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Punkt 12a på dagordningen
Bilaga 7

Motion av Bengt Björkman (SD) om förbindelseled
Håbo kommun–Arlanda flygplats
Motionären Bengt Björkman (SD), Håbo kommun, föreslår
att utredningen om förbindelseled mellan trafikplats Draget i Håbo kommun och Arlanda
flygplats återupptas.
Styrelsen har gjort följande överväganden:
Mälardalsrådets uppgift är att vara forum för samverkan i strategiska frågor och skapa
förutsättningar för medlemmarna att agera samfällt. Genom Mälardalsrådets processer
eftersträvas konsensus i storregionala frågor, snarare än voteringar om enskilda objekt.
Förbindelserna mellan Håbo, Enköping och västra Mälardalen till Arlanda har utretts
tidigare. Trafikverket region Öst och region Stockholm initierade tillsammans med bland
annat Håbo kommun och Regionförbundet Uppsala län en åtgärdsvalsstudie som
genomfördes 2012-2013. Den övergripande slutsatsen från den var att eftersom
investeringar gjorts för E4, E18 och ska göras för väg 267, Rotebroleden, ger dessa vägar
sammantaget en snabbare och lämpligare resväg till och från Arlanda. Väg 263 och
angränsande vägar har klassats som sekundära förbindelser med viss regional funktion,
där den regionala funktionen delvis består i kollektivtrafiken mellan Bålsta och Arlanda.
Väg 263 går genom natur- och kulturbygder som också gör att mer omfattande
ombyggnader av vägen är svåra att genomföra och därmed kostsamma. De berörda länen
Region Stockholm och Region Uppsala har lämnat ett ställningstagande om behovet av
åtgärder. Länen har tillsammans med berörda kommuner möjlighet att driva frågorna om
åtgärdsbehov hos Trafikverkets för att följa upp den tidigare utredningens resultat.
En likalydande motion från motionären behandlades av Rådsmötet 2017. Styrelsen tackar
för motionärens inspel, men hänvisar fortsatt behandling av motionärens förslag till rätt
part i infrastrukturplaneringen. Samt att motion till Mälardalsrådets Rådsmöte i
huvudfallet sker från medlem (Stadgarna 9 §). Objekt med relevans för den storregionala
infrastruktur-utvecklingen kan framföras av Mälardalsrådets medlemmar i den pågående
En Bättre Sits-processen. I detta fall genom att något av länen eller kommunerna finner
de föreslagna infrastruktursatsningarna som prioriterade och för fram dessa till En Bättre
Sits. Länsplaneupprättaren i Region Uppsala har lämnat upplysningar vid beredningen.
Styrelsen föreslår rådsmötet besluta
att

anse motionen besvarad.
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