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Danderyds sjukhus ska växa och omgörningen

av Mörby centrum är redan i gång. Men det

finns ännu mer storslagna planer för framtiden. 

Bland annat hoppas kommunen på en tunnel

för E18 och en jättelik knutpunkt för alla olika

trafikslag i anslutning till Danderyds sjukhus.

Kommunens planeringschef Ann-Kristin Berg och
kommunalrådet Gunnar Oom talar ogärna om ut-
vecklingen av Nordostsektorn i termer av si eller så
många invånare. I stället vill de i första hand se
tillväxtens möjligheter för att bygga ett ”gott sam-
hälle”. 

Till skillnad från Täby känner Danderyd inga be-
hov av att kraftigt öka sin befolkning de närmaste
decennierna, men det innebär inte att man ligger på
latsidan. Skisser och planer visar på olika möjlighe-
ter för kommunen i framtiden. 

En av visionerna rör E18. 
– Det här är vårt största gissel i Danderyd i dag, bull-

ret och vägen som klyver kommunen. Den stående
drömmen hos Danderydsborna är att vi knyter ihop
vårt samhälle, säger kommunalrådet Gunnar Oom.

Därför har kommunen länge närt en förhopp-
ning om att lägga ner mo-
torvägen i en tunnel. Enligt
ett förslag börjar tunneln i
backen upp mot Mörby
centrum och slutar norr om
trafikplatsen Danderyds
kyrka. Dagens motorväg
blir en lokalgata. 

MÖRBY TUNNEL SKULLE kommunen till stora delar fi-
nansiera själva genom att sälja den mark som frigörs,
enligt Gunnar Oom. Men det finns problem med
kalkylen.

– Ska du gräva en tunnel ska du upp med en och
en halv miljard på två år. Exploateringsintäkterna
tar kanske 20 år att få in. 

– Jag skulle tippa att det krävs att Vägverket spe-
lar med någonstans. Och det verkar de inte ointres-
serade av, säger Gunnar Oom.

Idén om en tunnel ska dock ses som ett långsik-
tigt projekt. Men både Gunnar Oom och planerings-
chefen Ann-Kristin Berg menar att det är viktigt att
alternativet hela tiden finns med i bakhuvudet. An-
nars är det risk att andra projekt blockerar framtida
möjligheter.

VID SIDAN om tunneln står planerna för Knutpunkt
Danderyd högt på önskelistan. 

– Om jag är lite hård så kan jag säga att vi inte är
särskilt stolta över Danderyds centrala delar i dag.
Det är en trafik-öken på många punkter, säger Gun-
nar Oom.

Tanken med planerna är att få öknen att blomma.
Just Knutpunkt Danderyd är en tänkt storsatsning
för att sammanlänka olika trafikslag i anslutning till
sjukhuset. Vid detta nav ska motorväg, tunnelbana,
Roslagsbana och en framtida Roslagspil mötas. 

– Det finns en väldigt stor plats här som vi kan an-
vända. Om vi kan göra trafikapparaten mycket ef-
fektivare, då kan vi få tillbaka mark, säger Ann-Kri-
stin Berg.

Hon berättar att en tänkt Roslagspil ska gå i en
tunnel djupt under jorden och därmed inte påver-
kar intrycket på ytan. Dessutom finns det planer på
att överdäcka E18 – exempelvis anlägga ett torg
rakt ovanpå motorvägen – och därigenom frigöra
utrymme för bostäder och kontor. På detta vis skul-
le en stadsdel kunna växa fram – inte minst med
forskning och företagande i anslutning till sjukhu-
set.

– HÄR SER MAN framför sig en spännande boendemil-
jö, men också en intellektuell yta, säger Gunnar Oom.

Men också en ny station för Roslagsbanan i SL:s
verkstadshallar. 

– Om du gör om det här till station så kallar man
den naturligtvis för Gare du Nord, och så kombine-
rar man det med en saluhall, säger han slår ut med
armarna och drömmer en smula.

Klart är dock att vagnhallen som byggnad ska be-
varas. Ann-Kristin Berg ser den som hjärtat i ett nytt
område och tror att den kan locka kreativa männi-
skor till området.

– Den ger inspiration för framtiden. En ny bygg-
nad har inte fått något liv än, men den här skapar
kreativa tankar på en gång, säger hon.

Men Knutpunkten är ingen isolerad idé, utan en
del av det helhetspaket som utvecklingen av hela

nordostregionen utgör. I
dagsläget för kommunen
samtal med bland andra
Vägverket och SL. För det
är många stora tunga aktö-
rer som måste samordna
sina ansträngningar för att
visionerna ska lämna
skisspapperet och sätta

sina spår i verkligheten. 

MEN FÖR ATT utvecklingen ska komma i gång är det
viktigt att kommunen går före och visar vad den vill,
enligt Ann-Kristin Berg.

– När vi satte ner foten och talade om att det här
vill vi satsa på, då blir det en realitet som kan ingå i
trafikberäkningarna för Banverket och Vägverket,
säger hon.

Sammantaget är det, enligt de båda, tillväxten i
Nordost-sektorn och däribland de nya projekten i
Danderyd som ska ge förutsättningarna för att det
ska börja hända saker. För saker måste, enligt Gun-
nar Oom, hända för att man ska kunna ta itu med
kommunens miljöproblem. Tankegången är den-
samma som i Täby, tillväxten ska i förlängningen
skapa förutsättningar för en bättre livsmiljö. 

– Men det måste ske i takt med Danderydsborna.
Det som är otroligt viktigt för oss alla att hela tiden
kunna motivera varför vi gör det här. Vi vill inte bli
ett Klondyke, det skulle totalt förstöra Danderyd, sä-
ger han.

Men att stå still är inget alternativ, enligt kom-
munalrådet Gunnar Oom.

– Att inte utvecklas är att dö en smula. Kanske en
vacker död, men död lika förbaskat.

JOAKIM BRÖMS
joakim.broms@tdtidning.se

Danderyds vision

■ Knutpunkt Danderyd och Mörby tunnel är långsiktiga projekt på 20 till 30 års sikt.

■ Läs mer om visionen för nordostsektorn på www.stockholmnordost.se

LÅNGSIKTIGT

3 Del tre av fyra i en serie om hur Täby och 
Danderyd ska möta framtidens utmaningar.

VÄXTVÄRK

Planerna för kommunens framtid 
är storslagna: ”Men det måste 
ske i takt med Danderydsborna”

Att inte utvecklas är att

dö en smula. Kanske en

vacker död, men död lika

förbaskat.
Gunnar Oom, kommunalråd.
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Ann-Kristin Berg och Gunnar Oom vill förändra Danderyd. Alla beslut
ligger dock inte i kommunens egna händer.

NYA DANDERYD.  Visionerna för hur framtidens Danderyd ska se ut är              
väg, tunnelbana, Roslagsbana och en framtida Roslagspil möts. Över            

E 18
■ E18 kommer att fortsätta vara
en del av kommunen.


