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1

INLEDNING

Täby kommun arbetar nu med framtagandet av en fördjupad översiktsplan
för Täby stadskärna. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är att ändra
inriktningen i översiktsplanen Det nya Täby 2030 till en inriktning som
möjliggör för fler bostäder, verksamheter och servicefunktioner än vad
översiktsplanen anger. Målet är en rumsligt sammanhållen stadskärna som
skapar förutsättningar för ett gott stadsliv för alla. Planeringsperspektivet är
år 2050.

Figur 1: Täby stadskärna

1.1

TRAFIKMODELLER

Det finns olika typer av trafikmodeller och dessa delas vanligen upp i tre
nivåer, mikro- meso- och makromodeller, där den geografiska avgränsningen
och modellens användningsområden är avgörande för val av modell (se
Figur 2).

Figur 2. Den geografiska avgränsningen för olika trafikmodeller

Trafikanalys Fördjupad översiktsplan Täby •

|5

Med makrosimulering kan ett större trafiknät som omfattar en stad, kommun
eller hela landet analyseras. Trafikprognoserna omfattar både bil- och
kollektivtrafik och kan användas för att beräkna trafikvolymer på vägar och
resenärsflöden i kollektivtrafiken.
Mesosimulering är en mellannivå mellan makro- och mikrosimulering som
kan användas för att simulera trafiken i ett medelstort område. Med hjälp av
modellen kan ruttvalseffekter, trängsel, köer och potentiella trafikkonflikter
identifieras. Modellen kan också användas för att utvärdera effekter av olika
utformningar.
Med mikrosimulering kan trafiken i ett mindre område detaljstuderas.
Analysen sker på individnivå vilket gör att varje fordon, cykel och fotgängare
kan visualiseras i modellen. Detta gör det möjligt att identifiera köer och
kapacitetsproblem och utvärdera möjliga lösningar till dessa problem.

1.2

SYFTE

Uppdraget består i att analysera fem 2050-scenarion med den
markanvändning och struktur som har arbetats fram inom den fördjupande
översiktsplanen. Den kommunövergripande trafikmodellen, som avser år
2030 respektive 2035, har använts som underlag i trafikanalysen. Tabell 1
visar de scenarier som har analyserats.
Tabell 1. Förutsättningar i de olika scenarion som har analyserats.

Scenario

Markanvändning

Infrastruktur

ÖP

Åtgärdspaket

1a

FÖP 1

Åtgärdspaket, Roslagsbana, Kemistvägen
och Gustav Bergs väg

1b

FÖP 1

Åtgärdspaket, Roslagsbana, Ny
gatustruktur, Kemistvägen och Gustav
Bergs väg

2a
(planförslag)

FÖP 2

Åtgärdspaket, Roslagsbana, Näsby ParkKista, Kemistvägen och Gustav Bergs väg

2b

FÖP 2

Åtgärdspaket, Roslagsbana, Näsby ParkKista, Ny gatustruktur, Kemistvägen och
Gustav Bergs väg

Nollalternativ
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ÖP: Markanvändning enligt Täbys översiktsplan Det nya Täby 2030
uppskriven till år 2050
FÖP 1: Markanvändning enligt FÖP 2050 inom Täby kommun
FÖP 2: Markanvändning enligt FÖP 2050 inom Täby kommun samt
högre exploatering i stråken Enhagsvägen-Centralvägen.
Åtgärdspaket: Åtgärdspaket innehållande ny hastighetsplan samt
bättre tillgänglighet för gång- och cykel.
Roslagsbana: Roslagsbanan förlängd till City och Arlanda
Näsby Park-Kista: Kollektivtrafik med hög kapacitet från Näsby
Park mot Häggvik/Sollentuna/Kista med 10 minuter trafik i högtrafik.
Spår eller bus rapid transit.
Ny gatustruktur: Ny gatustruktur då Roslagsbanan är upphöjd.



1.3

Kemistvägen och Gustav Bergs väg: Kemistvägen och Gustav
Bergs väg öppen för biltrafik mellan Stora Marknadsvägen och
Stockholmsvägen.

