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1 Inledning
Täby kommun har i sin översiktliga planering arbetat med sträckningar där en
utbyggnad av kollektivtrafiken kan vara lämplig. I den regionala utvecklingsplanen
för Stockholms län, RUFS 2010, pekas Täby centrum - Arninge ut som regional
stadskärna, det är här stadsutveckling ska ske. Planen pekar ut behov av att stärka
sambanden mellan de regionala stadskärnorna med kapacitetsstark kollektivtrafik.
Inom arbetet med fördjupad översiktsplan för centrala Täby, behöver denna
koppling studeras.
I denna utredning har ett förslag till sträckning för en spårväg eller bussbana och
dess ytbehov studerats. Under utredningens gång har förutsättningar för
linjedragningen och påverkan från omgivande planer hämtats in från kommunen.
Utredningen syftar till att utreda om tillräcklig yta finns längs Enhagsvägen och
Centralvägen för en framtida spårväg eller bussbana längs gatorna. Utredningen
ska kunna vara möjlig att använda som underlag i kommunens fortsatta arbete med
fördjupad översiktsplan för centrala Täby samt vidare trafikutredningar om
kollektivtrafiken.

Figur 1. Karta över området. Karta: Täby kommun.
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2 Förutsättningar
Under denna rubrik redovisas förutsättningar som påverkar valet av sträckning och
möjligt utrymme för att anlägga en spårväg eller bussbana.

2.1 Detaljplaner i området
Det pågår arbete med detaljplaner för området på flera platser längs den studerade
sträckan, vilket innebär att detaljplanerna kan påverkas av en utbyggnad av en
spårväg eller bussbana. Detaljplaner som är under pågående arbete redovisas
nedan;
 Bromsen, utbyggnad av bostäder
 Enhagens industriområde
 Västra Roslags-Näsby, 1400 bostäder samt arbetsplatser
 Sågtorp 2, verksamheter
Här redovisas kommande detaljplaner:
 Förgasaren 1, ändrad användning till handel och kontor
 Roslags-Näsby 3:23, utbyggnad av Ytterbyskolan
 Jollen 4 och Näsbypark 3:75, utbyggnad av bostäder
 Penstavägen, bostäder och verksamheter
Pågående planer visas i grönt och kommande planer i orange på kartan nedan.

Kv.
Förgasaren

Penstavägen

Kv. Bromsen
Enhagens
Ind.omr.
Västra
RoslagsNäsby

Jollen 4 och
Näsbypark 3:75
RoslagsNäsby 3:23

Figur 2. Översiktskarta med pågående och kommande detaljplaner. Karta: Täby kommun.
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2.1 Utbyggnad av Roslags-Näsby station
Under sommaren 2016 påbörjades en ombyggnad av Roslagsbanans station i
Roslags-Näsby. Ombyggnaden innebär att nya plattformar och en planskild gångoch cykelförbindelse över spåren byggs.

2.1 Vägombyggnader
Längs sträckningen planeras ombyggnad av Trafikplats Roslags-Näsby med nya
anslutningar och cirkulationsplatser längs Centralvägen. Ombyggnaden av
trafikplatsen syftar till att ge bättre framkomlighet och trafiksäkerhet i de idag tungt
belastade korsningarna samt även erhålla säkra gång- och cykelpassager åtskilda
från biltrafik.

Figur 3. Ny utformning av trafikplats Roslags-Näsby. Trafikverket.

2.2 Bebyggelse och omgivning
Längst i väster finns villabebyggelse fram till Täbyvägen. Området är på sina
platser glest utbyggt. Längs Enhagsvägen finns huvudsakligen olika typer av
verksamheter med inriktning på service och försäljning, b.la. flera bilhallar. Östra
delen av Enhagsvägen är mer glest bebyggd med gröna sidoområden vid vägen.
Sträckan är också en led för farligt gods, vilket innebär att bebyggelse inte får
placeras närmare än 25 m från vägen.
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Centralvägen har gles bebyggelse på sträckan mellan Roslags-Näsby station och
Trafikplats Roslags-Näsby. Öster om trafikplatsen är också bebyggelsen relativt
gles fram till Koltrastvägen där det blir lite tätare på sträckan fram till Näsbypark
station.
Kommunen äger mark på delar av sträckan vid Enhagsvägen och västra delen av
Centralvägen. På östra delen av Centralvägen äger kommunen nästan all mark med
undantag av delen närmast Näsbypark.

