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Synpunkter på förslag till detaljplan för transformatorstation, Danderyd 2:7; 2:14 och 

2:143 i Anneberg. 

 

Yrkande:  

att detaljplanen redovisar alternativa lösningar, såsom samlokalisering med nuvarande 

transformatorstation vid Danderyds gymnasium, samt tunnelförläggning av kraftledningarna 

samt 

att lokaliseringen av kommunens upplag omprövas ev. till områden utanför nu aktuellt 

område. 

 

Motivering: 

Naturskyddsföreningen i Danderyd är angelägen att elförsörjningen i Stor-

Stockholmsområdet tryggas och har fortlöpande följt planeringen och lämnat in sina 

synpunkter under planeringens gång.  

 

Planeringen har pågått under lång tid och under denna tid har utvecklingen gått framåt och 

nya ideer och nya värderingar mognat fram.  

 

Det har kommit till vår kännedom att många av de förslag, som diskuterats under 

planperioden och då bedömts som ogenomförbara, nu skulle kunna förverkligas. Vi begär 

därför att man omprövar lokaliseringen av transformatorstationen antingen genom 

samlokalisering med nuvarande transformatorstation vid Danderyds gymnasium eller genom 

bergförläggning i befintligt och förstorat bergrum inom planområdet. 

 

Den föreslagna flyttningen av kommunens uppslagsplats ter sig mycket olycklig emedan den 

inverkar menligt på kulturområdet kring Danderyds krog och på naturupplevelserna längs 

gång- och cykelbanan mellan Danderyd och Enebyberg. Området ligger i utkanten av det 

planerade naturreservatet för Rinkebyskogen/Sätra ängar och är känsligt. En bättre 

lokalisering utanför området vore önskvärd. 

 

Till sist vill vi erinra om att vi genomgående hävdat att en långsiktigt hållbarare lösning på 

kraftledningsdragningen vore att dra ledningarna i tunnel rakaste vägen i stället för nuvarande 

förslag att gräva ner ledningarna längs krokiga stigar genom naturområden. Tiden kanske nu 

är mogen för en tunnelförläggning. 

 

Det vore väl synd om man efter projektets genomförande fann att det hade funnits bättre 

lösningar. Planeringen av E18 på 1960-talet vid Mörby centrum är ett avskräckande exempel: 

Hade man då lagt vägen i tunnel genom berget hade projektet vid det här laget varit betalt (ca 

50 miljoner kronor) och miljöproblemen åtgärdade. 
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