METOD

Analyserna är gjorda med kommunens trafikmodell. Kommunens modell
består av två delmodeller, en makro- och en mesomodell. Emme är den
makromodell som använts och till denna modell är efterfrågemodellen
LuTrans kopplad. Emme som använts för att beräkna utbudet behandlar
kapacitet på vägsträckor och speciellt i korsningspunkter på ett något
förenklat sätt. Det är därför svårt att beskriva framkomligheten och
kösituationen i vägnätet på ett fullgott sätt. För att bedöma vilka åtgärder
som kan behövas för att förbättra framkomligheten i vägnätet krävs mer
detaljerade analyser och därför har en mesomodell i Dynameq byggts upp.
Modellen täcker hela Täby kommun och de viktigaste vägarna i vägnätet
finns med i modellen.
Till makromodellen är efterfrågemodellen LuTrans kopplad och med hjälp av
denna modell har en prognos över reseefterfrågan kunnat genereras.
LuTrans är en förenklad version av den nationella trafikmodellen Sampers
regionala SAMM-modell. Förenklingarna består främst i förenklad
socioekonomi i indata och att antalet ärenden reducerats till två - arbete och
övriga. LuTrans omfattar resandet i hela Mälardalen. Det är en fördel att ha
med hela Stockholm län vid efterfrågeberäkningarna eftersom all attraktion
av resor och genomresor då blir så korrekt beskrivna som möjligt. I LuTrans
ingår också statisk nätverksutläggning för bil och kollektivtrafik med Emme.
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2

INDATA

De indataparametrar som har använts i analyserna är justerade jämfört med
de förutsättningar som användes vid framtagandet av kommunens
trafikmodell. Indataparametrarna har behövt justeras i dessa analyser då
prognosåret nu är 2050 istället för 2030. För år 2050 finns det en prognos
framtagen för hela Stockholms län baserat på RUFS markanvändning. Några
av de förutsättningar som används i RUFS har använts i dessa analyser. I
Bilaga 1 redovisas förutsättningarna i kommunens trafikmodell för år 2030
och i RUFS 2050.
I kapitlen nedan beskrivs de förutsättningar som har använts i de
trafikanalyser som är gjorda i detta arbete med den fördjupade
översiktsplanen.

2.1






2.2



2.3
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INDATAPARAMETRAR TRAFIK
Kollektivtrafiktaxan antas vara densamma som i nuläget men
inkomstindexerad
Körkostnaden för bil antas vara densamma som i nuläget men
inkomstindexerat
Inkomstutvecklingen antas vara 1,8 % per år (enligt LU2015)
Trängselskattesystemet antas vara utformat och prissatt enligt det
system som infördes i januari år 2016, inkomstindexerat
Handelstrafiken till/från Täby C har ökats med 30 % till år 2050 i
eftermiddagens maxtimme.

VÄGNÄT
Samma vägnät som i trafikmodell Täby 2030
Ändring av lokalnät i Täby stadskärna enligt kommunens underlag
för den fördjupade översiktsplanen

KOLLEKTIVTRAFIKNÄT
Samma kollektivtrafiknät som i Täby 2030
Åtgärder som möjliggör 32 tåg per timme och riktning för
tunnelbanan
Åtgärder som möjliggör 28 tåg per timme och riktning för
pendeltågen
Regionaltågsstopp enligt En Bättre Sits 2050: Barkarby,
Sundbyberg, Arlanda, Solna, Älvsjö, Flemingsberg, Södertälje syd
Trafikförvaltningens stomnätsplan
Uppdaterat bussnät enligt kommunens underlag

3

MARKANVÄNDNING

Befolkningen och antalet arbetsplatser i Täby kommun förväntas öka fram till
år 2050 både i stadskärnan och totalt sett i hela kommunen. I den
fördjupande översiktsplanen (FÖP1 och FÖP2) är befolkningen i
stadskärnan högre en i översiktsplanen (nollalternativ). Detsamma gäller
antalet arbetsplatser. Befolkningen och antalet arbetsplatser är mer
koncentrerade till stadskärnan i den fördjupade översiktsplanen jämfört
översiktsplanen.

Övriga kommunen
140000

Stadskärnan

Befolkning

Arbetsplatser

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

Figur 3. Befolkningsmängd och antalet arbetsplatser i de olika scenarierna.
Tabell 2. Andel befolkning och andel arbetsplatser i stadskärnan i respektive
markanvändning.

