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Angående trafikplan för Täby kommun
Trafikproblemen i Täby har ökat markant de senaste åren. Det gäller för stora
delar av kommunen och visar sig tydligast runt Täby Centrum, i Kyrkbyn och i
Skarpäng. Före jul uppstod kraftiga störningar också i Arninge handelsområde
och kommande Resecenter.
Trafikproblemen ska ställas i relation till att utbyggnaden av Täbys bostadsområden
går snabbt. Planering av kommunal infrastruktur måste alltid ligga först i tid och vara
en förutsättning för kommande nybyggen. Annars klarar Täby inte sin expansion.
Under hösten 2017 visade planeringen av det framtida Skarpängs Centrum att
trafikproblemen var betydligt mer allvarliga än vad en första utredning gav vid
handen. En särskild trafikutredning tillsattes för att ge nya förslag till lösningar.
Resultatet har ännu ej presenterats. Därefter har ytterligare en trafikanalys gjorts,
denna gång av Arninge handelsområde och kommande Resecentrum. Den visar på
att de stora trafikproblemen måste lösas först, annars kan inte bostadsområdet
bebyggas och handelsområdet inte utvecklas enligt planerna.
Nu ska en översyn ske av området “Åva/Tibbletriangeln”, vad gäller gymnasieskolor,
Sportcentrum och bostadsbyggande. Den kommer också att ställa krav på
förbättringar av trafiksituationen runt Täby Centrum, ett område som redan är
drabbat av framkomlighetsproblem, inte minst ifråga om busstrafiken.
Vår slutsats blir att en övergripande trafikplan måste utarbetas för hela Täby
kommun. I den ska bland annat ingå en ny matarbusslinje från Skarpäng till Roslags
Näsby och den utbyggda Roslagsbanan. Bussarna till Danderyds sjukhus och
tunnelbanan ska ges nya förutsättningar att komma fram enklare och snabbare.
Den övergripande trafikplanen ska underlätta för Täby kommuns innevånare att välja
kollektiva färdmedel framför bilen. Många efterlyser också sådana lösningar;
klimatsmarta Täbybor vill åka kollektivt till jobbet, med buss, tåg och tunnelbana och
till och med båtpendla. Arbetet på trafikplanen ska ske i samarbete med angränsande
kommuner, SL och Trafikverket.
Vi yrkar
-

att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast utarbeta
en övergripande trafikplan för Täby kommun och att detta sker i samråd
med angränsande kommuner, SL och Trafikverket.
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