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03 Tidigare ställningstaganden



 

Knutpunkten 43

Nedan redovisas de planer och riktlinjer som har betydelse för vilken riktning Danderyd och Knutpunkten styrs. 

Dessa ger en uppfattning om Danderyds framtida roll. Här redovisas planer som kommunens översiktsplan och 

RUFS (Regional utveckling för Stockholmsregionen).  
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Regionalplanen RUFS 2001 
I RUFS 2001, (Regional Utveckling För Stockholmsregionen) 
anges Knutpunkten som en regional stadsbygd med utbyggnads 
potential.61  
 
Danderyd samarbetar inom UNO (Utveckling Nordost), som 
består av kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Norrtälje, 
Österåker och Vaxholm. UNO- kommunerna har tillsammans 
tagit fram ett gemensamt förslag för hur de skall arbeta för 
utveckling av E18 stråket, då vägen är ytterst viktig för 
utveckling och tillväxt i regionen.62 
 
En stor utveckling förutses i nordostsektorn. Befolkningen 
liksom arbetsplatser kommer med all sannolikhet att öka. En 
stor del av denna utbyggnad planeras kring spårförbindelser 
och E18.63 Till följd av expansionen i den nordostliga sektorn 
kommer det på sikt behövas utbyggnader av en kapacitet stark 
spårtrafik där RUFS föreslår att en ny pendeltågslinje anläggs. 
Den nya pendeltågslinjen planeras gå från Solna via Täby till 
Arninge.64 Även upprustning av Roslagsbanan har studerats.65  

                                                 
61 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Program för ny detaljplan: Danderyds sjukhus. 
Danderyd. S. 8 
62 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 13 
63 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Program för ny detaljplan: Danderyds sjukhus. 
Danderyd. S. 8 
64 Regionplane- och trafikkontoret (2002). Regional utveckling 2001 för Stockholmsregionen: 
RUFS 2001. Stockholm: Katarina tryck. S. 63 
65 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Program för ny detaljplan: Danderyds sjukhus. 
Danderyd. S. 8 

Arningependeln/ Station Danderyds sjukhus 
En ny pendeltågslinje är enligt ett antal trafikscenarier den 
bästa kollektivtrafiklösningen i nordostsektorn.66 Den 
planerade pendeltågssträckningen mellan Stocksundet och 
Mörby förläggs i berget. Stationen vid Danderyds sjukhus 
föreslås bli placerad i anslutning till tunnelbanan, 30 meter 
under marken. ”Ambitionen från SL:s sida är att skapa en 
samlad kollektivtrafikknutpunkt, ett bekvämt resecentra, med 
bra förbindelser mellan tunnelbanans plattformar, bussterminal, 
sjukhusets entré och Roslagsbanans Mörbystation”.67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översikt över Arningependelns sträckning. 
 Källa: Arningependeln, RTK rapport 19, 2003

                                                 
66 Wredén, Börje (2003) Arningependeln: Idéstudie Solna - Arninge [Elektronisk] 
Regionplane- och trafikkontoret. Hämtad: 2005-12-02. Pdf format. Tillgänglig: < 
http://www.rtk.sll.se/publikationer/promemorior/2003/pm_19-2003_1-40.pdf>. S. 4 
67 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Program för ny detaljplan: Danderyds sjukhus. 
Danderyd. S. 8 
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Översiktsplan för Danderyd kommun 
Den gällande översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige år 
1999. Huvudmotivet för planen var att säkerställa pågående 
markanvändning och samtidigt skapa beredskap för framtida 
bostadsbyggande i synnerhet för människor med särskilda 
behov. Bevarandeplanerna väger tungt i planeringen och 
förändringar är måttliga och skall ske i anpassning till befintlig 
miljö. Efter det att planen antogs har nya förutsättningar 
tillkommit och kommunen håller i dagsläget på att skriva en ny 
översiktsplan där bland annat miljöbalken och de nationella 
miljömålen finns med. Den nya planen skall även behandla 
energianvändningen och bostadsförsörjningen.  
 
