
 

                                                                                                                                                                  

_________________________________________________________________________________ 
FGS kansli Mobil 070-577 7019 Bg: 931-6761 
c/o Håkan Rosander www.fgs.nu  
Grävlingsvägen 25 info@fgs.nu  Org.nr: 813200-4592 
167 56 Bromma 
 

 

    Stockholm 2020-11-12 

Trafikverket 

Solna Strandväg 98 

172 90 Stockholm 

 

Kopia: Trafikkontoret, Stockholm Stad 

 

Angående Årstalänkens ombyggnad år 2020. 

Vi har fått information om att Årstalänken skall byggas om vilket omöjliggör trafik via Årstalänken 

och söderut på E4:an. I Årsta finns en av Stockholms viktigaste områden för livsmedelsförsörjningen 

till stockholmarna.  Det är ett område med cirka 200 företag med dagliga leveranser till och från 

området av stora och små lastbilar. Att tvinga denna trafik söderut på Åbyvägen och vidare genom 

Västberga företagsområde är ingen bra lösning, inte heller alternativet via Årstabergsvägen. Det är 

vägar med flera kritiska passager i områden som redan idag har kraftig trafik. Risken är också att flera 

bilar kommer att köra än längre söderut på Åbyvägen och sedan genom villaområdena i Brännkyrka 

vilket är ytterst olämpligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Alla dessa omvägar kommer dessutom att 

orsaka onödig tidsspillan för transportörerna. En annan av våra medlemmar, som också är berörd av 

denna omläggning är Västberga Företagsgrupp som ligger granne med Årsta Partihallar, och nu får 

ökad genomfartstrafik. 

Informationen om denna omläggning har kommit mycket sent. Vår medlem Samarbetsnämnden i 

Årsta Partihallar har inte fått tillfälle att yttra sig. Att höra sig för med dem det berör borde vara en 

naturlig åtgärd. Som det nu är kommer detta att genomföras. Vi har förstått att detta är ett försök 

under en begränsad tid och vi vill därför att det omedelbart skapas ett samarbete mellan 

Trafikverket, Samarbetsnämnden i Årsta Partihallar, Västberga Företagsgrupp och Trafikkontoret 

Stockholm Stad för att utvärdera försöket och hitta rimliga lösningar för den framtida trafiken. 

Vi i Företagsgrupperna Stockholm och våra tretton medlemmar i Stockholms företagsområden är 

också gärna delaktiga i denna process.  

Med vänlig hälsning 

 

Kent Andersson 

Ordförande i Företagsgrupperna Stockholm 
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