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Synpunkter på Detaljplan för Sicklaön 13:3 m fl, ny förbindelse mellan 
Kvarnholmen och Nacka Centrum 

 
Två viktiga skäl för kvarnholmsbron anfördes då den togs upp för beslut för ett par år sedan: 
Underlätta trafikläget genom att leda in kvarnholmstrafik till södra länken, samt för Nackas 
nya kommuninvånare ska kunna ta sig till kommunalhus, och övriga anläggningar (sport och 
köpcentra).  
 
Ett av de starkaste skälen ingår inte längre i planen; påfart till södra länken/värmdö. Denna 
viktiga del var givetvis med i beslutet i relation till de stora kostnader som bron medför. Pga 
de kostnadsökningar som påvisats efter beslutet och total kostnad i relation till det nu 
stympade förslaget bör ett nytt beslut tas. Det är få minuter som sparas för motorbunden 
trafik. Dessutom förvärras den trafikinfarkt som råder runt Nacka centrum. 
 
Om det är planerat att påfarterna ska detaljplaneras i nästa steg är detta helt fel väg att gå; Att 
inte bedöma helheten före respektive del är mot tanken med planarbete: Att genomtänkt 
bedöma områden i sitt sammanhang på lång sikt. Genom att exkludera ”problem” går man 
mot detta. 
 
Vi ser helst ett nollalternativ – ingen bro pga ovan nämnda skäl.  
 
Vi är emot förslaget om GC-väg genom vikdalen. Från kvarnholmens riktning så ÄR INTE 
Vikdalen en handikappsanpassad väg eftersom man direkt nås av branta backar mot Nacka 
Forum, eller Järlastigen. Dessutom är inte Vikdalen lämplig som genomfart för cyklar och 
mopeder. Därav bör hela GC-förslaget genom Vikdalen utgå. (Gående bör kunna komma ned 
till gångvägen nedanför brofästet, därefter välja marinstaden eller Nacka Strand/Vikdalen).  
 
Likaså Vikdalen som transportväg för schaktmassor och anläggningsfordon är farligt och 
ogenomtänkt. Detta bör göras från sjön (för initialt arbete brofäste) och tunnelvägen (även om 
det tar längre tid). 
 
GC bör dras i tunneln som är kortast väg och har minst lutning. Om detta inte sker är tunneln 
en trafikfara i sig då ett antal cyklar/mopeder säkerligen kommer ta den vägen som då inte är 
anpassad för detta ändamål. Då tunnelmynningen i förslaget kommer långt in på Ryssbergen 
kan det lämnas som öppet schakt vilket kortar tunneln, medan schaktsidorna hindrar buller. 
  