Figur 4. Kommunalt markinnehav. Karta: Täby kommun.
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2.3 Biltrafiknät
Huvudnätet för biltrafik i området utgörs främst av E18 med anslutning mot
Enhagsvägen och Centralvägen. Enhagsvägen ansluter i väster till Täbyvägen och
Centralvägen i öster till Näsbypark.
Trafikmängden på Enhagsvägen mellan Täbyvägen och Stockholmsvägen är ca
9000 fordon/dygn på västra delen och ca 12 000 fordon/dygn på östra delen. På
Centralvägen, mellan Stockholmsvägen och Trafikplats Roslags-Näsby är
trafikmängden ca 17 000 fordon/dygn och på Centralvägen öster om Trafikplats
Roslags-Näsby är trafikmängden ca 12 000 fordon/dygn i västra delen och ca 7000
fordon/dygn på delen närmast Näsbypark.

2.4 Kollektivtrafiknät
Kollektivtrafiknätet utgörs främst av tågtrafiken på Roslagsbanan och busslinjer
längs med E18 och Enhagsvägen/Centralvägen. Idag finns inga gena eller direkta
linjer västerut mot Sollentuna, Häggvik och Kista. Längs Enhagsvägen mellan
Täbyvägen och Stockholmsvägen går busslinjerna 604 och 691 (nattbuss) mot
Danderyd. På Centralvägen mellan Stockholmsvägen och Grindtorpsvägen går
endast nattbusstrafik. På östra delen av Centralvägen går busslinjerna 617, 618,
619, 691 och 698 mot Näsbypark och Täby.

Figur 5. Karta över busslinjenätet. Storstockholms lokaltrafik.
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3 Utbyggnadsförslag
Nedan redovisas sträckningen för en spårväg eller bussbana på sträckan från
kommungränsen i väster och fram till Näsbypark station. Sträckningen är indelad i
etapper för delsträckor och för korsningar.
På de allra flesta delsträckorna har spårväg och bussbana samma utformning och
placering, men på vissa delar kan en lösning med en bussbana utformas på ett annat
sätt och då kommenteras det särskilt.

Figur 6. Karta över de studerade delsträckorna. Karta: Lantmäteriet.
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3.1 Delsträcka väster om Täbyvägen (1)
På delsträckan är det möjligt att förlägga banan i ett läge strax söder om befintlig
gång- och cykelväg. Anpassning görs så att banan kan ansluta planskild under
korsningen Täbyvägen/Enhagsvägen, vilket innebär att den behöver förläggas i ett
tråg. I söder sker intrång på fastigheten Bromsen 11 och det innebär att byggnader
behöver rivas.
Längre västerut blir det också nödvändigt att riva några offentliga byggnader på
fastigheten Skarpäng 60:19 för att kunna få en god geometrisk standard på banan.
Även på denna sträcka bör spårvägen förläggas i ett tråg för att medge planskilda
gång- och cykelförbindelser i förlängningen på Ekoxegränd och eventuellt också
Skarpängsvägen.

