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Bakgrund och syfte
En utveckling på galoppfältet har av kommunen och fastighetsägarna gemensamt studerats under ett antal år. Projektet har efterfrågat ett samlande dokument över de rapporter och diskussioner som förevarit rörande kollektivtrafikens ordnande i den framtida stadsdelen. Syftet med den efterfrågade promemorian är att den ska utgöra underlag för framtagande av programhandling. Föreliggande promemoria är resultatet av
efterfrågad sammanställning. Analyser och slutsatser grundar sig på erhållet material
och underlag fram till september 2014. Programsamråd planeras att ske under andra
kvartalet 2015
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Generella aspekter
Allmänt
En bra och väl fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. För att kollektivtrafiken ska kunna fylla denna roll måste resenärerna
uppleva att den är ett attraktivt och prisvärt alternativ till andra färdsätt.
Den spårburna kollektivtrafiken i form av Roslagsbanan utgör ”ryggraden” i kollektivtrafikförsörjningen av centrala Täby. Järnvägen avgränsar galoppfältet i norr vilket
medför att stora delar av framtida bebyggelse på galoppfältet nås inom acceptabla
gångavstånd från de två stationerna Täby centrum och Galoppfältet.
Galoppfältet, som ingår i den i RUFS utpekade regionala stadskärnan Täby centrumArningen, planeras för ca 6 000 lägenheter och mellan 4000- 5 000 arbetsplatser. Antalet sysselsatta i Täby – Arninge var ca 13 000 personer år 2010. De tillkommande arbetsplatserna inom galoppfältet utgör därför ett betydande tillskott i regiondelen. Hög
standard på kollektivtrafikförsörjningen utgör en mycket viktig aspekt vid etablering av
företag. Korta gångavstånd till spårburna färdmedel är mycket viktigt för större arbetsplatser om en hög kollektivtrafikandel ska påräknas. I de utförda analyserna har antagits ett tillskott av 5000 arbetsplatser.

L:\7020\2012\10164034 - Täby Galopp\7_Leverans\2015 04 22\PM Kollektivtrafik 2015 04
03.docx
Mall: Memo.dot ver 1.0

Inom Stockholms län pågår ett flertal utredningar med syfte att utöka tunnelbanenätet i
regionen. Detta som resultat av ett politiskt beslut om samfinansiering av spårutbyggnaderna mellan staten, landstinget och enskilda kommuner. Tunnelbana till Täby omfattas inte av detta beslut. Tidigare förstudier har angett ett stationsläge under Roslagsbanans hållplats Täby centrum varifrån en uppgång skulle kunna ordnas mot galoppfältet. Även ändrade dragningar av Roslagsbanan i centrala Stockholm har diskuterats.
exempelvis en tunnelsträckning till Odenplan.
I promemorian nedan behandlas fortsättningsvis enbart busstrafik i och kring galoppfältet ur ett trafiktekniskt perspektiv. De förslag och slutsatser som redovisas i promemorian bygger på den analys som konsulten gjort. Dessa förslag och synpunkter kan prövas eller förkastas i det efterföljande programarbetet där olika helhetslösningar ska
vägas samman.

