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Inledning
Sammanfattning
Inkomna synpunkter

Genomförda revideringar

Utställningsutlåtandets struktur

Den fördjupade översiktsplanen för Täby
stadskärna har varit på utställning under
perioden 17 december 2018 - 3 mars 2019.
Under denna period har det varit möjligt
för privatpersoner, remissinstanser,
grannkommuner, företag, m.fl. att lämna
synpunkter på förslaget för att kommunen
sedan ska kunna revidera planförslaget och
förbättra det. Totalt inkom 77 st yttranden.

Efter utställningen har vissa revideringar och
förtydliganden gjorts, främst med hänsyn till
inkomna yttranden. Planens inriktning om att
möjliggöra för 17 000 nya bostäder och
15 000 nya arbetstillfällen har reviderats.
Istället beskrivs det nu att planen möjliggör
för utveckling av majoriteten av de 16 200
bostäder som kommunen ska uppföra enligt
Sverigeförhandlingen, samt att Täby år 2040
ska erbjuda 40 000 arbetstillfällen.

I detta utlåtande sammanfattas och
kommenteras de synpunkter som inkommit till
kommunen under utställningstiden. Utlåtandet
sammandattar även de revideringar som
genomförts.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att
remissinstanserna är positiva till den utvecklig
som kommunen föreslår i och med planen.
I flera yttranden lyfts däremot utmaningar
kopplade till trafiken, miljökvalitetsnormer,
teknisk försörjning, etc.
Den mest förekommande frågan bland
yttrandena från privatpersoner är trafiken,
mer specifikt ökad biltrafik på kommunens
vägar och kollektiva förbindelser både inom
kommunen, men även till andra kommuner.
Många privatpersoner hade även synpunkter på
grönstrukturen och hur ny stadsbebyggelse bör
anpassas till befintlig villabebyggelse. Generellt
finns även frågetecken kring syftet med den
omfattande utveckling som planen möjliggör i
centrala Täby.

De genomförda revideringarna utgörs främst
av förtydliganden i texter men även vissa kartor
har förändrats. Flera kapitel har kompletterats
med hänvisning till Arkitekturprogrammet
och de värden som stadskärnan skapar för
befintliga Täbybor.
Vissa redaktionella revideringar har även
genomförts.

För remissinstanser, företag, föreningar,
etc. redovisas en sammanfattning av det
inkomna yttrandet följt av kommentarer
från kommunen. Privatpersoners yttranden
sammanfattas utifrån strategisk karaktär och
omfattar de frågor som varit återkommande
i yttrandena. Det görs i syfte att underlätta
läsbarheten i dokumentet. Detta innebär
följaktligen att alla synpunkter från privatpersoner inte redovisas och besvaras.

UTSTÄLLNINGSSPROCESSEN:
Utställningstid: 2018-12-17 - 2019-03-03
Öppna hus: 2 st i Täby kommunhus
Inkomna yttranden: 77 st
Yttranden från privatpersoner: 50 st
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Inledning
Utställningsprocesen
Beskrivning av utställningsprocessen
För att upplysa om utställningen av den
fördjupade översiktsplanen för Täby stadskärna
genomfördes följande kommunikationsinsatser
under vintern 2018/2019:
• Annonsering i Mitt i Täby och Täby Nyheter
vid två separata tillfällen

Under utställningen har även en monter
funnits i kommunhuset där planförslagets
övergripande mål och vissa kartor
presenterades. Det gick att lämna synpunkter
via iPads i montern.
I syfte att informera om planförslaget
genomfördes följande möten:

• Annonsering på Facebook och Instagram
• Kampanjsida och webbnyhet på
Täby kommuns hemsida under hela
utställningsprocessen
• Kortfilm på Linkedin och Facebook som
beskrev planförslagets innehåll och hur man
lämnar synpunkte
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen
för Täby stadskärna tillsammans med
tillhörande utredningar har funnits tillgängliga
i digital version på kommunens hemsida
www.taby.se/2050 där invånarna dessutom
haft möjlighet att lämna synpunkter i ett
webbformulär.
På hemsidan har även samrådsredogörelsen
funnits tillgänglig, i vilken inkomna synpunkter
under samrådet har funnits sammanfattade.

Monter med planförslaget i kommunhuset

• Öppet hus i Täby kommunhus, 16 januar
• Öppet hus i Täby kommunhus, 11 februari
• Informationsmöte med Unibail-RodamcoWestfield om Gustaf Bergs vägs förlängning
• Informationsmöten med berörda
bostadsrättsföreningar om Gustaf Bergs väg

Inledning
Revideringar efter utställning
Ändringar i kartor och diagram

Ändringar i texter

• Markanvändningskartan har kompletterats
med yta för hänsyn till riksintresset E18, nya/
befintliga stråk för stombuss och symbol för
bussterminalen.

• Inledningen har kompletterats med
förklaring kring varför Täby behöver
utvecklas och vilka värden detta skapar för
ny och befintliga Täbybor.

• Enhagens verksamhetsområde har getts
markanvändningen ”Verksamheter
(under utredning)”. Detta innebär att
området behöver utredas vidare i ett större
sammanhang vad gäller kommunens framtida
behov av ytor och lägen för verksamheter.
Området föreslås dock fortsättningsvis ingå
i stadskärnan med hänsyn till att det är
viktigt att på lång sikt möjliggöra framtida
kollektivtrafik längs Enhagsvägen.

• Tidigare texter om 17 000 nya bostäder
och 15 000 nya arbetstillfällen har
omformulerats. Istället lyfts det att planen
möjliggör för utveckling av majoriteten
av de 16 200 bostäder som Täby åtagit sig
att uppföra enligt Sverigeförhandlingen,
samt att Täby år 2040 ska erbjuda 40 000
arbetstillfällen.

• Kollektivtrafikkartan har kompletterats
med nya och befintliga stråk för stombuss.
Befintlig bussterminal finns nu markerad.
Busstråk i Täby Park och Nytorp har
justerats.
• Stadsstråk längs Stockholmsvägens västra del
har utgått från Markanvändningskartan och
Viktiga stråk för gående.
• En ny karta, Aktsamhetsområden för ras och
skred, har tillkommit i kapitlet Geoteknik.
• Bullerkartan har uppdaterats.

• Hänvisning till kommunens nyligen antagna
Arkitekturprogram för Täbys regionala
stadskärna Täby centrum - Arninge har lagts
in i kapitlena Inledning, Markanvändning
och Kulturmiljö.
• Roslagsbanan hänvisas till som riksintresse
för kommunikation.
• Resonemang från kommunens nyligen
antagna Näringslivsstrategi har inkorporerats i kapitlet Arbete och Näringsliv.
• Ett nytt kapitel, Digitaliserings möjligheter,
har tillkommit.

• Flera revideringar har gjorts under kapitlet
Teknisk försörjning i beskrivningen av
grund- och ytvattenförekomsterna.
• Kapitlet Geoteknik har kompletterats med
informtion kopplat till den nya kartan för
aktsamhetsområden.
• Kapitlet Risk och säkerhet har reviderats
i texter gällande drivmedelsstationernas
omlokalisering samt bussdepån på
Kemistvägen.
• Kapitlet Trafikanalyser har kompletterats
med jämförelser mellan kommunens
2050-scenario och Trafikverkets
2040-scenario.
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Utställningsyttranden
Inkomna yttranden
Nedan och till höger redovisas vilka som
har yttrat sig under utställningen, samt vad
synpunkterna i yttrandena har handlat om.
•

Vilka har yttrat sig?
Remissinstans:			
Statliga och regionala aktörer
Förbund och kommunala nämnder
Politiska partier			
Föreningar och organisationer
Företag				
Grannkommuner			

Antal:
9
2
2
7
4
2

Övrigt:
Privatpersoner			

50

Totalt:				

77

Vad har yttrandena handlat om?

Utställningsyttranden
Statliga och regionala aktörer
De statliga och regionala aktörerna som yttrat
sig under utställningen är:
•

Försvarsmakten

•

Länsstyrelsen Stockholm

•

Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap

•

Sjöfartsverket

•

Svenska Kraftnät

•

Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor

•

Trafikverket

•

Tillväxt- och
regionplaneförvaltningen

•

Trafikförvaltningen

FÖRSVARSMAKTEN
Försvarsmakten har inget att erinra.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.

Vad har yttrandena från de statliga och regionala aktörerena handlat om?

LÄNSSTYRELSEN STOCKHOLM
Allmänna synpunkter:
Länsstyrelsen stödjer kommunens ambition att
omvandla området till ett regionalt centrum
för Stockholms nordostkommuner med ett
stort tillskott av bostäder och arbetsplatser
i kollektivtrafiknära lägen. Den höga
exploateringsnivå som planen innebär kommer
att kräva ett ambitiöst arbete i den fortsatta
planeringen för att säkra en god livsmiljö.

Länsstyrelsen anser att fördjupningen av
översiktsplanen skapar goda förutsättningar
för detta arbete. Dock finns behov av ett antal
förtydliganden, vilka redogörs för nedan.
Riksintressen:
Länsstyrelsen anser att det område som
på markanvändningskartan redovisas som
”mark för trafikändamål” bör omfatta marken
längs hela E18 inom planområdet, samt längs
ramperna till trafikplatserna. Vidare uttrycks
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att markanvändningskartan bör justeras för
att illustrera rekommenderat säkerhetsavstånd
på 40 meter från vägkant på E18. Det bör
även framgå av planen att Trafikverket har
ett behov av en byggnadsfri zon på 35 meter
till motorvägen och 25 meter till ramper. Vad
gäller Roslagsbanan så uttrycker Länsstyrelsen
att det är viktigt att beakta behovet av utrymme
för åtgärder kopplade till en stärkt kapacitet
i den fortsatta planeringen. Länsstyrelsen
hänvisar till preciseringen av Roslagsbanan
som publicerades av Trafikverket år 2015 för
utförligare information.
Slutligen vill Länsstyrelsen informera om att
detaljplaner som möjliggör nya byggnader
och objekt med en totalhöjd på 20 meter
eller mer (över marknivå), ska remitteras till
Trafikverket, Luftfartsverket samt Swedavia.
Om detaljplanen medger byggnader och objekt
med en totalhöjd på 45 meter eller mer (över
marknivå) ska även Försvarsmakten remitteras.
Länsstyrelsen har tagit fram en vägledning
kring hur planering av höga byggnader kan
ske, Planering av höga byggnader och objekt,
Faktablad 2017:9.
Kommunens kommentar:
Markanvändningskartan har kompletterats
med skrafferad yta för ”Hänsyn” längs
E18, inkl. påfartsramperna. Texten har

kompletterats med förklaring av den nya
kategorin.
Hänvisning till ”Preciseringen av riksintresset
Roslagsbanan” har gjorts i kapitlet Regionala
och statliga intressen.
Övriga synpunkter är noterade.
Miljökvalitetsnormer för vatten:
Länsstyrelsen anser även att dagvattenutredningen som tagits fram, och som visar
på behovet av gemensamma åtgärder för
dagvatten inom planområdet, är väl genomförd.
Dock anser de ett förtydligande över vilken
påverkan den föreslagna exploateringens ger
på övriga berörda vattenförekomster, förutom
grundvattenförekomsten Täby-Danderyd
och kustvattenförekomsten Stora Värtan.
Vidare önskar Länsstyrelsen att kommunen
bör förtydliga hur grundvattenförekomsten
påverkas kvantitativt, särskilt i det fall inte
tillräckligt med vatten matas in på grund av
restriktioner i infiltrationen. Slutligen vill
Länsstyrelsen framhålla att Stora Värtans
ekologiska status är ”måttlig”, vilket framgår av
VISS.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Teknisk försörjning” har
kompletterats med resonemang påverkan

på vattenförekomster till följd av föreslagen
exploatering enligt planförslaget. Kapitlet har
även kompletterats med resonemang kring
den kvantitativa påverkan som planförslaget
har på grundvattenförekomsten.
Under kapitlet ”Teknisk försörjning” beskrivs
att Stora Värtans status enligt VISS är
måttlig. I samma kapitel har det utvecklats att
kommunens egna provtagningar inom ramen
för lokalt åtgärdsprogram för ytvatten pekar
på att Stora Värtans ekologiska status är dålig
och ej uppnår god kemisk status.
Miljökvalitetsnormer för luft:
Länsstyrelsen lyfter att det är av stor vikt
att de riktlinjer som presenteras i planen
följs och att kommunen vid behov tar fram
luftkvalitetsunderlag vid detaljplanering för att
miljökvalitetsnormerna för luft inte överskrids.
Detta gäller särskilt vid de större vägarna så
som E18 och Bergtorpsvägen.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Luft” har kompletterats med hänvisningar till nationella miljömålet Frisk luft.
Risker med transporter av farligt gods:
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens
ambition att arbeta långsiktigt med att
omlokalisera miljö- och hälsostörande