Andel befolkning i
stadskärnan

Andel arbetsplatser i
stadskärnan

Nuläge

19%

42%

ÖP

32%

43%

FÖP1

37%

53%

FÖP2

39%

53%

Den markanvändning för arbetsplatser som har tagits fram för den
fördjupande översiktsplanen skiljer sig åt från den som är framtagen för
översiktsplanen (nollalternativet) då översiktsplanen utgår från RUFS 2010
medan den fördjupade översiktsplanen utgår från RUFS 2050. Detta göra att
lokaliseringen av arbetsplatser skiljer sig mellan de två markanvändningarna.
I RUFS 2010 är det till exempel mer arbetsplatser i Arninge jämfört med
RUFS 2050. Markanvändningen i de olika scenarierna är därför inte helt
jämförbara med varandra.
Figur 4 och Figur 5 visar antal befolkning och arbetsplatser per
prognosområde för respektive scenario. Inzoomade kartor över stadskärnan
finns i Bilaga 2.
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Figur 4. Befolkning i Nuläget/ÖP/FÖP1/FÖP2

Figur 5. Arbetsplatser i Nuläget/ÖP/FÖP1/FÖP2
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4

RESULTAT

I detta kapitel redovisas resultatet av de scenarioanalyser som har gjorts
inom projektet. För alla scenarier har först en trafikprognos i LuTrans tagits
fram och därefter har kapacitetsanalyser gjorts för nollalternativet, scenario
1a och scenario 1b i Dynameq. Kapacitetsanalyserna är gjorda för
eftermiddagens maxtimme.

4.1

FÄRDMEDELSANDEL

Figur 6 och Figur 7 visar färdmedelsandelarna i Täby stadskärna och i övriga
kommunen för de olika färdmedlen. I stadskärnan ökar andelen gång- och
cykelresor i alla scenarier på grund av den förtätning som sker i stadskärnan
samt den blandning av bostäder, arbetsplatser och lokala verksamheter som
finns i stadskärnan. Förtätningen gör också att bilandelen minskar.
Kollektivtrafikandelen är ungefär densamma i alla scenarier.
I prognosmodellen blir det ingen skillnad i resultat mellan scenariot med
Roslagsbanan i markplan respektive upphöjd. Att ha en upphöjd
Roslagsbana gör att barriäreffekten försvinner för alla trafikslagen. Den
restidsvinst som bil, gång och cykel får med en upphöjd Roslagbana är dock
liten vilket gör att ingen påverkan på färdmedelsandelarna kan ses.

Täby stadskärna
50%

48.3%

48.7%

25.8%

25.2%

19.0%

19.3%

45.7%

45%
40%
35%

38.3%
33.7%

29.5%

30%
25%

20%

Bil förare
17.7%

17.6%

Kollektivtrafik

15%
10.4%
10%

Bil passagerare

Gång/cykel
7.3%

6.9%

6.9%

5%
0%

Figur 6. Färdmedelsandel i Täby stadskärna för de olika scenarierna.
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Till år 2050 sker en förtätning i Täby stadskärna vilket ger ett med hållbart
beteende med fler gång och cykelresor. I övriga kommunen ökar andelen
gång- och cykelresor mindre än i stadskärnan. Bilandelen förändras
marginellt mellan nuläget och scenario 1 och 2.

Övriga Täby kommun (exkl. kärna)
50%

48.6%
45.8%

45.3%

45.1%

26.8%

26.8%

19.1%

19.4%

45%
40%

35%
30%

25.1%

24.5%

20%

17.4%

17.9%

15%

11.8%

25%

10%

Bil förare
Bil passagerare
Kollektivtrafik

8.9%

8.8%

8.8%

Gång/cykel

5%
0%

Figur 7. Färdmedelsandel i övriga Täby kommun för de olika scenarierna.

