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Miljö- och hälsoskyddsnämnden  

   
 
Remissvar - Program för fördjupning av över-
siktsplanen – centrala Danderyd 

Ärendet  

Ett program för fördjupning av översiktsplanen har skickats på re-

miss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Remisstiden är fastställt 

till perioden 23 juni – 17 oktober 2016. Miljö- och hälsoskydds-

nämnden har fått anstånd med svarstid till den 26 oktober 2016. 

 

Syftet med programmet är att visa olika handlingsalternativ för att 

åstadkomma en bättre miljö i området längs med E18. 

 

Miljöavdelningen anser att om inriktningen ”En stadsmiljö med 

liten naturmiljö- och hälsopåverkan samt ökad biologisk mångfald” 

följs vid genomförande av programmet så är det positivt för miljön 

oavsett scenario. En tunneldragning har potential att förbättra mil-

jön för såväl människor, som växter och djur.    

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar: 

1. att tillstyrka program för fördjupning av översiktsplanen - 

centrala Danderyd. 

 

2. att godkänna kontorets tjänsteutlåtande, daterat 2016-09-16, 

som ett underlag för det fortsatta planarbetet. 
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande 

Processen fram till program har varit omfattande och transparant, 

där berörda aktörer har involverats och miljöfrågor har hanterats. 

Berörda tjänstemän på Miljö- och stadsbyggnadskontoret har varit 

aktivt delaktiga och involverade i arbetet med projektet. Inriktning-

en för programmet har en grund i fyra övergripande förhållnings-

sätt där den första hanterar miljö ”En stadsmiljö med liten natur-

miljö- och hälsopåverkan samt ökad biologisk mångfald”. 

 

Programförslagets fyra scenarier innebär alla mer byggnation och 

fler bostäder i kommunen. Scenariot lång tunnel ger de största posi-

tiva effekterna vad gäller buller, barriäreffekter, avgasutsläpp och 

partiklar. Scenario överdäckning vid Danderyds sjukhus samt nol-

lalaternativet ger endast begränsade förbättringar av miljön där luft 

och bullerproblematik kvarstår för större delen av E18s sträckning 

genom kommunen. Nollalternativet kan innebära att miljökvalitets-

normen för luft inte kan innehållas i framtiden om trafiken ökar. 

 

Oavsett om åtgärdstyp 4 dvs. partiella överdäckningar eller tunnel-

förläggning kommer att ske eller inte framöver så är det fördelakt-

igt att genomföra relevanta mindre infrastrukturåtgärder enligt åt-

gärdstyp 1- 3. 

 

De förändringsmöjligheter som anges i olika delområden i pro-

grammet längs E18, till en bostads och stadsmiljö, är i stora drag 

positiv ur miljöperspektivet då hårdgjorda ytor kan ersättas med 

bostäder och grönområden som innehåller ekosystemtjänster och 

främjar lokal biologisk mångfald. Det är mycket viktigt att kom-

munen gör en ansats för ett miljöanpassat samhällsbyggande, detta 

för att skapa ett hållbart samhälle på lång sikt i ett generationsper-

spektiv. Kontoret ser därför positivt på att en av riktlinjerna för 

framtida stadsutveckling som lyfts i programmet är att centrala 

Danderyd byggs hållbart.    

 

Programmet anger översiktligt kostnader och intäkter för olika sce-

nario. Motsvarande bedömning kring fördelar och nackdelar ur ett 

miljöperspektiv vore positivt, kontoret ser med fördel att detta lyfts 

fram i kommande steg av arbetet. 

 
Miljöprogram 

Föreslaget program för fördjupad översiktsplan ligger i stora delar i 

linje med kommunens miljöprogram. I detta tidiga skede är det 

mycket svårt att bedöma vilka effekter på miljön som ett förverkli-

gande av programmet kommer att innebära. Mycket beror på ”hur” 

och ”vad” som byggs. Följs intentionerna och riktlinjerna i pro-
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grammet så innebär det sannolikt en förbättring av miljön i kom-

munen.  

 

Nedan finns en översiktlig bedömning av hur de olika scenario som 

beskrivs i programmet står i förhållande till Danderyds kommuns 

miljöprogram. Detta efter slutfört projekt och under förutsättning 

att den inriktning som beskrivs med hållbart byggande följs. 

 

 

Åtgärdsområde Frisk luft 

 
Friskt 
vatten 

 

Biologisk 
mångfald 

 

God 
bebyggd 
miljö 

Giftfri 
miljö 
 

Scenario  
Lång tunnel  
 

     

Scenario  
Kort tunnel  
 

     

Scenario  
Överdäckning vid 
Danderyds sjuk-
hus 

     

Scenario  
Ingen tunnel, 
nollalternativ 

     

 

 

 

 

 

 

Virpi Lindfors  Jonas Qvarfordt 

Miljö- och stadsbyggnadsdirektör Miljösamordnare 
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