjligheten
att minska genomfartstrafiken på Näsbyvägen antingen genom att
införa ett permanent genomfartsförbud eller ett tidsbegränsat i
norrgående riktning 06:30-09:30 och i södergående riktning 15:3019:00 för alla utom cyklar.
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