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KOMMUNSTYRELSEN 

Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050 
Trafikförvaltningen, Region Stockholm har skickat ut förslag till 
Kollektivtrafikplan 2050 på remiss till länets kommuner och Täby kommun 
lämnar Stockholm Nordosts gemensamma svar som sitt yttrande tillsammans 
med följande kompletterande synpunkter. 

Övergripande synpunkter på processen 
Kommunen upplever att dialogtillfällena som har anordnats har varit på en 
alltför övergripande nivå och fokuserat på saker som redan borde vara kända för 
Regionen. Samtidigt har Regionen genomfört detaljerade analyser där 
kommunerna inte bjudits in och fått vara delaktiga. Ett exempel är det i RUFS 
2050 utpekade tillgänglighetsbehovet mellan Täby C-Arninge och Kista-
Sollentuna-Häggvik där Kollektivtrafikplan 2050 har konkretiserat behovet och 
redovisar såväl trafikslag som sträckning. Kommunen har saknat dialog om 
denna förbindelse och kan konstatera att den sträckning som nu föreslås i planen, 
inte är förenlig med den fördjupade översiktsplan för Täby stadskärna 2050 som 
vann laga kraft 26 november 2019 eller ny översiktsplan för Täby 2050 som var 
på samråd under perioden 1 februari och 7 mars 2021. Kommunen önskar få vara 
mer delaktig i den fortsatta processen.   

Finansiering av föreslagna åtgärder 
Kommunen saknar i förslaget en prioritering av föreslagna åtgärder och en 
beskrivning av hur de föreslagna åtgärderna i planen är tänkta att finansieras.  

Utveckling av den regionala stadskärnan Täby C-Arninge 
Planen redovisar förslag på en ny stadsexpressbuss inom den regionala 
stadskärnan Täby C-Arninge. Täby kommun ställer sig frågande till vilken 
funktion den linjen ska ha och hur den skiljer sig mot den funktion som 
Roslagsbanan har mellan Täby C och Arninge. Kommunen tycker också att det 
blir motsägelsefullt när Region Stockholm i den senaste 
trafikförändringsremissen valt att korta ner busslinje 612 med motiveringen att 
det blir parallellgående trafik med Roslagsbanan. Täby kommun ställer sig 
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frågande till om inte den föreslagna stadsexpressbussen också blir 
parallellgående trafik. 

Utveckling terminaler och bytespunkter 
Täby kommun ser liksom Region Stockholm behov av att Täby centrums 
bussterminal utvecklas på både kort och lång sikt, och att ett utredningsarbete 
prioriteras.  

Vidare anser kommunen att Roslags-Näsby station behöver lyftas i planen och att 
utveckling behöver ske för att skapa en bytespunkt mellan Roslagsbanans två 
grenar, lokal busstrafik och framtida regional stomtrafik. Roslags-Näsby station 
är idag en stor bytespunkt mellan Roslagsbanans Kårstagren och Österskärsgren 
och kring stationen utvecklas nu en tät stadsmiljö. Kommunen ser behov av att 
bytespunkten utvecklas på kort och lång sikt med angöring av lokala busslinjer 
och regional kollektivtrafik.  

Kollektivtrafikplan 2050 pekar ut att bytesmöjligheterna vid Roslags-Näsby 
trafikplats ska säkerställas mellan expressbussar på E18 och förslag på nya 
expressbussar mellan Täby och Upplands-Väsby. Täby kommun ser positivt på 
att bytespunkter utvecklas men ställer sig frågande till hur Roslags-Näsby 
trafikplats förhåller sig till Arninge station, och vilka byten Region Stockholm 
anser ska ske vid Arninge station respektive Roslags-Näsby trafikplats. 
Kollektivtrafikplan 2050 behöver beskriva vilka roller dessa bytespunkter ska ha 
och vilken tvärgående stomtrafik som ska angöra respektive bytespunkt.  