Figur 7. Västerut från Täbyvägen.
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3.2 Korsning med Täbyvägen (2)
Korsningen mellan Täbyvägen och banan föreslås ske planskilt med spårvägen i ett
tråg under Täbyvägen. Korsningen har idag en hög trafikbelastning och för att få
god framkomlighet för kollektivtrafik och cykeltrafik är det nödvändigt att ha en
planskild korsning. Det är dessutom svårt att anlägga en bana i Enhagsvägen som
ansluter i plan till Täbyvägen eftersom längslutningen (stigningen) skulle bli för
stor.
Kommunen har också reserverat mark för en planskild gång- och cykelförbindelse
under Täbyvägen, norr om Enhagsvägen. Spårvägen förläggs i ett tråg på
sträckorna väster och öster om korsningen.
Enhagsvägen ansluts till Täbyvägen med ramper på var sin sida om den
mittförlagda spårvägen. Längs ramperna föreslås också anläggas gång- och
cykelvägar. Med mittförlagd spårväg i korsningen underlättas också fortsättningen
österut i Enhagsvägen, genom att det behöver låta spårvägen korsa körbanorna på
Enhagsvägen. Utformningen på Enhagsvägen blir också enhetlig längs hela
sträckan.

Figur 8. Västerut mot Täbyvägen
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3.3 Delsträcka Enhagsvägen (3)
Sträckningen av spårväg och bussbana föreslås i ett mittförlagt läge längs med hela
Enhagsvägen. Olika sektioner för gatan har studerats för att finna lämpliga lösning
och dimensionerande bredd. Sektionerna redovisas i bilaga 1.
Vid hållplatser på sträckan sidoförskjuts körbanan för att ge utrymme för
plattformar. Det är också möjligt att anlägga trädplantering och parkering i ytan till
höger om körbanorna på båda sidor om vägen.
I dag finns ett gång- och cykelstråk norr om Enhagsvägen inne i Enhagsparken.
Därför föreslås att gång- och cykelbana längs Enhagsvägen anläggs på södra sidan
av gatan med endast gångbana på norra sidan.
Vid korsningen med Stationsvägen föreslås en cirkulationsplats där spårväg eller
bussbana går rakt igenom.
På södra sidan av Enhagsvägen har hänsyn tagits till pågående detaljplanearbete
och gatan tangerar fastighetsgränsen.

Figur 9. Enhagsvägen österut
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3.4 Delsträcka vid Roslags-Näsby station (4)
På sträckan vid Roslags Näsby station föreslås mittförlagd spårväg på bron över
järnvägen. Hållplatser för spårvägen placeras lämpligen på själva bron med
nedgångar till Roslagsbanans plattformar på södra sidan. Busstrafiken kan köra i
spårvägens sträckning och ha hållplatslägen gemensamma hållplatslägen.
Utformningen av bro, hållplats och nedgångar till plattformar behöver studeras
vidare med avseende på tekniska lösningar med trappor och hissar m.m.
För att anlägga en ny bro är det nödvändigt att finna etapplösningar för att kunna
genomföra bygget. I detta förslag till sträckning ligger bron dock i ungefär samma
läge som idag, vilket innebär att det är nödvändigt att utreda hur en rivning och en
nybyggnation av en bro kan genomföras.
Vid en utformning med en bussbana på sträckan kan det övervägas om banan ska
ha en placering i ett högerkörfält med sidoförlagda hållplatser. På så sätt
underlättas anslutningar till plattformarna på Roslagsbanan.

Figur 10. Centralvägen på bro vid Roslags-Näsby station
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3.5 Delsträcka Centralvägen (5)
På sträckningen längs Centralvägen föreslås mittförlagd spårväg fram till en punkt
ca 100 m väster om Grindtorpsvägen. Här går spårvägen över i ett läge norr om
vägen för att kunna anpassas till ett läge med en bro över Grindtorpsvägen.
I den punkt där spårvägen skiftar från mittförlagt läge och går över mot norr, krävs
att den norra körbanan på Centralvägen signalregleras för den korsande trafiken.
En planskild lösning med en bro för spårvägen över Centralvägen innebär en stor
och lång konstruktion med svårigheter att få en anslutning för spårvägen i den
västra änden.

En bussbana kan på sträckan ha ett sidoförlagt läge för att lättare ansluta till
trafikplats Roslags Näsby och dess cirkulationsplatser.

