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Svar på motion från Siv Sahlström (C) m fl om att
inleda förhandlingar med Trafikverket och SL om ett
avtal om såväl finansieringen av projektet E 18 i tunnel
som villkoren för den frilagda marken
Ärende
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2019 (§ 18) väcktes
en motion av Siv Sahlström (C) med flera om att uppdra åt
kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med Trafikverket och SL om ett
avtal om såväl finansiering av projektet E 18 i tunnel som villkoren för den
frilagda marken.
I ärendet förordas att innan en eventuell förhandling med Trafikverket och
Trafikförvaltningen kan ske bör Danderyd ha en ny antagen översiktsplan
som stöd, dels gentemot Trafikverket, dels som stöd för kommunens egna
bedömningar om kommunens framtida ekonomi och en rimlig nivå på
medfinansiering.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad.
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 februari 2019 (§ 18) väcktes
en motion av Siv Sahlström (C) med flera om att uppdra åt
kommunstyrelsen att inleda förhandlingar med Trafikverket och SL om ett
avtal om såväl finansiering av projektet E 18 i tunnel som villkoren för den
frilagda marken.
Kommunledningskontorets yttrande
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2014 (§ 84) att ge
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram förslag till program för
fördjupad översiktsplan för stadsutveckling kring E18 i Danderyd i enlighet
med framtagen projektplan. Inom ramen för detta arbete genomfördes en
medborgardialog under 2015. Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2016
(§ 83) att genomföra samråd av programmet. Resultatet av samrådet
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redovisades för kommunstyrelsen den 13 februari 2017 (§ 22). Under hela
arbetet med programmet för en fördjupad översiktsplan medverkade både
Trafikverket och trafikförvaltningen på landstinget (nu Region Stockholm).
En överenskommelse mellan parterna godkändes av kommunstyrelsen den
14 januari 2014 (§ 11) vilken lade grunden till samarbetet.
Kommunfullmäktige beslutade den 5 mars 2018 (§ 17) att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en strukturplan för centrala
Danderyd. Till grund för uppdraget låg två scenarier från programmet för
fördjupning av översiktsplanen: det långa alternativet och ett nollalternativ.
Den 28 maj 2018 (§ 68) beslutade kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på översiktsplan för
Danderyd samt att fastställa en projektplan för arbetet. I projektplanen för
översiktsplanen som godkändes av kommunstyrelsen den 27 maj 2019
(§ 90) förordades att strukturplanen för centrala Danderyd inarbetas i den
kommande översiktsplanen istället för att vara ett fristående dokument.
En tunnelförläggning av E18 är ett mycket kostsamt projekt och
förutsättningarna för att kommunen ensam ska bekosta en tunnelförläggning
bedöms som små. Dock kommer det sannolikt att krävas att kommunen på
något sätt medfinansierar en tunnelförläggning. Då en medfinansiering
innebär stora kostnader för kommunen, krävs att kommunen löser sin
finansiering genom försäljning av mark för bostäder; sannolikt krävs
tusentals bostäder.
Innan en eventuell förhandling med Trafikverket och trafikförvaltningen om
medfinansiering behöver Danderyd ta ställning till hur markanvändningen i
kommunen kan komma att se ut, samt hur en markanvändning med nya
bostäder påverkar kommunens ekonomi på lång sikt. Detta utreddes till viss
del i arbetet med programmet för fördjupning av översiktsplanen. Det krävs
dock fördjupade studier i detta. När det gäller markanvändningen kommer
detta att belysas i det kommande översiktsplanearbetet.
Kommunledningskontoret förordar att innan en eventuell förhandling med
Trafikverket och trafikförvaltningen kan ske bör Danderyd ha en ny antagen
översiktsplan som stöd, dels gentemot Trafikverket, dels för kommunens
egna bedömningar om kommunens framtida ekonomi och en rimlig
omfattning av medfinansiering.

Johan Lindberg
Tf kommundirektör

David Grind
Plan- och exploateringschef
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Handlingar i ärendet
1. Tjänsteutlåtande, Motion från Siv Sahlström (C) m fl om att inleda
förhandlingar med Trafikverket och SL om ett avtal om såväl
finansieringen av projektet E 18 i tunnel som villkoren för den
frilagda marken
2. Motionen
3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-02-04 § 18
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