Roslagsbanans utveckling 

Ny station på Roslagsbanan 
Täby kommun ser positivt på planens förslag om en ny bytespunkt vid Såsta-
Karby med en ny station på Roslagsbanan vid Karby. Detta är i enlighet med 
kommunens förslag till ny översiktsplan för Täby 2050. Kommunen ser behov av 
en fördjupad utredning och en fortsatt dialog mellan Region Stockholm och 
kommunen.  

Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan 
Förslag till kollektivtrafikplan 2050 anger att en ny depå kommer att behövas på 
Österskärsgrenen till följd av förlängningen av Roslagsbanan till T-centralen via 
Odenplan. Täby kommun har i förslag till ny översiktsplan för Täby 2050 inte 
reserverat mark för det ändamålet.  
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Planen visar på behov av att förlänga perrongerna på Roslagsbanan i ett 2050-
perspekiv för att möjliggöra längre tåg. I centrala Täby pågår planering, bland 
annat i Täby park, där det finns behov av att klargöra 
planeringsförutsättningarna och hitta lösningar på kort och lång sikt för att 
gångtrafikanter och cyklister samt bussar ska kunna korsa Roslagsbanan och nå 
Roslagsbanans stationer Täby centrum och Galoppfältet samt nå Täby C 
bussterminal. Ett utredningsarbete kring påverkan av förlängda perronger i Täby 
och vilka möjligheter som det kan ge för dessa viktiga kopplingar, ser kommunen 
behöver sättas igång omgående och initieras av Region Stockholm. 

Roslagsbanans förlängning till Rimbo 
Det är viktigt att turutbudet vid stationerna på Kårstalinjen i Täby inte förändras 
med anledning av förslaget om en förlängning av Roslagsbanan till Rimbo.  

Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut 
Förslag till Kollektivtrafikplan 2050 redovisar en förlängning av tvärbanans 
Kistagren från Helenelund till Täby C i ett 2050-perspektiv, med en sträckning 
via Grindtorpsvägen och Täby allé inom Täby kommun. Täby kommun har under 
framtagandet av fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050 (FÖP Täby 
stadskärna 2050), som vann laga kraft 26 november 2019, genomfört flertalet 
utredningar för att få bättre kunskap om vilka stråk som kan vara aktuella för 
regional kapacitetsstark kollektivtrafik på sikt. I det arbetet bjöd kommunen in 
till dialog med såväl Region Stockholm som berörda kommuner om den västliga 
kopplingen som pekas ut i RUFS 2050. Kommunen kunde då konstatera att 
denna förbindelse behöver utredas på regional nivå av Region Stockholm i nära 
samarbete med berörda kommuner och Trafikverket. Kommunen utredde 
möjliga stråk inom Täby kommun och till antagande avfärdade kommunen 
alternativet via Grindtorpsvägen och Täby allé.  

Kommunen har i FÖP Täby stadskärna 2050 eller i förslag till ny översiktsplan 
för Täby 2050 inte tagit ställning till trafikslag, dock har alternativ med spårvagn 
och Buss Rapid Transit (BRT) undersökts. Det stråk som nu pekas ut i 
Kollektivtrafikplan 2050 har kommunen avfärdat som alternativ, vilket FÖP Täby 
stadskärna 2050 redovisar.  

I centrala Täby pågår planarbete i olika skeden som berörs av regionens förslag 
på en förlängning av tvärbanan till Täby. I den västra delen av Täby park, pågår 
ett stort arbete med såväl en ny struktur som med väg-,gång- och 
cykelkopplingar, och att Kollektivtrafikplan 2050 nu pekar ut en sträckning via 
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Täby allé utan tillräckligt underlag och utan att ha haft en dialog med kommunen, 
blir problematiskt.  