I den nya samrådsversionen tar kommunen upp 13 punkter, sex 
av dessa är intressanta för en utveckling av Knutpunkten.68  
 
Boende, bostäder och byggande: Enligt ”Regional utveckling 
för Stockholmsregionen” (RUFS) har Stockholm den i särklass 
högsta befolkningstillväxten i riket. Under de senaste 15 åren 
har länets befolkning ökat med i genomsnitt en procent per år 
vilket motsvarar cirka 16 000 invånare eller 250 000 invånare 
totalt, lika många människor som det bor i Malmö stad. I 
Danderyd har befolkningen ökat med nästan 2000 personer 
sedan 1990. Stockholm antas ha en fortsatt positiv 
befolkningsutveckling, likaså Danderyd.  På grund av den 
snabba befolkningsutvecklingen har inte bostadsbyggandet 
lyckats öka i samma takt som befolkningen.69 

                                                 
68 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 10 
69 Regionplane- och trafikkontoret (2002). Regional utveckling 2001 för Stockholmsregionen: 
RUFS 2001. Stockholm: Katarina tryck. ss. 16-18, 80  

 
Nordost kommunerna har ställt sig bakom en utveckling med 
cirka 10 000 nya invånare och 50 000 nya arbetstillfällen. 
Utbyggnaden planeras i huvudsak i kommunerna norr om 
Danderyd vilket leder till en ökad belastning av 
genomfartstrafik i kommunen. Därmed är det viktigt att se på 
en utbyggnad av infrastrukturen med en regional kärna i 
nordost sektorn.70 
 
Den byggda miljön skall ge trevnad och skönhetsupplevelser. 
Nya bebyggelseområden skall företrädelsevis planeras i lägen 
med god kollektivtrafik. Kommunen har utsett ett antal platser 
som utvecklingsområden, Knutpunkten är en av dessa. Här vill 
kommunen utarbeta ett program för att motorvägsstråket skall 
formas till ett positivt stadsrum, karaktäriserat av mycket 
grönska och en god arkitektur med en allsidig bebyggelse-
utformning med bostäder och verksamheter, för att på så sätt 
motverka barriäreffekten.71 
 
Näringsliv och handel: Det finns cirka 15 200 arbetsplatser i 
Danderyd. Över 40 procent av dessa finns inom vårdsektorn. 
Men även handel/kommunikation respektive finansiell 
verksamhet/företagstjänster sysselsätter många. De befintliga 
arbetsplatserna ligger företrädesvis längst med E18 som 
innebär goda skyltlägen med bra tillgänglighet. Det finns goda 
förutsättningar för en fortsatt utveckling av attraktiva arbets- 
och handelsplatser i kommunen, speciellt i stråket längs E18. 

                                                 
70 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd.. ss. 14-15 
71 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. ss. 14-15, 21 
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För Knutpunkt Danderyd innebär närheten till Danderyds 
sjukhus och goda förbindelser till Universitetet, Tekniska 
Högskolan och övriga regionen att området blir mycket 
attraktivt för lokalisering av specialiserade kunskapsföretag, 
forskning och utbildning. Dessutom vill kommunen satsa på en 
väl utbyggd infrastruktur med regionaltåg, tvärspårsanslutning 
samt snabbspårväg på Roslagsbanan vilket medför att 
Knutpunktens strategiska läge ökar i regionen.72   
 
Naturvård: Danderyds attraktions- och konkurrenskraft beror 
på de vackra, värdefulla naturområdena. För att förstärka den 
biologiska mångfalden är länkarna mellan de olika 
naturområdena av betydelse. E18 med angränsande 
arbetsområden innebär att de gröna länkarna är svaga i 
Knutpunkten. E18 bidrar även till att landskapsbilden blir 
förstörd, dessutom medför trafiken att bullernivåerna sänker 
upplevelsen av naturen.73 
 
Vattenområden: Danderyds kustområden skall vara 
tillgängliga för de boende och erbjuda utblickar med 
skönhetsvärden. Det generella måttet är 100 meters 
strandskydd. I tätorterna kan avståndet utvidgas till 300 
meter.74   
 

