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STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Trafikförvaltningen 
inom Region Stockholm 
 

Remissvar förändring busslinje 604 

Sammanfattning 

Täby kommun ställer sig positiv till att trafikförvaltningen (TF) arbetar med att 
utveckla en kollektivtrafikkoppling mellan Täby parks nordöstra delar och Täby 
centrum, eftersom det saknas idag. Kommunen kan dock inte godkänna att det 
sker på bekostnad av kollektivtrafikförsörjningen av norra Viggbyholm. TF får 
presentera en annan lösning på hur kollektivtrafikkopplingen ska se ut som inte 
påverkar resenärerna i norra Viggbyholm.  

Synpunkter 

Täby kommun ställer sig positiv till att TF arbetar med att utveckla en 
kollektivtrafikkoppling mellan Täby parks nordöstra delar och Täby centrum, 
eftersom det saknas idag. Kommunen kan dock inte godkänna att det sker på 
bekostnad av kollektivtrafikförsörjningen av norra Viggbyholm. TF får presentera 
en annan lösning på hur kollektivtrafikkopplingen ska se ut som inte påverkar 
resenärerna i norra Viggbyholm.  

TFs förslag innebär att de två hållplatserna Bergtorpsskolan och Viggbygärdet 
dras in. Det kommer att påverka tillgängligheten med kollektivtrafik till 
Bergtopsskolan och Viggbyskolan, som är två viktiga målpunkter i området.  

Resenärer till och från Bergtorpsskolan hänvisas till hållplats Viggbyskolan som 
ligger 150-250 meter bort alternativt till Roslagsbanan som är belägen ca 250-
300 meter bort. Eftersom skolbarn använder denna hållplats för att ta sig till och 
från de båda skolorna är det viktigt att säkerställa så korta gångavstånd som 
möjligt.  

Viggbygärdets resenärer hänvisas till Roslagsbanan som ligger ca 350 meter bort 
eller till Norra Bergtorp som ligger på ett avstånd på mellan ca 250-400 meter 
beroende på riktning. Dessa gångavstånd anser kommunen innebär en 
försämring för resenärerna som idag använder hållplatsen.  
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Antalet på- och avstigningar för hållplatserna Bergstorpsskolan och Viggbygärdet 
framgår av tabell 1.  

Tabell 1 Antal på- och avstigande för hållplatserna Bergtorpsskolan och Viggbygärdet per vardag 
hösten 2019 

Hållplats Riktning mot Påstigande Avstigande 
Danderyds sjukhus 33 59 Bergtorpsskolan Hägernäs 36 28 
Danderyds sjukhus 52 6 Viggbygärdet Hägernäs 1 31 


	Remissvar förändring busslinje 604
	Sammanfattning
	Synpunkter