Kollektivtrafiken som prioriterat trafikslag
I visionen om det framtida bebyggda galoppfältet ingår bilden av en tät stadsmiljö där
människor medvetet väljer att gå, cykla eller åka med de kollektiva färdmedlen istället
för att välja bilen. Detta ställer krav på planeringen av den nya stadsdelen. Kollektivtrafiken måste ses som det bärande -det kapacitetstarkaste och strukturerande- trafikslaget
i alla planeringsfaser och regelmässigt prioriteras i förhållande till biltrafiken.
Prioriteringen kan exempelvis ske genom att kortare bussgator eller särskilda busskörfält ordnas. Busshållplatser placeringar i exponerade lägen där kollektivtrafiken får ”ta
plats” kan vara andra sätt att tydliggöra det prioriterade trafikslaget. Framkomligheten i
korsningar liksom på gatusträckor kan med hjälp av olika utformningar säkerställa att
bussarnas medelhastighet i förhållande till biltrafiken blir så hög som möjligt.
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”Klassificering” av busslinjenätet
En resa med kollektiva färdmedel medför inte sällan att byten mellan olika bussar eller
färdmedel måste ske. De enskilda busslinjernas funktion ska sammantaget trygga att
effektiva reserelationer kan upprätthållas. Stombusslinjer utgör basen i linjenätet. Detta
nät är relativt grovmaskigt och trafikeras av bussar med hög turtäthet, snabba linjesträckningar under en stor del av dygnets timmar. För att säkerställa en hög medelhastighet har stombusslinjerna längre avstånd mellan hållplatserna.
Dirketbusslinjer kan förstärka stombussarna om det uppstår kapacitetsproblem. Arbetspendling till stora målpunkter kan vara ett skäl och motivera inrättande av direktbussar
under del av dygnet.
För att säkerställa korta avstånd i bostads- och arbetsplatsområden finns det mer lokala
busslinjer i kommunerna. Dessa ansluter ofta till stombussarna men kan även ges mer
”skräddarsydda” trafikuppgifter.
Färdtjänsten i Stockholm ansvarar för planeringen av länets servicelinjer i form av närtrafik. Närtrafiken erbjuder kollektivtrafik inom 200 meters gångavstånd och är inriktad
i första hand till färdtjänstberättigade, äldre och funktionshindrade resenärer.
Ett gatu- och vägnät inom en stadsdel bör således beakta alternativt säkerställa framtida
busslinjesträckningar och de olika linjernas funktion för att på ett optimalt sätt trygga
en långsiktigt god kollektivtrafikstandard. Linjeföring, gatulutningar och gatubredder är
exempel på aspekter som sammantaget påverkar kollektivtrafikens möjlighet till flexibilitet inom en stadsdel.

Genhet Restidskvot
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Busslinjesträckningar bör medge korta färdvägar med möjligheter till en hög medelhastighet. Detta för att i största möjliga utsträckning kunna konkurrera med bilen. Gena
linjedragningar är även viktiga för kollektivtrafikens ekonomi vilket påverkar möjligheterna att erbjuda en god turtäthet.
Genhet påverkar också restidkvoten dvs förhållandet mellan restid med bil respektive
restid med kollektivtrafik. Ju lägre restidskvoten är ju högre kollektivtrafikandel av det
totala resandet i givna reserelationer kan påräknas visar erfarenheterna. Det är således
viktigt att tänka på hela resan i viktiga reserelationer och långsiktigt säkerställa god
framkomlighet för busstrafiken när de trafikerar exempelvis på samma utrymme som
bilarna.
En restidskvot kring 1.5 i en given reserelation innebär att 50 % reser kollektivt. Lokalt
kan bussgator, signalprioriteringar, busskörfält etc medverka till att restdiskvoten blir
låg. För galoppfältet medför resande med Roslagsbanan en stor potentiell resandeström
eftersom tågtrafiken inte på samma sätt som biltrafiken störs av framkomlighetsproblem i rusningsriktningen. Även i andra reserelationer, exempelvis galoppfältet- Kista
bör låg restidskvot eftersträvas. Hur det ska ske bör analyseras och fastläggas i särskilda handlingsprogram.
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Kollektivtrafik på galoppfältet
Anslutningspunkter
Galoppfältet utgör idag en enklav i Täby. Med utbyggnaden av fältet kommer ett nytt
gatunät till. Detta erhåller anslutningspunkter med det omkringliggande kommunala
gatunätet i ett antal punkter.
I väster kopplas de interna gatorna mot Grindtorpsvägen dels i söder nära motorvägen
dels i norr i anslutning till Grindtorpskyrkan. I öster sker kopplingar mot Bergstorpsvägen via ny anslutningspunkt mittför Flyghamnsvägen samt med Södervägen som löper
parallellet med Roslagsbanans södra sida.
I norr skulle en anslutning till Stora Marknadsvägens undre tunneldel kunna ske via
Täby Allé. Denna har dock begränsad fri höjd till endast 3.6 meter. Enligt erhållna
uppgifter från kommunen är inte Stora Marknadsvägens undre tunnelförlagda gatudel,
dimensionerad för busstrafik.
Förberedande arbete har utförts i form av utbyggd tunnel under Roslagsbanan vid station Galoppfältet. Denna prövas som möjlig framtida gatukoppling mot Stora Marknadsvägen. Alternativt utformas den endast som en gång- och cykelväg eller som en
bussgata kompletterad med en gång- och cykelväg. Här är den fria höjden 3,7 meter.
Moderna bussar har en tendens att kräva en högre fri höjd. Exempelvis kan biogasdrivna bussar vara 3,55 m höga. Till detta ska läggas säkerhetsmarginal och utrymme
för eventuell snö på gatan etc.
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I söder har en koppling under motorvägen E 18 mot Fogdevägen diskuterats. Även här
finns möjligheten att den endast blir en bussgata i kombination med en gång- och cykelväg. Ytterligare en bussförbindelse tvärs E 18 har prövats. Denna skulle antingen
följa Centralparkens förlängning under motorvägen och knyta samman lokalgatorna
norr och söder om motorvägen. Alternativt har prövats en broförbindelse väster om
Centralparken.
De prövade förbindelserna kan på olika sätt och i olika kombinationer möjliggöra
skilda lösningar till bussförsörjning av galoppfältet. I kommande prioriteringar bör beaktas möjligheterna till såväl olika lösningar av genomgående busslinjer liksom möjligheterna till busslinjer med start- och ändhållplats på galoppfältet med dess betydande
arbetsplats- och bostadstillskott.
Med utgångspunkt från att kollektivtrafiken ska vara det bärande trafikslaget inom galoppfältet bör en så stor flexibilitet som möjligt säkerställas till framtida busslinjenät. I
flexibiliteten ligger också att kunna erbjuda busstrafiken god framkomlighet och gena
linjesträckningar. Framtida kapaciteter i framförallt de omgivande gatukorsningarna
kan påverka valet av lämpliga busslinjeträckningar inom galoppfältet.
Att ordna genomgående linjesträckningar i öst- västlig riktning synes säkerställt med
anslutningarna mot Bergtorpsvägen och Grindtorpsvägen. Att komplettera med busslinjer som mer har en nord- sydlig koppling till omgivande stadsbyggd synes angeläget att
säkerställa.

