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Program 

till detaljplan för  

Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10 

Danderyds kommun 

 

En ny detaljplan ska i regel grundas på ett program, som anger utgångspunkter och förutsättningar för 

planarbetet samt uttrycker kommunens mål och avsikter med planen. I programmet ges endast en 

översiktlig bild av tänkt utveckling. Detaljerna klaras ut i den fortsatta planprocessen. 
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INLEDNING 

Planprocessen 

Som inledning till arbetet med en ny detaljplan ska enligt plan- och bygglagen, PBL 5 kap 

10 §, ett program tas fram om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta 

planarbetet. I programmet redovisas bakgrund och förutsättningar för planläggningen. Efter 

programskedet påbörjas detaljplanearbetet där vald inriktning från programskedet utgör 

grunden för utformning av detaljplanens beskrivningar och bestämmelser. Programskedet är 

det första av tre tillfällen för allmänhet och remissinstanser att lämna synpunkter. Efter varje 

sådant tillfälle gör miljö- och stadsbyggnadskontoret en sammanställning och kommenterar de 

synpunkter som framförts samt redovisar dessa för byggnadsnämnden. Slutligen antas 

detaljplanen av kommunfullmäktige. Sakägare (d v s närboende fastighetsägare) som har 

kommit in med synpunkter som inte har tillgodosetts har sedan ca tre veckor på sig att 

överklaga antagandebeslutet.  

Planområdet  

Området är beläget i östra Mörbylund, strax söder om Danderyds sjukhus och drygt 50 meter 

väster om E18 Norrtäljevägen. Fastigheterna Sjukhuset 9 och 10 ingår i planområdet. Arealen 

är knappt 14 000 kvadratmeter och fastigheterna är privatägda. Eventuellt kan planområdet 

utvidgas något norrut om det blir aktuellt med en förflyttning av den befintliga 

transformatorstation, som i nuläget gränsar till planområdet. 

 



 

 

DANDERYDS KOMMUN 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

 4(12) 

 

Program till detaljplan för  
Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, dp190  

 

Bakgrund och syfte 

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för bostadsbebyggelse i form av 

4- till 10-våningshus innehållande sammanlagt ca 300 lägenheter, inom fastigheterna 

Sjukhuset 9 och 10. 

För området gäller en detaljplan från 2001, vilken tillåter byggnation innehållande handel, 

kontor och småindustri. Med tanke på konjunkturläget har fastighetsägaren inkommit med 

önskemål om en ny detaljplan som, i stället för kontor, tillåter att bostäder byggs inom 

området. 

PLANFÖRHÅLLANDEN 

Planuppdrag 

Kommunstyrelsen har 2013-01-14 § 6 uppdragit åt byggnadsnämnden att utarbeta ett förslag 

till detaljplan för Sjukhuset 9 och 10, enligt riktlinjerna som framförs i tjänsteutlåtande 

2012-11-28. I tjänsteutlåtandet framförs att kommunen äger en del angränsande fastigheter 

och att byggnadsnämnden inom uppdraget ska ta hänsyn till det och se till att inte eventuell 

framtida utveckling av marken förhindras. I gällande plan medges en byggrätt för särskilt 

boende inom Sjukhuset 11, men fastigheten anses för liten för att kunna utnyttjas för det 

ändamålet. Två förskolor finns också i närheten av planområdet och i uppdraget ingår att 

utreda statusen på byggnaderna och behovet av framtida förskoleplatser.  

Trafiksituationen, och särskilt korsningen vid Mörbygårdsvägen, är inte optimal. Inom 

uppdraget ska gatustrukturen studeras noga.  

Översiktsplan 

I översiktsplanen för Danderyds kommun, antagen 2006, anges att bebyggelseutvecklingen i 

kommunen främst ska vara koncentrerad till stråket längs E18, som idag utgör en bullerstörd 

barriär. Markanvändningen som föreslås i översiktsplanen pekar ut bland annat Danderyds 

sjukhus som utvecklingsområde. För det aktuella planområdet finns inget särskilt skrivet i 

översiktsplanen, men området gränsar till utvecklingsområdet vid Danderyds sjukhus. 

