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Bilaga till remissvar avseende trafikförändringar T20
Kommuninvånarna i Täby anser att kollektivtrafiken inom samt till och från kommunen
behöver stärkas väsentligt genom främst ökad turtäthet, utökad trafikering, stärkta
tvärförbindelser inom Täby kommun samt västerut till andra kommuner samt fler direktlinjer.
Denna bilaga beskriver mer ingående vilka förväntningar som boende i Täby har på
kollektivtrafiken inom samt till och från kommunen.

Ökad turtäthet
Ökad turtäthet i busstrafiken är något som boende i Täby kommun efterfrågar rent generellt.
Det handlar både om högre turtäthet under rusningstrafiken, men även under kvällar och
helger. Täbyborna beskriver att ungdomar har svårt att ta sig hem själva från olika
kvällsaktiviteter och resenärer med barnvagnar upplever att bussarna är oberäkneliga då
endast två barnvagnar får plats i en buss. Boende i Täby kommun vittnar om att bussen ofta
åker förbi hållplatser för att de inte har kapacitet att släppa på fler passagerare. Ett konkret
exempel är buss 608, Vallentuna-Humlegården med fyra hållplatser i Täby. Kommunen
förutsätter att buss 608 får ökad turtäthet med tanke på utbyggnaden i området
Arninge/Ullna.
Ett annat exempel är busslinje 629 som går mellan Danderyds sjukhus och Ullna. Efter kl
20:00 på vardagar och hela helgerna går den enbart i timmestrafik. En turtäthet som
kommunen anser är alldeles för låg för att vara ett attraktivt alternativ till bilen.
Ytterligare ett exempel är busslinje 615 (Täby C – Arninge/Ullna – Kulla vägskäl) som i stort
har 30-minuterstrafik under dagen. Här finns det ett behov av att öka turtätheten under
morgonens och eftermiddagens rusningstrafik. Efter sommaren öppnar dessutom
Hägerneholms förskola och skola med plats för 110 förskolebarn och 600 elever i årskurs F-6,
som sannolikt kommer öka trycket på busslinjen under dessa tider på dygnet. Vidare finns det
en tur som utgår kl 07:50 från Löttingelund i riktning mot Täby C. Kommunen undrar om det
skulle vara möjligt att låta bussen utgå från Kundvägen istället? Detta skulle bland annat öka
möjligheterna för boende i Arninge/Ullna att använda kollektivtrafiken för lämning av
förskolebarn placerade i Gribbylund och för elever på skolor kring Täby C att få ytterligare en
förbindelse på morgonen. Kommunen undrar också om det skulle vara möjligt att få ytterligare
en avgång på linje 617 omkring kl 07:30 från Pilotvägen i riktning mot Täby C? Idag går linjen i
30-minuterstrafik vilket gör att avgången 07:19 från Pilotvägen blir orimligt tidigt att åka för
elever som går på gymnasierna vid Täby C medan avgången 07:47 blir för sen.
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Idag har linje 610 och 611 i stort sett samma avgångstider från Danderyds sjukhus respektive
Hagmovägen. Kommunen anser att dessa bör spridas ut för att på så vis öka turtätheten.
Busslinje 605 bör gå minst var 20:e minut i lågtrafik. Täby kommun efterfrågar även en ökad
turtäthet på busslinjerna 609, 610, 614, 616 och 618.
Ytterligare kommundelar där busstrafiken behöver förstärkas med fler turer är bland annat
Skarpäng, Ullna strand/Hägerneholm/Arninge, Täby kyrkby/Byle och Erikslund.

