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KOMMUNSTYRELSEN 

Danderyds kommun 
Plan- och exploatering 
Dnr KS 2019/0261 
Box 66 
182 05 Djursholm 

Svar på remiss – Danderyds översiktsplan 
Täby kommun har fått översiktsplan för Danderyds kommun på remiss under 
samrådsfasen och lämnar följande synpunkter: 

Täby kommun instämmer i att framkomligheten är ett prioriterat område, för 
såväl bil- och kollektivtrafik som cykeltrafik. Samrådsförslaget visar ett antal 
utvecklingsområden för ny bebyggelse som i huvudsak är placerade längs 
tunnelbanelinjen vidare upp mot Rinkeby och Enebybergsvägen. Täby kommun 
vill lyfta vikten av att ny bebyggelse lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen där det 
finns kapacitetsstark kollektivtrafik, som utmed Roslagsbanans stationer, för att 
nya bebyggelseområden ska ha goda möjligheter till resor med kollektivtrafik.  

I samband med förlängningen av Roslagsbanan till T-centralen via Odenplan, 
förstärks behovet av knutpunkt Danderyd för att säkerställa attraktiva byten 
mellan Roslagsbanan, röd tunnelbanelinje och busstrafik. Täby kommun 
instämmer därför i utvecklingen av knutpunkt Danderyd. I samrådsförslaget 
lyfter Danderyds kommun även Rinkeby som en ny spårstation och bytespunkt 
för tvärgående kollektivtrafik. Täby kommun anser att denna måste kombineras 
med  kapacitetshöjande åtgärder för Enebybergsvägen samt västerut. Förslagen 
om fler bryggplatser för pendelbåttrafik är positiva och viktiga att samverka 
kring. Täby kommun har pekat ut två bryggplatser i förslag till ny översiktsplan 
2050. 

Det är positivt med det utpekade cykelstråket för Djursholmsvägen och ny 
cykelförbindelse över Edsviken och vidare mot Kista. Utöver detta stråk ser Täby 
kommun även behov av ett mellankommunalt cykelstråk som förbinder Täby 
med Sollentuna norr om Edsviken. Den cykelförbindelse under Roslagsbanan vid 
Gethagsvägen, som Danderyd yttrat sig om i Täbys förslag till ny översiktsplan 
Täby 2050, saknas i Danderyds samrådsförslag. Täby kommun saknar också 
cykelstradans sträckning i samrådsförslaget d.v.s sträckningen från Roslags-
Näsby station vidare in mot Stockholm city. 
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Vidare instämmer Täby kommun i ambitionerna kring utvecklingen av de 
mellankommunala rekreativa sambanden, såsom att koppla ihop Rinkebyskogen 
med Altorpsskogen för rekreationstråk från Edsviken till Stora Värtans 
strandpromenad, liksom samverkan för att främja den biologiska mångfalden. 

Täby kommun vill slutligen framhålla vikten av samverkan kring såväl den 
gemensamma grundvattenförekomsten som god ytvattenstatus för Stora Värtan. 
Det bör framgå i översiktsplanen att delar av Danderyds kommun är anslutna till 
Täby kommuns VA-anläggning och att avrinningsområdet från stora delar av 
Enebyberg mynnar ut i Stora Värtan strax söder om Viggbyholms båtklubb. 
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