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Stockholmsregionen växer och nya bostadsområden planeras i området. Detta kräver omfattande åtgärder för
infrastrukturen. Det går bra att bo längre bort bara kommunikationerna fungerar. Det kan vara viktigare att
turtätheten och tillförlitligheten utökas i stället för att man vinner några minuter i restid. Med tillförlitliga
tågkommunikationer kan Stockholmsregionen utökas med hela Mälardalen att utnyttjas för attraktiva
boendemiljöer.
Danderyds Villaägareförening ser med stor oro på att kommunikationerna i regionen inte är tillfredsställande
tillgodosedda. Vi kan inte förstå hur man t.ex. planerar en omfattande bebyggelse i Täby Park (och hela
Nordostsektorn i övrigt) utan att ordentligt ha utrett hur området skall trafikförsörjas. Roslagsbanan kan
svårligen klara detta, varken kapacitetsmässigt eller miljömässigt. Byggs Roslagsbanan ut kommer buller och
barriäreffekter att öka. Och vad händer om Roslagsbanan inte fungerar? Det behövs en tunnelbana till Täby.
Det är välkänt att Danderyd sedan länge plågats av omfattande miljöproblem från såväl Roslagsbanan som E18
i form av buller, avgaser, partiklar och barriäreffekter. De utredningar som gjorts angående
tunnelförläggningen av kraftledningarna genom kommunen (City link) visar att det är helt realistiskt att
utnyttja urberget för tunnelförläggning av infrastruktur genom Danderyd. Danderyds Villaägareförening ser
det som ett oavvisligt krav att tunnelbana byggs åtminstone till Täby Park, helst längre norrut och att E18 läggs
i tunnel genom Danderyd. Detta är angelägna frågor för stat och landsting enligt principen ”förorenaren
betalar”.
Danderyds Villaägareförening efterfrågar också en tydlig plan för att kompensera den avsevärda försämring av
kommunikationer till Östermalm och KTH-området som en eventuell stängning av Östra Station innebär.
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