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KOMMUNSTYRELSEN 

Sollentuna kommun 
Samhällsbyggnadsavdelningen 
Dnr KS 2021/0221  
 

Svar på remiss - Sollentunas översiktsplan 
Täby kommun har fått översiktsplan för Sollentuna kommun på remiss under 
granskningsfasen och lämnar följande synpunkter: 
 
Täby kommun önskar fortsatt samverkan med Sollentuna kommun tillsammans 
med Region Stockholm och Danderyds kommun i fråga om kapacitetsstark 
kollektivtrafik mellan de regionala stadskärnorna Kista-Sollentuna-Häggvik och 
Täby C-Arninge. Täby ser behov av att kollektivtrafiklösningar konkretiseras. 
Angående förlängning av Tvärbanans Kistagren har Täby kommun utrett möjliga 
sträckningar inom ramen för Fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna 2050. 
Täby kommun har då utrett möjliga sträckningar för spårvagn då den tar störst 
yta i anspråk, men något ställningstagande kring trafikslag finns ej i dagsläget. 
Täby kommun ställer sig positiv till att Helenelund nu omnämns som regional 
bytespunkt i planen.  
 
Täby kommun ställer sig positiv till översiktsplanens förslag på utveckling av 
huvudcykelstråken i Sollentuna kommun. Det finns behov att länka samman 
kommunernas cykelvägnät och skapa mer gena cykelförbindelser. Täby önskar 
fortsatt samverkan med Sollentuna kommun, Region Stockholm och Danderyds 
kommun kring föreslaget huvudcykelstråk söder om Rösjön för att koppla ihop 
detta med redan utbyggt huvudcykelstråk längs Rösjövägen, vilket idag slutar vid 
kommungränsen. Täby kommun kan konstatera att Sollentuna kommun har 
byggt cykelstråk på Frestavägen men att det saknas cykelförbindelse i 
fortsättningen av Frestavägen, dels på den del av Frestavägen som är statlig och 
dels på den del som Täby kommun är väghållare för. Täby kommun verkar inom 
ramen för pågående Åtgärdsvalsstudie förbättrad tillgänglighet i stråket Häggvik-
Rosenkälla för ett sammanhållet cykelstråk längs hela Frestavägen. 

 
Översiktsplanen redovisar en sträckning för stomlinje J längs Sollentunavägen. 
Täby kommun befarar att Sollentunavägens utformning kan komma att orsaka 
framkomlighetsproblem för stombussen och därmed minska dess attraktivitet. 
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För att stomlinje J ska bli attraktiv behöver framkomligheten vara god. Vidare ser 
Täby kommun behov av både stomlinje J med koppling till Sollentuna C och en 
förbindelse mot Kista.  
 
När Förbifart Stockholm öppnar för trafik skapar den tillsammans med 
Norrortsleden och planerade Tvärförbindelse Södertörn en yttre tvärled i 
Stockholm. Norrortsleden får därmed en allt viktigare roll i regionen för såväl 
person- som godstransporter. Redan idag finns kapacitetsproblem på 
Norrortsleden och de förväntas att förvärras när Förbifart Stockholm öppnar för 
trafik. Täby kommun önskar fortsatt samverkan med Sollentuna kommun om hur 
både kollektivtrafikförbindelsena mellan Täby och Sollentuna kan utvecklas, men 
också lösningar för hur kapacitet för fordonstrafik kan öka på Norrortsleden vid 
Häggvik utan att riktvärdena för luft och buller överskrids. 
 
Täby kommun är positiv till Sollentunas ambition att förstärka rekreativa 
samband och samband för biologisk mångfald mellan Södra Törnskogen och 
Rösjöskogen inom Rösjökilen och ser fram emot samverkan inom dessa frågor. 
För att ytterligare förtydliga vikten av dessa mellankommunala samband skulle 
exempelvis de regionala spridningssambanden för ädellöv och barr- och 
blandskog samt rekreativa stråk som Roslagsleden kunna redovisas i planens 
tematiska kartor.  
 
Täby kommun vill betona vikten av samverkan mellan kommunerna när det 
gäller vattenfrågor för att klara miljökvalitetsnormerna då påverkansområdena 
går över kommungränserna, som exempelvis vid Rösjön. Samarbetet är etablerat 
genom Oxunda vattensamverkan. 
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