Utställningsyttranden

verksamheter. Länsstyrelsen saknar dock en
redogörelse för hur kommunen ska hantera en
situation där det visar sig att det inte går att
omlokalisera t.ex. en drivmedelsstation.
Trafikverket framhåller att de generellt inte
tillåter anslutningar vid trafikplatser och att
kommunen därför kan behöva analysera andra
anslutningslösningar än de som presenteras
i utställningsförslaget. Slutligen lyfter
Länsstyrelsen att det i kapitlet ”Godstrafik
och leveranser” bör tydliggöras i riktlinjerna
att analyser av transporter av farligt gods bör
inkluderas i detaljplanering.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Risk och säkerhet” har kompletterats
med resonemang kring hur kommunens ska
hantera ny bebyggelse om de sekundära
lederna för farligt gods ej avklassificeras.
Kapitlet har även kompletterats med text som
beskriver att nya drivmedelstationer kommer
utredas i detalj med tillhörande trafikanalyser
samt att andra platser kan bli aktuella att
utreda.
Kapitlet ”Godstrafik och leveranser har
kompletterats med hänvisning till behov av
riskanalys vid planläggning invid transportled för farligt gods.

Geotekniska säkerhetsrisker:
Länsstyrelsen har noterat att det i
utställningsförslaget inte identifierats några
områden inom stadskärnan med potentiell risk
för ras, skred eller erosion, med hänvisning
till kommunens klimatanpassningsplan från
2016. Länsstyrelsen rekommenderar dock att
kommunen i planen identifierar områden med
en ökad risk för ras eller skred, samt förtydligar
vad som har utretts i klimatanpassningsplanen
och vad som kan behöva utredas i ett senare
skede för att identifiera riskområden.

SJÖFARTSVERKET

Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Geoteknik” har kompletterats med
ny karta för risk för ras och skred samt
tillhörande förklarande text.

Svenska kraftnät vill lyfta att etablering av
storskalig elintensiv verksamhet ställer krav på
elnätsstrukturen i regionen och att det därför
kan behövas investeringar för att möjliggöra
ytterligare uttag av el från stamnätet. Den
planerade förändringen ska i ett så tidigt
skede som möjligt anmälas till Svenska
kraftnät för att Svenska kraftnät i egenskap
av elberedskapsmyndighet ska kunna vidta de
åtgärder som krävs för att säkerställa en robust
elförsörjning i Sverige.

MSB (MYNDIGHETEN FÖR
SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP
MSB har inget att erinra.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.

Mot bakgrund av att förslaget inte berör
område för sjötrafik avstår Sjöfartsverket från
att lämna yttrande.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.

SVENSKA KRAFTNÄT

Kommunens kommentar:
Förtydligande har gjorts i kapitlet ”Energi”.
Vid planering av ny stadsbebyggelse ska det
i tidigt skede kommuniceras uppgifter till
lokala ledningsnätsägaren vilket behov som
förväntas uppstå för att denna ska kunna
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dimensionera elnätet. Planering av större
elintensiva verksamheteter ska även anmälas
till nationella ledningsnätsägare.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH
HÄLSOSKYDDSKONTOR
Allmänt:
Kontoret konstaterar att många frågor som
kontoret bevakar har behandlats på ett
tillfredsställande sätt i planförslaget. Dock
kvarstår vissa frågor:
• Riktlinjer saknas angående att blanda
bostäder och verksamheter. Kontoret anser
att det kan finnas risk för att störningar
uppstår när bostäder och verksamheter
byggs/etableras i nära anslutning till
varandra. Frågan bör beaktas i planeringen.
• I den fördjupade översiktsplanen anges att
fyllnadsmassor kan innehålla föroreningar.
Kontoret vill påpeka att även annan
mark kan vara förorenad efter tidigare
verksamheter på platsen.
Kommunens kommentar:
I detaljplaneskedet eller planprogramskedet
utreds alltid markens lämplighet för olika

ändamål. Störande verksamheter kommer ej
blandas med bostäder.
I kapitlet Giftfri miljö har det förtydligats
att det framförallt i befintliga
verksamhetsområden kan finnas potentiellt
förorenade områden kopplat till tidigare
verksamheter.

TRAFIKVERKET
Allmänna synpunkter:
Trafikverket framhåller att planförslaget
redogör på ett i huvudsak överblickbart
och väl genomtänkt vis kommunens syn
på stadskärnans långsiktiga utveckling.
Trafikverket önskar särskilt framhålla
kommunens föredömliga fokus på hållbara
trafikslag och arbetet med att sänka p-talen i
kollektivtrafiknära lägen.
Avstånd till statlig infrastruktur:
Trafikverket lyfter att markanvändningskartan
behöver justeras för att säkerställa rekommenderade byggnadsfria zoner längs med hela
E18; 35 meter till motorvägen samt 25 meter
till ramper. Vidare efterfrågar Trafikverket
en dialog med kommunen i alla kommande
detaljplaner inom vägens närområde.

Kommunens kommentar:
Markanvändningskartan har kompletterats
med skrafferad yta för ”Hänsyn” längs
E18, inkl. påfartsramperna. Texten har
kompletterats med förklaring av den nya
kategorin.
Övriga synpunkter noterade.
Trafikalstring och framkomlighet
Trafikverket understryker vikten av att
tillskottet av ny trafik i möjligaste mån
omhändertas inom det lokala vägnätet och att
kommunen planerar för mobilitetslösningar
som inte förutsätter ett ökat bilanvändande.
Trafikverket anser att det i tidigt skede i varje
planprocess skall tas fram trafikanalyser
som visar att planens trafikalstring inte leder
till köproblematik på det statliga vägnätet. I
synnerhet bör trafik av lokal karaktär mellan de
två trafikplatserna inom planområdet undvikas.
Vidare lyfts att det i modelleringen i underlaget
inte redovisas huruvida den förhåller sig till
Trafikverkets nationella basprognos för 2040,
vilket är en förutsättning för att bedöma behov
och brister på det statliga vägnätet.

Kommunens kommentar:

Utställningsyttranden

I kapitlet ” Gator för fordonstrafik” beskrivs
att trafikanalyser ska genomföras initialt i
varje nytt stadsbyggnadsprojekt.
Kapitlet ”Genomförande och konsekvenser”
har kompletterats med resultat från WSP:s
trafikanalyser som visar att den lokala
trafiken mellan Roslags Näsby trafikplats
och Viggbyholms trafikplats endast utgör
1,6 % av det totala dygnsflödet. Kapitlet har
även kompletterats med jämförelser mellan
2040 och 2050-scenariot, utifrån WSP:s
trafikanalyser.
Drivmedelstationer längs E18
Trafikverket framhåller att det primära syftet
med trafikplatser är att koppla samman och
fördela trafikrörelser längs två vägar. Utifrån
denna funktion, där framkomlighet är central,
kan det vara olämpligt med direktanslutningar
till verksamheter inom trafikplatsens
närområde, vilket medför att det kan krävas
andra lokaliseringar av drivmedelsstationer
än de som föreslås i utställningsversionen.
Kommunens kommentar:
Kapitlet” Risk och säkerhet” har kompletterats
med att trafikanalyser behöver genomföras
för att utreda lämpligheten i de föreslagna
platserna, samt att fler platser kan behöva
utredas för drivmedelstationer.
Hälso- och miljöfrågor:

Trafikverket vill upplysa om att E18 kan
komma få höjd hastighetsgräns till 100 km/h
och det är viktigt att framtida planunderlag
utgår ifrån dessa hastighetsförutsättningar.
Vidare lyfter de att målsättningen
för luftkvalitet, utöver de nationella
miljökvalitetsnormerna (MKN), bör ta sin
utgång i ett uppfyllande av miljökvalitetsmålet
för Frisk luft, som i enlighet med riksdagsbeslut
ska vara uppnått år 2020.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Luft” har kompletterats med
hänvisning till miljökvalitetsmålet Frisk luft.
Passager över/under E18:
Trafikverket ser positivt på kommunens arbete
med att minska motorvägens barriäreffekt men
understryker att de föreslagna passagernas
lämplighet behöver granskas utifrån ett flertal
perspektiv, däribland trafikpåverkan och
inverkan på E18. Ombyggnad av väg eller
åtgärder inom vägområdet behöver diskuteras
närmare med Trafikverket.
Kommunens kommentar:
I framtida utredningsarbete kopplat till
nya passager över/under E18 kommer
Täby kommun eftersträva en tät dialog
med Trafikverket. Förtydligande om detta
har gjorts i kapitlet ”Regionala och statliga

intressen”.
Planera åtgärder och studier
I upplysningssyfte lyfter Trafikverket att:
• I syfte att förbättra trafiksäkerheten för
kollektivtrafik på E18 planerar Trafikverket
att trimma vägen så att kollektivtrafiken
får eget körfält i båda körriktningar från
trafikplats Danderyds kyrka till trafikplats
Arninge. Åtgärden planeras att utföras inom
befintligt vägområde.
• Trafikverket genomför tillsammans med
trafikförvaltningen och berörda kommuner
en åtgärdsvalsstudie för förbättrad
framkomlighet i stomlinjenätet, där en av
de sträckningar som studeras är kopplingen
mellan Täby C/Arninge och Sollentuna C.
Under 2019 kommer det även påbörjas
åtgärdsvalsstudier för väg 264 Arningeleden
och väg 265 Norrortsleden.
Kommunens kommentar:
Informationen är noterad.
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TILLVÄXT OCH
REGIONPLANEFÖRVALTNINGEN (TRF)
Allmänna synpunkter:
TRF är sammanfattningsvis positiv till Täby
kommuns förslag till fördjupad översiktsplan
för Täby stadskärna 2050 och välkomnar att
Täby kommun vill vara med och bidra till
att ta ansvar för de mål och utmaningar som
Stockholmsregionen står inför.
Digitalisering:
TRF anser att deras synpunkt från samrådet
om behovet av att utveckla planförslagets
skrivningar om digitalisering inte har tagits
omhand i tillräcklig utsträckning och att detta
bör beaktas i det slutgiltiga fastställandet av
planen.
Kommunens kommentar:
Planförslaget har kompletterats under
Allmänna intressen med ett nytt
kapitel: ”Digitaliseringens möjligheter”
som främst baseras på kommunens
digitaliseringsprogram som antogs 2018.
Regional bebyggelseutveckling
och markanvändning:
TRF anser att det är positivt att planförslaget
har utvecklat beskrivningen av Täby

stadskärnas roll och funktion samt att
kommunen utvecklat beskrivningen och
relationen mellan Täby stadskärna och
Arninge.

samt de transporter de genererar är en
viktig mellankommunal och delregional
samordningsfråga, vilket bör synliggöras i
planförslaget.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.

Kommunens kommentar:
Kommunen arbetar med en rutin för hållbart
byggande och planering, vilket nämns
under kapitlet Begränsad klimatpåverkan.
Rutinen beräknas antas under 2019, detta har
tydliggjorts.

