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4. Översiktsplanens mål
Här presenteras översiktsplanens fyra målområden, med tillhörande målbilder
och övergripande mål för Danderyds framtida rumsliga utveckling och fysiska
planering. Målen utgår från kommunens vision och baseras även på
information som hämtats in från olika källor som dialoger med medborgare
och förtroendevalda, kommunala styrdokument samt regionala, nationella
och globala mål och styrmedel.
Översiktsplanens fyra målområden beskrivs i tillhörande målbilder och
övergripande mål. Dessa ligger till grund för översiktsplanens förslag på hur
mark- och vattenområden ska utvecklas. Detta redovisas i den långsiktiga
utvecklingsinriktningen och riktlinjer för planeringen samt mark- och
vattenanvändningskarta med utredningsområden.

Bild ovan: Översiktsplanens målområden.

Till respektive målbild redovisas hur dessa förhåller sig till generationsmålet,
Sveriges miljökvalitetsmål och FN:s globala hållbarhetsmål. Generationsmålet
är kopplat till miljökvalitetsmålen och innebär den samhällsomställning som
krävs inom en generation för att dessa ska nås.
Vissa av målen är inte relevanta för Danderyds kommun som exempelvis
miljökvalitetsmål 14 om storslagen fjällmiljö. Vidare saknar vissa mål en
koppling till kommunens markanvändning. I flera fall där översiktsplanens
målbilder och övergripande mål inte uppfyller miljökvalitetsmålen eller de
globala målen sker arbete genom översiktsplanens strategier som bidrar till
att uppfylla målen. Översiktsplanen har främst beaktat de 17 globala
hållbarhetsmålen och tagit hänsyn till de 169 delmålen varav en avvägning
har gjorts huruvida målen uppnås inom respektive område.
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Bild ovan: FN:s globala hållbarhetsmål, Illustratör: Jakob Trollbäck, samt
generationsmålet och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.1. Bygga och bevara för idag och imorgon
Målbild
I Danderyd har vi en inspirerande hållbar och grön livsmiljö med högkvalitativ
arkitektur från både igår och idag då den gamla villastaden möter den nya
trädgårdsstaden. Kulturmiljön är en resurs som tas tillvara. Här kan man bo
kvar i sitt närområde där man känner sig hemma och har sina vänner, även om
situationen förändrats under olika skeden av livet.
Övergripande mål
•
•
•

•
•

Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer längsmed E18-stråket och i
kollektivtrafiknära lägen.
Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer bevaras och tas tillvara.
Tillkommande bebyggelse har hög arkitektonisk kvalitet och har
anpassats till omkringliggande bebyggelsemiljöer och Danderyds
gröna stadslandskap.
Här finns ett brett och blandat bostadsutbud i alla kommundelar för
livets olika behov, skeden och situationer.
Bidra till energieffektiv samt miljö- och klimatsmart bebyggelse och
infrastruktur

Bild ovan: Hur “Bygga och bevara för idag och imorgon” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.2. Grön och hälsosam livsmiljö för alla
Målbild
I Danderyd har vi en grön och hälsosam livsmiljö som erbjuder varierande
naturupplevelser och återhämtnings- och rekreationsmöjligheter. Här finns en
rik och varierad livsmiljö för djur- och växtlivet såväl i naturen som bland
bebyggelsen. I Danderyd har boende och verksamma god tillgång till olika
slags grönområden, stränder och fritidsanläggningar som underlättar en aktiv
och hälsosam livsstil.
Övergripande mål
•
•
•
•
•

Tillgången till större sammanhängande naturområden,
strandpromenader och mindre lokala park- och naturområden är god.
Bullerstörningar från väg- och spårtrafik minskar.
Kvaliteten på luft och vatten ökar.
Ekologiskt känsliga områden värnas och den biologiska mångfalden
stärks.
Markytor i strategiska lägen kan hantera stora vattenflöden.

Bild ovan: Hur “Grön och hälsosam livsmiljö för alla” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.3. Hållbara transporter och resor
Målbild
I Danderyd är det lätt, tryggt och säkert att förflytta sig till och från viktiga
målpunkter inom och utanför kommunen oavsett färdsätt.
Kommunikationsstråk och trafikmiljöer är attraktiva och inbjudande vilket
uppmuntrar till att många går, cyklar eller åker kollektivt.
Övergripande mål
•
•
•
•
•

Transporternas negativa miljö- och hälsopåverkan gällande
klimatpåverkan, luftkvalitet, vattenkvalitet och buller minskar.
Gång- och cykelmiljöer är inbjudande, gena, trygga och säkra för att
underlätta ett aktivt och hälsosamt vardags- och fritidsliv.
Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i kollektivtrafiknära lägen
med bra gång- och cykelförhållanden.
Det är lättare och tryggare att ta sig mellan de olika kommundelarna.
Utbyggd kollektivtrafik förbättrar kommunikationerna till viktiga
målpunkter inom och utanför kommunen.

Bild ovan: Hur “Hållbara transporter och resor” förhåller sig till de globala
hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.
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4.4. Trygga och inbjudande utemiljöer och
mötesplatser
Målbild
I Danderyd har vi en attraktiv och inbjudande livsmiljö som uppmuntrar till
vistelse i det offentliga rummet. Tillgängliga och trygga gång- och cykelstråk,
parker, naturområden, idrottsplatser och mötesplatser underlättar
hälsosamma och aktiva livsstilar samt möjlighet att mötas, se och synas. Här är
det säkert och tryggt att leva, bo och verka.
Övergripande mål
•
•
•
•

Bostäder och arbetsplatser har god tillgänglighet till inbjudande
utemiljöer med hög kvalitet.
Utemiljöer och viktiga gång- och cykelstråk är tillgängliga för alla och
säkert utformade samt upplevs som trygga dygnet runt och året om.
I alla kommundelar kan invånarna ta del av olika idrotts-, friskvårdsoch kulturaktiviteter.
Kommundels- och lokala centra är inbjudande mötesplatser med
trevliga utemiljöer och har ett bra vardagsutbud av varor och tjänster

Bild ovan: Hur “Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser” förhåller sig till
de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål.