                                                 
72 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. ss. 12, 23 
73 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. ss. 37-38 
74 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 41 

Kommunikationer: Trafiken kommer i takt med 
befolkningsutvecklingen att öka. Målet är att utforma ett 
trafiknät som ger alla trafikanter (gående, cyklister, bilister och 
kollektivtrafikresenärer) möjlighet att få tillgång till 
kommunens och regionens utbud och aktiviteter. Risken att 
dödas eller skadas skall kontinuerlig minska. Genom ökad 
satsning på kollektivtrafiken bildas en stomme för ett 
miljöanpassat trafiksystem, genom att kommunen utvecklar 
goda regionala kommunikationer med ny spårbunden trafik och 
ett utökat stombussnät. Riktlinjer som kommunen satt upp för 
Knutpunktens del är att:75 
 

• Åtgärder får inte förhindra en utbyggnad av E18 till sex 
körfält. 

• Åtgärder får inte vidtas som förhindrar en överdäckning 
av E18 vid Danderyds sjukhus och Mörby centrum. 

• Ett utvidgat system av kollektiva tvärförbindelser inom 
kommunen ska eftersträvas. 

• På det regionala vägnätet och på huvudleder skall 
biltrafik och busstrafik prioriteras. GC- banor skall i 
dessa områden trafiksepareras för att skydda den 
oskyddade trafikanten.76  

                                                 
75 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 45 
76 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 45 
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Miljö: Kommunen skall verka för en fortsatt god livsmiljö och 
god hälsa. Några av de mål som kommunen satt upp är att de 
skall sträva efter att lägsta möjliga ljudnivå uppnås i bebyggelse- 
och rekreationsområden utmed vägarna och att nya 
bostadsområden inte överskrider riktlinjerna för trafikbuller. 
Kommunen skall även utarbeta en ny bullerprioriteringsplan.77 
 
Det största miljöproblemet i Danderyd utgörs av biltrafiken. 
Störst belastning är det på E18 med stora luftföroreningar som 
följd. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) är svårast att 
uppnå.  
 
Mätningar från år 2002 visade att värdet för partiklar överskreds 
längs med hela E18 och trenden ser inte ut att minska under den 
närmaste framtiden.78 Ökande halter av partiklar leder till förhöjd 
risk för dödliga hjärt- och lungsjukdomar, främst hos äldre. 
Personer med känsliga luftvägar löper också ökad risk.79 E18 
ingår i det regionala transportvägnätet för farligt gods vilket 
medför att det vid nyexploatering av bebyggelsen intill leden 
skall göras en riskanalys.80 
 
 
 
 
                                                 
77 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. ss. 57, 60 
78 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. S. 58 
79 SLB analys (uppdateras varje timme) Luftkvalitet partiklar (PM10) för Stockholms mest 
trafikerade innerstadsgator.[Elektronisk] Hämtad:2005-09-13. Tillgänglig: 
<http://www.slb.mf.stockholm.se/slb/norm/gata_pm10_timme.htm>  
80 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Översiktsplan för Danderyd kommun: 
Samrådsversion. Danderyd. ss. 46, 58 

 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormen är ett styrmedel i svensk miljörätt och används 
för att skydda människors hälsa och vår miljö. Bestämmelser om 
miljökvalitetsnormer infördes den 1 januari 1999 i samband med att 
Miljöbalken trädde i kraft. Miljökvalitetsnormen styrs främst av 
miljöbalkens 5 kapitel och innehåller normer för högsta halt av 
kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, 
partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. Här finns även regler för hur 
kommunerna ska kontrollera att normerna uppfylls. 
 
Kvävedioxid: Kvävedioxid har negativa effekter på luftvägarna och 
kan ge irritation samt nedsatt lungfunktion. Kväveoxider bidrar till 
försurning och övergödning av mark, skog och vatten.  
 