Regionalt näringsliv och service
TRF välkomnar att utställningsförslaget
har utvecklat tydliga beskrivningar för hur
kommunen ska arbeta för att attrahera ett
mer kunskapsintensivt näringsliv samt att
kommunen i utställningsförslaget tydliggjort
ambitionen att lägga offentlig service i
strategiska lägen nära kapacitetsstark
kollektivtrafik.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.
Tekniska försörjningsystem
TRF anser att planförslaget saknar styrande
riktlinjer för hållbart byggande samt att det
behövs en mer detaljerad beskrivning vad
gäller utbyggnad av VA-system och fjärrvärme
samt att en dagvattenutredning behöver tas
fram för att utveckla strategier och riktlinjer.
Vidare vill TRF uppmärksamma kommunen
på att masshantering och täktverksamhet

En kommunövergripande översiktsplan och
VA-plan är under upprättande. Under 2019
påbörjas arbete med Klimat- och energiplan.
En dagvattenutredning har genomförts (WRS,
2018) inför utställning vilken legat till grund
för riktlinjer och formuleringar under kapitlet
Dagvatten.
Under kapitlet Teknisk försörjning finns
riktlinjer för Spillvatten och Dricksvatten som
pekar på behovet av att utreda det långsiktiga
behovet av förstärkningsåtgärder. Detta
arbete har påbörjats och inkluderar även
utbyggnad av dagvattennätet.
Behovet av plan för utbyggnad av
fjärrvärmenät inklusive nya anläggningar för
fjärrvärmeproduktion finns beskrivet i kapitlet
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Teknisk försörjning och resurshushållning.
Kommunen arbetar för närvarande med
detta.
Under kapitlet Regionala och statliga
intressen beskrivs att masshantering och
täktverksamhet samt de transporter de
genererar är en viktig mellankommunal och
delregional samordningsfråga.
Klimat, buller och risk
TRF välkomnar att planen redogör för vilka
åtgärder som krävs för klimatanpassning av
den nya stadskärnan, t.ex. höjdsättning och
grön- och översvämningsytor. Vidare är TRF
positiv till beskrivningen av bussdepån under
kapitlet Risk och säkerhet.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.
Regionalt transportsystem
TRF anser att den nya strategin ”Öka
framkomligheten” inte tydliggör prioritering av
de hållbara transportslagen på samma sätt som
tidigare och ser gärna att den tidigare strategi
5 – Prioritera hållbara trafikslag som fanns i
samrådsförslaget återinförs inför antagande.
Vad gäller framtida kollektivtrafikstråk
västerut, vill TRF uppmärksamma att

läget för föreslagen stombusslinje genom
Rösjöskogen inte är fastlagd i detalj utan kan
komma att justeras i framtida studier. Vidare
önskar TRF en beskrivning av kombinerad
mobilitet i översiktsplanen. Slutligen vill
TRF uppmärksamma att en förlängning av
Roslagsbanan till Arlanda genom tidigare
beslut inte ses som en prioriterad investering
ur ett regionalt perspektiv fram till 2030. Täby
kommun välkomnas till en dialog för att se över
vilka möjliga förslag till åtgärder som skulle
kunna bidra till att uppnå avsedd funktion
mellan Täby-Arlanda.

TRAFIKFÖRVALTNINGEN (TF)

Kommunens kommentar:
Det lyfts i text under strategi 5 att trafikslag
som ger framkomlighet för många på liten
yta, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik
ska prioriteras.

Kommunens kommentar:
Det lyfts i text under strategi 5 att trafikslag
som ger framkomlighet för många på liten
yta, så som gång-, cykel- och kollektivtrafik
ska prioriteras.

Kommunen är medveten om att exakt stråk för
stombuss ej definierats än. Inom stadskärnan
ser kommunen Enhagsvägen som det
prioriterade stråket för denna förbindelse men
väster om Enhagsvägen öppnar planförslaget
för flera möjliga stråk.

Markanvändning:
TF anser att utveckling av handel i de
verksamhetsområden som pekas ut längs
E18 i markanvändningskartan kan innebära
ett öket bilanvändande då kollektivtrafikens
konkurrenskraft blir låg i dessa områden.
Vidare önskar de att Roslagsbanan
hänvisas till som riksintresse under
markanvändningskapitlet.

Text om kombinerad mobilitet finns i
Planstrategin.
Övriga synpunkter är noterade.

Allmänna synpunkter:
TF ser positivt på att utställningsversionen
har utvecklats kring avsnitten som berör
transportsystemet med underliggande
utredningar som grund. TF anser dock att
den nya strategin ”Öka framkomligheten”
inte tydliggör prioritering av de hållbara
transportslagen på samma sätt som tidigare
och ser gärna att den tidigare strategi 5 –
Prioritera hållbara trafikslag som fanns i
samrådsförslaget återinförs inför antagande.
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Kommunens kommentar:
Alla detaljplaner ska föregås av
trafikanalyser, i syfte att kartlägga och
minska risken för nedsatt framkomlighet
på det lokala och statliga vägnätet.
Verksamhetsområden föreslås placeras
längs de större transportlederna, E18
och Bergtorpsvägen, för att möjliggöra
effektiva leveranser och transporter till och
från de verksamheter som kräver detta.
Exakt markanvändning i kommunens
verksamhetsområden utreds även i arbetet
med ny översiktsplan.
Texter om Roslagsbanan är uppdaterade i
markanvändningskapitlet.
Busstrafik:
TF lyfter att kollektivtrafikkartan saknar några
länkar för busstrafik i stadskärnan, framförallt
i Täby Park.
Kommunens kommentar:
Kollektivtrafik-kartan har kompletterats.
Stomlinjestråk:
TF meddelar att det kan bli aktuellt med
ett stomlinjestråk västerut från centrala
Täby via Bergtorpsvägen eller Arninge och
Norrortsleden som alternativ till stomstråk

J som redovisas i stomnätsplanen. Med
hänsyn till den utveckling som planeras i
Tibble-Åvatriangeln bör stråket starta eller
passera detta område, varför det är viktigt att
här avsätta yta för vändning och reglering.
Vidare anser TF att befintliga stomlinjer bör
pekas ut i kollektivtrafik-kartan. Slutligen
vill TF lyfta att det är mycket positivt att
ytterligare ett utredningsstråk mellan RoslagsNäsby och Täby centrum har pekats ut i
utställningsversionen.
Kommunens kommentar:
Kollektivtrafikkartan har kompletterats med
stråk för stombuss, samt befintliga stråk för
stombuss på E18.
Kapitlet Tibble-Åva har kompletterats med
text om vikten av att regional kollektivtrafik
når Tibble-Åva.
Övriga synpunkter är noterade.
Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut:
TF konstaterar att diskussioner pågår med
kommunen kring tvärförbindelsen västerut
från Täby stadskärna. Vidare lyfter de att RUFS
har identifierat en del brister i stomnätsplanen
och dessa brister behöver utredas vidare.

Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.
Täby bussdepå:
TF vill framhäva att en omlokalisering av
bussdepån på Kemistävgen inte är aktuell
och att formuleringen på sid 109 bör ändras
med hänsyn till detta samt att flera risker
och störningar kan komma att minska
vid införandet av andra drivmedel, t.ex.
elbussar. Vidare lyfter de att det är viktigt
att nya gång- och cykelbanor vid bussdepån
anpassas för trafiken till och från depån
för att minska risk för olyckor. Slutligen
meddelar TF att de, utifrån bussdepåns behov,
anser att en förlängning av Kemistvägen till
Stockholmsvägen är positiv.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Risk och säkerhet” har kompletterats
med text som beskriver att flera risker och
störningar från bussdepån kan komma att
minska vid införandet av andra drivmedel,
t.ex. elbussar.
Övriga synpunkter är noterade.
Roslags Näsby bytespunkt:
TF lyfter att Roslags Näsby kommer att bli
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en viktig bytespunkt i framtiden och att det
behövs bra och tillgänglighetsanpassade
gångkopplingar för att möjliggöra smidiga
byten mellan buss och tåg. De påpekar även
att det i dagsläget inte finns finansiering för
bytespunkten.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.
Täby centrum bytespunkt:
TF anser att dagens bussterminalslösning är
ineffektiv och att en ö-terminal på sikt är att
föredra. Denna lösning är effektiv, robust och
innebär en bättre lösning för genomgående
busslinjer. Gångkopplingar till Täby Park, Täby
centrum station och Täby centrum behöver
dock utredas i det fortsatta arbetet. Vidare
lyfter TF att det är viktigt att Täby kommun för
bussterminalen och Roslags Näsby säkerställer
ytor och funktioner enligt de busstrafikeringsoch resenärsbehov som TF kommunicerat
under FÖP-processen.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.
Roslagsbanan:
TF vill upplysa om att de planerade
kapacitetshöjande åtgärderna på Roslagsbanan

kan innebära justeringar i infrastrukturen,
tåglängd och förlängda plattformar. Med
hänsyn till detta anser de att formuleringen om
skyddsavstånd på sid. 110 bör omformuleras
i enlighet med riksintressepreciseringen
av Roslagsbanan, d.v.s. att ett generellt
skyddsavstånd på 25 meter från spårets
ytterkant gäller. Slutligen vill TF lyfta att
förlängningen av Roslagsbanan till Arlanda
inte är en prioriterad åtgärd fram till år 2030.
Åtgärden har utretts av Trafikförvaltningen och
sedan fortsatts av Stockholm Nordost.
Kommunens kommentar:
Det finns dubbelspår idag i stadskärnan och
förlängning av plattformarna är möjligt
inom gällande spårområde. Generellt gäller
25 meter såvida inte utredningar visar att
åtgärder kan genomföras för att minska detta
avstånd samt att planerade åtgärder går att
genomföra.
Stråket Arlanda-Täby är utpekat med ett
”Tillgänglighetsbehov” enligt Regional
utvecklingsplan för Stockholm. Stockholm
Nordost arbetar vidare med fördjupad
förstudie för stråket.
Övriga synpunkter är noterade.

Miljö och hälsa:
I samband med Täby kommuns utveckling
och bostadsbyggande är trafikförvaltningen
intresserade av ambitionsnivån kring
trafikbuller och till riktvärdena i förordningen
om trafikbuller. Har Täby någon ambition att
i första hand innehålla riktvärden i 3§ framför
riktvärdena i 4§?
Trafikförvaltningen anser att följande
skrivelse på sida 1o4 bör utvecklas och
förklaras ”Befintlig bebyggelse kan om den
ingår i kommande utveckling i form av
detaljplaner få en förbättrad ljudmiljö än
idag, då gällande lagstiftning ska tillämpas.”
Nya regelverket innebär att nya bostäder
kan byggas i bullerutsatta miljöer med
högre nivåer vid en fasad jämfört med
tillämpning av Infrapropositionens riktvärden.
Trafikförvaltningen ser även att på sida 1o4 i
beskrivningen om nuläget att planen bör lyfta
att bullerskydd har utförts utmed Roslagsbanan
för befintlig bebyggelse. Trafikförvaltningen
är även tveksamma till att ekosystemtjänster
på flera ställen i dokumentet beskrivs som
bullerskydd.
Kommunens kommentar:
Täby kommuns ambition är att klara de
nationella riktvärdena utan avsteg, i första
hand 3§.
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Förbund och kommunala nämnder
Förtydligande om genomförda bulleråtgärder
på Roslagsbanan har gjorts i kapitlet ”Buller”.

De förbund och kommunala nämnder som
yttrat sig under utställningen är:

Beskrivningen att ekosystemtjänster kan
fungera som bullerskydd har reviderats.

•

Käppalaförbundet

•

Storstockholms brandförsvar

KÄPPALAFÖRBUNDET
Käppalaförbundet önskar en ny formulering
kring Käppalaverket under ”Teknisk
försörjning”. Vidare önskar de att det i
planförslaget bör tydliggöras vilka riktlinjer
sam gäller för länshållningsvatten. Slutligen
vill de lyfta de framtagna anvisningarna
som gäller för markarbeten inom eller intill
Käppalatunneln.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Spillvatten” har kompletterats med
text från Käppalaförbundet.
Text om länshållningsvatten har införts under
kapitlet ”Dagvatten”.
Övriga synpunkter är noterade.

STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR
(SSBF)
SSBF har inget att erinra.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.

Utställningsyttranden
Politiska partier
De politiska partier som yttrat sig under
utställningen är:

•
•

Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna

SOCIALDEMOKRATERNA I TÄBY
Miljökonsekvensbeskrivning
(Hållbarhetskonsekvensanalys, HKA):
Partiet anser att de punkter som lyfts under
Uppföljning av betydande miljöpåverkan och
Annan uppföljning i slutet av HKA:n behöver
följas upp med handlingsplaner som ingår i
FÖP:en.
Kommunens kommentar:
De frågor som lyfts under uppföljning i
hållbarhetskonsekvensanalysen har legat till
grund för många av de riktlinjer som finns
beskrivna i Allmänna intressen. Dessa pekar
ut en fortsatt riktning för hur kommunen kan
arbeta med frågorna.
I bilaga 3 ”Särskild sammanställning”
sammanfattas de frågor där risk finns för
betydande miljäpåverkan samt vilka metoder
kommunen har för att följa upp dessa frågor.

Byggande, trafik och infrastruktur:
Partiet anser att andel hyresrätter i
nybyggnation ska öka från 15 % till
30 % samt att kommunen bör inrätta ett
allmännyttigt bostadsbolag och kommunal
bostadsförmedling för att möta behovet hos
ungdomar och unga vuxna. Vidare lyfter partiet
behovet av flera kollektivtrafiklösningar för
att Täby ska klara den kommande kraftiga
utbyggnaden. Bland annat nämns utbyggd
tunnelbana och båtförbindelser.
Utöver detta föreslås en särskild utbyggnadsoch logistikplan för att garantera att
kommuninvånare trivs i kommunen under
utbyggnaden av stadskärnan samt att
utbyggnad av den tekniska försörjningen
följer befolkningsökningen. Slutligen lyfter
partiet behovet av att värna de kulturhistoriskt
värdefulla miljöerna i stadskärnan samt
att det nyligen antagna dokumentet
Arkitekturprogram för Täby stadskärna
tydligare kopplas ihop med den fördjupade
översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
Andelen huresrätter i nybyggnation
samt ställningstagande om kommunalt
bostadsbolag grundar sig på den politiska
inriktningen.

Vad gäller trafiken så kommer kollektivtrafiken i Täby på kost sikt utvecklas med nya
stombusslinjer som planeras vara på plats
så snart som möjligt men senast år 2030.
Under 2019 genomförs sträckningsvalsstudie
för stombusslinje J som i stomnätsplanen
är utpekad ska gå mellan Sollentuna-Täby
C-Arninge. Vidare genomförs under 2019 en
stråkstudie för stombusslinje H som kommer
att gå mellan Upplands-Väsby – Vallentuna
– Arninge – Täby C. Denna planeras kunna
öppna för trafik i samband med att Arninge
resecentrum öppnar. På lång sikt kommer
Roslagsbanan förlängas till City via Odenplan
och förhandlingar pågår för att kunna
tidigareförlägga denna utbyggnad. Stockholm
Nordost driver också en förlängning av
Roslagsbanan till Arlanda samt en förbättrad
koppling med kollektivtrafik mellan Täby CArninge och Kista-Sollentuna-Häggvik som är
utpekad i RUFS.
Att invånarna trivs under utbyggnadstiden
är en viktig aspekt som beaktas i såväl de
enskilda projekten som på en strategisk nivå
löpande. Att den tekniska försörjningen
följer befolkningsökningen är också en viktig
strategisk fråga som bl.a. säkerställs genom
löpande prognosarbete och planering av bl.a.
VA och energi.
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De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna är
beskrivna i den kulturvärdesanalys som
genomförts och riktlinjer finns framtagna
för att garantera att värden ej går
förlorade. Ytterligare riktlinjer beskrivs i
kommunens Arkitekturprogram för Täbys
regionala stadskärna, samt det kommande
kulturmiljöprogrammet.
Arkitekturprogrammet är nu tydligare
beskrivet i planen, under kapitlet
Planeringsförutsättningar, Bostadsutveckling
samt Kulturmiljö.
Ekosystemtjänster:
Partiet anser att det är viktigt att ta hänsyn till
ekosystemtjänsterna när kommunen byggs
ut och understryker vikten av att framtagna
riktlinjer följs.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.
Rent vatten:
Partiet anser att EU-direktivet om god
vattenkvalitet på ett tydligare sätt bör ingå i
den fördjupade översiktsplanen inklusive vilket
ansvar Täby kommun har och hur målen ska
uppfyllas.

Kommunens kommentar:
Förtydligande har gjorts under kapitlet
Teknisk försörjning om kommunens ansvar
att uppnå god vattenstatus.
Miljö och hållbarhet:
Partiet anser att alla byggnader och
infrastruktur i Täby ska präglas av hållbara
energilösningar och smart miljödesign, som
bygger på ingående kunskap om nuvarande och
framtida klimatförändringar. Partiet önskar att
miljö- och hållbarhetsfrågorna ska få en mer
framskjuten plats i översiktsplanen och syftar
bland annat till fler cykelparkeringar, solceller
och bilpooler.
Kommunens kommentar:
Under kapitlet Begränsad klimatpåverkan
lyfts att Täby kommun ska vara
klimatneutralt år 2050. Här nämns
även att en rutin och verktyg för hållbar
stadsutveckling är under framtagande.
Hållbarhetsfrågan har präglat hela
planförslagets innehåll och de nämnda
exemplen ovan lyfts under respektive kapitel.
Den kommande översiktsplanen kommer
även att utgöra kommunens hållbarhetsplan
och där kommer de globala miljömålen
i Agenda 2030 att utgöra grund för
hållbarhetsfrågorna.

Smarta städer:
Partiet anser att begreppet Smarta städer bör
lyftas i den fördjupade översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
Planförslaget har kompletterats med ett nytt
kapitel, Digitaliseringens möjligheter, under
Allmänna intressen.
Skolors och förskolor skolgårdar:
Partiet lyfter vikten av tillräckliga friytor för
barn vid byggande av nya skolor och förskolor
samt att ytorna är tillgängliga och säkra
Kommunens kommentar:
I kapitlet Skolor och förskolor beskrivs att ytor
för nya skolor och förskolor ska säkerställas i
tidiga skeden för att bra miljöer för barn ska
kunna erbjudas även i framtiden.
Mark för skolor, äldreboende,
idrottsplatser och övriga kommunala
verksamheter:
Partiet anser att mark ska, så tidigt
som möjligt, reserveras för kommunala
verksamheter såsom förskolor, skolor,
äldreboende och idrottsplatser.
Kommunens kommentar:
Markanvändningskartan pekar ut ytor
för större kommunala verksamheter, t.ex.
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grundsk0lor. Planering av nya förskolor,
skolor, äldreboenden, m.m. följer aktuella
prognoser och i Allmänna intressen finns
beskrivet att det tidigt i varje planprojekt ska
utredas behovet av kommunalt finansierade
verksamheter.
Kultur och idrott:
Partiet anser att betydelsen av kultur- och
idrottsaktiviteter måste framhållas
Kommunens kommentar:
Kapitlet kultur, fritid och idrott beskriver
hur dessa frågor ska utvecklas i takt med att
stadskärnan växer fram.
Halva Täby grönt:
Partiet anser att befintliga grönområden och
inte minst de gröna kilarna ej får ianspråktas
för byggande av olika slag samt att skrivningar
om bevarande av ”Halva Täby grönt” ska ge en
mer betydande plats i översiktsplanen.
Kommunens kommentar:
Planförslaget säkerställer att befintliga parker
och grönområden inom stadskärnan påverkas
i så liten utsträckning som möjligt. Nya parker
föreslås tillskapas när nya stadsdelar växer
fram. I förordet lyfts det att halva Täby ska
vara grönt och hela Täby ska vara hållbart.
Grönkilar ingår ej i planområdet.

Utveckling av näringslivet:
Partiet anser att kommunens strategiska läge
med närhet till Arlanda, Stockholm, Kista
och flera högskolor måste uppmärksammas
utåt, marknadsföras och tydliggöras.
En högskoleetablering önskas i TibbleÅvatriangeln. En särskild kommunikationsoch marknadsföringsstrategi föreslås utarbetas.
Kommunens kommentar:
Under 2019 tas en ny näringslivsstrategi
fram av Samhällsutvecklingskontoret
vilken ger stöttning i kommunens arbete
med näringslivsfrågor. I kommande arbete
med planering av Tibble-Åva kommer
näringslivsfrågan ges särskilt fokus.
Särskilda synpunkter:
Partiet lyfter att samordning måste ske
mellan flera pågående planer: den fördjupade
översiktsplanen, framkomlighetsstrategin,
arkitekturprogram för Täby stadskärna, mm.
Vidare pekar de på behovet av barn- och
äldreperspektivet i all planering.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.

SVERIGEDEMOKRATERNA I TÄBY
Täbys karaktär:
Partiet anser att det kommer ske en alldeles
för stor omfördelning mellan andelen småhus
(villor, radhus och kedjehus) och höghus i Täby
i och med den utbyggnad som planförslaget
möjliggör samt att villaägarna blir en minoritet
i sin egen kommun. Partiet ställer sig negativa
till att ingen ny villabebyggelse föreslås och att
villaområden i närheten av Roslagsbanan ska
rivas för att bebyggas med höga bostadshus.
Kommunens kommentar:
För att nå bostadsmålet i
Sverigeförhandlingen och de mål som
definierats i RUFS 2050, visionen för
Stockholm Nordost och handlingsplanen för
den regionala stadskärnan Täby C – Arninge
planeras den nya bebyggelsen i stadskärnan
som stadskvarter i blandad form med närhet
till Roslagsbanans stationer. Ovannämnda
dokument och planer är alla politiskt
beslutade och utgör underlag som fördjupade
översiktsplanen måste förhålla sig till.
Efter samrådet har stadskärnans avgränsning
reviderats och färre villaområden pekas
nu ut för framtida eventuell omvandling.
De områden som kvarstår är de närmast
Roslagsbanans stationer, där kommunen på
lång sikt ser positivt på att marken utvecklas
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om intresse finns hos markägarna.
Planprocessen:
Partiet anser, trots att planförslaget följt
planprocessen med samråd och utställning,
att det saknas demokratisk förankring
för planförslagets genomförande och
att kommunens invånare inte inser
konsekvenserna av de stora förändringar som
föreslås.
Kommunens kommentar:
Den formella planprocessen, där kommunen
genomfört stora kommunikationsinsatser
under samråd och utställning, föregicks av en
omfattande medborgardialog. Resultatet från
dialogen har utgjort underlag för innehållet i
planförslaget.
Trafik:
Partiet anser att den utbyggnad av vägnätet
som föreslås i planförslaget inte räcker och
att det inte är rimligt att anta att invånare ska
välja bort bilen och istället resa kollektivt och
gå och cykla. För att öka framkomligheten
för biltrafiken föreslås flera åtgärder,
bl.a. breddning av E18, Täbyvägen och
Enhagsvägen.
Kommunens kommentar:
Den fördjupade översiktsplanen pekar ut ett

antal mål och strategier som beskriver hur
kommunen vill utveckla de centrala delarna
av Täby. En strategi i planen handlar om
att öka framkomligheten för alla trafikslag,
med fokus på de trafikslag som ger ökad
framkomlighet för många på en liten yta så
som kollektivtrafik, gång- och cykel. Bilen
kommer fortsättningsvis har en viktig roll,
så vägsystemet behöver också utvecklas
för att öka kapacitet och framkomlighet för
fordonstrafik.
Med utvecklad infrastruktur även för
kollektivtrafik, gång- och cykel ökar
valmöjligheten och alla behöver inte bli
bunden till bilen. Planen ger inriktning för
hur gatorna i stadskärnan ska utvecklas samt
vilka nya gatukopplingar som kommer att
behövas. Vidare identifierar planen platser
där framkomligheten för fordonstrafik
behöver öka och när planen är antagen behövs
ett fortsatt arbete med att konkretisera och
genomföra åtgärder.
Kommunen arbetar även men en
framkomlighetsstrategi för ökad
framkomlighet och åtgärder för ökad
framkomlighet på kort sikt sker löpande.
Sverigeförhandlingen:
Partiet anser att Täby bör lämna