Detaljplaner, fastighetsplaner och förordnanden 

Gällande detaljplan för området är D145, antagen 29 januari 2001. I planen är det aktuella 

området planlagt för ändamålet kontor och handel (Sjukhuset 10) och för kontor och 

småindustri (Sjukhuset 9). Inom Sjukhuset 9 tillåts byggnader med högst två våningar. För 

Sjukhuset 10 gäller att byggnader får vara högst 35/39 meter höga ovanför nollplanet, vilket 

motsvarar ca 15-20 meter höga, mätt från befintlig markyta.  

Gällande detaljplan har genomförandetid till februari 2016. En förutsättning för att en ny 

detaljplan ska kunna antas innan genomförandetiden är slut är att ingen sakägare motsätter sig 

planförslaget. 



 

 

DANDERYDS KOMMUN 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

 5(12) 

 

Program till detaljplan för  
Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, dp190  

 

Tunnelbanans sträckning i gulorange färg. 

NULÄGESBESKRIVNING 

Mark 

Planområdet utgörs i princip uteslutande av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser och 

OT-centers (OT-center Ortopedteknik AB) byggnad på fastigheten Sjukhuset 9. En del av 

planområdets norra del, söder om Skogsslingan, utgörs av grusade ytor med viss växtlighet. 

Den norra delen av planområdet är relativt kuperat och sluttar österut ner mot Danderyds 

sjukhus. 

     
Infarten till området med Mörbylund i bakgrunden.  Befintlig parkering på fastigheten Sjukhuset 10. 
(Mörbygårdsvägen till vänster och Skogsslingan till höger) 

Geotekniska förhållanden 

Enligt uppgift från SL gör markförhållandena 

ovanför tunnelbanans sträckning att möjligheten 

till byggnation kan vara begränsad för just det 

området. (Se bild till höger) 

Lek och rekreation  

I nuläget finns varken rekreationsområden eller 

lekplats inom planområdet. Ett större och kuperat 

grönområde med främst skogsmark ligger omkring 

200 meter väster om planområdet. 

Kulturmiljö och fornminnen 

Strax söder om planområdet finns ett 

bevarandeområde enligt Danderyds kommuns 

kulturmiljöhandbok. Fastigheterna Sjukhuset 9 och 

10 omfattas inte av detta område. Inga kända 

fornlämningar finns inom planområdet. 
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Bebyggelseområden 

 
 

Bebyggelsen inom planområdet består av en lägre byggnad (som används av OT-center) inom 

fastigheten Sjukhuset 9. Övriga delar av planområdet är obebyggda eller utgörs av 

parkeringsplatser.  

Bebyggelsen kring planområdet är storskalig. Väster om planområdet finns tre större 

lamellhus i 10-12 våningar i området Mörbylund, byggda i början av 1970-talet. Strax norr 

om Mörbylund finns punkthus i 4-6 våningar utmed Skogsslingan, uppförda under tidigt 

2000-tal. På fastigheten Sjukhuset 12 finns en förskola och norr om planområdet finns 

Danderyds sjukhus. Ytterligare en förskola finns sydväst om planområdet inom fastigheten 

Sjukhuset 4. Rakt söder om planområdet, i Invernessområdet, finns flerbostadshus i form av 

smalhus från slutet på 1930- början på 1940-talet. 

Längs Skogsslingan och söder om planområdet är bebyggelsen i en något mindre skala, men 

det är fortfarande flerbostadshus som dominerar.  

Service 

Mörby centrum, med ett stort utbud av service, ligger omkring 1 km norr om planområdet och 

nås antingen via tunnelbanan, bussar eller via gång-och cykelvägar. Omkring 300 meter 

sydost om planområdet, på andra sidan E18, finns matvarubutik. 

Två förskolor finns i närområdet. Charlottenbergs förskola ligger nordväst om Sjukhuset 9 

och 10, och Prästkragens förskola angränsar till Sjukhuset 9 och 10 i sydväst. Båda 

Prästkragens förskola 

Charlottenbergs 

förskola 

Mörbygårdsvägen 

Transformatorstation 

OT-center 

Skogsslingan 
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förskolorna drivs i privat regi av S2H Förskolor, medan fastigheterna där verksamheten 

bedrivs ägs av Danderyds kommun. Både Prästkragens och Charlottenbergs förskola har 

lediga förskoleplatser. Totalt finns kapacitet för omkring 60 barn utöver de som idag går på 

förskolan. Viss renovering av lokalerna behövs, men det bedöms kunna ske inom ramen för 

den gällande detaljplanen. 