4.2

TRAFIKARBETE

Trafikarbetet i de tre scenarierna är mycket lika, framförallt i scenario 1 och
2. I scenario 2 är trafikarbetet i stadskärnan lite högre till följd av den något
högre exploateringsgraden längs med Enhagsvägen. Trafikarbetet i
stadskärnan i nollalternativet är något lägre jämfört med de övriga
scenarierna vilket beror på lägre exploatering i stadskärnan.
Trafikarbetet i övriga kommunen är som högst i nollalternativet trots att
antalet invånare och antalet arbetsplatser är lägre i nollalternativet jämfört
med övriga scenarier. Detta är till följd av att en förtätning av stadskärnan gör
att fler väljer att resa med andra trafikslag. På Norrortsleden och E18 är
trafikarbetet högst i nollalternativet vilket beror på att markanvändningen
skiljer sig åt mellan scenarierna. I nollalternativet är det till exempel mer
exploatering i Arninge vilket då gör att fler åker via E18 och Norrortsleden för
att komma till Arninge.
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Trafikarbete VDT
1 800 000
1 600 000
1 400 000

347 500

336 600

337 100

423 800

419 300

419 600

566 900

558 900

558 300

127 500

187 400

188 700

190 500

Nuläge

Nollalternativ

1a/1b

2a/2b

1 200 000
1 000 000

200 600

800 000
600 000
400 000

321 200

386 200

200 000
0

Stadskärnan

Övriga kommunen

E18

Norrortsleden

Figur 8. Trafikarbetet i de olika scenarierna uppdelat på olika områden.

4.3

BILTRAFIKFLÖDEN

Biltrafikflödena på de olika vägarna i stadskärnan kan ses i Bilaga 3. Figur 9
visar skillnaden i biltrafikflöden mellan nollalternativet och scenario 1a. Röda
länkar har högre trafikflöde i scenario 1a medan gröna länkar har lägre
trafikflöde. Den skillnad i trafikflöden som kan ses beror på de skillnader som
finns i markanvändningen. Som Figur 5 visar är antalet arbetsplatser i
Arninge fler i nollalternativet jämfört med i scenario 1a vilket gör att trafiken
på Norrortsleden och runt Arninge är större i nollalternativet jämfört med
scenario 1a. I stadskärnan är det mer trafik i scenario 1a vilket beror på fler
arbetsplatser och fler bostäder i detta område.

Figur 9. Skillnad i biltrafikflöden mellan nollalternativet och scenario 1a

Figur 10 visar skillnaden i trafikflöden mellan scenario 1a och scenario 2a.
Skillnaden mellan scenarierna är den större exploateringen vid Enhagsvägen
samt kollektivtrafiklinjen mellan Kista och Näsby Park i scenario 2a
(planförslaget). Röda länkar har högre trafikflöde i scenario 2a medan gröna
länkar har lägre trafikflöde i scenario 2a. Som väntat ökar trafiken på
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Enhagsvägen och Centralvägen till följd av den högre exploateringsgraden i
detta stråk.

Figur 10. Skillnad i biltrafikflöden mellan scenario 1a och scenario 2a.

4.4

KOLLEKTIVTRAFIKFLÖDEN

Figur 11 visar skillnaden i kollektivtrafikflöden mellan nollalternativet och
scenario 1a. Röda länkar har ett högre kollektivtrafikflöde i scenario 1a
jämfört med i nollalternativet medan gröna länkar har lägre flöde. I scenario
1a är Roslagsbanan förlängd till Stockholms Centralstation via Odenplan
samt till Arlanda och det tillkommer en ny stomlinje Täby – Arninge –
Upplands Väsby. De sträckorna får en relativ stor resandeutveckling. I och
med att stadskärnan förtätas och många bostäder och arbetsplatser förläggs
i ett kollektivtrafiknära område så ökar också kollektivtrafikresandet på grund
av detta.

Figur 11. Skillnad i kollektivtrafikflöden mellan nollalternativet och scenario 1a.

Figur 12 visar skillnaden i kollektivtrafikflöden mellan scenario 1a och 2a.
Röda länkar har ett högre kollektivtrafikflöde i scenario 2a jämfört med i
scenario 1a medan gröna länkar har lägre flöde. Den nya linjen mellan Kista
och Näsby Park syns tydligt i figuren. Den nya linjen ger både nya resenärer
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från andra trafikslag samt en överflyttning mellan linjer, vilket kan ses för de
gröna länkarna som får ett minskat kollektivtrafikresande. Befintliga linjer via
Danderyd Kyrka får ett minskat antal resande.

Figur 12. Skillnad i kollektivtrafikflöden mellan scenario 1a och scenario 2a.