överenskommelserna i Sverigeförhandlingen.
Anledningen menar de är att kommunens
bostadsåtagade är för stort, att kommunens
medfinansiering är för stor samt att
Roslagsbanans kapacitet ej kommer att räcka.
Vidare lyfter de att bytesmöjligheterna till röda
linjen försämras och att det blir svårare att nå
KTH och de arbetsplatser som finns vid Östra
station.
Kommunens kommentar:
Sverigeförhandlingen och dess
bostadsåtagande är politiskt beslutad och
något som den fördjupade översiktsplanen
måste förhålla sig till. Medfinansiering
kommer ej att ske från kommunen utan från
de markägare som bygger bostäder inom
1000 meter från Roslagsbanans stationer.
Kapaciteten på Roslagsbanan förstärks
kontinuerligt med utbyggnad av dubbelspår
och inköp av nya tågset och kommer att möta
det framtida resebehovet.
Sverigeförhandlingen innebär att
Roslagsbanan förlängs till Odenplan, där
byten kan ske till pendeltåg och tunnelbanans
gröna och gula linje, samt till T-centralen
där resenärer kan byta till samtliga
tunnelbanelinjer och pendeltåg. Detta innebär
att det fortfarande kommer finns goda
möjligheter att byta till röda linjen.
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Bostadsutveckling:
Partiet ställer sig kritiska till den ökning
av antal hyreslägenheter som möjliggörs i
planförslaget med den politiska inriktningen
om 10-15 % hyresrätter i nyproduktion. Partiet
anser att Täby är en välmående kommun
idag tack vare den stora andelen villor och
bostadsrätter och en ändrad fördelning av
hyresrätter kontra villor och bostadsrätter
skulle medföra negativa konsekvenser för
kommunen.
Kommunens kommentar:
Inriktningen om 10-15% hyresrätter i
nyproduktion är politiskt beslutad och är
något som den fördjupade översiktsplanen
måste förhålla sig till.
Planförslagets konsekvenser:
Partiet anser att det tydligare i planförslaget
måste redovisas konsekvenserna för de
invånare som bor i villaområden i angränsning
till stadskärnan vad gäller trafiksituation och
parkering. Vidare lyfts farhågor om försämrade
möjligheter för villaägare att nå service och
försämrad snöröjning samt svårigheter att få
ihop livspusslet.
Kommunens kommentar:
I kapitlet Genomförande och konsekvenser
samt i separat trafikanalys av WSP

redovisas den framtida trafiksituationen
för stadskärnan och närliggande vägar.
Vissa platser pekas ut där åtgärder kommer
krävas på kort sikt för att möjliggöra
för god framkomlighet fortsättningvis.
Vidare så arbetar kommunen med en
framkomlighetsstrategi som anger strategier
för att öka framkomligheten på kort och lång
sikt. Den blandade bebyggelse som föreslås
i de centrala lägena vid Roslagsbanans
stationer innebär att det blir lättare för alla
kommunens invånare (både befintliga som
nya) att få ihop livspusslet i och med att det
blir närmare till service och tjänster.
Övrigt:
Partiet anser att kommunen bör eftersträva
en stabil befolkning och antal bostäder på
en konstant nivå. De anser även att bygga
så mycket på så kort tid som planeras i Täby
är ett mycket stort risktagande med stora
kostnader som följd och större skuldsättning
för kommunen. Vidare anser de att en plan
för elförsörjning måste upprättas. Slutligen
föreslås att det i de outbyggda delarna av Täby
Park istället planeras för en stadspark med
tillhörande sjö.
Kommunens kommentar:
Alla kommuner är enligt lag (Lag 2000:1383)

skyldiga att skapa förutsättningar för
kommunens invånare att hitta en bostad.
Målet om 16 200 nya bostäder är politiskt
beslutat.
De genomförda ekonomiska analyserna visar
att tillväxt är en förutsättning för kommunen
att upprätthålla en hög standard i kommunalt finansierade verksamheter med hänsyn
till att fler invånare ger ökade skatteintäkter.
Analyserna visar också att planförslaget ger
Täbys en förväntad försörjningskvot som är
mer fördelaktig än i nuläget. Kommunen har
en låg belåningsgrad och kommunens starka
finansiella ställning och starka ekonomistyrning medför att kommunen har mycket goda
möjligheter att även fortsättningsvis finansiera investeringarna med låg ränta.
Samhällsutvecklingskontoret arbetar med att
kartlägga och planera för behovet av tekniskt
infrastruktur (el, fjärrvärme, VA) kopplat
till kommunens pågående och kommande
stadsbyggnadsprojekt.
Utvecklingen i Täby Park går i linje med
gällande översiktsplan och kommunens övriga
styrande dokument. Ett planprogram är
beslutat politiskt där stadsdelens struktur är
definierad.
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Föreningar och organisationer
De föreningar och organisationer som yttrat sig

Vad har yttrandena från föreningar och organisationer handlat om?

under utställningen är:

•
•
•
•
•
•

BRF Farmen
BRF Storstugan
BRF Volten
Danderyds Villaägarförening
Skarpängsföreningen
Täby Föreningsråd

•

Täby Hembygdsförening

BRF FARMEN
Bostadsrättsföreningens styrelse uppskattar
kommunens önskan och initiativ till
att samverka med markägarna kring
översiktsplanen och hänvisar till det
informationsmöte som ägde rum i januari
2019 där representanter från kommunen och
Brf Volten, Farmen och Storstugan deltog.
Styrelsen meddelar att de inte har något
ytterligare att tillägga utöver den skrivelse som
lämnats in under samrådsskedet.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.

BRF STORSTUGAN
Gustaf Bergs väg:
Styrelsen motsätter sig förlängningen av Gustaf
Bergs väg mot norr och hänvisar till att detta
skulle skapa en barriär mellan bostadsområdet
och Åkerbyparken och att en ny trafikerad väg
skulle innebära försvårade omständigheter.
Utöver detta hänvisas till ökade nivåer av
buller och avgaser. Styrelsen menar att om
Gustaf Bergs väg öppnas för biltrafik blir denna

väg mycket attraktiv för trafik som kommer
norrifrån och ska in mot Täby Centrum vilket
skapar en förvärrad trafiksituation. Vidare lyfts
att kommunens mark i det aktuella området
har en bredd av 10 meter och eventuell
utbyggnad kan innebära intrång på de
angränsande privata fastigheterna.
Styrelsen föreslår i första hand att kommunen
tar fram en annan trafiklösning som inte kräver
utbyggnad av vägen, i andra hand förordas
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en tunnellösning och i sista hand föreslår
föreningen att vägen reserveras enbart för
kollektivtrafik och taxi.
Kommunens kommentar:
Kommunen bedömer det som nödvändigt att
på lång sikt möjliggöra för fler kopplingar
i stadskärnan för att skapa ett robustare
trafiksystem med minskad sårbarhet och
möjlighet att som bilist kunna välja flera
vägar. Fler kopplingar möjliggör även för
smidigare busstrafik.
Kommunen kommer påbörja arbetet med att
översiktligt se över vilken funktion Gustaf
Bergs väg bör ha i framtiden (biltrafik,
busstrafik, mm) samt grovt studera vilka olika
alternativ som finns vad gäller utformning
(ytläge/tunnel, bredd, m.m.). I detta arbete
kommer kommunen att ta kontakt med
berörda för att ha en löpande dialog kring
dessa frågor. Ytterligare frågor som behvöer
studeras är hur eventuell ny bebyggelse kan
placeras för att skapa ett attraktivt gaturum,
hur trygga och trafiksäkra passager kan
utformas samt hur risken för ökade buller- och
avgasnivåer kan minimeras.
Kulturmiljö:
Styrelsen menar att Storstugan och dess

omedelbara omgivning utgör, med sin
karaktäristiska utformning och kulturhistoriskt
intressanta element, värden som bör skyddas
och bevaras.
Kommunens kommentar:
I kapitlet Kulturmiljö pekas Storstugan och
dess närområde ut som mycket känsligt
för förändring. Detta innebär att eventuell
ny bebyggelse behöver utformas med stor
hänsyn och anpassas för att inte skada de
kulturhistoriska värden som finns inom
området.
Plattorget:
Styrelsen önskar att det i planförslaget
beskrivs att Plattorget ej bebyggs, utan
istället bevaras och utvecklas som en del av
Åkerbyparkens grönområde och därmed skapar
en naturlig övergång mellan Åkerbyparken och
Biblioteksgången.
Kommunens kommentar:
I planförslaget har kommunen ej för avsikt
att definiera i detalj hur olika torg, parker
och platser ska utformas. Detta utreds i
planprograms- eller detaljplaneskedet. Dock
står det i planförslaget att Storstugan och dess
närområde är känsligt för förändring, vilket
behöver beaktas i fortsatt planeringsprocess.

BRF VOLTEN
Befolkningsutveckling:
Styrelsen delar inte kommunens uppfattning
att Täby stadskärnas befolkning ska växa i
den utsträckning som föreslås i planförslaget.
Styrelsen anser att offentlig service och
infrastruktur måste finnas på plats först.
Kommunens kommentar:
I planens inledande kapitel tydliggörs varför
Täby befolkning behöver växa.
Ett antal åtgärder föreslås på kortare sikt
för att öka framkomligheten i kommunen,
exempelvis utökad bussterminal, ny
bytespunkt vid Roslags-Näsby, ny
stombusslinje samt fler kopplingar för bil- och
busstrafik under Roslagsbanan och E18.
Utbyggnaden av skolor, förskolor och äldreboenden följer aktuella prognoser och behov.
Trafik och infrastruktur:
Med hänsyn till rådande trafiksituation på
Stora Marknadsvägen föreslår styrelsen att
vägen breddas till två filer i varje riktning
samt att bullerplank uppförs för att reducera
de kraftiga bullernivåerna som dessutom
förväntas öka. Vidare anser de att kommunen
måste finna en lösning på föreningens
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utfartsproblem på Stora Marknadsvägen. De
erfar även att godstrafiken till och från Täby
centrum kommer att öka.
Kommunens kommentar:
Utredning för att öka framkomligheten
på Stora Marknadsvägen ska påbörjas i
ett övergripande arbete kring trafiken i
stadskärnan. I det arbetet föreslås frågan
kring utfart för Brf Volten utredas.
Gustaf Bergs väg:
Styrelsen ställer sig negativa till den föreslagna
förlängningen av Gustaf Bergs väg och hänvisar
till att det skulle innebära flera negativa
effekter, exempelvis ökat buller och försämrad
framkomlighet. De menar även att vägen
skulle skära av promenadstråk, cykelvägar
och parkmiljöer. Ny bebyggelse förväntas
innebära ökade trafikmängder som ytterligare
förvärrar trafiksituationen. De lyfter även att
anslutningspunkten till fjärrvärmenätet mellan
Plattorget och återvinningsstationen måste
behållas åtkomlig.
Kommunens kommentar:
Se Kommunens kommentar på BRF
Storstugans svar gällande Gustaf Bergs väg.
Synpunkten om anslutningspunkt till
fjärrvärmenät är noterad.

