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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Trafikplanerare 
Anna Bruzaeus 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-02-21 

Svar på remiss: Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna gemensamt yttrande från 
Stockholm Nordost, Stockholm Nordosts Remissvar Nationell plan 
daterat den 19 januari 2022, som svar på remiss Förslag till nationell 
plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande Svar på remiss Täby 
kommun Nationell plan 2022-2033 daterat den 27 januari 2022 till 
Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) som svar på remiss 
Förslag till Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

Ärendet 

Trafikverket har på uppdrag av regeringen skickat ut förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 på remiss. Täby kommun överlämnar 
Stockholm nordosts gemensamma yttrande (bilaga 4) tillsammans med 
kommunens kompletterande synpunkter (bilaga 5).  

Sammanfattningsvis bedömer Täby kommun att tilldelad ram i Nationell plan 
inte är tillräcklig och leder till en otillräcklig finansiering för fortsatt utveckling av 
Stockholmsregionen och uppfyllelsen av de transportpolitiska målen. Vidare är 
kommunen positiv till att de namngivna åtgärder som ligger i Nationell plan 
sedan tidigare planomgång i möjligaste mån prioriterats. Kommunen saknar 
dock flera viktiga objekt i planen såsom Norrortsleden, Roslagsbanan till Arlanda 
och snabbcykelstråket Frescati – Arninge samt finansiering för utveckling av 
regional busstrafik. 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-31 
Dnr KS 2021/367-39 
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Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat 
ärendet vid sitt sammanträde den 14 februari, §2. 

Ekonomiska överväganden 

Förslaget till Nationell plan för infrastrukturen 2022-2033 innebär i sig inga 
kostnader för kommunen. Däremot kommer kommunen i ett 
genomförandeskede eventuellt vara med och medfinansiera vissa åtgärder i 
planen som till exempel Roslagsbanan till Arlanda.  

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Remissmissiv Nationell plan 2022-2033 

2. Remisshandling Nationell plan 2022-2033, huvudrapport 

3. Remisshandling Nationell plan 2022-2033, kortversion 

4. Stockholm Nordosts Remissvar Nationell plan 2022-2033, 2022-01-19 

5. Svar på remiss Täby kommun Nationell plan 2022-2033, 2022-01-27 

Expedieras 

Trafikplanerare Anna Bruzaeus för vidare expediering till 
Regeringskansliet/Infrastrukturdepartementet
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