Figur 13 och Figur 14 visar på antalet på- och avstigande resenärer på
respektive station (grön och blå pilar) och total antalet resenärer mellan varje
station (histogram) i förmiddagens maxtimme. Första figur visar resandet mot
Kista och den andra mot Näsby Park. På den mest belastade sträckan
mellan Edsberg och Sollentuna är det över 900 resenärer på sträckan under
förmiddagens maxtimme vilket ger i genomsnitt 90 resenärer per fordon. I
andra riktningen är det som mest 550 resenärer i maxtimmen.

Figur 13. Kollektivtrafikresandet på den nya linjen mellan Kista och Näsby Park under
förmiddagens maxtimme i riktning mot Kista.
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Figur 14. Kollektivtrafikresandet på den nya linjen mellan Kista och Näsby Park under
förmiddagens maxtimme i riktning från Kista.

4.5

KAPACITETSANALYS

Kapacitetsanalyserna är gjorda för eftermiddagens maxtimme.
Till år 2050 visar prognoserna att trafikvolymerna i Täby kommun kommer att
öka. Med mer biltrafik i vägnätet kommer trafiksituationen att bli mer
ansträngd. I stadskärnan kommer en förtätning att ske vilket gör att
bilandelen minskar till följd av att fler väljer att gå, cykla och åka kollektivt.
Även om bilandelen minskar kommer dock antalet fordon på vägarna att öka
till år 2050 då det blir fler invånare och arbetsplatser i stadskärnan. Detta kan
ses på trafikarbetet som redovisas i Figur 8, trafikarbetet i stadskärnan ökar
även om bilandelen minskar (se Figur 6).
Figur 15, Figur 16, Figur 17 och Figur 18 visar de länkar där det i nuläget och
i 2050-scenarierna är nedsatt hastighet och där det finns risk för köbildning
enligt modellen. De vägar som har nedsatt hastighet ger upphov till
fördröjning och köer i vägnätet. En ökad fördröjning kan ses på
Bergtorpsvägen, Stora Marknadsvägen samt på vägarna ut från Täby
Centrum i alla scenarier. På Bergtorpsvägen ökar fördröjningen och köer
uppstår i framförallt den norrgående riktningen under eftermiddagens
maxtimme. Köerna växer sig ibland hela vägen bak till cirkulationsplatsen vid
Stora Marknadsvägen under maxtimmen. Även söder om Stora
Marknadsvägen uppstår det köer på Bergtorpsvägen i den norrgående
riktningen i nollalternativet, i scenario 1 och 2 är fördröjningen här inte lika
stor. Detta beror på att Kemistvägen är öppen för biltrafik i dessa scenarier
och därmed avlastar det övriga vägnätet.
Längs med Stora Marknadsvägen uppstår också längre köer under
eftermiddagens maxtimme. I modellen är det antaget en ny koppling för
kollektivtrafik, gång och cykel under Stora Marknadsvägen vid Galoppfältets
station. Det är däremot tillåtet för genomfartstrafik att använda sig av
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Boulevarden genom Täby Park. Om Boulevarden inte kan användas av
genomfartstrafik skulle trafiksituationen på Stora Marknadsvägen bli än mer
ansträngd.
Trafik från Täby Centrum har svårt att ta sig ut från parkeringsgaragen i alla
2050-scenarierna, det köar upp inne i garaget och bilarna har svårt att ta sig
ut under den simulerade maxtimmen. I scenario 1a och 1b där Gustav Bergs
väg är öppen för biltrafik är det mycket svårt för trafiken att ta sig ut från
garaget om korsningspunkten är utformad som idag där trafiken från garaget
måste väja för trafiken på Gustav Bergs väg. När Gustav Bergs väg är öppen
för biltrafik blir denna väg mycket attraktiv för trafik som kommer norrifrån
och ska in mot Täby Centrum. Även om det i modellen är kodat med en låg
hastighet på gatan så blir denna väg attraktiv vilket då ger problem för
trafiken från Täby Centrum. Med Gustav bergs väg öppen för biltrafik måste
korsningspunkten från garaget utformas på ett sådant sätt att trafiken
kommer ut från garaget. Med Gustav Bergs väg stängd för biltrafik blir det
lättare för trafiken från garaget vid Täby centrum att ta sig ut. Figur 17 och
Figur 18 visar trafiksituation då Gustav Bergs väg är öppen för biltrafik men
med en begränsad hastighet och där trafiken från Täby C har prioritet.
Med Roslagsbanan upphöjd förändras gatustrukturen i stadskärnan vilket ger
en förändrad trafiksituation. Det tillkommer bland annat fler kopplingar från
Täby Park ut till Stora Marknadsvägen vilket gör att det blir fler
korsningspunkter längs med Stora Marknadsvägen. Simuleringen visar att
med dessa förändringar i vägnätet så minskar trafiken på Boulevarden
medan trafiken på Stora Marknadsvägen ökar. Detta är till följd av att det
finns fler kopplingar mellan Täby Park och Stora Marknadsvägen. Vid de nya
korsningspunkterna uppstår det en del fördröjning, denna kan dock
förmodligen minskas genom en annan utformning av korsningspunkterna.
Korsningarna kan behöva utformas med trafiksignaler, svängfält etc. för att få
en fungerande trafiksituation.
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Nuläge
Hastighet 0-35% av
skyltad hastighet
Hastighet 35-50% av
skyltad hastighet
Hastighet 50-65% av
skyltad hastighet
Hastighet 65-100% av
skyltad hastighet