Parkering:
Styrelsen uttrycker oro över att fler kommer att
välja att parkera på föreningens parkeringar
om övriga parkeringsmöjligheter minskar
efter sänkta p-normer och införande av
avgiftsreglering.
Kommunens kommentar:
Planering av nya parkeringsplatser följer
kommunens parkeringsstrategi. För att uppnå
ett minskat bilinnehav och ökat resande med
kollektiva färdmedel i stadskärnan är det
nödvändigt att begränsa antalet parkeringar.
För att uppnå ett effektivt markutnyttjande
bör avgiftsreglering införas.
Om problemet kvarstår eller förvärras kan
föreningen införa krav på att p-tillstånd för
boende krävs för att parkera på föreningens
parkeringsplatser.
Klimatanpassning:
Styrelsen anser att de dagvattendammar och
grönytor som pekas ut på föreningens mark bör
strykas från planförslaget.
Kommunens kommentar:
Genomförd skyfallskartering visar att det i
framtiden, med ökad regnmängd, finns risk att
denna yta översvämmas, varför kommunen i
planförslaget vill tydliggöra att mark i detta

läge bör avsättas för dagvattenhantering.
Dammarna är schematiskt placerade och
genomförs rimligtvis i ett framtida scenario
där markparkeringarna bebyggs. Kommunen
kommer inte driva någon sådan process utan
det är upp till föreningen, förutsatt att intresse
finns.

DANDERYDS VILLAÄGAREFÖRENING
Trafik:
Föreningen lyfter att Danderyd är drabbat
av omfattande problem (buller och
framkomlighet) från genomfartstrafik. En
rondell föreslås vid korsningen Täbyvägen/
Enhagsvägen, samt breddning av Enhagsvägen.
Kommunens kommentar:
Planförslaget syftar till att minska andelen
invånare som pendlar med bil samt att
säkerställa hög framkomlighet på det statliga
vägnätet. På Enhagsvägen föreslås åtgärder
för att öka framkomligheten för de trafikslag
som ger framkomlighet för många på liten
yta, såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Detta leder till ett effektivt markutnyttjande,
minskat buller och mindre utsläpp.
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Tunnelbana till Täby:
Föreningen anser att Roslagsbanan inte
kommer att räcka till och att Danderyds
kommun och Täby kommun bör samarbeta
med regionala organ för att få till stånd en
förlängning av tunnelbanan till Täby. En
tunnelbanestation vid Roslags Näsby skulle
möjliggöra effektiva byten till Roslagsbanans
två linjer.
Kommunens kommentar:
Politiskt beslut finns om att Roslagsbanan
ska byggas ut med dubbelspår, förses med
nya tågset samt förlängs till T-centralen. Ett
gemensamt arbete pågår inom Stockholm
Nordost att på sikt förlänga Roslagsbanan
till Arlanda. Planförslaget tar höjd för en
framtida tunnelbana (se Kollektivtrafikkartan) men något beslut om att arbeta med
detta finns ej på kommunal, regional eller
statlig nivå.
E18:
Föreningen anser att E18 bör förläggas i tunnel
genom Danderyd och att tunnelmynningen
förläggs vid Roslags Näsby trafikplats och
nyttjar den gynnsamma topografin i detta läge.
Kommunens kommentar:
Danderyds kommun arbetar för en
tunnelförläggning av E18 genom Danderyd.

Frågan om E18:s utformning och läge genom
Täby föreslås studeras i arbetet med Täby
kommuns nya översiktsplan.
Övrigt:
Föreningen önskar kraftfulla
bullerskyddsåtgärder på Roslagsbanan genom
Danderyd. Vidare ställer de sig tveksamma
till ny stadsbebyggelse mellan Enhagsvägen
och gränsen till Danderyd och förutsätter
att nya bebyggelse anpassas till befintlig
villabebyggelse på Danderydssidan.

förtätas och att utvecklingen inte gynnar
befintliga invånare. De lyfter även att familjer
har börjat flytta från Skarpäng på grund av
den dåliga framkomligheten. Vidare ställer
sig föreningen skeptisk till om det kommer
bli någon ökad framkomlighet för bilar och
bussar eftersom detta kräver breddade gator,
vilket inte planförslaget uttrycker. De önskar
att Enhagsvägen bör göras om till en fyrfilig
genomfartsled mellan Skarpäng och E18 och
inte till en stadsgata.

SKARPÄNGSFÖRENINGEN

Kommunens kommentar:
Planförslaget har kompletterats med
förtydliganden om vilka värden som skapas
i och med utbyggnaden av stadskärnan.
På Enhagsvägen föreslås åtgärder för att
öka framkomligheten för de trafikslag som
ger framkomlighet för många på liten yta,
såsom gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Detta leder till ett effektivt markutnyttjande,
minskat buller och mindre utsläpp. På kortare
sikt utreds nya busslinjer från Skarpäng
samt en ny bytespunkt vid Roslags Näsby
som underlättar byten till Roslagsbanan.
Kommunen vill förtydliga att Skarpäng ligger
utanför planområdet.

Framkomlighet:
Föreningen lyfter att de som bor i Skarpäng
känner sig åsidosatta när stadskärnan ska

Kommunövergripande lösningar för
trafiksystemet studeras i arbetet med ny
översiktsplan och Framkomlighetsstrategi.

Kommunens kommentar:
Bullerskyddsåtgärder längs Roslagsbanan
ansvarar Trafikförvaltningen (SL) för.
Ny bebyggelse längs kommungränsen ska
anpassas till befintlig villabebyggelse i
Enebyberg. Detta står beskrivet i kapitlet
”Genomförande och konsekvenser” under
Enhagsvägen och Västra Roslags Näsby, samt
i det nyligen antagna Arkitekturprogrammet
för Täbys regionala stadskärna.
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Förtätning längs Enhagsvägen:
Föreningen anser att det är vilseledande att
den tidigare skrivelsen i samrådsförslaget om
antalet bostäder (ca 2000) längs Enhagsvägen
är struken i utställningsförslaget samtidigt som
beskrivningen om förtätning och skapandet
av stadsmiljöer längs vägen är kvar. De anser
att delområdet Enhagsvägen bör strykas från
planförslaget och att dessa bostäder istället
planeras inom övriga stadskärnan.
Kommunens kommentar:
Inför planens antagande har Enhagens
verksamhetsområde getts markanvändningen
”Verksamheter (under utredning)” Detta
innebär att området behöver utredas
vidare i ett större sammanhang vad gäller
kommunens framtida behov av ytor och lägen
för verksamheter. Området föreslås dock
fortsättningsvis ingå i stadskärnan med hänsyn
till att det är viktigt att på lång sikt möjliggöra
framtida kollektivtrafik i detta stråk, vilket
förbättrar tillgängligheten till Skarpäng.
Tvärförbindelse västerut:
Föreningen har granskat inkomna
samrådsyttranden från Sollentuna kommun
och Danderyds kommun och konstaterar att ett
genomförande av den i planförslaget föreslagna
tvärförbindelsen till Kista-Sollentuna-Häggvik
blir utmanande.

Kommunens kommentar:
Planförslaget pekar ut stråket längs Enhagsvägen som viktigt för framtida regional
kollektivtrafik (stombuss/spårväg/mm) och
för lokal busstrafik. Hur detta stråk fortsätter
väster om Enhagsvägen behöver utredas på
regional nivå i en så kallad åtgärdsvalsstudie
i samarbete med Trafikförvaltningen (SL)
på Region Stockholm. I denna studeras
lämplighet och lönsamhet för olika stråk och
trafikslag.

fördjupade översiktsplanen för Täby
stadskärna att utgöra ett komplement
och därmed kan en helhetsbild över hela
kommunens utveckling fram till 2050
presenteras. Översiktsplanen för hela Täby
planeras att ställas ut på samråd under 2020.

Övrigt:
Föreningen ställer sig kritisk till att
drivmedelsstationerna längs Enhagsvägen
flyttas till Roslags Näsby trafikplats. Vidare
anser de att vision om en miljövänlig bilpark
saknas. Slutligen anser de att beslutet om att
anta planförslaget bör skjutas upp tills dess
att en samlad översiktsplan för hela Täby är
presenterad.

TÄBY FÖRENINGSRÅD

Kommunens kommentar:
För att möjliggöra stadsbebyggelse längs med
Centralvägen och Enhagsvägen är det viktigt
att lägena för befintliga drivmedelstationer
utreds. Potentiella lägen kan vara vid E18,
men även fler platser behöver utredas.
När den kommunövergripande
översiktsplanen upprättas kommer den

Planförslaget har kompletterats med ett nytt
kapitel; ”Digitaliseringens möjligheter”.

Idrottsanläggningar:
Rådet lyfter att dagens idrottsanläggningar i
centrala Täby byggdes för att möta behovet hos
den befolkningsmängd som fanns på 60- och
70 talet. I och med den stora utbyggnad som nu
föreslås anser rådet att idrottsanläggningarna
måste utökas till dubbel kapacitet för att möta
behovet.
Vidare anser de att ett större idrottscampus
skulle kunna förläggas i Täby Park eller ArningeUllna. De anser dock att anläggningarna måste
placeras så att det är lätt för barn och ungdomar
att ta sig dit utan att behöva bli skjutsade
eller åka buss och tåg. Konsekvensen vid
förflyttningar till perifera lägen kan bli att färre
barn och ungdomar kan delta.
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Kommunens kommentar:
I Tibble-Åvatriangeln föreslås en utökning
av sportcenters kapacitet samt utökning med
fler konstgräsplaner. Tibblevallen och ishallen
kan eventuellt komma att lokaliseras på
annan plats för att möjliggöra en utveckling
av dessa anläggningar. Placeringen av dessa
utreds och är ej beslutad. I arbetet med att
hitta platser för idrottsanläggningar är
närhet till kollektivtrafik samt gång- och
cykelmöjligheter mycket viktiga parametrar
för att ej bidra till ett ökat bilberoende samt
att ej riskera ett lägre deltagande bland barn
och ungdomar.
Skolgårdar:
Rådet anser att ytor på skolgårdar ska följa
Boverkets rekommendationer samt att
skolgårdar ej placeras på hustak.
Kommunens kommentar:
Utformning av skolgårdar är väldigt
platsspecifikt och utreds från plan till plan.
Planförslaget anger dock att skolor och
förskolor bör placeras i anslutning till parker
och grönområden.
Stadsmiljöer:
Rådet anser att det är yttersta vikt att alla
invånare i stadskärnan måste kunna aktivera
sig och motionera i det omedelbara närområdet

och att stadsmiljön utformas med gröna
inslag i en medelstor skala. I detalj önskar de
att grönområdet vid Roslags Näsby scoutkår
lämnas obebyggt.
Kommunens kommentar:
Det nyligen antagna Arkitekturprogrammet
för Täbys regionala stadskärna anger att de
offentliga rummen ska utformas med mycket
grönska och plats för rekreation vilket har
tydliggjorts i planförslaget. Grönområdet vid
Roslags Näsby scoutkår är angivet som ”Park/
natur” i markanvändningskartan.

TÄBY HEMBYGDSFÖRENING
Exploateringsnivå:
Föreningen anser att den höga exploateringen
som planförslaget möjliggör för riskerar att
kväva ”stan på landet” och att kulturmiljöer
och bostadsnära natur fortfarande är
hotad. Föreningen lyfter att det kommande
kulturmiljöprogrammet behöver tillmätas stor
vikt i de kommande avvägningarna. Vidare
ställer sig föreningen kritisk till att kommunen
saknar riktlinjer för friytor för skolor och
förskolor.