Lokalisering av nya målpunkter
En viktig utgångspunkt när personalintensiva verksamheter, större skolor eller andra
allmänna institutioner ska lokaliseras är att utgår från att de ska kunna erbjuda hög tillgänglighet för alla. De bör därför styras till platser där kollektivtrafiken kan omhän-
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derta stora trafikantströmmar samtidigt som de också med sitt resandeunderlag kan säkerställa en hög standard på kollektivtrafiken i omgivningarna. Genom att lokalisera
verksamheter som utgör större målpunkter nära kollektivtrafikens knutpunkter gynnas
kollektivt resande.
De två stationerna på Roslagsbanan utgör två tydliga noder till vilka personalintensiva
verksamheter bör styras. Särskilt verksamheter efterfrågar stationslägen och korta avstånd till spårburen trafik. Eftersom Roslagsbanan spelar en mycket central roll i kollektivtrafikförsörjningen i nordostsektorn bör dess potential tas till vara när de 5000
arbetsplatserna ska lokaliseras inom galoppfältet.
Alternativa platser för lokalisering av arbetsplatser är i anslutning till de regionala busslinjer som trafikerar på motorvägen och Bergstorpsvägen. Dessa busslinjer förgrenar
sig inom nordostsektorn och ger därför ett stort antal invånare god access till galoppfältets framtida arbetsplatser om de lokaliseras i anslutning till busshållplatser på dessa
vägar.
Bebyggelsestrukturen och markanvändningen har stor betydelse för kollektivtrafikens
konkurrenskaraft. För att kollektivtrafiken ska kunna vara konkurrenskraftig gentemot
bilen krävs resandevolymer som ger underlag för en hög turtäthet. Stora resandevolymer kan skapas genom att bebyggelsen planeras utifrån kollektivtrafikens förutsättningar och utmed de befintliga kollektivtrafikstråken. Detta bör därför känneteckna den
fortsatta planeringen av galoppfältet.