Figur 15. Nedsatt hastighet i nuläget

Nollalternativ

Figur 16. Nedsatt hastighet i nollalternativet.

Scenario 1a

Figur 17. Nedsatt hastighet i scenario 1a.

Scenario 1b

Figur 18. Nedsatt hastighet i scenario 1b.
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Figur 19 visar medelfördröjningen per fordon i hela Täby kommun.
Fördröjningen är som störst i scenario 1b vilket beror på att det tillkommer
fler korsningspunkter där inom stadskärnan där det uppstår fördröjning. Med
åtgärder i korsningspunkterna skulle fördröjningen kunna minskas till ungefär
samma nivå som i scenario 1a.

Fördröjning per fordon (minuter)
2

Minuter

1.5

1

0.5

0
Nuläge

Nollalternativ

SC1a

SC1b

Figur 19. Medelfördröjning per fordon.

Figur 20 visar antal kilometer vägnät med nedsatt hastighet i de olika
scenarierna. Diagrammet visar de numeriska värdena för
fördröjningskartorna Figur 15 till Figur 18. Cirka 10 % av Täby kommun
vägnät (inkl. motorväg) idag har en nedsatt hastighet av 65% av skyltad
hastighet i nuläget. Andelen ökar till 13-15 % i 2050-scenarierna. Antal
kilometrar med en hastighet som är under 35% av den skyltade hastigheten
är som högst i scenario 1b.

km

Antal km med nedsatt hastighet av skyltad hastighet
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Nuläge

Nollalternativ
Under 35%

35-50 %

SC1a

SC1b

50-65 %

Figur 20. Länkar med nedsatt hastighet i de olika scenarierna.
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5

SLUTSATS

Trafikanalysen för den fördjupade översiktsplanen visar att en förtätning av
stadskärnan ger en mer hållbar stad där fler väljer att gå, cykla och åka
kollektivt. Det är dock viktigt att få till både bostäder och verksamheter i Täby
för att kunna hålla nere bilresandet. Förutsättningar måste skapas för att
både kunna bo och arbeta i Täby. Bilandelen i stadskärnan sjunker vilket
också ger en minskad bilandel sett för hela kommunen. Även om bilandelen
minskar så ökar dock trafiken både i stadskärnan och i hela kommunen vilket
beror på en större befolkning och fler arbetsplatser. Detta gör att trängseln i
vägnätet blir större i framtiden jämfört med idag. Ökad trängsel kan bland
annat ses längs med Bergtorpsvägen och kring Täby centrum.
Att exploatera vid Enhagsvägen leder till en ökad mängd biltrafik längs med
Enhagsvägen och Centralvägen. Detta scenario har inte analyserats i
Dynameq men det är rimligt att tro att detta kommer ge upphov till mer
trängsel längs med detta stråk.
Kollektivtrafiklinjen mellan Kista och Näsby Park har ett relativt stort antal
resande vilket tyder på att linjen har en bra funktion. Linjens dragning kan
dock optimeras ännu mer för att täcka in fler områden och därmed få ett
större resande.
Att höja upp Roslagsbanan ger inga stora effekter i trafikmodellen. I
verkligheten blir dock staden mer attraktiv med en upphöjning men detta är
effekter som inte fångas upp av modellen. Vid en upphöjning av
Roslagsbanan förändras vägnätet. De nya korsningspunkterna som uppstår
måste utformas efter de rådande trafikflödena för att få en fungerande
trafiksituation. Även korsningspunkten vid infarten till garaget vid Täby
Centrum från Gustav Bergs väg måste utformas på ett bra sätt vid öppnade
av Gustav Bergs väg för att få framkomlighet för trafiken till och från garaget.
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6