Kommunens kommentar:
Planförslagets riktlinjer och underliggande
utredning (Kulturmiljöanalys KMV, 2018)
kommer tillsammans med det nyligen antagna
Arkitekturprogrammet och kommande
kulturmiljöprogram att utgöra ett gott
underlag för att säkerställa att hänsyn tas
till de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i
stadskärnan.
Utformning av skolgårdar är väldigt
platsspecifikt och utreds från plan till plan.
Planförslaget anger dock att skolor och
förskolor bör placeras i anslutning till parker
och grönområden.
Fornlämningar och kulturmiljöer:
Föreningen anser att fornlämningen vid
korsningen Grindtorpsvägen/Östra Banvägen
är oersättlig som en påminnelse om historien
för boende, gående och cyklister. Vidare
tolkar föreningen det som att Torrbackens
miljö kommer att värnas i och med att den
i samrådsversionen föreslagna bussgatan
har strukits. Slutligen uttrycker föreningen
en stor oro över Ytterbystugans varande då
ytan i markanvändningskartan pekas ut som
”Blandad stadsbebyggelse”. De ställer sig även
frågande till hur den föreslagna bytespunkten
på Centralbron ska lösas utrymmesmässigt.
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Grannkommuner
Kommunens kommentar:
Ytan vid Grindtorpsvägen/Östra Banvägen
är utpekad som ”Blandad stadsbebyggelse”
i markanvändningskartan men det kommer
behövas utredas i ett senare skede i vilken
omfattning eventuell ny bebyggelse kan
uppföras samt om och hur fornlämningen kan
tas bort. Torrbacken föreslås tillgängliggöras
med nytt gång- och cykelstråk. Bussgata
genom området är ej aktuellt.
Ytterbystugan kommer ej rivas utan
kan i nuvarande utformning ingå i
markanvändningskategorin ”Blandad
stadsbebyggelse”. Inriktningen är att ytan för
bytespunkten på Centralbron kan säkerställas
utan att påverka Ytterbystugan.

De grannkommuner som yttrat sig under
utställningen är:
•

Sollentuna kommun

•

Vallentuna kommun

•

Österåkers kommun

Sollentuna kommun
Sollentuna kommun instämmer i Täby
kommuns ståndpunkt att behovet av en
tvärförbindelse västerut behöver utredas
transportlagövergripande, för största systemoch samhällsnytta.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad. Kommunen
samarbetar gärna i denna fråga för att nå
en så gynnsam lösning som möjligt. I detta
arbete utgör även Trafikförvaltningen en
viktig aktör.

Vallentuna kommun
Vallentuna kommun ser positivt på
upprättandet av planförslaget och hur det
förhåller sig till Sverigeförhandlingens
åtagande och Stockholm Nordosts vision. Dock

önskar de att planförslaget lyfter stomnätsbuss
Arninge-Vallentuna, där Arninge resecentrum
med sin koppling till Täby centrum utgör en
central roll i stombussnätet som helhet.
Kommunens kommentar:
Markanvändningskartan och kollektivtrafikkartan har kompletterats med fler möjliga
stråk för stombussar.

Österåkers kommun
Österåkers kommun har inget att erinra
förutom att de anser att planförslaget är väl
genomarbetat.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.
Kommunen instämmer.
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Företag
De företag som lämnat synpunkter under
utställningen är:
•
Ellevio
•
EON
•
Stockholm Exergi
•

Unibail-Rodamco-Westfield

lokalnät efterfrågar ytterligare samverkan i
tidiga skeden efter beslut om start-PM och
inför program och detaljplaner.
Kommunens kommentar:
Behovet av nya transformatorstationer
beskrivs under ”Teknisk försörjning”. Det är
tydliggjort i text att planering för dessa måste
ske i tidigt skede i samråd med ledningsägare.

ELLEVIO
Elbilar:
Ellevio lyfter att elektrifiering av
transportsektorn ställer högre krav på elnätet
och att kortare ledtider för förstärkning av
överliggande regionnät är en förutsättning
för att på lokalnätsnivå i tid kunna leverera
de förstärkningar som kommer krävas för
laddning av elfordon. Det är viktigt att
processer som exempelvis tillstånd, lov och
beställningar för regionnätet hanteras av de
inblandade parterna utan fördröjning.
Kommunens kommentar:
Kapitlet ”Energi” har förtydligats.
Allmänt:
Nätstationer och kabelvägar fram till nya uttag
måste planeras parallellt med exploateringen
innan samrådsskedet för detaljplaner. Ellevio

EON
Eon önskar att en formulering ändras under
kapitlet ”Energi”.
Kommunens kommentar:
En ny formulering kring fjärrvärmen har
införlivats i kapitlet ”Energi”.

STOCKHOLM EXERGI
Stockholm Exergi hänvisar till tidigare
remissvar i ärendet och har inget ytterligare att
tillägga.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
Gustaf Bergs väg, Stora Marknadsvägen
och bussterminalen:
Företaget ställer sig positiva till att utreda
olika scenarier där Gustaf Bergs väg och Täby
centrums norra parkeringsgarage utvecklas
till en mer attraktiv, urban och integrerad
del av Täby stadskärna. Företaget ställer sig
positiva till att utveckla Stora Marknadsvägen
och bussterminalen till en livfull och attraktiv
stadsmiljö med aktiva bottenvåningar och nya
mötesplatser längs med Stora Marknadsvägen.
Kommunens kommentar:
Synpunkten är noterad. Kommunen
samarbetar gärna i denna fråga för att nå
en så gynnsam lösning som möjligt. I detta
arbete utgör även Trafikförvaltningen en
viktig aktör.
Kopplingar och stråk:
Företaget ser en stor potential i att koppla ihop
Täby centrum med Täby Park och Tibble-Åva
genom skapandet av attraktiva stadsstråk. I
detta arbete anser företaget att olika lösningar
för att minska barriäreffekter från vägar och
Roslagsbanan bör prövas.
Kommunens kommentar:
Synpunkterna är noterade.
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Privatpersoner
Vad har yttrandena från privatpersoner handlat om?

fikkörfält. Det pågår även ett arbete med att
förbättra framkomligheten på Täbyvägen.
Kapaciteten behöver öka i hela trafiksystemet
och eftersom gång-, cykel-, och kollektivtrafik
är färdmedel med hög kapacitet på liten yta
behöver infrastrukturen för dessa trafikslag
utvecklas med hög kvalitet.
I den fördjupade översiktsplanen har stråk
som är särskilt viktiga för kollektivtrafik
pekats ut för att kunna säkerställa god
framkomlighet.
Bilen kommer dock att vara ett nödvändigt
färdmedel för många invånare även
fortsättningsvis.
Ny tunnelbana till Täby C anses som
den rimligaste alternativa lösningen för
kollektivtrafiken.

TRAFIK
Högre framkomlighet behövs på
befintliga vägar inom Täby kommun.
Vägarna anses vara alltför trafikerade
och lösningar behöver presenteras.
Kommunens kommentar:
Kommunen arbetar med en

kommunövergripande framkomlighetsstrategi
där ett helhetsgrepp kring trafiken tas.
Det pågår ett arbete med att förbättra framkomligheten på Stora Marknadsvägen, dels
genom mindre trimningsåtgärder och dels
utreder kommunen större åtgärder som kan
förbättra trafiksituationen både för fordonstrafik och för kollektivtrafik, ex. kollektivtra-

Kommunens kommentar:
Roslagsbanans förlängning till Stockholm City
via Odenplan är ett åtagande som kommunen
har gjort inom Sverigeförhandlingen.
En åtgärdsvalsstudie som har genomförts
av Trafikförvaltningen, Trafikverket och ett
flertal kommuner visar att en förlängning av
röda linjen från Mörby via Täby centrum till
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Arninge ger relativt små restidsnyttor och
därför har förlängnings av Roslagsbanan
och tvärförbindelse västerut kommit att
prioriterats.
En ny åtgärdsvalsstudie för kapacitetsstark
kollektivtrafik västerut ska genomföras
där flera olika trafikslag, bl.a. tunnelbana,
kommer att studeras.
Roslagsbanan anses inte räcka till i
framtiden när befolkningen växer.
Kommunens kommentar:
Det pågår en utbyggnad av Roslagsbanan
som tillsammans med fler tåg kommer att
öka kapaciteten och göra tågtrafiken mer
robust. Täby kommun har förhandlat med
staten om en förlängning av Roslagsbanan till
Stockholm central via Odenplan vilket innebär
en bättre koppling till tunnelbanenätet och till
pendeltågssystemet, se av avsnittet ”Resultat”
under ”Konsekvenser”
Planen pekar även ut möjliga stråk för
stombusstrafik, vilka kommer underlätta
för kollektivtrafikresor till och från Täby.
Inriktningen i den fördjupade översiktsplanen
är att kollektivtrafiken ska utvecklas i Täby
med ny bytespunkt vid Roslags-Näsby station
samt förstärkt regional kollektivtrafik som

förbinder Täby med västra Stockholm.

sjukhus.

Fler infarts-och parkeringsplatser
behövs, gärna i anslutning till
kollektivtrafik.

Kommunens kommentar:
Kommunen utreder åtgärder för att öka
framkomligheten för buss- och biltrafik
i stråket Täbyvägen-Enebybergsvägen
tillsammans med Danderyds kommun.
Vidare har kommunen genomfört fördjupade
trafikanalyser och identifierat punkter
där framkomlighet behöver öka, bl.a. på
Centralvägen vid Roslags-Näsby.

Kommunens kommentar:
Planen pekar ut att infartsparkeringar för
bil och cykel ska finnas vid Roslagsbanans
stationer.
Det behövs bättre framkomlighet på
Enhagsvägen, det är trångt och för
mycket utfarter. Med exploatering
kommer det bli ökat trafikflöde.

Det behövs fler trygga miljöer för
gångtrafikanter i anslutning till Täby
centrum.

Kommunens kommentar:
På Enhagsvägen ska biltrafiken ha god
framkomlighet i framtiden men för att öka
framkomligheten för hållbara trafikslag som
transporterar många på liten yta föreslås
reserverade körfält för kollektivtrafik (för
lokalbussar, stombussar och ev. spårväg
västerut) och utökade cykelbanor.

Kommunens kommentar:
I takt med att fler nya stadsdelar växer fram
i stadskärnan, såsom Täby Park, RoslagsNäsby och Tibble-Åva, kommer fler människor
att röra sig till fots och med cykel till och från
Täby centrum. Detta ökar tryggheten på
gatorna och de offentliga miljöerna eftersom
fler människor kommer att röra sig i området.

Det behövs bättre framkomlighet till och
från Skarpäng. Just nu anses det som en
ohållbar situation och kommunens plan
kommer inte förbättra trafiksituationen.
Fler busslinjer krävs också, till
exempelvis centrala Täby och Danderyds

För att öka cykling under vintertid
önskas tak över cykelbanor.
Kommunens kommentar:
Utformning av cykelbanor är inget som
regleras i en fördjupad översiktsplan. Dock
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är synpunkten noterad och kommunicerad till
trafikenheten.

BEBYGGELSEUTVECKLING
Ny stadsbebyggelse som angränsar till
befintliga villaområden bör anpassas
höjdmässigt till max 3-4 våningar för
att skapa en jämn övergång och ej
förstöra utsikten och minska insynen
för befintliga villaägare. Den nya
stadsbebyggelsen påstås medföra en
ökad otrygghet och minskad trivsel för
befintliga villaägare.
Kommunens kommentar:
Den nya stadsbebyggelsen som uppförs
där stadskärnan angränsar till befintliga
villaområden kommer att tillföra många
nya värden till befintliga invånare. Ett
förtydligande kring detta har gjorts i planens
inledande kapitel.
Utformning av den nya stadsbebyggelsen
regleras i kommunens Arkitekturprogram
för den regionala stadskärnan Täby centrum
– Arninge. I programmet uttrycks att 5-6
våningar utgör en lämplig grundskala för
stadsbebyggelse men att hushöjder måste
anpassas i mötet med befintlig villabebyggelse
för att skapa en jämn övergång.

Förtäta inte i stadskärnan.
Exploateringsgraden betraktas alldeles
för hög och bör minska. Infrastrukturen
behöver lösas innan fortsatt förtätning
sker.
Kommunens kommentar:
Kommunen har i samband med
Sverigeförhandlingen åtagit sig att bygga
16 200 bostäder i kollektivnära lägen.
Planhandlingen har förtydligats i inledande
kapitlet vilka värden som skapas för nya och
befintliga Täbybor.
Förtätningen i stadskärnan kommer till
övervägande del ske på redan ianspråktagen
mark (parkeringar och industrimark) vilken
idag inte medför några större värden för
Täbyborna.
Den täta, blandade och gröna
stadsbebyggelsen som planeras i Täby
stadskärna skapar nya värden för både nya
och befintliga Täbybor. Nya kvarter med
levande bottenvåningar skapar vistelsevärden
och ökad trygghet. Nya torg och gröna parker
och stråk utgör mötesplatser och skapar
rekreativa värden och stärker biologiska
spridningssamband. Fler arbetsplatser gör
det möjligt att både bo och arbeta i Täby och
därmed slippa pendla.

