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5 Utvecklingsinriktning
Utvecklingsinriktningen redovisar kommunens långsiktiga intentioner för
mark- och vattenanvändningen i grova drag och lyfter fram
utvecklingsinsatser som är särskilt viktiga för kommunens utveckling på längre
sikt. Utvecklingsinriktningen redovisar prioriteringar mellan de viktigaste
strategiska sambanden som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. Här
visas de övergripande strukturerna för bebyggelse, kommunikationer samt
natur och friluftsliv med ställningstaganden för hur dessa strukturer bör
utvecklas, även i ett mellankommunalt och regionalt sammanhang.

Bild ovan: Kartan visar utvecklingsinriktning för Danderyds kommun. Obs. Gränser i
kartan ska inte tolkas exakt.
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5.1 Utvecklingsinriktning för bebyggelse
Bebyggelseutvecklingen tar höjd för det regionala behovet av nya bostäder
och arbetsplatser i norra Storstockholm. Större delen av
bebyggelseutvecklingen i Danderyd föreslås även fortsättningsvis ske längs
E18-stråket i nord-sydlig riktning.
En eventuell framtida tunnelförläggning av E18-trafiken genom kommunen
(scenario lång tunnel) skulle förbättra möjligheterna att skapa en hälsosam
och attraktiv funktionsblandad bebyggelse med fler bostäder, arbetsplatser
och service längsmed stråket, samt knyta ihop kommunens fyra kommundelar
och förbättra kopplingen mellan dessa (se Program för fördjupning av
översiktsplanen för centrala Danderyd, 2016). En eventuell framtida
tunnelförläggning av E18 är kostsam och förutsätter en omfattande och tät
bebyggelseutveckling längs dagens E18-stråk.
Mörby centrum förväntas fortsätta utvecklas som kommunens starka centrum
för handel och service, kombinerat med bostäder och arbetsplatser inom
tjänstesektorn. Knutpunkt Danderyd (inklusive Danderyds sjukhus) förväntas
även fortsättningsvis vara ett större besöksmål och en viktig nod i regionens
vård- och hälsosystem och kollektivtrafiksystem. Vid Knutpunkt Danderyd
finns även möjlighet att skapa plats för och utveckla näringslivsverksamheter
kopplade till vårdsektorn. Bebyggelseutvecklingen förväntas på sikt koppla
Mörby centrum och Knutpunkt Danderyd närmare varandra till ett
gemensamt centrumområde för kommunen.
Vid en framtida utbyggnad av det regionala kollektivtrafiknätet förväntas den
spårbundna kollektivtrafiken mellan Stockholm/Solna och Täby byggas ut.
Med en ny kapacitetsstark kollektivtrafiknod i Rinkeby skapas möjlighet för ett
nytt centrumområde i Danderyd. En ny nod med goda regionala kopplingar
skapar möjlighet att utveckla en relativt tätbebyggd funktionsblandad
stadsdel med plats för bostäder, kontor, handel och service. Stadsdelen kan
växa västerut, i mindre skala, mellan Edsbergsvägen (väg 262) och Rinkeby
naturreservat förutsatt att kollektivtrafikutbudet mellan den nya noden i
Rinkeby och Sollentuna förbättras.
Kommunens fyra kommundelscentra (Djursholms torg, Enebytorg, Mörby
centrum och Stocksunds torg) är viktiga lokala platser för såväl sociala möten
som kommersiell och offentlig service inom respektive kommundel. Dessa
centra föreslås ges möjlighet att utvecklas och kompletteras vad gäller både
utemiljö och serviceutbud samt vid behov även bebyggelse.
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Bild ovan: Mörby centrum - Fotograf Erik Somnäs från 2020.