Det finns normer för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde, och 
timmedelvärde när det gäller kvävedioxid. Det är svårast att uppnå 
dygnsvärdet. Medelvärdet under det åttonde värsta dygnet får inte 
vara högre än 60 µg/m3. 
Partiklar (PM10): Inandningsbara partiklar har en storlek på cirka 10 
µm (0,01mm) eller mindre. De största som kan tränga ned i lungorna 
har en diameter kring 15 µm.  

Partiklar i utomhusluft uppkommer på naturlig väg och som 
antropogent, dvs. genom mänsklig verksamhet. Till de naturliga 
processerna kan exempelvis spridning av damm och havssalter 
räknas. Dessa partiklar är vanligtvis av grövre storlek. Fina partiklar 
som vi människor kan andas in domineras av de antropogena 
utsläppen, exempelvis sulfater, nitrater, organiska ämnen och sot 
från biltrafiken. Slitageprodukter från vägtrafik utgör en annan 
betydelsefull källa.  

De partikelhalter som förekommer i utomhusluften i tätorter idag är i 
många fall skadliga framförallt för känsliga personer. Partiklar i 
utomhusluft har även visat sig vara en orsak till ökad sjuklighet och 
dödlighet. Kopplingar har bland annat gjorts till hjärt-/kärlsjukdomar 
och sjukdomar i luftvägarna. Källa: Naturvårdsverket 
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Nivån förPM10 i Danderyd kommun den 13/9-05.  
Källa: SLB- analys, Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län.  
 

 

 
Kvävedioxid nivån genom Danderyd kommun den 13/9-05.  
Källa: SLB- analys, Luftvårdsförbundet i Stockholm och Uppsala län.  
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Danderyds sjukhus 
Nuvarande detaljplan för Danderyds sjukhus är från år 1968. 
Planen omfattar sjukhusområdet mellan E18 och Edsviken. 
Planen innehåller sjukhusets centrala, norra, södra och västra 
delar. Den södra delen fick en ny detaljplan år 2000 och har 
gjort det möjligt att anlägga bostäder i området.  
 
All mark inom planområdet är till för allmänt ändamål dvs. där 
stat, kommun eller landsting är huvudman.81 Det utarbetas i 
dagsläget en ny plan för sjukhusets framtida markanvändning. I 
den nya utbyggnadsplanen planernas att sjukhuset skall 
expandera söderut längs med E18, samt skall de norra delarna 
avvecklas.82 

                                                 
81 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Program för ny detaljplan: Danderyds sjukhus. 
Danderyd. S. 9 
82 Stadsbyggnadskontoret Danderyd (2005). Program för ny detaljplan: Danderyds sjukhus. 
Danderyd. S. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

