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Yttrande över förslag till översiktsplan 2010-2030 – Det nya Täby

Bakgrund
Danderyds kommun har givits möjlighet att yttra sig över Täby kommuns
förslag till ny översiktsplan. Skriftliga synpunkter ska ha framförts till Täby
kommun senast den 15 september. Med anledning av att Täby är en
grannkommun kommer kommunens strategi för tillväxt och utbyggnadstakt
att påverka Danderyds kommun i flera avseendet, inte minst frågor gällande
infrastruktur.
Täby kommun ingår i Nordostsamarbetet och i många avseenden stämmer
planförslaget överens med Täbys andel för utbyggnadstakt i enlighet med
”Vision för Stockholm Nordost 2030” som gemensamt antogs 2005.
Planförslaget
Förslag till översiktsplan tar upp olika alternativa strategier för den framtida
markanvändningen inom kommunen. I planförslaget ställs ett nollalternativ
mot ett ”stadsalternativ” respektive ett ”förortsalternativ”. Såväl
”stadsalternativet” som ”förortsalternativet” innebär att kommunens mål om
80 000 invånare år 2030 kan nås. Med ”nollalternativet” blir kommunens
befolkning ca 65 000-66 000 invånare år 2030.
Idag bor det ca 60 000 st invånare, vilket innebär en tillväxt på 33 % på
drygt 20 år. En av Täbys utmaningar är att behålla 20-35 åringar som idag
lämnar kommunen.
Ett ökat antal flerbostadslägenheter kommer att leda till att förskjuta
förhållandena så att kommunen har ca 55-60 % lägenheter i flerbostadshus
och 40-45 % i småhus.
I Täby kommuns långsiktiga mål är att halva kommunens yta ska bevaras
grönt. I översiktsplanen står det att Täbyborna bör ha tillgång till parker och
natur på gångavstånd från bostaden, förskolan, skolan och arbetsplatsen.
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Kommunledningskontorets yttrande
Regional kärna
Den regionala kärnan Täby-Arninge kommer att få en ökad betydelse för
hela nordordsektorn. Av den orsaken bör översiktsplanen på ett tydligare
sätt kunna visa på förutsättningar och möjligheter för samspelet mellan
kärna och sektorn som helhet. Danderyds kommun önskar med anledning av
detta att Täby kommun i sitt fortsatta arbete tydligare redovisar hur den
regionala kärnan Täby-Arninge kommer att utformas samt hur samspelet
med de övriga kommunerna i nordost kan fortgå.
Översiktplanen bör tydligare beskriva den framtida planeringen av
Resecentrum Arninge samt omstigningsmöjligheterna mellan olika
färdmedel.
I översiktplanen är information om näringslivsfrågorna begränsad. I
samband med planeringen av den regionala kärnan Täby-Arninge blir
näringslivsfrågor en fråga för hela nordostsektorn och därför bör
näringslivsfrågorna utifrån Täbys vision utvecklas.
Spårbunden kollektivtrafik
Täby kommuns befolkningsutveckling förutsätter en utbyggd
kollektivtrafik. Det är bra att översiktsplanen utarbetas så att de alternativ
som förstudien om spårbunden kollektivtrafik anger, reserveras som en
korridor i planen.
Ökad trafik genom Danderyd
Den planerade tillväxten i kombination med utbyggnaden av Täby Centrum
kommer med att leda till en trafikökning på E18. Därför aktualiseras frågor
som ökat buller och ökade partikelhalter. För att kunna lösa dessa frågor bör
samarbete ske mellan kommuner genom att exempelvis gemensamt
uppvakta berörda myndigheter.
Infartsparkeringar
En ökad befolkning genererar fler bilister och för att fler Täbybor skall ges
möjlighet att åka kollektivt bör området för planerade infartsparkeringar
omnämnas i Översiktsplan. Med anledning av att Täby galopp omvandlas är
de viktigt att den nuvarande infartsparkeringen ersätts med parkeringsplatser
intill kollektivtrafiknära områden. Även övriga infartsparkeringar i Täby
kommun kommer att behöva utökas i takt med befolkningsökningen.
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Avslutningsvis anser kommunledningskontoret att valet av
”Stadsalternativet” som huvudsaklig struktur ger det bästa stödet för en
utvecklad kollektivtrafik. Förortsalternativet respektive nollalternativet ger
betydligt sämre förutsättningar för exempelvis Roslagspilens eller
tunnelbanans utbyggnad.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

1

Kommunstyrelsen beslutar att avge kommunledningskontorets
yttrande som remissvar på förslag till översiktsplan 2010-2030 –
Det nya Täby

Johan Haesert
Kommundirektör

Regina Kevius
Planeringschef

BILAGOR
Planförslaget återfinns i sin helhet i digital form på Täby kommuns
hemsida.

http://www.taby.se/templates/TswSimplePage.aspx?id=9167
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