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Utreda förutsättningarna för hur E18 ska kunna
tunnelförläggas/överdäckas - Centrala Danderyds
program för fördjupning av översiktsplanen
Ärendet
Programmet ”Centrala Danderyd – program för fördjupning av
översiktsplanen” syftar till att visa på olika handlingsalternativ för att
åstadkomma en bättre miljö i området längs med E18. I programmet
presenteras fyra scenarier: En lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning
vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls. Alternativen skapar olika
möjligheter till miljöförbättringar och stadsutveckling i de centrala delarna
av kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-20, §83, att skicka ut programmet för
fördjupning av översiktsplanen för utvecklingen av centrala Danderyd på
samråd. Samrådet genomfördes mellan den 22 juni och 17 oktober 2016.
Under samrådstiden inkom ca 160 yttranden fördelat på remissinstanser,
privatpersoner och föreningar. Framtagen sammanställning redogör för de
inkomna synpunkterna och kommenterar dem kort ämnesvis.
Sammanställningen innehåller även en sammanfattning av en mindre
skoldialog som genomfördes med tre av de skolor som deltog i framtagandet
av programmet.
Den framtagna samrådssammanställningen kommer att utgöra
underlagsmaterial inför kommande inriktningsbeslut i projektet.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Samrådssammanställningen anmäls till kommunstyrelsen för
kännedom och läggs till handlingarna.
Bakgrund
Stockholm växer och E18 som går rakt genom Danderyd är en viktig
trafikled för en växande Stockholmsregion. Med ökad trafik ökar bullret och
spridningen av hälsofarliga partiklar. Dessutom klyver E18 Danderyd mitt
itu och har blivit en barriär som går genom centrala Danderyd. Men istället
för att se E18 enbart som ett problem, finns en möjlighet till utveckling.
Centrala Danderyd, med sin närhet till kollektivtrafik, skulle kunna bli en
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mötesplats för människor, istället för att bara vara en knutpunkt för trafik.
Förutom att skapa möjligheter för nya bostäder, kan förutsättningar för nya
torg, kulturhus, affärer och företag skapas.
Programmet ”Centrala Danderyd – program för fördjupning av
översiktsplanen” syftar till att visa på olika handlingsalternativ för att
åstadkomma en bättre miljö i området längs med E18. I programmet
presenteras fyra scenarier: En lång tunnel, en kort tunnel, en överdäckning
vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls. Alternativen skapar olika
möjligheter till miljöförbättringar och stadsutveckling i de centrala delarna
av kommunen.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-20, §83, att skicka ut programmet för
fördjupning av översiktsplanen för utvecklingen av centrala Danderyd på
samråd. Samrådet genomfördes mellan den 22 juni och 17 oktober 2016 .
Under den tiden har privatpersoner, föreningar, organisationer, kommuner
och myndigheter haft möjlighet att tycka till om centrala Danderyds framtid.
Kommunledningskontorets yttrande
Under samrådstiden inkom ca 160 yttranden fördelat på remissinstanser,
privatpersoner och föreningar. Framtagen sammanställning redogör för de
inkomna synpunkterna och kommenterar dem kort ämnesvis.
Sammanställningen innehåller även en sammanfattning av en mindre
skoldialog som genomfördes med tre av de skolor som deltog i framtagandet
av programmet.
Av de som inkommit med synpunkter och tagit ställning för något av
programmets fyra alternativ förespråkar majoriteten att E18 bör förläggas i
tunnel. Flera remissinstanser, föreningar och privatpersoner framhåller att
en tunnelförläggning har potential att bidra till positiv utveckling för
kommunen och regionen i stort. Stockholms läns landsting menar
exempelvis att alternativen lång och kort tunnel leder till störst potential för
stadsutveckling och har dessutom möjligheter att uppnå påtagliga
miljöförbättringar och minska barriäreffekten mellan Danderyds olika
kommundelar. Även många privatpersoner förespråkar den långa tunneln
och framhåller att den ger bäst förutsättningar för att bygga bostäder och
skapa ett mer levande och innehållsrikt centrum. Några privatpersoner är
skeptiska till förslaget om att lägga E18 i tunnel och menar att det är
orealistiskt med en dubblering avkommunens befolkning. Andra framhåller
att den tekniska utvecklingen automatiskt kommer att lösa problemen med
E18 och hänvisar bland annat till elbilar och tyst asfalt.
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