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Rolf Hedman

Svar på inkomna frågor Frestavägen, Båtmansvägen
Hej Rolf!
Svar på trafikgruppen frågor från mail 2018-10-15 nedan.
Frestavägen, sträckan mellan Solängsvägen och Gustavsbergsleden:
Projektarbeten pågår gällande utbyggnad av gång- och cykelväg längs hela
denna sträcka. Sollentuna kommun genomför breddning av gång- och
cykelstråket, förbättrad belysning samt ny beläggning av vägen. Korsningen
Frestavägen-Båtmansvägen kommer att höjas upp i samband med dessa
arbeten och befintlig trafiksignal kommer att utgå. Samordnat med
kommunens arbeten så genomför SEOM ledningsarbeten för VA längs
aktuell sträcka. Projektet pågår 2018-2019.
Gustavsbergsleden/Frestavägen:
Del av Gustavsbergsleden som ingår i projekt Väsjön kommer att utredas
inom ramen för ett planprogram som beräknas påbörjas under nästa år. För
resten av sträckan planeras inga åtgärder av Trafik- och fastighetskontoret. I
korsningen mellan Frestavägen och Gustavsbergsleden planeras ingen
accelerationssträcka från Gustavsbergsleden eller signalreglering av
korsning.
Införa 40 km/h på Frestavägen:
Under hösten 2018 kommer sträckan Gustavsbergsleden och kommungräns
Upplands Väsby att hastighetsregleras med 40 km/h. Sollentuna kommun
ser i samband med övriga arbeten för sträckan DanderydsvägenGustavsbergsleden över möjligheten att införa 40 km/h även för denna
vägsträcka för att få en säkrare trafikmiljö och enhetlighet över hela
Frestavägen.
Båtsmansvägen:
Beläggningsarbeten kommer att utföras på vägen under hösten 2018. I
samband med dessa arbeten kommer skador i efterfrågad trottoar att
åtgärdas.
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Övergångställe vid busshållplatsen vid Vaxmoraskolan:
Sollentuna kommun tar med sig denna synpunkt i det vidare arbetet med
säkrare trafikmiljö i anslutning till skolor. Under hösten 2018 pågår andra
åtgärder kring aktuell skola med trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Dokument “Säkra skolvägar“:
Sollentuna kommun har ett pågående projekt som arbetar med skolor inom
två utvalda kommundelar varje år benämnt Säkra skolvägar/Trygg i
trafiken. Projektet innebär medborgardialog med både boende och skolor för
att identifiera korsningspunkter och platser som behöver ses över och
genomgå trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Vaxmora har 2014 varit
involverade i detta arbete och under 2018 görs kompletterande åtgärder
kopplade till detta tidigare arbete.
Ansvariga trafikplanerare har tagit del av det dokument som tidigare
inlämnats från trafikgruppen. I dagsläget har vi beslutat att arbeta efter den
metodik som vi tidigare använt för detta projekt.

Med vänlig hälsning
Henrik Axelsson