BILAGA – INDATA

6.1

INDATAPARAMETRAR TRAFIK

6.1.1

Täby 2030

I nollalternativet för år 2030 ingår följande förutsättningar:


Kollektivtrafiktaxan antas vara densamma som nuläge (790kr) plus



inflation (dvs. realt oförändrad)
Körkostnaden för bil antas vara densamma som nuläge plus inflation





(dvs. realt oförändrat)
Inkomstutvecklingen antas vara 2 % per år (enligt RUFS 2010 hög)
Trängselskattesystemet antas vara utformat och prissättas enligt det
system som infördes januari år 2016.
Handelstrafiken till/från Täby C antas öka med 30 % till år 2030.

I åtgärdspaket ingår:



6.1.2








6.1.3








Ny hastighetsplan för Täby kommun
Bättre tillgänglighet för cykel och fotgängare

RUFS 2050 exkl. styrmedel
Kollektivtrafiktaxan antas vara densamma som nuläge men
inkomstindexerat
Körkostnaden för bil antas vara densamma som nuläge men
inkomstindexerat
Inkomstutvecklingen antas vara 1.8 % per år (enligt LU2015)
Trängselskattesystemet antas vara utformat och prissättas enligt det
system som infördes januari år 2016 med reducering till 20 kr på
Essingeleden och är inkomstindexerat.
Beslutade parkeringsavgifter för Stockholm Stad (inkomstindexerat)
Generell förbättring av cyklar och cykelbanor så att avståndet upplevs
som 10 % kortare 2050 jmf nuläget.

RUFS 2050
Kollektivtrafiktaxan antas vara densamma som nuläge men
inkomstindexerat
Körkostnaden för bil antas vara densamma som nuläge men
inkomstindexerat
Inkomstutvecklingen antas vara 1.8 % per år (enligt LU2015)
Trängselskattesystemet antas vara utformat med flera yttre zoner
förutom dagens (”Blomman”).
Beslutade parkeringsavgifter för Stockholm Stad (inkomstindexerat)
Utökade parkeringsavgifter (täthetsberoende)
Generell förbättring av cyklar och cykelbanor så att avståndet upplevs
som 10 % kortare 2050 jmf nuläget.
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6.1.4

Förslag FÖP Täby 2050



Kollektivtrafiktaxan antas vara densamma som nuläge men
inkomstindexerat



Körkostnaden för bil antas vara densamma som nuläge men
inkomstindexerat
Inkomstutvecklingen antas vara 1.8 % per år (enligt LU2015)
Trängselskattesystemet antas vara utformat och prissättas enligt det
system som införs januari år 2016, inkomstindexerat
Handelstrafiken till/från Täby C antas öka med 30 % till år 2050 i





eftermiddagens maxtimme
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6.2

VÄGNÄT

6.2.1

Täby 2030




6.2.2








Förbifart Stockholm, Norra länken, Nya Skurubron samt
Södertörnsleden.
Ny utformning vid Västra Roslags-Näsby, nya vägar vid Täby Park,
samt nya trafikplatser vid Viggbyholm, Roslags-Näsby och Arninge

RUFS 2050 exkl. styrmedel








Förbifart Stockholm, Skärholmen-Häggvik
E4 Norrtull - Kista, breddning
E4 Upplands Väsby - Arlanda ökad kapacitet
E4/E20 Hallunda - Fittja ökad kapacitet i en riktning
E4/E20 Södertälje - Hallunda, breddning av bro över Södertälje kanal
E4/259 Tvärförbindelse Södertörn
E18 Jakobsberg - Hjulsta, breddning och ombyggnad, trafikplats
Barkarby
Lv 222 ny Skurubro
Lv 222 Mölnvik - Ålstäket,
Lv 226 infart Rikssten
Lv 261 Nockeby - Tappström, reversibelt körfält/breddning
Lv 268 E4 - Grana
Lv 276/E18 - Åkersberga, förbättring




