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Svar på motion: Utred och förbered Täbys 
trafiksystem för Förbifart Stockholm 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utred och förbered Täbys 
trafiksystem för Förbifart Stockholm, inte föranleder några ytterligare åtgärder.  

Sammanfattning 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 
2020 konstaterat att Förbifart Stockholm kommer att få stor betydelse för 
trafiken i hela Storstockholm och då även för Täby. Motionären konstaterar att 
betydelsen av Norrortsleden och E4 kommer att öka för Täbys del och att 
tillgängligheten till Norrortsleden därför måste bli bättre. Motionären yrkar 
därför på att en utredning tillsätts med ambition att planera för projekt som 
förbinder Täbys trafiksystem för Förbifarten, detta i syfte att förbättra 
tillgängligheten till Norrortsleden. 

I Täby pågår ett arbete med att planera för projekt som förbereder Täbys 
trafiksystem för Förbifarten. Arbetet görs utifrån kommunens framkomlighets-
strategi och inom ramen för pågående stadsbyggnadsprojekt samt inom 
samhällsutvecklingskontorets löpande arbete. Även Trafikverket har föreslagit en 
rad konkreta åtgärder för att bland annat förbättra tillgänglighet och 
framkomlighet på Norrortsleden och omkringliggande delar.  

Ärendet 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 
2020 konstaterat att Förbifart Stockholm kommer att få stor betydelse för 
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trafiken i hela Storstockholm och då även för Täby. Motionären konstaterar 
vidare att betydelsen av Norrortsleden och E4 kommer att öka för Täbys del och 
att tillgängligheten till Norrortsleden därför måste bli bättre. Motionären har ett 
antal förslag på åtgärder som skulle kunna göra detta möjligt. Slutligen yrkar 
motionären därför på att en utredning tillsätts med ambition att planera för 
projekt som förbinder Täbys trafiksystem för Förbifarten, detta i syfte att 
förbättra tillgängligheten till Norrortsleden. 

Täbys arbete för förbättrad framkomlighet 
I Täby pågår ett arbete med att planera för projekt som förbereder Täbys 
trafiksystem för Förbifarten. Arbetet görs utifrån kommunens 
framkomlighetsstrategi1 och sker inom ramen för pågående stadsbyggnadsprojekt 
samt inom samhällsutvecklingskontorets löpande arbete.  

De stråk som har prioriterats under år 2020/2021 är Täbyvägen, Vikingavägen 
och Stora Marknadsvägen där utredning av åtgärder pågår eller är under 
uppstart. Dessa stråk är viktiga att upprätthålla en god framkomlighet på och 
utgör viktiga förbindelser till det regionala vägnätet, däribland Norrortsleden och 
Förbifart Stockholm. När dessa stråkstudier är klara tas åtgärdsprogram fram 
som beslutas innan åtgärder sedan genomförs.  

Åtgärder för förbättrad kapacitet och framkomlighet på Norrortsleden 
Trafikverket, som är väghållare för Norrortsleden, driver just nu en 
åtgärdsvalsstudie för Norrortsleden som syftar till att gemensamt med berörda 
aktörer, däribland Täby kommun, ta fram åtgärder för att förbättra såväl 
tillgänglighet, framkomlighet, miljö som buller i stråket. Analyser visar att 
Norrortsleden och det omkringliggande vägnätet behöver få ökad kapacitet inför 
öppnandet av Förbifart Stockholm, detta för att trafiksystemet ska fungera så 
som planerat och nå full effekt av förbindelsen.  

Trafikverket arbetar därför tillsammans med berörda aktörer och tar fram flera 
åtgärdspaket som syftar till att lösa de behov som finns på och omkring 
Norrortsleden. Ett större åtgärdspaket med en rad olika föreslagna åtgärder 
kommer att överlämnas till Region Stockholm som är länsplaneupprättare i 
Stockholms län. Ambitionen är att paketet sedan ska få finansiering genom 
länsplan med statliga medel. Ett förslag till reviderad länsplan kommer att 

 
1 Täby kommuns framkomlighetsstrategi (beslutades av kommunstyrelsen i februari 2021): 
https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2021/2021-02-
22/Handlingar/09.1%20Framkomlighetsstrategi.pdf  

https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2021/2021-02-22/Handlingar/09.1%20Framkomlighetsstrategi.pdf
https://doc.taby.se/handlingar/Kommunstyrelsen/2021/2021-02-22/Handlingar/09.1%20Framkomlighetsstrategi.pdf
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skickas ut på remiss i början av november 2021 och planen beräknas vara klar 
under år 2022. 

Ekonomiska överväganden 

Medel för stråkstudier har sedan ett par år tillbaka funnits med i kommunens 
verksamhetsplaner. Även i förslaget till verksamhetsplan för 2022 finns förslag 
på att avsätta medel för stråkstudier. Det bör dock betonas att det inte är 
kommunens utan statens ansvar att avsätta medel för åtgärder på det statliga 
vägnätet.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

- Motion, ”Utred och förbered Täbys trafiksystem för Förbifart 
Stockholm”, daterad den 14 december 2020 
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