Täckning – gångavstånd
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Galoppfältet är ca 1 kilometer brett och ca 600 meter mellan Roslagsbanan och motorvägen. I en tät stadsbyggd eftersträvas ett maximalt gångsavstånd på ca 400 meter till
kollektivtrafiken. Till spårburet färdmedel kan längre gångavstånd accepteras. Med ett
antagande om att 800 meter kan accepteras (ca 10 minuters promenad) till de två stationerna kan i princip hela galoppfältet anses ha tillgänglighet till turtät och kapacitetsstark kollektivtrafik.
Som framgår av vidstående illustration utgör station Galoppfältet den kollektiva trafiknod som ger flest personer på galoppfältet korta gångavstånd till Roslagsbanan. Stationens betydelse bör tydliggöras genom att tät bebyggelse omger densamma kompletterat med positiva platser där de fundamentala stationsfunktionerna som Kiss&Ride,
Bike& Ride, trafikantservice, bussangöringar med enkla omstigningsmöjligheter etc.
formges på ett sammanhållet sätt.
Det ska vara enkelt, tryggt och välkommande att komma till stationen. Ett högt landmärke i form av någon identitetsskapande byggnad kan med fördel signalera platsen
och öka orienterbarheten för alla som väljer att gå eller cykla till stationen.
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Figur: Gångavstånd till Roslagsbanan
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Kvarteren närmast motorvägen E18 hamnar utanför de antagna gångavstånden. Om
dessa kvarter ska anses få god kollektivtrafikförsörjning bör en busslinje trafikera huvudgatan i söder som ansluter till Täby Allé. Med en busshållplatslokalisering centralt
inom de sydvästra kvarteren täcks dessa in med maximalt 400 meters gångavstånd till
busshållplats.

Figur Hållplats i de sydvästra kvarteren behövs för att klara maximala gångavstånd
Med en motorvägshållplats lokaliserad norr om Centralparken kan de södra delarna
också få access till busstrafik inom korta gångavstånd. Ett nytt hållplatsläge på motorvägen bör initiera en studie om hur en lokal busslinje kan anknyta till motorvägshållplatsen så att en rationell omstigning kan ske.
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Hållplatslokalisering
Med en genomgående busslinje på den öst- västlig huvudgatan kan förslagsvis tre
busshållplatslägen i stort sett täcka in all bebyggelse på galoppfältet med 400 meters
gångavstånd. Undantaget är kvarteren närmast motorvägen.

Figur: Exempel till hållplatslokalisering på huvudgatan genom galoppfältet
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Idag finns ett flertal busshållplatser på de omkringliggande gatorna och vägarna som
till viss del kan sägas även komma att ge boende och verksamma på galoppfältet alternativa färdval. För kvarteren i norr utgör bussterminalen på Stora marknadsvägen en
sådan nod liksom busshållplatserna vid station Galoppfältet.
På Bergtorpsvägen finns ett hållplatsläge på ömse sidor om gång- och cykeltunneln
som förbinder galoppfältet med Viggbygärdet. Även hållplatser finns på ramperna vid
Trafikplats Viggbyholm. I väster trafikeras Grindtorpsvägen av buss. De befintliga
hållplatserna bedöms ligga för långt från bebyggelsen på galoppfältet eller med för
stora höjdskillnader för att de ska anses bidra till kollektivtrafikförsörjningen.

Figur Gångavstånd, maximalt 400 meter, till befintliga hållplatser

Uppdragsnr: 10164034

8 (13)

Att beakta i det fortsatt arbetet
Motorvägshållplatser
Motorvägen som avgränsar bebyggelsen på galoppfältet i söder trafikeras av ett stort
antal motorvägsbussar. Busshållplatser finns idag på ramperna i Trafikplats Viggbyholm samt Trafikplats Roslags Näsby. Diskussioner har förts om möjligheterna till att
få till stånd ytterligare en motorvägshållplats mellan de två trafikplatserna. I figur nedan redovisas alternativa lokaliseringar av ett sådant hållplatsläge.
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Utgångspunkten har varit att möjliggöra en omstigning mellan motorvägsbussarna och
någon lokal busslinje som dels skulle erbjuda boende från fler platser än galoppfältet en
bra omstigning till motorvägsbussarna dels erbjuda pendlare som ska till arbetsplatserna på galoppfältet ett bra resalternativ till Roslagsbanan.

