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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Översiktsplanerare 
Marie Broberg 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-02-21 

Svar på remiss: Danderyds översiktsplan – 
granskningsförslag  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 25 januari 2022 
till Danderyds kommun som sitt svar på granskningsförslag Översiktsplan för 
Danderyds kommun. 

Sammanfattning 

Täby kommun har fått förslag på ny översiktsplan för Danderyds kommun på 
remiss under granskningsfasen. Planen har som inriktning att ny bebyggelse 
lokaliseras längs E18-stråket och i kommundelscentrum samt utveckling av 
kollektivtrafiknoden Knutpunkt Danderyd. Prioriteringen av trafikslag ska vara 
kollektivtrafik, gång, cykel och bil. Översiktsplanen redovisar ett scenario där E18 
tunnelförläggs, vilken förutsätter en omfattande bebyggelseutveckling, och ett 
scenario där E18 ligger kvar i markläge. Dessutom diskuteras en utveckling med 
förlängning av tunnelbanan till Täby. Täby kommun ser fortsatt positivt på 
utvecklingen av Knutpunkt Danderyd men saknar förhållningssätt till behovet av 
tvärförbindelse från Täby samt föreslår att översiktsplanen lyfter behovet av 
samverkan för framkomlighet och kapacitet på Enebybergsvägen, kompletteras 
med ytterligare mellankommunala cykelvägar samt justeras avseende 
avrinningsområden till Stora Värtan. Kommunen informerar också om att ingen 
planering för tunnelbana eller tunnelförläggning av E18 pågår i Täby.  

Ärendet 

Täby kommun har fått förslag på ny översiktsplan för Danderyds kommun på 
remiss under granskningsfasen, som pågick mellan den 6 december 2021 och den 
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13 februari 2022. Täby kommun har fått förlängd svarstid till den 28 februari 
2022.  

Täby kommun yttrade sig över samrådsförslaget genom beslut i 
kommunstyrelsen den 20 september 2021, § 120.  

Översiktsplanen har fortsatt fyra målområden som ligger till grund för hur mark- 
och vattenområden ska utvecklas. Målområdena är; Bygga och bevara för idag 
och imorgon, Grön och hälsosam livsmiljö för alla, Hållbara transporter och resor 
samt Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser. Ny bebyggelse ska till 
största delen lokaliseras längs E18-stråket i nord-sydlig riktning. Översiktsplanen 
redovisar ett scenario där E18 tunnelförläggs, vilken förutsätter en omfattande 
bebyggelseutveckling, och ett scenario där E18 ligger kvar i markläge.  

Översiktsplanen föreslår en ny kollektivtrafiknod med spårstation Rinkeby, under 
förutsättning att tunnelbanan byggs ut mot Täby. Utöver dessa scenarier föreslås 
de fyra kommundelscentrumen Djursholms torg, Enebytorg, Mörby centrum och 
Stocksunds torg ges möjlighet att kompletteras med ny bebyggelse och service. 
Knutpunkt Danderyd kan utvecklas som kollektivtrafiknod genom att 
Roslagsbanan dras om i västlig riktning närmare Danderyds sjukhus för 
förbättrade bytesmöjligheter mellan tunnelbana, Roslagsbanan och bussar. 
Prioriteringen av trafikslag ska vara kollektivtrafik, gång, cykel och bil. 
Utvecklingen ska ske utan att framkomligheten påverkas negativt för övriga 
trafikslag. Planeringen ska värna att framkomligheten på E18 fortsatt är 
godtagbar. Inriktningen är också att ekologiskt känsliga områden ska värnas och 
samband ska stärkas för att främja biologisk mångfald.  

Täby kommun instämmer i stort med Danderyds kommun om den långsiktiga 
utvecklingen och ser fortsatt positivt på utvecklingen av Knutpunkt Danderyd. 
Täby kommun vill uppmärksamma om att det inte pågår planering för varken 
tunnelbana eller tunnelförläggning av E18 inom kommunen. Täby kommun 
saknar i översiktsplanen Danderyds förhållningssätt till behovet av den 
tvärförbindelse som Region Stockholms förslag till kollektivtrafikplan pekar ut.  

Täby kommun lämnar dessutom synpunkter som rör framkomlighet på 
Enebybergsvägen, utveckling av mellankommunala cykelvägar samt redovisning 
av VA och dagvattenhantering. Det innebär att Täby kommun fortsatt anser att 
framkomlighet och kapacitet på Enebybergsvägen bör studeras, att 
översiktsplanen bör kompletteras med ytterligare mellankommunala cykelvägar 
samt att det bör framgå att delar av Danderyds kommun är anslutna till Täby 
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kommuns VA-anläggning och att avrinningsområdet från stora delar av 
Enebyberg mynnar ut i Stora Värtan. Synpunkterna fanns med i remissvaret 
under samrådet och Täby kommun bedömer dem som fortsatt viktiga att hantera 
i översiktsplanen.  

Ekonomiska överväganden 

Remissvaret föranleder inga ekonomiska konsekvenser för Täby kommun.  

Katarina Kämpe  
Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Yttrande över granskningsförslag Danderyds översiktsplan 2022-01-25 

2. Granskningsförslag Danderyds översiktsplan  

Expedieras 

Danderyds kommun, Plan- och exploatering, Box 66, 182 05 Djursholm samt 
plan@danderyd.se  

Översiktsplanerare Marie Broberg för vidare expediering internt. 

mailto:plan@danderyd.se
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