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Carl-Johan Bernelid
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av svar från Storstockholms Lokaltrafik
angående begäran om förslag till kontrollprogram
Ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 4 juni 2019 (§ 34) att ge miljöoch stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta in uppgifter från Storstockholms
Lokaltrafik (SL) om Roslagsbanan i Danderyds kommun. Förvaltningen
verkställde detta hösten 2019 genom skrivelse och upplysningsföreläggande
med frågor om SL:s verksamhet nu och i framtiden på Roslagsbanan.
Förvaltningen tog hjälp av Hellströms Advokatbyrå för att gå igenom de
svar som kommit in.
Vidare beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden den 20 oktober 2020 (§
46) att uppdra åt förvaltningen att med hjälp av Hellströms Advokatbyrå
utforma ett uppgifts- och/eller undersökningsföreläggande samt att arbeta
med inriktning att ett ändamålsenligt kontrollprogram tas fram för
Roslagsbanans verksamhet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom skrivelse den 21 januari 2021
berett SL och regionen tillfälle att yttra sig i frågan och därvid särskilt
begärt in ett förslag till kontrollprogram för trafiken, men även förslag till
förbättrande åtgärder för att motverka störningar från trafiken, redovisning
av rådande kunskapsläge i vissa särskilda frågor rörande den planerade
trafikökningens tillåtlighet enligt balken.
Svar från trafikförvaltningen i Region Stockholm (trafikförvaltningen)
inkom den 28 maj 2021. Miljö- och stadsbyggnadskontoret har låtit
Hellströms Advokatbyrå granska svaret och bett dem redovisa vad SL har
besvarat och vad de inte har svarat på och ge nämnden råd om möjliga
handlingsvägar.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen och lägger
redovisningen till handlingarna.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning
Miljö- och stadsbyggnadskontoret konstaterar att SL och regionens
planering för ökad trafik på Roslagsbanan är oroande. Nämnden har genom
en skrivelse i januari 2021 berett SL och regionen tillfälle att yttra sig i
frågan och därvid särskilt begärt in ett förslag till kontrollprogram för
trafiken, men även förslag till förbättrande åtgärder för att motverka
störningar från trafiken, redovisning av rådande kunskapsläge i vissa
särskilda frågor rörande den planerade trafikökningens tillåtlighet enligt
balken.
I egenskap av verksamhetsutövare har SL och regionen – oavsett rådande
entreprenad- och leverantörsförhållanden – att iaktta den begränsning av
trafikverksamheten på Roslagsbanan och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att trafiken medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det åligger också
SL och regionen att lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande
åtgärder om nämnden begär det.
Nämnden kan konstatera att dess begäran enligt 26 kap. 19 § miljöbalken
om ett kontrollprogram för trafikökning på Roslagsbanan inte har
efterkommits. Vidare konstateras att det råder kunskapsbrist i frågan om
möjligheter till och konsekvenser av begränsningar i trafiken på banan med
avseende på turtäthet, tåghastigheter, natt-, helg- och rusningstrafik och/eller
andra effektiva lösningar.
I brist på detta kunskapsunderlag, som trafikförvaltningen väntats
tillhandahålla, kan det fortfarande inte med någon säkerhet förutses i vad
mån den planerade trafikökningen på Roslagsbanan är miljörättsligt tillåtlig.
Det finns tillräckliga skäl och osäkerheter för att fortsätta planarbetena som
pågår eller ska påbörjas vare sig på regional eller kommunal nivå.
Nämnden bör uppmärksamma kommunstyrelsen och byggnadsnämnden på
dessa förhållanden då frågan om fortsatt planering för höghastighetståg och
ökad turtäthet på Roslagsbanan efter inträffade samhällsförändringar kan
behöva ges ny belysning.
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Bygg- och miljödirektör

Miljöchef

Bilagor:
- Begäran om förslag till kontrollprogram 2021-01-21
- Trafikförvaltningens svar på begäran om förslag till kontrollprogram från
miljö- och hälsoskyddsnämnden i Danderyds kommun (inkom 2021-05-28)
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