Omvandla inte villakvarter till
stadsbebyggelse. Detta skapar otrygghet
och ovisshet för villaägare.
Kommunens kommentar:
Planen är inte juridiskt bindande utan
anger endast en önskvärd utveckling till
år 2050. Mellan samråd och utställning
reviderades plangränsen så att det nu
endast är ett fåtal villaområden kvar som
berörs av markanvändningen ”Blandad
stadsbebyggelse”. Dessa kvarstår med hänsyn
till det strategiska läge som dessa har med
mycket god tillgänglighet till Roslagsbanans
stationer och/eller direkt närhet till
angränsande föreslagen stadsutveckling.

BOSTADSUTVECKLING
Bygg billigare boenden och fler
hyresrätter till ungdomar, studenter,
ensamstående föräldrar och
låginkomsttagare. Andelen 10-15 %
hyresrätter bör höjas.
Kommunens kommentar:
Andelen hyresrätter i planerade bostäder är
ett politiskt mål. I kapitlet ”Bostadsutveckling”
beskrivs dock att det i stadskärnan finns
förutsättningar för forskarbostäder,
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studentbostäder och små bostäder samt att
en blandning av storlekar, boendeformer
och upplåtelseformer ska eftersträvas
för att attrahera olika åldersgrupper
och hushållstyper. I flera pågående
stadsbyggnadsprojekt (Roslags Näsby, Täby
Park och Strömmingen m.fl.) planeras och
byggs flera kvarter med hyresrätter och
studentbostäder.
Den nya stadsbebyggelsen borde ges
en klassisk arkitektur och mer färg och
form.
Kommunens kommentar:
Utformningen av den nya stadsbebyggelsen
regleras i Arkitekturprogram för den
regionala stadskärnan Täby centrum –
Arninge. Vilken stil som bebyggelsen ska
uppföras i regleras dock ej men riktlinjer kring
skala och arkitektonisk kvalitet anges.

GRÖNSTRUKTUR
Det behövs ett starkare skydd av
befintliga grönområden i takt med ökad
användning och ökat slitage. En stark
oro finns att de kommer försvinna och
förstöras successivt.

Kommunens kommentar:
I takt med att stadskärnan utvecklas kommer
fler parker och gröna stråk att skapas så att
alla Täbybor har fortsatt god tillgång till
ett brett utbud av grönområden och parker.
De gröna områdena har även stor betydelse
för klimatförändringar. Halva Täby ska
vara grönt och hela Täby ska vara hållbart.
I kapitlet ”Grönstruktur” redovisas en karta
som tydligt visar såväl befintliga parker/
grönområden såsom de planerade.
Grönytor är viktiga för rekreation,
friluftsliv och välbefinnande av boende,
skolor och förskolor. I det fortsatta
arbetet behöver tillgänglighet till
grönytor framgå tydligare avseende
hållbarhet, hälsa och utrymme för barn.
Kommunens kommentar:
De värden som grönytor skapar för
människor och djur beskrivs under kapitlen
”Ekosystemtjänster”, ”Biologiska värden och
spridningssamband” och ”Grönstruktur”. I
kapitlet ”Skolor och förskolor” beskrivs vikten
av att skolor och förskolor har närhet till
parker och grönområden.

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningstillväxten i kommunen

anses vara för hög och förstör Täbys
karaktär ”stan på landet”. Kommunen
föreslås ta mer hänsyn till befintliga
kommuninvånarna och inte till framtida
invånare.
Kommunens kommentar:
Den nya stadsbebyggelsen kommer att tillföra
många nya värden till befintliga invånare.
Nya kvarter med levande bottenvåningar
skapar vistelsevärden och ökad trygghet.
Nya torg och gröna parker och stråk utgör
mötesplatser och skapar rekreativa värden
och stärker biologiska spridningssamband.
Fler arbetsplatser gör det möjligt att både bo
och arbeta i Täby och därmed slippa pendla.
Fler invånare skapar underlag för en utbyggd
regional kollektivtrafik. Ett förtydligande
kring detta har gjorts i planens inledande
kapitel.

MARKANVÄNDNING
Begreppet ”stadsgata” måste
förtydliggas gällande Stockholmsvägen.
Den är borta från det nya förslaget, men
skapar förvirring bland villaägare då de
skapar en obalans mellan båda sidorna
av gatan. För att obalansen ska bli bättre
måste det ske en estetisk övergång
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mot villabebyggelsen, i form av lägre
flerbostadshus. Med gränsen lagt enligt
tidigare förslag skulle de vara möjligt att
göra en stadsgata.
Kommunens kommentar:
Planen möjliggör en utveckling av
Stockholmsvägen till en mer urban gata,
där gaturummet kan omdisponeras
för att möjliggöra kantstensparkering,
cykelbanor, kollektivtrafikkörfält samt
breddade trottoarer och fler vistelseytor. Ny
bebyggelse som ansluter till gatan föreslås
på Stockholmsvägens östra sida där ny
stadsbebyggelse föreslås. Bebyggelsens
skala föreslås anpassas i mötet med
villabebyggelsen på andra sidan vägen för att
skapa en jämn övergång.
Stadskärnans avgränsning borde flyttas
längre in i Ella Gårds villaområde, som i
samrådsversionen, alternativt läggas vid
Roslagsbanan.
Kommunens kommentar:
Den föreslagna avgränsningen skapar en
tydlighet kring var stadskärnan börjar och
slutar. Genom att lägga gränsen i de större
vägarna blir det tydligt för angränsande
fastighetsägare vilken utveckling de kan
förvänta sig.

KULTUR, FRITID OCH IDROTT
Det är viktigt att ha god tillgång av
idrottsanläggningar, speciellt för barn/
ungdomar, i takt med att befolkningen
ökar. Tibble-Åvaområdet märks ut
som viktig och är i behov av utveckling.
Bevara Tibblevallen och Tibble ishall,
samt förstärk områdets inriktning på
sport och idrott. Platsen lämpar sig för
idrottscampus.
Kommunens kommentar:
Vid byggnation av nya skolor bör även
idrottshallar uppföras, vilket beskrivs i planen.
I Tibble-Åvatriangeln föreslås en utökning av
sportcenters kapacitet samt utökning med fler
konstgräsplaner. Tibblevallen och ishallen kan
eventuellt komma att lokaliseras på annan
plats för att möjliggöra en utveckling av dessa
anläggningar. Placeringen av dessa utreds
och är ej beslutad. Fler platser för idrott
utomhus behöver utredas inom den regionala
stadskärnan.
För effektivt markutnyttjande är de
bra att flytta Tibblevallen, förslag på
området är Viggby ängar och intill
Näsbydalskolan i backen mot Grindtorp.

Kommunens kommentar:
Ny lokalisering av Tibblevallen inom
den regionala stadskärnan utreds av
kommunen, där nuvarande läge utgör
ett alternativ. Viktiga parametrar vid
lokaliseringsutredningen är bl.a. god
tillgänglighet till kollektivtrafik, goda
parkeringsmöjligheter samt begränsad
påverkan på miljön och närboende.
Idrottsplatser måste ligga centralt och
nära till kommunikationer
Kommunens kommentar:
Planen anger att idrottshallar bör uppföras
i anslutning till nya skolor. De skolor
som uppförs inom stadskärnan kommer
alla att ligga centralt och ha tillgång till
kommunikationer, antingen med buss eller
Roslagsbanan. Vid lokaliseringsutredningar
för idrottsytor av större karaktär är
tillgång till kollektivtrafik samt goda
parkeringsmöjligheter viktiga parametrar att
ta hänsyn till.

TEKNISK FÖRSÖRJNING OCH
RESURSHUSHÅLLNING
Täby behöver påbörja
bullerskyddsåtgärder i de områden där

Utställningsyttranden

bullersituationen är särskilt besvärlig.
Planområdet anses vara drabbat och
kommer resultera i att fler människor
kommer vistas i bullerutsatta områden.
Kommunens kommentar:
I samband med dubbelspårsutbyggnaden av
Roslagsbanan har ett flertal bullerskyddsåtgärder genomförts. När ny bebyggelse
uppförs nära Roslagsbanan eller större vägar
ska alltid gällande bullerkrav följas.

ÖVRIGT
Det behövs bättre krisberedskap i
Täby kommun, det efterfrågas en krisoch sårbarhetsanalys (översvämning,
strömavbrott, eldsvådor ),
utrymningsvägar, samt bättre planering
kopplat till kriminalitet.
Kommunens kommentar:
I kapitlet ”Klimatanpassning” beskrivs
vilka åtgärder som krävs i planering och
genomförande för att säkerställa att framtida
översvämningar påverkar stadskärnan i så
liten omfattning som möjligt.
I kommunens trygghets- och säkerhetsprogram beskrivs hur kommunen ska agera i

en krissituation.

SOCIAL OMSORG
Med kraftig ökning behövs mer
serviceboenden och vidare bättre vård
och omsorg än vad som finns idag.
Kommunens kommentar:
Planeringen av nya service-, vård- och
äldreboenden utgår från aktuella prognoser
om framtida behov som grundar sig på
kommunens bostadsprognos, vilken baseras
på förväntad utbyggnadstakt i stadskärnan.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Det behövs större hänsyn till
ekosystemtjänsterna i området
Enhagsparken och Enhagsvägen. Detta
då de är värdefulla nyckelområden
för växt- och djurliv, samt bidrar
till biologisk mångfald. Det har
markerats som viktigaste områdena i
översiktsplanen men med föreslagen
stadsbebyggelse kommer belastningen
på området öka.
Kommunens kommentar:
Enhagsparken kommer fortsättningsvis
utgöras av parkmark, vilket framgår

av Markanvändningskartan och
Grönstrukturkartan. I parkens östra
del föreslås en mindre del avsättas för
skoländamål, se markanvändningskartan.
Parken utgör ett mycket viktigt rekreativt
stråk och biologiskt spridningssamband som
binder samman Täby centrala grönområden
med den regionala grönkilen Rösjökilen.
Både de rekreativa och biologiska värdena
föreslås utvecklas. Parken kommer även
behöva användas för dagvattenhantering och
fördröjning.

BIOLOGISKA VÄRDEN OCH SPRIDNING
Det behövs bättre hänsyn till fågeloch djurliv, samt träd. Exempelvis i
Enhagsparken.
Kommunens kommentar:
Grönskan i Enhagsparken föreslås
bevaras och de biologiska värdena och
spridningssambanden behöver på sikt stärkas.

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Det behövs fler skolor i planen. Det
råder även ett eftersatt underhåll på
befintliga skolor
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Kommunens kommentar:
Markanvändningskartan möjliggör för
flera nya skolor, både inom den blandade
stadsbebyggelsen men också på de områden
som är markerade som ”Offentlig service”.
Befintliga skolor underhålls enligt gällande
underhållsplan för respektive skola. I
samband med utvecklingen av TibbleÅvaområdet kommer flera kommunala
anläggningar att renoveras eller ersättas.

KULTURMILJÖ
Kulturhistoriskt intressanta platser som
behöver bevaras är industribyggnaderna
i Pentavägen och Ellagård. Ligger i
linje med arkitekturprogrammet och
att all utveckling i stadskärnan ska ske
med utgångspunkt i Täbys identitet och
kulturhistoria.
Kommunens kommentar:
I planeringen av nya stadsdelar utreds de
kultur- och arkitekturhistoriska värdena och
i detta arbete utgör de riktlinjer som anges i
planen ett underlag tillsammans med genomförd kulturmiljöanalys och Arkitekturprogrammet. Det är viktigt att Täbys identitet
inte går förlorad när nya stadsdelar uppförs
och att olika tidslager får möjlighet att uttryckas.
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