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Bygg om Enhagsleden och trafikplats Roslags-Näsby till en fungerande enhet

Trafikplats Roslags-Näsby har nyligen byggts om för stora pengar. Enbart Täby kommun har satsat
142 miljoner.
Femtio år efter högertrafikomläggningen så skulle centrala Täby äntligen få en fungerande
trafikplats. Tyvärr blev resultatet en stor besvikelse för många. Förbindelserna med TäbyCentrumområdet har blivit bättre. Men den viktiga förbindelsen med västra Täby har i stort sett inte
förbättrats alls. Rödljusen lyser lika ilsket röda som de alltid har gjort. Irritation, tidsspillan, slöseri
med bränsle och dålig miljö från extra avgasutsläpp och bromsdamm blir resultatet.
Tyvärr begränsar sig inte problemen till själva trafikplatsen. Enhagsvägen och dess förlängning
Centralvägen har obegripligt nog ganska nyligen försetts med flera farthinder vilket omöjliggör
uppehållandet av den skyltade hastigheten. I tät trafik skapar detta dessutom köbildningar.
Enhagsvägen är en livsviktig förbindelselänk för västra och södra Täby. Den utgör också en viktig
avlastning för Enebybergsvägen vilket Danderyds kommun vill se. Att förbindelsen ut till E18 får vara
så här usel när mycket stora pengar har lagts på en ny trafikplats får anses vara en skandal och är ett
tydligt tecken på den tyvärr undermåliga trafikplaneringen i Täby.
Trafikljusen vid Roslags-Näsby måste tas bort och en hinderfri väg ut till E18 från Täbyvägen skapas.
Farthindren måste snarast avlägsnas. Trafiksäkerheten får, om det anses nödvändigt, skötas genom
att anlägga tunnlar eller genom omlokalisering av verksamheter. På sikt bör hela stråket
Enhagsvägen-Centralvägen göras om till en led, Enhagsleden, där även rondellen vid korsningen mot
Stockholmsvägen byggs bort.
Det är hög tid att Täbyborna får se verkliga förbättringar i framkomligheten. Det här blir ännu
viktigare om den nu pågående mycket höga utbyggnadstakten fortsätter.
Vi yrkar på att:

Hindren och trafikljusen längs Enhagsvägen och Centralvägen snarast byggs bort. På sikt vill vi se
en obruten Enhagsled från Täbyvägen till E18, lämpligen skyltad med hastigheten 70 km/h.
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