Utökad trafikering
Det finns ett stort behov av en bussförbindelser mellan Arninge/Ullna och Danderyd på
nätterna. Idag trafikeras området av busslinje 629 vars sista tur avgår från Danderyds sjukhus
kl 00:12 både på vardags- och helgnätter. Efter midnatt är således boende i Arninge/Ullnaområdet hänvisade till taxi för att ta sig till och från området, vilket kommunen anser är
oacceptabelt. En lösning skulle kunna vara att förlänga busslinje 691 från Hägernäs till Ullna
strand alternativt att förlänga busslinje 695 från Löttingelund till Ullna strand. Dessutom vill
boende i Arninge-Ullnaområdet att linje 615 alltid går hela vägen till Ullna strand och Arninge.
När det gäller kopplingen Skarpäng – Danderyds sjukhus/Kista finns idag linje 613 som går på
vardagar fram till omkring kl 19. Övriga tider på vardagar och hela helgerna är boende i
Skarpäng hänvisade till att byta buss antingen vid hållplats Rösjövägen (linje 611 till 614) eller
vid hållplats Klubbvägen (linje 604 till 614). I nuläget är bytestiden upp emot 20 minuter för
vissa turer på kvällarna, vilket är helt orimligt för en resa som totalt tar omkring 40 minuter
enligt SL:s reseplanerare. Linje 614 har sin sista avgång kring midnatt både på vardag och
helger. Efter det finns det ingen kollektivtrafik längs med Rösjövägen. Boende i Skarpäng är
antingen hänvisade till att promenera från hållplats Rösjövägen på Täbyvägen eller ta taxi,
vilket kommunen anser är oacceptabelt. Sammantaget anser kommunen att linje 613 bör få
utökad trafikering på kvällar och helger, bytet mellan linjerna 611 och 614 kortas och att
nattbusstrafik införs längs Rösjövägen till hållplats Täbybadet.
Det behövs också fler bussförbindelser mellan kommunens olika delar och Täby Centrum både
under vardagarna och på helgerna. Boende i Täby tycker att kvällstrafiken är en begränsande
faktor, då det gör att vissa avstår från att ta sig till Täby Centrum, Danderyd eller vidare in till
centrala delen av Stockholm för restaurangbesök och liknande. Ett exempel är buss 616, Täby
C - Erikslund - Östra Byle, som slutar att gå från Östra Byle redan 18:30. Ett ytterligare
exempel är linje 619, Täby centrum – Näsbypark – Täby centrum som enbart trafikeras mellan
kl 7 och 18 på vardagar. Täby kommun förutsätter att denna linje får utökad trafikering både
på vardagar och helger i takt med att de nya bostäderna kring Näsby slott färdigställs samt för
boende i östra Lahäll.
Idag har busslinjerna 611 och 616 ändhållplats på Odensvägen vid Odens förskola i Östra Byle.
Mellan denna hållplats och hållplats Jarlabankes väg på Arningevägen saknas det idag
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kollektivtrafik. Enligt den av kommunen genomförda trafikmätningen1 framgår att många
Bylebor infartsparkerar vid Täby kyrkby. Om större delar av Östra Byle får
kollektivtrafikförsörjning ökar möjligheterna för boende att välja detta färdmedel istället för
bilen. Figur 2 visar dagens busshållplatser i Östra Byle.

Figur 1

Busshållplatserna i Östra Byle. Hållplatserna Östra Byle och Jarlabankes väg utmärkta med rött.

Ytterligare en fördel med att förlänga linjerna är att bussarna inte får ändhållplats vid Östra
Byle. Boende upplever sig idag störda av bussar som:





står länge på tomgång
under tiden de tomgångskör varvar de plötsligt upp motorn
kraftigt accelererar så att husen skakar
håller för hög hastighet (på Odensvägen är högsta tillåtna hastighet 30 km/tim)

Kommunen har vid uppföljningsmöten framfört detta till både TF och Arriva och även kommit
med förslag på lösning. Om linjerna inte förlängs är kommunens förslag att bussarna inte
stannar vid hållplats Östra Byle utan fortsätter Byle allé till Jarlabankes väg. Kommunen äger
marken kring cirkulationsplatsen och det skulle vara möjligt att åstadkomma en plats för
bussar att invänta nästa avgång där. Se figur 3.

1

Trafikmätning Täby Kyrkby oktober 2018.
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Tänkbar körsträcka och möjlig plats för uppställning av bussar.

När det gäller Roslagsbanan vill polisen i Norrort tillsammans med Trygg i Täby att den
trafikeras till 03:15 på helgnätter eftersom det blir mycket störningar och otrygghet när
restaurangbesökare går genom Täby centrum till nattbusshållplatsen på Attundavägen. En
inledande kontakt med TF:s järnvägssektion togs redan under 2017, men än har inget hänt.

Stärkta tvärförbindelser inom Täby kommun
Kollektivtrafiken inom Täby kommun bygger på att alla linjer trafikerar Täby C där byte mellan
olika linjer sker. Detta upplägg gör att restiden i vissa relationer blir onödigt långa. Det behövs
således tvärgående linjer som inte trafikerar Täby C för att på så vis korta restiden. I nuläget
handlar det främst om nya busslinjer som knyter samman Näsbypark respektive Skarpäng med
Roslags-Näsby station. I dagsläget är resenärer från Näsbypark hänvisade till att promenera
från hållplats Runskriftsrondellen vid Roslags-Näsby trafikplats till stationen. En promenad på
knappt en kilometer. Ett avstånd som kommunen anser är orimligt långt.
Utöver linjer som inte trafikerar Täby C efterfrågar kommunen andra lösningar som stärker
det kollektiva resandet på tvären inom kommunen. Det kan till exempel handla om att anpassa
de lokala busslinjernas tidtabeller för att möjliggöra effektiva byten till de regionala
busslinjerna vid Roslags-Näsby trafikplats. Ett konkret exempel är busslinje 617 som kommer
till hållplats Runskriftsrondellen före busslinje 670 från Vaxholm, vilket medför att bytestiden
i stort sett fördubblas2.

2

Från 11 minuter till 19 minuter enligt SL:s reseplanerare.