Här är ett exempel på ett program för Danderyds sjukhus framtida utbyggnad. 
Förslaget innebär att sjukhuset byggs ut öster om det befintliga och en 
helikopterplatta byggs på taket på den norra byggnaden.  
Källa: Bakgrundsbilden är hämtad från detaljplan för Danderyds sjukhus.  
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Åtgärder för trafikbuller 
Buller är den miljöstörning som stör flest människor. 
Naturvårdsverket har uppskattat att ungefär 30 procent av 
befolkningen exponeras av trafikbuller över 55 dB(A) 
ekvivalentnivå83 per dygn, vilket är det angivna riktvärdet vid 
fasader. För delsträckan Stocksundet – Mörby centrum fanns 
drygt 160 lägenheter med bullernivåer på minst 60 dB(A), 
varav 110 uppskattas ha minst 65 dB(A)84. Buller kan i sin tur 
leda till stress, sömn-, koncentrations och 
inlärningssvårigheter. (För vidare information se ruta om buller 
på nästa sida.) Vägverket har därför tagit fram en åtgärdsplan 
för hur bullret skall minskas. I en första etapp skall åtgärder för 
att minska inomhusnivåerna vidtas för bebyggelse med över 
65dB(A). Det finns tre typer av åtgärder. De som minskar 
bullret vid källan, de som flyttar källan och de som på olika sätt 
avskärmar och dämpar bullret.85 Även om den största 
bullerkällan utgörs av trafiken på E18 så är trafiken på 
Mörbygårdsvägen samt Roslagsbanan två andra relativt 
kraftiga bullerkällor.86 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Ekvivalentnivå är en medelnivå för varierad bullernivå under en given tidsperiod, normalt ett 
dygn.  
84 Vägverket (2002). Trafikbuller längs väg E18 inom Danderyd kommun. Danderyd kommun: 
Miljö och stadsbyggnad (rapport 2002:0514). S. 8     
85 Vägverket (2003). Åtgärder mot trafikbuller i befintlig miljö: Inriktning för Vägverket 
Region Stockholm samt handlingsplanför statliga vägar i Stockholms län under perioden 2003-
2007. Solna Vägverket region Stockholm. S. 5 
86 Danderyd kommun (odaterad). Miljökonsekvensbeskrivning MÖRBYLUND. Miljö och 
stadsbyggnad Danderyd kommun. S. 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Karta över dB (A) nivån i Knutpunkten.  
       Källa: Trafikbuller längs väg E18 inom Danderyd kommun. 
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Buller 
Buller kan sägas vara allt oönskat ljud. Vad vi 
människor betraktar som oljud varierar dock 
kraftigt. Ljud definieras som tryckvågor som 
fortplantar sig i luften. Hur starkt ett ljud uppfattas 
beror dels på effekten och dels på 
frekvenssammansättningen. Ljudstyrkan eller 
bullernivån mäts i decibel (dB) och oftast används 
måttet, dB(A), som beskriver hur människan 
upplever ljud.  
 
Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att en 
fördubbling/halvering av ljudet ger en förändring 
med 3 dB. Upplevelsen av bullernivån är dock en 
annan. För att uppleva en knappt märkbar 
förändring måste ökningen eller minskningen vara 
minst 3 dB. Medan en förändring på 8-10 dB 
uppfattas som en fördubbling respektive halvering 
av ljudet.  
 
Buller kan orsaka störningar på ett flertal sätt. 
Några exempel är att de kan orsaka irritation, 
koncentrationssvårigheter, sömnstörningar och 
samtalsstörningar. Fysiologiska effekter såsom 
förhöjt blodtryck, ökad puls och muskelspänning 
kan också uppkomma.  
 
Det finns riktvärden för flera bulleralstrande 
samhällssektorer. Dessa riktvärden finns för att 
ange acceptabla bullernivåer som inte bör 
överskridas. Om riktvärdet överskrids skall 
åtgärder vidtas.  
Källa: Boverket, Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid 
planering för och byggande av bostäder 

 
Norrortsleden 
Norrortsleden kommer att blir en 16 km lång tvärförbindelse mellan E4 vid 
Häggvik och E18 vid Rosenkälla. Den första delen av Norrortsleden är 
redan byggd och öppnades för trafik år 1998. Hela Norrortsleden beräknas 
vara färdigställd år 2008.87 
 
Norrortsleden skall förbättra förbindelserna mellan kommunerna i norra 
Storstockholm för att skapa en snabb och säker vägförbindelse. Leden 
avlastar det befintliga vägnätet och ökar tillgängligheten till övriga delar i 
Stockholm.88 För Knutpunktens och E18:s del medför detta att antalet 
fordon per dygn minskar. Men en utveckling av Nordostsektorn kan dock 
medföra att trafiken kan komma att öka igen. 

 
Norrortsledens vägsträckning mellan Sollentuna och Täby  
Källa: Stockholms läns museum. 

                                                 
87 Vägverket (senast uppdaterad 2004-10-13). Norrortsleden. [Elektronisk] Hämtad: 2005-09-14. Tillgänglig: 
<http://www.vv.se/templates/page3____4123.aspx> 
88 Vägverket (senast uppdaterad 2004-10-13). Norrortsleden. [Elektronisk] Hämtad: 2005-09-14. Tillgänglig: 
<http://www.vv.se/templates/page3____4123.aspx> 