Figur: Motorvägshållplatslägen
En bro över motorvägen i sydväst, A i figuren, mellan galoppfältet och Nytorp för
gång- och cykeltrafik samt busstrafik skulle kunna bli en tydlig omstigningspunkt. En
följd av att busstrafiken sker på bro över motorvägen blir höjdskillnaderna mellan motorvägshållplatserna och lokabusslinjen hållplatser relativt stora.
En möjlighet att minska höjdskillnaderna mellan busshållplatserna är att förlägga den
lokala bussförbindelsen under motorvägen i Centralparkens förlängning, B i figuren.
Ett hållplatsläge enligt A eller B skulle öka tillgängligheten till kollektivtrafik för de
kvarter på galoppfältet som har längst avstånd till Roslagsbanan och framtida hållplatslägen på genomgående huvudgata (enligt uppgift från kommunen pågår studier av
lämplig utformning av passage kring punkt A).
Station Galoppfältet kommer att spela en mycket stor roll den framtida kollektivtrafikförsörjningen för boende och verksamma inom galoppfältet. Redan idag sker omstigningar mellan buss och tåg vid stationen. En bussgata tvärs Roslagsbanan är förberedd i
form av en tunnel till vilken trappor etc till stationsplattformen är förberett. Om en anslutning till Stora Marknadsvägen ordnas via denna tunnel erhåller kollektivtrafikresenärer ett alternativ till omstigning vid station Täby Centrum. En motorvägshållplats
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enligt alternativ C skulle kunna stärka ett nordsydligt kollektivtrafikstråk på galoppfältet och bidra till att stationen Galoppfältet utvecklas till en viktig omstigningspunkt för
kollektivtrafiken för stora delar av centrala Täby.

Infartsparkering
Infartsparkeringar vid framförallt tågstationer men också invid större busshållplatser är
ett sätt att möjliggöra för flera att åka kollektivt på del av resan. Infartsparkeringar isolerat från annan verksamhet och funktion konkurrerar om attraktiv mark nära stora kollektivtrafiknoder. I en framtida tät stadsbyggd på galoppfältet bedöms det inte finnas
plats för markparkeringar. Eventuella infartsparkeringar måste därför utformas som
garage- eller parkeringshuslösningar. Antalet parkeringsplatser bör följa kommunens
parkeringsstrategi.
Garage- och parkeringshus är relativt dyra parkeringsplatser varför de bör samordnas
med annan verksamhet för att kunna nyttjas under så stor del av dygnet och året som
möjligt. Om station Galoppfältet ska upplåta mark för infartsparkeringar eller ej är en
fråga som böra analyseras i ett mer övergripande sammanhang. Exempelvis planeras ett
stort resecentrum i Arninge där omstigning mellan motorvägsbussar och Roslagsbanan
ska ske samtidigt som gena gångförbindelser till handelsplatsens parkeringsområde ska
möjliggöras.
Även i Täby Centrum finns ett stort antal parkeringsplatser som i första hand försörjer
handelslokalerna. Ett antal av de minst belagda parkeringsplatserna skulle kunna nyttjas för infartsparkering efter överenskommelse med centrumägarna. Infartsparkeringen
är ju t ex mycket ringa under helgerna när kundtopparna för handeln inträffar.
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Om infartsparkering ska inordnas på galoppfältet, och då i första hand vid station Galoppfältet bör de inte lokaliseras så att omstigningarna mellan buss och tåg försvåras.
En prioriterad parkering vid stationen bör vara cykelparkering. Denna bör kunna ske på
ömse sidor om spåret och erbjuda dels öppna dels bevakade/låsta platser (se vidare
Parkeringsstrategi Täby kommun).

Hållplatsutformningar
Hållplatser är viktiga kundmiljöerför att kollektivtrafiken ska uppfattas som ett attraktivt sätt att resa. Busshållplatserna placeras lämpligen på en raksträcka efter en gatukorsning. När en busslinje passera över ett torg eller en större plats kan hållplatserna
placeras före torget.
Hållplatsen måste dimensioneras för att kunna omhänderta de väntande trafikanterna
samtidigt som passage av cyklar och gående kan ske. Hållplatsens standard och attraktivitet ska upprätthållas över hela dygnet och över året.
Väderskydd, belysning och trafikinformation i realtid är självklarheter men även sittplatser, cykelparkeringar mm bör omfattas av en sammanhållen gestaltning.
För att erbjuda bussresenärerna en bekväm resa med stor komfort bör hållplatsfickor
undvikas. I stället bör klackhållplatser eftersträvas och i vissa fall stopphållplatser.
Klackhållplatser ger extra utrymme för väntande passagerare samtidigt som de är lätta
att angöra och inte löper så stor risk för att felparkerade fordon stör.
De senare underlättar för framförallt för personer med funktionsnedsättning att komma
till och från hållplatsen. Busshållplatserna ska vara trygga och trafiksäkra att använda.
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Det betyder att resenärerna ska kunna korsa gatan i anslutning till hållplatsen på ett tydligt och säkert sätt.
Hållplatserna ska vara lokaliserade så att de är lätta att ta sig till för fotgängare, cyklister och i förekommande fall de som anländer med bil. Busshållplatserna bör vara lätta
att hitta och de får gärna ”sticka” ut med sin design för att skapa ett tryggt igenkännande av kollektivtrafiken. Det flöde som större busshållplatser skapar bidrar till det
stadsliv som tät stadbyggsbebyggelse kan uppvisa. Busshållplatserna inom galoppfältet
bör lokaliseras i ett sammanhang där kollektivtrafikens förutsättningar tillvarats och
dess positiva effekter kan omhändertas.