Rv 57 Gnesta - E4 Väg, åtgärder i befintlig sträckning vid Järna
Rv 77 Länsgränsen - Rimbo - Rösa, förbättringar




Rv 77 Förbifart Rimbo
Förstärkt förbindelse v73 – Södra länken – Östlig förbindelse (kopplat




till byggande av Östlig förbindelse)
Förstärkning E4/E18 Järva krog – Berghamraleden – Norra länken
(kopplat till byggande av Östlig förbindelse)
Stadsgator i centrala regionkärnan ändras till 30 km/h (inte
genomfartsleder)

6.2.3



6.2.4



RUFS 2050
RUFS 2050 exkl. styrmedel
Infartsleder sänkt hastighet centralt

Förslag FÖP Täby 2050
Täby 2030 nät
Ändring av lokalnät i Täby enligt kommunen underlag
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6.3

KOLLEKTIVTRAFIKNÄT

6.3.1

Täby 2030




Blå tunnelbanelinje förlängd till Barkarby
Gul tunnelbanelinje Odenplan-Arenastaden








Blå tunnelbanelinje förlängd till Nacka
Blå gren till Hagsätra
Citybanan
Tvärbanan Sickla station – Solna station
Tvärbanan Sickla station – Helenelund
Resecentrum i Arninge (buss, Roslagsbanan)

Utöver dessa tillkommer också lokala förändringar inom Täby kommun:



6.3.2
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Linjer 604, 619 och 627 flyttat från Grindtorpsvägen till Täby allé
Linje 617 via Täby Park med 10-minuterstrafik

RUFS 2050






Blå tunnelbanelinje förlängd till Barkarby
Grön tunnelbanelinje Odenplan-Arenastaden
Blå tunnelbanelinje förlängd till Nacka
Blå gren till Hagsätra




Station Hagalund / Kymlinge
Tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan, med trafikering till Skärholmen




Åtgärder som möjliggör 32 tåg per timme och riktning för tunnelbanan
Citybanan




Pendeltågstation Vega / Solvalla
Åtgärder som möjliggör 28 tåg per timme och riktning för pendeltågen







Regionaltågsstopp enligt En Bättre Sits 2050: Barkarby, Sundbyberg,
Arlanda, Solna, Älvsjö, Flemingsberg, Södertälje syd
Tvärbanan Sickla station – Solna station
Tvärbanan Sickla station – Helenelund
Spårväg Syd
Omvandling av stombussar till spårväg i takt med att resenärsflöden





ökar
Östlig förbindelse
Resecentrum i Arninge (buss, Roslagsbanan)
Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan

6.3.3

Förslag FÖP Täby 2050

Nollscenario



Täby 2030 nät
Åtgärder som möjliggör 32 tåg per timme och riktning för
tunnelbanan



Åtgärder som möjliggör 28 tåg per timme och riktning för pendeltågen



Regionaltågsstopp enligt En Bättre Sits 2050: Barkarby, Sundbyberg,
Arlanda, Solna, Älvsjö, Flemingsberg, Södertälje syd




Trafikförvaltningens stomnätsplan
Uppdaterat bussnät enligt kommunens underlag
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7

BILAGA 2 – MARKANVÄNDNING

7.1

BEFOLKNINGSUTVECKLING NOLLALTERNATIV
(ÖP) JÄMFÖRT NULÄGE

7.2

BEFOLKNINGSUTVECKLING FÖP1 JÄMFÖRT
NOLLALTERNATIV (ÖP)
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7.3
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ARBETSPLATSUTVECKLING NOLLALTERNATIV
(ÖP) JÄMFÖRT MED NULÄGE

7.4

ARBETSPLATSUTVECKLING FÖP1 JÄMFÖRT
NOLLALTERNATIV (ÖP)
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8

BILAGA 3 – BILTRAFIKFLÖDEN

8.1

NOLLALTERNATIV - VDT

8.2

SCENARIO 1A - VDT

8.3

SCENARIO 2A - VDT
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