Figur 11. Centralvägen mot Roslags-Näsby station
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3.6 Delsträcka vid Trafikplats Roslags-Näsby (6)
Sträckningen förbi trafikplats Roslags-Näsby är den mest komplicerade på hela
sträckan och trafikplatsen ska dessutom byggas om med bland annat nya
cirkulationsplatser. Därför har det varit önskvärt att hitta en sträcka som innebär att
trafikplatsen inte behöver byggas om. Dessutom är det svårt att förlägga en spårväg
genom trafikplatsen med hänsyn till framkomligheten för biltrafiken. Därför har en
sträckning på en hög bro över motorvägen och övriga vägar föreslagits.
En hållplats bör anläggas i ett läge där det ger så god tillgänglighet som möjligt,
både till omgivande verksamheter som till övriga hållplatser, bl.a. de på E18.
En ny spårvägsbro kommer genom sin konstruktion att medföra en stor påverkan
på omgivningen, med både sin längd och höjd.
Med en bussbana på sträckan kan man välja en lösning där busstrafiken går
tillsammans med övrig trafik genom trafikplatsen. För att öka framkomligheten för
busstrafiken bör den få busskörfält på tillfarterna till trafikplatsen.

Figur 12. Centralvägen vid Trafikplats Roslags-Näsby
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3.7 Delsträcka Trafikplats Roslags-Näsby –
Koltrastvägen (7)
På sträckan mellan Herkulesvägen och Koltrastvägen föreslås banan återigen bli
mittförlagd med körbana på sidorna. Utformningen av sträckan liknar den på
Enhagsvägen, och är därmed också förberedd för framtida exploateringar längs
vägen.
Korsningen vid Herkulesvägen föreslås utformas som cirkulationsplats för att
kunna ansluta spårvägen i plan från ett läge i norr över trafikplats Roslags-Näsby
till det mittförlagda läget österut i Centralvägen.
En bussbana kan på sträckan lämpligen ha ett mittförlagt läge.

Figur 13. Centralvägen österut vid Nytorpsvägen
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3.8 Delsträcka Koltrastvägen – Näsbypark (8)
Sträckan föreslås få mittförlagd spårväg i likhet med tidigare. Vid korsningen med
Koltrastvägen föreslås utbyggnad av cirkulationsplats. På den östra delen av
sträckan är sektionen något trängre vilket innebär att parkeringsplatser/träd
eventuellt får slopas om utrymmet inte räcker till.
En bussbana kan på sträckan lämpligen ha ett mittförlagt läge.

Figur 14. Centralvägen söderut vid Koltrastvägen
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3.9 Näsbypark station (9)
Vid Centralvägens anslutning mot Näsbypark station och ändhållplats föreslås att
banan görs enkelspårig för spårväg på en sträcka framför torget. Det underlättar
utformningen av gatorna i och med att mindre utrymme behövs än vid en
dubbelspårig lösning.
Den sista delen av spårvägen vid stationen föreslås få två spår för att möjliggöra att
två spårvagnar samtidigt kan stå vid plattform.

Figur 15. Centralvägen vid Näsbypark
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3.10 Lägen för hållplatser
Hållplatser föreslås på följande platser längs sträckan:
 Enhagsvägen vid Enhagsslingan
 Centralvägen vid Roslags Näsby station
 Trafikplats Roslags Näsby
 Centralvägen mellan Gökvägen och Koltrastvägen
 Näsbypark station
Ungefärliga lägen för hållplatserna redovisas på kartan nedan.

Figur 16. Lägen för hållplatser

Gatusektionen har på alla sträckor har anpassats till en bredd som medger
hållplatser med tillräckligt bred plattform.

Bilagor
Bilaga 1 - Planritningar skala 1:1 000
Bilaga 2 - Profilritningar skala 1:1 000/1:100
Bilaga 3 - Sektioner skala 1:100
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