 
Infart från Mörbygårdsvägen, Mörbylund och Charlottenberg i bakgrunden. 

Trafik och kommunikationer 

Omedelbart öster om planområdet ligger Mörbygårdsvägen som är planlagd som huvudgata. 

Vägen trafikeras av en stor andel bussar till och från busstationen vid Danderyds sjukhus. 

Skogsslingan går från Mörbygårdsvägen västerut och fungerar som infart till Charlottenberg 

och Mörbylund. Skogsslingan är planlagd som lokalgata. 

Omkring 200 meter norr om planområdet ligger busstationen och tunnelbanestationen vid 

Danderyds sjukhus. Roslagsbanans station Stocksund ligger omkring 300 meter sydost om 

planområdet.  

E18 passerar planområdet i nord-sydlig riktning, strax öster om Mörbygårdsvägen.  
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Teknisk försörjning 

Möjlighet finns att ansluta tillkommande bebyggelse till fjärrvärmenätet. Kommunala VA-

ledningar finns inom området. Ledningarna går idag i stor utsträckning inom privata 

fastigheter vilket inte är optimalt. Under planprocessen bör utredas om någon del av den mark 

som används för trafik till Mörbylund kan planläggas som lokalgata. Om detta är möjligt bör 

ledningarna kunna förläggas i gatan. Den planerade bebyggelsen förutsätter att ledningarna 

som går i nord-sydlig riktning öster om befintliga OT-center flyttas. 

Dagvatten 

Vattendirektivet, med nya mål för vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag, innebär att en ny 

detaljplan inte får leda till någon försämring av befintlig vattenkvalitet. Därmed blir 

hanteringen av dagvattnet en viktig fråga. Planbestämmelser som reglerar maximal andel 

hårdgjord yta kan bli aktuell för att förbättra möjligheten till lokalt omhändertagande av 

dagvatten. 

Hälsa och säkerhet 

E18 är kraftigt trafikerad och trafiken alstrar buller och orsakar partikelutsläpp. Förbi 

planområdet är gaturummet relativt öppet kring E18 och partiklarna har bra förutsättningar att 

vädras bort från kringliggande bebyggelse. Eventuellt kan en luftkvalitetsutredning komma att 

krävas under planarbetets gång för att säkerställa att inga höga halter finns inom planområdet. 

Friskluftsintagen för tillkommande bebyggelse kommer troligen att placeras mot 

innergårdarna.  

Det finns en höjdskillnad mellan E18 och planområdet, där E18 ligger omkring 6 meter lägre 

än planområdet. Planområdet är också delvis avskärmat av viss växtlighet väster om 

Mörbygårdsvägen, vilket kan reducera bullernivåerna. En bullerutredning och en 

riskutredning, med anledning av närheten till E18, kommer att krävas under planprocessen. 

Troligen behöver lägenheterna som vetter mot E18 vara genomgående för att uppfylla krav på 

att minst hälften av boningsrummen ska placeras mot tyst sida. Avstegsfall bör kunna 

användas om inte bullernivåerna håller sig inom de riktvärden som finns, eftersom läget är ett 

av de absolut bästa i kommunen vad gäller närhet till kollektivtrafik. 
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PROGRAMFÖRSLAG 

Situationsplan över möjlig utveckling inom planområdet. Material från ETTELVA Arkitekter. 
 

Programförslaget innebär en möjlighet att skapa omkring 300 lägenheter, varav ca 70 

studentlägenheter, inom fastigheterna Sjukhuset 9 och 10. Befintlig byggrätt för kontor, 

handel och småindustri ersätts för att möjliggöra främst för bostadsbyggnation.  

