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Genomförandebeslut: Gång- och cykelnät, grönytor och korsning 
vid simhall 

Sammanfattning 
Täby utvecklas med ökad handel, flera nya bostäder och arbetsplatser. Genomförandet av 
Täbys utveckling innebär att kapaciteten på delar av det befintliga vägnätet behöver förbättras. 
För att öka framkomligheten genomför samhällsutvecklingskontoret trafikanalyser för att 
identifiera och genomföra de åtgärder som ger bäst effekt både vad avser framkomlighet för 
bilister, kollektivtrafik, cyklister och gående.  
 
Trafikanalyser visar att det finns ett behov av att förbättra framkomligheten på Stora 
Marknadsvägen i anslutning till nya simhallen. Trafikåtgärderna bör utföras innan simhallen 
öppnar för besökare hösten 2022. I åtgärderna ingår att bredda Stora Marknadsvägen på del 
av sträckan mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen för att inrymma ytterligare ett körfält i 
riktning mot Bergtorpsvägen och att justera trafiksignalen för det nya körfältet. Det ingår 
också att bygga en ny busshållplats på Stora Marknadsvägen vid simhallen med anslutande 
gång- och cykelvägar. Projektet finns med i Verksamhetsplan 2021. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra projektet 
gång- och cykelnät, grönytor och korsning vid simhall. 

Ärendet 

Kommunfullmäktige fattade den 23 april 2019, § 36 genomförandebeslut för nybyggnation av 
en ny simhall. Kommunfullmäktige fattade även den 5 oktober 2020, § 188 
genomförandebeslut om att bygga en av planerade två gång- och cykeltunnlar i anslutning till 
simhallen. I det senare beslutet ingår att genomföra ytterligare trafikåtgärder eftersom 
analyser visar att det finns ett behov av att förbättra framkomligheten till den nya simhallen 
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som beräknas få upp till 1500 besökare per dag. Trafikåtgärderna bör utföras innan simhallen 
öppnar för besökare hösten 2022.  

 
 
 
I åtgärderna som föreslås ingår att bredda Stora Marknadsvägen på en sträcka av cirka 130 
meter mellan Kemistvägen och Bergtorpsvägen för att inrymma ytterligare ett körfält och att 
anpassa trafiksignalen för det nya körfältet. Det ingår också att bygga en ny busshållplats på 
Stora Marknadsvägen vid simhallen med anslutande gång- och cykelvägar. De nya gång- och 
cykelvägarna har en sammanlagd längd av cirka 120 meter.  

Ekonomiska aspekter 
Projektet finns med i verksamhetsplan 2021. 

 

Katarina Kämpe   Jenny Gibson 
Kommundirektör   Samhällsutvecklingschef
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