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 SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Gruppledare Trafikplanerare 
 Anna Bruzaeus 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-08-24 

Svar på remiss: Riktlinje trafikbryggor 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att översända yttrande ”Svar på remiss: riktlinje 
trafikbryggor” daterat den 16 juni till Region Stockholm som sitt svar på remiss 
Riktlinje trafikbryggor. 

Ärendet 

Trafikförvaltningen har upprättat en riktlinje för trafikbryggor som ersätter 
tidigare riktlinje (Riktlinjer för Trafikbryggor i skärgården RTG 2012). Riktlinjen 
innehåller beskrivningar av bryggor, tillhörande anordningar samt 
verksamhetsanknuten utrustning. Riktlinjen rör i första hand nyanläggning av 
bryggor. Täby kommun har identifierats som en viktig intressent och har därför 
givits möjlighet att yttra sig gällande remissen. 

Täby kommun ser positivt på att Region Stockholm tar fram en ny riktlinje för 
anläggning av bryggor, men upplever att den fortfarande fokusera till stor del på 
skärgårdstrafiken och dess behov. Kommunen anser att det är orimligt att samma 
krav gäller för alla bryggor då de hanterar olika slags fartyg och fyller olika slags 
behov.  

Då det är mycket kostsamt att anlägga nya bryggor behöver trafikförvaltningen 
komplettera sin process avseende ”Planering för ny brygga samt ombyggnation” 
med ett steg som handlar om planering av ny trafik. Förslagsvis kan detta steg 
omfatta en avsiktsförklaring gällande framtida trafikering av den nya bryggan. 

 

Tjänsteutlåtande 
2021-06-16 
Dnr SBN 2021/160-31 



 

Tjänsteutlåtande 
2021-06-16 
Dnr SBN 2021/160-31 

2(2) 

Ekonomiska överväganden 

Trafikförvaltningens riktlinje innebär inte i sig en kostnad för Täby kommun. 
Dock måste Täby kommun följa riktlinjen när nya bryggor ska anläggas i 
kommunen. Kraven sätter nivån för anläggningskostnaderna.  

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Mathias Rudh 
Avdelningschef Teknik och stadsmiljö  

Bilagor 

1. Yttrande: Svar på remiss: Riktlinje trafikbryggor, daterad den 16 juni 2021 

2. RiBrygga – remissutgåva, daterad den 28 april 2021 

3. Missiv riktlinje trafikbryggor 210526, daterad den 26 maj 2021 

Expedieras 

Trafikförvaltningen, Region Stockholm 

Anna Bruzaeus för vidare expediering till Region Stockholm


	Svar på remiss: Riktlinje trafikbryggor
	Förslag till beslut
	Ärendet
	Ekonomiska överväganden
	Bilagor
	Expedieras


