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Utred och förbered Täbys trafiksystem för Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm kommer att få stor betydelse för trafiken i hela Storstockholm. De västra och
södra delarna av Stockholm kommer att bli betydligt mer nåbara. Därmed kommer ett kraftfullt

alternativ till de överlastade vägarna nära Stockholm att skapas.
Naturligtvis kommer det att få stor betydelse också för Täby. Särskilt viktigt kommer det att bli för
lite längre resor på E4 söderut men det kommer också att få stor regional betydelse. Viktiga

industriorter som Södertälje kan komma att bli nåbara med en kvarts kortare restid från Täby"
Rent konkret så kommer betydelsen av Norrortsleden och E4 att öka för Täbys del. Tillgängligheten

till Norrortsleden bör alltså ökas. Det är önskvärt även av andra

skäl så att exempelvis trycket på de

hårt belastade Täbyvägen och Enhagsvägen kan minskas. Ett flertal möjligheter bör utredas. Som
exempel kan nämnas en förbindelse från trakten av den nuvarande mynningen av Hagbyvägen
genom en tunnel till trafikplats Hagbylund. Delar av den sista kilometern kan förläggas i ytläge längs
med den befintliga kraftledningen, då lämpligen delvis nedgrävd av bullerskä1. Hagbyvägen skulle då
kunna återställas till den lantliga idyll den förtjänar att vara. En annan möjlighet vore en tunnel
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till Väg 262 ungefär vid Kärrdal. Väg262 skulle
så fall också behöva rustas till acceptabel standard , åtminstone på sträckan från Kärrdal till
trafikplats Tunberget vid Norrortsleden.
Enhagsvägens västra förlängning avsedd att ansluta
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Det här är stora och dyra projekt som kräver samarbete mellan flera kommuner och Trafikverket.

Men det är därför angeläget att komma igång med en planering. Alldeles särskilt viktigt är att en
nödvändig upprustning av vägnätet inte kolliderar med planerad bebyggelse.
Förbifart Stockholm är en stor och efterlängtad infrastruktursatsning i Stockholmsområdet i en
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övrigt infrastrukturellt eftersatt region. Hela 38 miljarder kommer att läggas på denna satsning. Det
är av stor vikt att hela Förbifartens potential kommer Täbys invånare tillgodo. Täby kan annars
riskera att halka efter då en Österled trots extremt behov tyvärr lär dröja. Vi

yrkar därför på att:

Att en utredning tillsätts med ambition att planera för projekt som förbereder Täbys trafiksystem
för Förbifarten. Prioriterat är att förbättra tillgängligheten till Norrortsleden.
För Sverigedemokraterna i Täby
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