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Svar på motion: Bredda E18 

Sammanfattning 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 noterat att ett 
projekt pågår för att komplettera E18 med kollektivfiler, men att övriga körfält inte avses 
byggas ut. Han finner detta märkligt och menar att all trafik ska ha möjlighet till god 
framkomlighet. Motionären yrkar därför på att Täby kommun verkar för att utbyggnaden av 
E18 blir för all trafik och inte bara för bussar.  

Ökad tillgänglighet och framkomlighet på E18 för all fordonstrafik är en prioriterad fråga för 
Täby kommun. I samrådsförslag till ny översiktsplan för Täby 2050 pekas E18 ut som ett av 
flera stråk där framkomligheten behöver öka för all trafik.  

E18 är en statlig väg där Trafikverket är väghållaren, vilket innebär att kommunen inte har 
rådighet över E18:s utveckling. Täby kommun har därför under en lång tid uppmanat 
Trafikverket att initiera en så kallad åtgärdsvalsstudie för E18. Vidare är förbättrad regional 
tillgänglighet mellan nordost och Stockholm, genom förbättrad framkomlighet på bland annat 
E18, en gemensam prioriterad fråga inom Stockholm Nordost-samarbetet (STONO). 
Trafikverket har meddelat att de prioriterar ett sådant arbete, men att det kan starta först när 
de nu pågående åtgärdsvalsstudierna för Norrortsleden och Arningevägen är slutförda. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 
hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 

Ärendet 

Bakgrund 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 noterat att ett 
projekt pågår för att komplettera E18 med kollektivtrafikkörfält, men att övriga körfält inte 
avses byggas ut. Han finner detta märkligt och menar att all trafik, inte bara bussar, ska ha 
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möjlighet till god framkomlighet. Motionären yrkar därför på att Täby kommun verkar för att 
utbyggnaden av E18 blir för all trafik och inte bara för bussar.  

Dialog med Trafikverket 

Ökad tillgänglighet och bättre framkomlighet på E18 för all fordonstrafik är en prioriterad 
fråga för Täby kommun. I samrådsförslag till ny översiktsplan för Täby 2050 pekas stråket E18 
ut tillsammans med Norrortsleden och Arningevägen som stråk där framkomligheten behöver 
öka, för såväl kollektivtrafik som övrig fordonstrafik. E18 är en statlig väg där Trafikverket är 
väghållaren, vilket innebär att kommunen inte har rådighet över E18:s utveckling. Den 
möjlighet kommunen har att påverka sker genom ständig dialog med Trafikverket på olika 
nivåer.  

Täby kommun har under en lång tid uppmanat Trafikverket att initiera en åtgärdsvalsstudie 
för E18, vilket är det första steget i planeringsprocessen för väg. I en åtgärdsvalsstudie bjuds 
berörda aktörer, så som till exempel kommuner in att delta. I studien kartläggs brister och 
behov och utifrån det tas åtgärder fram enligt den så kallade fyrstegsprincipen. Fyrstegs-
principen är Trafikverkets arbetsstrategi som tillämpas för att säkerställa en god 
resurshushållning och se till att åtgärderna bidrar till en hållbar samhällsutveckling. 
Trafikverket har meddelat Täby kommun att de prioriterar ett sådant arbete, men att det kan 
starta först när de nu pågående åtgärdsvalsstudierna för Norrortsleden och Arningevägen är 
slutförda.  

Stockholm Nordost-samarbetet (STONO) 

Täby kommun arbetar också genom Stockholm Nordost-samarbetet (STONO), där 
nordostkommunerna tillsammans verkar för förbättrad regional tillgänglighet bland annat 
genom ökad framkomlighet på E18. Det ger en stark gemensam röst i frågan vilket har visat 
vara en framgångsfaktor. I Stockholm Nordosts handlingsplan för 2021 ingår E18 som en fråga 
som kommunerna tillsammans ska bevaka samt delta i de processer som Trafikverket och 
Trafikförvaltningen avser att initiera.  

Ekonomiska konsekvenser 

Då motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder innebär beslutet inga förändrade 
ekonomiska konsekvenser. 

 

 

 

Katarina Kämpe   Ann-Charlotte Mann  
Kommundirektör   Chef verksamhetsstöd och utveckling  
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