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Detaljplan för ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka Centrum - Enkelt planförfarande gällande stigen över Ryssbergen

Vi har mottagit en underrättelse om planförändring gällande Kvarnholmsförbindelsen. Planförändringen som föreslås gäller gångstigen över Ryssbergen som flyttas några meter västerut jämfört med tidigare förslag. Den korta underrättelsen som skickats ut hänvisar förändringen till transportbehov under byggtiden.

Vi är väldigt kritiska till att bebygga Ryssbergen. Ryssbergen är en väldigt unik och speciellt bevarandevärd miljö, och dess skog och mark kommer för alltid att förändras efter tunnelbygget. Detta naturområde har förblivit obebyggt på grund av sin besvärliga geologi. Att bygga en tunnel och gångstig, samt allt vad där medför, skadar oundvikligen Ryssbergen för alltid. Dessa ingrepp är i kraftig kontrast mot kommunpolitikernas ambition att skapa ett naturreservat av området.

Byggtrafiken till och från bro- och tunnelbygget är inte utrett. Det finns tre förslag enligt vad som framkommer i äldre planunderlag. Vi är oroliga för att byggentreprenörer får bestämma denna trafik inte med miljöhänsyn utan att enbart ekonomiska villkor styr. All byggtrafik bör minimeras och enbart miljöhänsyn ska styra upphandlingen.

Gångstigen som planförfarandet gäller går igenom Ryssbergens östra del. Där finns idag en stig som boende använder, särskilt barn som går i skolor kring Järlahöjden. Att under byggtiden ha byggtrafik som kör över Ryssbergen i det område som barnen använder motsätter vi oss starkt. 

Den nya dragningens nordvästra del är flyttad till ett lägre område på Ryssbergen. I den ”dalgång” som gångstigen/transportvägen föreslås gå igenom finns flera torrakor och annan blandskog. Det låga området gör även att träden är stora och välvuxna eftersom förutsättningarna är bättre än på bergsknallarna runtomkring. Här syns i vintertid också tydliga spår efter räv, rådjur och smådjur som lever i området. Att anlägga en väg skulle förändra villkoren för djuren och medföra avverkning av ett stort antal hundraåriga träd. 

Det är vår bestämda synpunkt att all GC-trafik i området kring Kvarnholmsförbindelsen borde anläggas i tunneln, likt Gårdstenstunneln i Göteborg. Då uppnås en säker och kort väg mellan relevanta knutpunkter som skonar naturområdet. Ryssbergen borde lämnas orörd! 
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