Bilaga till remissvar
2019-04-10

5(6)

Stärkta tvärförbindelser västerut
Kollektivtrafiken behöver förstärkas västerut till bland annat Kista, Sollentuna, Solna strand,
Solna business park och Arlanda. Att korta restiden med kollektivtrafiken för resandet västerut
är en viktig del i arbetet med att göra kollektivtrafiken konkurrenskraftig mot bilen. Det ligger
också i linje med målen i Region Stockholms trafikförsörjningsprogram för Stockholms län.
Utöver den redan av trafiklandstingsrådet utlovade linjen till Kista och Solna tycker
kommunen att det vore intressant att utreda möjligheterna att låta linje 685 (Åkersberga –
Kista C) trafikera Arninge/Ullna-området. När det gäller kopplingen till Kista tycker vi vidare
att det vore intressant att utreda möjligheten att inrätta en linje på sträckan Danderyds
sjukhus – Enebybergsvägen – Täbyvägen – Norrortsleden och vidare västerut till Kista. Denna
linjesträckning skulle ha den fördel jämfört med befintlig linje 613 att den inte fastnar i
trafiken in mot de centrala delarna av Stockholm och möjliggör dessutom en koppling till
pendeltåget vid Häggvik.
Ett annat sätt att stärka kopplingen väster ut skulle kunna vara att låta linje 627 (Åkerby
industriområde – Kista C) trafikera hållplats Runstensrondellen istället för hållplats Näsbydal.
Detta skulle underlätta bytet med de regionala busslinjerna som stannar vid Roslags-Näsby
trafikplats.
Ytterligare ett sätt att stärka tvärförbindelserna västerut skulle vara att utveckla Mörby station
som bytespunkt mellan Roslagbanan och bussar västerut. Genom att utnyttja Mörby station
frigörs dessutom hållplatslägen vid Danderyds sjukhus som redan idag är hårt utnyttjad.

Fler direktlinjer
Fler direktlinjer som går snabbt är något som boende i Täby kommun vill ha. Det gäller bland
annat från Täby kyrkby respektive Ullna strand till Danderyd. Ett exempel är busslinje 629
som trafikerar sträckan Ullna strand - Danderyds sjukhus. En sträcka på ca 13 km som med
buss tar omkring en halvtimme jämfört med ungefär en kvart med bil. En så stor skillnad i
restid gör det mycket svårt för kollektivtrafiken att utgöra ett attraktivt alternativ till bilen. Ett
alternativ för många som bor och arbetar i Arninge/Ullna-området är busslinje 608. Denna
linje stannar dock varken vid Mörby C eller Danderyds sjukhus, vilket efterfrågas av många
som åker till/från Arninge/Ullna-området.

Kollektivtrafiken i västra Täby
Kollektivtrafikstråket Vikingavägen/Bergtorpsvägen/Täbyvägen går genom västra delen av
Täby kommun och utgör en viktig förbindelse inom kommunen men också delregionalt mot
Danderyd och Vallentuna. I söder övergår Täbyvägen i Enebybergsvägen när den passerar
kommungränsen till Danderyd.
Stråket är hårt belastat under framför allt morgonens rusningstrafik och bussarna fastnar i
bilköerna vilket leder till kraftigt förlängda restider. Restiden med kollektivtrafiken i relation
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till bilrestiden är en nyckelfaktor för att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ till
bilen. Täby kommun anser därför att det är oerhört viktigt att omgående påbörja arbetet med
att förbättra situationen för kollektivtrafiken längs med stråket. En intressant lösning skulle
vara att linje 613, Skarpäng – Kista, kör direkt från Skarpäng via Roslags-Näsby och
Lahällsviadukten till Danderyds sjukhus. En direktbusslinje i denna relation är dessutom något
som efterfrågas av boende i Skarpäng.
Ytterligare en busslinje som skulle kunna få en förkortad restid är 611 (Täby Kyrkby –
Danderyds sjukhus) som även den skulle kunna trafikera Roslags Näsby och E18 istället för
Enebybergsvägen.
Sammantaget efterfrågar Täby kommun omgående en diskussion kring kollektivtrafiken i
västra Täby med TF.

Förstärk kollektivtrafiken till och från Arninge/Ullna-området
Arninge/Ullna-området är ett av kommunens stora exploateringsområden och antalet boende
och arbetsplatser kommer öka väsentligt under kommande år, vilket kommer att ställa stora
krav på kollektivtrafiken. Redan idag finns det stora brister i kollektivtrafiken till och från
området som beskrivits ovan avseende turtätheter, res- och trafikeringstider. Det är ett känt
faktum att nyinflyttade individer är mer förändringsbenägna än de som bott länge i ett
område. Det vore därför mycket olyckligt att missa detta tillfälle att skapa
kollektivtrafikresenärer genom att erbjuda en attraktiv kollektivtrafik som ett alternativ till
bilen. Kommunen vill därför ha en fördjupad diskussion med TF om kollektivtrafiken till och
från Arninge/Ullna-området.

Övrigt
Täby kommun vill avslutningsvis lyfta vikten av att busschaufförerna efterlever regeln om
tomgångskörning på maximalt 1 minut. Boende i bland annat Arninge/Ullna respektive Östra
Byle upplever sig i nuläget störda av bussar som står på tomgångskörning upp emot tolv
minuter, vilket är helt oacceptabelt.