Vårdverksamheten som OT-center har på fastigheten Sjukhuset 9 ska kunna ersättas inom 

tillkommande bebyggelse. Även andra verksamheter kan komma att bli aktuella inom 

området. 
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Förutsättningar och förändringar 

Viktigt att tänka på under det fortsatta planarbetet är att säkerställa att inte tillkommande 

bebyggelse inom Sjukhuset 9 och 10 förhindrar en utveckling av närområdet västerut. En 

fungerande trafiklösning för in- och utfart till området bör finnas med i planförslaget. Viss 

kvartersmark som idag utgörs av körytor bör i samband med detta kunna planläggas som 

lokalgator. Parkeringsytor kommer i stor utsträckning att placeras i garageplatser under mark. 

En exakt parkeringsnorm är inte fastställd, men kommer att sättas senare i planskedet. 

Förslaget innebär en utökning av antalet bostäder i området med omkring 300 lägenheter i ett 

mycket centralt läge i kommunen. Det strategiska läget nära flera kollektivtrafikslag ger goda 

förutsättningar för minskad klimatpåverkan genom klimatsmarta transporter.  

 

Ovan: Volymskiss över planförslaget från sydost med Mörbygårdsvägen framför tillkommande bebyggelse. 

Material från ETTELVA Arkitekter. 

 
Ovan: Volymskiss från nordost med Mörbygårdsvägen i förgrunden och Skogsslingan i högra delen av bilden. 

Material från ETTELVA Arkitekter. 

 



 

 

DANDERYDS KOMMUN 
Miljö- och stadsbyggnadskontoret 

 11(12) 

 

Program till detaljplan för  
Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, dp190  

 

Den tillkommande bebyggelsen kommer att fungera som en bullerdämpande avskärmning för 

bostäderna väster om planområdet. Skuggeffekter på flerbostadshuset närmast planområdet 

kan förekomma, främst under tidig morgon. Solstudier kommer att tas fram under 

planarbetets gång för att visa omfattningen. Trafiken in mot området kommer att öka på delen 

närmast Mörbygårdsvägen. Eventuella störningar från tillkommande trafik kommer ske i ett 

område som inte omges av befintliga bostäder. 

 

 
Med föreslagen utformning kan gröna gårdar skapas mellan huskropparna.(Bilden är tagen  

med ryggen mot befintlig höghusbebyggelse i Mörbylund) Illustration ETTELVA Arkitekter. 

 

Marken som tas i anspråk är till största delen hårdgjord. Förslaget kommer troligen att minska 

andelen hårdgjorda ytor, vilket reducerar dagvattenflöden till dagvattenledningar och i 

förlängningen recipienten. Minskas de hårdgjorda ytorna kan i förlängningen vattenkvaliteten 

i Edsviken förbättras. 

Utformning 

Den planerade bebyggelsen ligger mellan Danderyds sjukhus storskaliga bebyggelsekomplex 

i norr och mer småskaliga lamellhus i söder. För att knyta samman bebyggelsegrupperna 

längs E18, men samtidigt undvika barriäreffekter mot vägen, bryts husen upp i mindre 

volymer genom att variera husens höjd, längd, placering av fasadliv mot vägen samt 

arkitektoniska utformning och material. Husen grupperas runt gårdar, och i mellanrummen 

mellan gårdarna kan man se in i området genom bullerskärmande glasade uteplatser och 

balkonger.  
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Husvolymerna bildar tillsammans en dynamisk och varierad helhet som har sin högsta punkt i 

den norra delen mot Danderyds sjukhus. Här bildas ett portmotiv till området, som kommer 

att annonsera sig tydligt när man kör norrifrån mot Stockholm. 

Husen får en varm och vänlig färg- och materialpalett som samspelar med omgivningen. Alla 

bostäder får generösa balkonger med kvällssol mot lugna innergårdar. Gårdarna blir lummiga 

och gröna, och kommer att tillföra området mycket ny grönska. 

BEHOVSBEDÖMNING 

Enligt plan- och bygglagen, 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 §, ska en miljöbedömning 

upprättas om program eller planer kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Ett första 

ställningstagande kring förväntad miljöpåverkan görs i en så kallad behovsbedömning. (Se 

separat dokument). Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön 

som fordrar en miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen eller miljöbedömning 

enligt miljöbalken. De bedömningar av miljöpåverkan och andra störningar som ändå behöver 

göras, redovisas i denna beskrivning. 

 
 
 
MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET 
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