5.2 Utvecklingsinriktning för kommunikationer
Bebyggelseutvecklingen och befolkningstillväxten i kommunerna norr om
Danderyd innebär att fler kommer passera genom Danderyds kommun. För
att bidra till ett hållbart resande behöver ny kollektivtrafik med god
tillgänglighet och framkomlighet utvecklas i Danderyd och kringliggande
kommuner. På E18 säkerställs utrymme för busskörfält. Befintlig spårbunden
kollektivtrafik kompletteras med ny spårinfrastruktur i Danderyd till
Solna/Kista i sydväst, samt till Täby och Arlanda i norr. En ny kollektivtrafiknod
vid Rinkeby knyter ihop den nya spårbundna trafiken med utvecklad lokal och
regional busstrafik. Roslagsbanans omdragning till Odenplan och Stockholm
City medför en bättre koppling till centrala Stockholm och det regionala
kollektivtrafiknätet. Den förutsätts även innebära fortsatta trafiksäkerhets- och
bulleråtgärder längsmed spåret samt uppgradering av stationerna.
Gång- och cykeltrafiken stärks genom förbättringsåtgärder inom både de
lokala och regionala gång- och cykelnäten, både för pendling och för
rekreation. Västerut stärks förbindelsen mot Sollentuna med en ny gång- och
cykelväg längsmed Edsbergsvägen. En ny gång- och cykelförbindelse över
Edsviken underlättar gång- och cykeltrafik mot Solna och Kista i väster. En
snabb cykelpendlingsväg genom kommunen mot Stockholm/Solna i söder
och Täby i norr gör det säkrare och attraktivare för fler att cykla till arbete,
skola och andra målpunkter.
Möjligheten att båtpendla söderut från Danderyd till Ropsten, Frihamnen och
Nacka underlättas genom att nya hållplatser skapas inom kommunen. En ny
förbindelse mellan Långängen och Tranholmen förbättrar tillgängligheten för
boende på Tranholmen.
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Trots förstärkt kollektivtrafik beräknas trafiken på E18 fortsätta öka, till stor del
i form av genomfartstrafik. En eventuell tunnelförläggning av E18 skulle
medföra mer hälsosamma livsmiljöer (buller och luftkvalitet) och mindre
barriäreffekter för människor och djur. Dessutom skulle omvandlingen av E18
till stadsgata göra det möjligt att lokalisera en omfattande ny bebyggelse i
E18-området längsmed denna gata. Program för fördjupning av
översiktsplanen för centrala Danderyd finns på kommunens webbplats eller
här.

Bild ovan: E18 från Mörby centrum och norrut - Fotograf Maria Djurskog.

5.3 Utvecklingsinriktning för natur och friluftsliv
Danderyds gröna karaktär bevaras och möjligheter till ett aktivt frilufts- och
fritidsliv utvecklas. Fysiska åtgärder för att förbättra gröna kopplingar och
samband kombineras med driftåtgärder som bevarar och stärker den
biologiska mångfalden.
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Den regionalt viktiga Rösjökilen förstärks. Dels genom att naturreservaten
Rinkebyskogen och Ekebysjön bevaras och förvaltas så att dess kvaliteter för
människor, djur och växtliv bevaras och utvecklas. Dels genom bättre gröna
kopplingar över/under E18, Enebybergsvägen och Roslagsbanan. På så sätt
kan Rinkebyskogen-Altorpsskogen utvecklas till ett större sammanhängande
naturområde som stärker Rösjökilens regionala och lokala sociala och
ekologiska funktioner med gröna promenadstråk, delvis genom villakvarter
som knyter samman Altorpsskogen med Näsbyviken och Stora Värtan. Via
Sätra ängar knyter Rinkebyskogen an till Edsviken i sydväst.
Genom att utveckla Noragårdsstråket skapas ett grönt, attraktivt och
sammanhängande promenadstråk som knyter ihop Edsviken, Nora träsk och
Nora torg i väster med området kring Danderyds kyrka och Ekebysjön i öster.
Bättre gröna kopplingar över/under E18 vid Knutpunkt Danderyd (sjukhuset)
och österut via Stockhagen kan skapa ett attraktivt och grönt promenadstråk
från Edsviken i väster till Lilla Värtan i öster.
Förbättrade gröna stråk och kopplingar underlättas och förstärks om E18
förläggs i tunnel.
Kommunens långa strandlinje är viktig för människor, djur och den biologiska
mångfalden. De offentliga strandpromenaderna utvecklas så de är trygga,
tillgängliga och attraktiva för fler målgrupper under dygnet och året. Där så är
passande kompletteras badplatser med fler funktioner för att stärkas som
sociala mötesplatser för olika åldrar.
Idrottsplatser och andra rekreationsanläggningar i kommunens stadsdelar
bibehålls för att även nya generationer ska ha nära till lokalt idrottsutövande.
Mark säkerställs för fortsatta goda möjligheter att rida, spela golf och utföra
andra idrotts- och rekreationsaktiviteter i Danderyds kommun.
Obebyggda lågpunkter i terrängen bevaras och utvecklas för att kunna
fördröja och rena dagvatten vid snösmältning och omfattande nederbörd.
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Bild ovan: Klipporna längs Nora strand - Fotograf Ida Haglund - Vinnare av
fototävling för översiktsplanen 2020.