Stationer- bytespunkter
För att locka fler resenärer till kollektivtrafiken krävs att de miljöer som resenärerna
ska vistas i har en funktionell och vacker utformning med hög kvalité. Stationer som
bytespunkt har av tradition i Sverige förknippats med liv, rörelse en plats där det alltid
händer saker en plats där det alltid finns människor.
I det framtida galoppfältet utgör de båda stationerna på Roslagsbanan dessa noder till
vilka stora gång- och cykelströmmar kommer att söka sig men även andra trafikslag.
Stationerna ska medge bekväma byten och omstigningar. De bekvämaste bytena är sådana som kan ske direkt över en plattform mellan buss och tåg. För att eliminera risken
för spring över spåren brukar Trafikförvaltningen föreskriva planskilda gångpassager
vid byte mellan buss och tåg liksom för till fots ankommande och avgående trafikanter.
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Idag sker passage över spåren vid station Galoppfältet liksom vis station Täby centrum
mot Galoppfältet. Om de framtida stationsutformningarna ska formas utifrån planskilda
passager måste dessa med stor prioriet få ställa krav på struktur och gestaltning av anslutande kvarter och bebyggelse.
Vid båda stationerna bör anslutande busslinjer kunna omhändertas liksom plats för bilangöringar, trafikantservice, cykelparkeringar mm. Beroende på vilken typ av busslinjer som angör stationerna kan behov av utrymme för reglering, vändning eller busförstärkning finnas. Utgångspunkten vid dimensionering bör vara att såväl ledbuss som
boogiebuss kan trafikera galoppfältet.
Stora gångströmmar kan förväntas till/från stationerna entréer. Dessa strömmar bör enkelt och tydligt ledas in till galoppfältets gång- och cykelvägnät. Detta måste ske på ett
trafiksäkert och tryggt sätt utan att stora konflikter uppkommer med biltrafiken.
Med utgångspunkt från att kvarteren närmast stationerna blir föremål för större arbetsplatslokaliseringar och tätare bebyggelse kommer behov av breda och generösa gångytor att finnas här.

Busslinjesträckningar på galoppfältet
Vi reser mer och mer på vår fritid, till och från olika fritidsintressen, köpcentra och nöjen. Denna typ av resor utgör en alt större andel av det totala resandet. Samtidigt är
dessa resor oregelbundna i tid och rum vilket gör det svårare att skapa samlade reserelationer med ett attraktivt utbud. Våra s k arbetsresor utgörs också i stor utsträckning av
kedjeresor, dvs olika ärenden uträttas under resan. Det kan handla om att lämna barn på
förskolan eller handla på vägen hem.
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Ett busslinjenät som parat med spårburna färdmedel kan svara upp mot dessa behov
och önskemål för var och en på ett optimalt sätt, finns inte. Det räcker inte med att ha
nära till en busshållplats om den busslinje som trafikerar hållplatsen inte går när jag
efterfrågar en resa eller om den inte anknyter till det mål för resan som jag har.
Att resa kollektivt innebär därför ofta att få acceptera byten mellan buss- buss, eller
buss- tåg etc. Vår upplevelse av byten är att de är negativa och de påverkar vår upplevelse av hur lång tid resan tar.
För framtida boende och verksamma inom galoppfältet kommer Roslagsbanan att stå
för en stor del av det kollektiva resandet i de reserelationer där tågen kan konkurrera.
För andra reserelationer utgör bussarna det enda alternativet.
Ett stort antal busslinjer trafikerar runt galoppfältet idag. Den omfattande utbyggnaden
som planeras inom galoppfältet ger i sin tur underlag för nya busslinjer eller förändringar av de befintliga busslinjerna.
Galoppfältet utgör tillsammans med Täby centrum- Arninge en stadsregional kärna.
Denna ska ha hög tillgänglighet till hela Stockholmsregionen. Genomgående busslinjer
som knyter an galoppfältet med andra delar inom nordostsektorn är ett sätt att öka tillgängligheten.
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Regionala busslinjer i kombination med mer lokala linjer som inte i första hand prioriterar det radiella resandet utan mer det tangentiella och inomkommunala resandet bör
studeras för galoppfältet.