Radiella och tvärgående expressbusslinjer 
För att den föreslagna tvärexpressbusstrafiken inte ska fastna i de köer som redan 
idag uppstår på avfartsrampen vid trafikplats Täby kyrkby, behöver trafikplats 
Täby kyrkby få ökad kapacitet genom cirkulationsplatser i trafikplatsens norra 
och södra del enligt det åtgärdspaket som har tagits fram inom Åtgärdsvalsstudie 
förbättrad tillgänglighet i stråket Häggvik-Rosenkälla. Det är viktigt att Region 
Stockholm som både är kollektivtrafikmyndighet och länsplaneupprättare i 
Stockholms län har en samlad bild av behov och att föreslagna åtgärder i 
Kollektivtrafikplan 2050 kan finansieras. 

Busslinje 524 har en viktig funktion för resande idag mellan Täby kyrkby och 
Arninge och Täby kommun anser att den linjen ska vara kvar även då den 
föreslagna tvärgående expressbusstrafiken börjar trafikera Arningevägen. 
Kommunen anser också att linje 608, som idag går mellan Vallentuna och 
Humlegården, behöver vara kvar även efter att förlängningen av Roslagsbanan 
till T-centralen via Odenplan står klar, för att säkerställa god tillgänglighet från 
Täby och Vallentuna till de östra delarna av Stockholms innerstad. 

Båttrafik 
I Täby kommuns förslag till ny översiktsplan 2050 pekas två alternativa 
brygglägen för pendelbåtstrafik ut, och kommunen efterfrågar besked från 
Region Stockholm om en avsiktsförklaring gällande trafikering. Täby kommun 
anser att planen behöver kompletteras med sjötrafiken och hur den ansluter till 
övrig kollektivtrafik i såväl 2030-perspektivet som 2050-perspektivet.  

Lokal kollektivtrafik 
Idag saknas bra anslutningar med lokal busstrafik till Roslagsbanans stationer. 
Kommunen ser särskilt behov av att lokalbusstrafiken utvecklas mellan Skarpäng 
och Roslags-Näsby station samt mellan Näsbypark och Roslags-Näsby station 
tillsammans med en utvecklad bytespunkt vid Roslags-Näsby station.  

Övriga synpunkter 
Täby kommun vill dessutom lämna följande synpunkter. 

• Byt ut namnet Arninge resecentrum till Arninge station. 
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• Täby anser att det är Region Stockholm som behöver ta initiativ och hålla 
samman det fortsatta utredningsarbetet gällande inom vilka fler 
trafikkoncept som cykel kan tas med ombord i kollektivtrafiken, och inte 
ålägga detta utredningsarbete på berörda kommuner som inte har 
rådigheten mer än över cykelbanor, cykelparkeringar och hållplatser.  

 Förslag till Kollektivtrafikplan 2050 redovisar riktlinjer gällande 
acceptabel trängsel per trafikkoncept. Just nu pågår en pandemi som tros 
påverka hur vi ser på trängseln i kollektivtrafiken framöver. Hur 
bestående detta är svårt att veta idag, men Kollektivtrafikplan 2050 skulle 
kunna redovisa hur detta kan komma att påverka de riktlinjer och 
planeringsprinciper som planen sätter upp. 

 Figur 24 behöver kompletteras med en tvärgående pil mellan Täby C och 
Kista-Sollentuna-Häggvik, alternativt förtydliga vad pilarna avser. 

 Kollektivtrafikplan 2050 lyfter också upp behovet av att i framtiden 
trafikera med 21-metersbussar. Täby kommer inte att finansiera några 
eventuella åtgärder på kommunens vägnät som kan krävas för trafikering 
av denna fordonstyp i Täby.  


	Svar på remiss - Kollektivtrafikplan 2050
	Övergripande synpunkter på processen
	Finansiering av föreslagna åtgärder
	Utveckling av den regionala stadskärnan Täby C-Arninge
	Utveckling terminaler och bytespunkter
	Roslagsbanans utveckling
	Ny station på Roslagsbanan
	Roslagsbanans förlängning till T-centralen via Odenplan
	Roslagsbanans förlängning till Rimbo

	Kapacitetsstark kollektivtrafik västerut
	Radiella och tvärgående expressbusslinjer
	Båttrafik
	Lokal kollektivtrafik
	Övriga synpunkter