Figur Befintligt busslinjenät
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Figur Fiktiva busslinjer som visar på gator som bör medge busstrafik
Som framgår av vidstående figur utgör station Galoppfältet en mycket intressant nod
för att erbjuda omstigning mellan buss och tåg. Vid station Galoppfältet kan korta
gångavstånd erhållas vid byte. Med en underfart av Roslagsbanan och anslutning till
Stora Marknadsvägen kan lokal busslinjer såväl mata till Roslagsbanan, Täby centrum,
gymnasiet och bussterminalen på Stora Marknadsvägen.
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En gen busslinjesträckning vid passagen av det centrala parkrummet skulle kunna vara
ett sätt att stärka kollektivtrafikens konkurrenssituation gentemot bilen som enligt programförslaget föreslår att huvudgatan utformas med två tvära riktningsförändringar här.
En rak bussgata (kan även inkludera cykeltrafiken) samtidigt som biltrafiken tvingas
till en mindre omväg skulle kunna jämföras med Hammarby Sjöstad vid Lumaparken.
En möjlighet att skapa urbana mötesplatser där kollektivtrafiken bidrar till positiva trafikantströmmar.

Kollektivtrafikförsörjning etappvis
Galoppfältet kommer att byggas ut under en lång tidsperiod. En långsam utbyggnadstakt kan vara till fördel ur vissa aspekter men ställer kollektivtrafikförsörjningen på
stora prov.
Det är viktigt att kollektivtrafiken kan omhänderta och erbjuda redan de första boende
och verksamma som etableras på galoppfältet. Samtidigt är det inte samhällsekonomiskt att inrätta ny busstrafik innan det finns tillräckligt resandeunderlag. En utbyggnad där befintligt kollektivtrafikutbud kan nyttjas initialt är därför viktigt att eftersträva.
Roslagsbanan utgör ett kapacitetsstarkt färdmedel som bör nyttjas för de första utbyggnadsetapperna. Även området närmast Bergtorpsvägen med dess busstrafik skulle från
dag ett kunna erbjuda god kollektivtrafik för boende och verksamma på galoppfältet.
Detta förutsatt att kvarteren som byggs ligger inom de stipulerade gångavstånden för
god kollektivtrafikförsörjning.
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För att en utbyggnad av galoppfältet ska kunna ske i norr bör planskilda gångpassager
med Roslagsbanan byggas ut initialt så att åtkomst till busslinjerna på Stora Marknadsvägen erhålls.
Även om utbyggnaden av galoppfältet sker i en långsam takt kommer resmönstret för
de som flyttar in att tidigt påverkas av hur kollektivtrafikutbudet fungerar i olika reserelationer. Det kan vara svårt att bryta vanor varför ett tidigt bilberoende blir svårt att
bryta och ersätta med hållbart resande i form av gång, cykel och kollektivtrafik.
Kortare bussgator som tidigt skulle medge genomgående busslinjer skulle kunna vara
ett sätt att prioritera kollektivtrafiken. På så sätt skulle galoppfältet få god kollektivtrafik samtidigt som omkringliggande stadsdelar skulle kunna erbjudas genare och förhoppningsvis snabbare resvägar till exempelvis Roslags-Näsby.
För att boende och verksamma inom galoppfältet långsiktigt ska säkerställas en god
tillgänglighet till kollektivtrafik med hög standard bör en kommuntäckande kollektivtrafikplan utarbetas där alternativa busslinjesträckningar analyseras för galoppfältets
olika utbyggnadsetapper.

Stockholm 2014-09-09 ( rev 2015-04-03)
WSP Stadsutveckling
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