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Dnr 4031-17811-11 
 

Länsstyrelsen i Stockholms län                                                         2011-07-29 

Överklagandeenheten 2 

Box 220 67 
104 22 STOCKHOLM 

 

Överklagan på Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl., Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka, 

Dnr KFKS 2007/12-214 

 
Vi överklaga detaljplanen enligt 13 kap. 6 § i Plan- och Bygglagen (PBL) jämförbart med 16 kap. 13 § i 

Miljöbalken (MB). 

 

Vi yrkar att Länsstyrelsen upphäver beslutet i Nacka Kommunfullmäktige 2011-05-23, § 141, att anta 
detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen. 

 

Som vi tidigare tillskrivit kommunen är vi starkt kritiska till Kvarnholmsförbindelsen. Vi ifrågasätter 

behovet av en vägförbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum och menar att Kvarnholmen kan 

utvecklas utan denna vägförbindelse. Det finns stora brister i detaljplanen och planen lever inte upp till 

Miljöbalkens krav på flera områden. Flera grundläggande fakta saknas gällande påverkan på Ryssbergen, 

Vikdalen, Järlahöjden, Kvarnholmen och Svindersviken trots att detta påpekats i tidigare planhantering. 

Att bygga denna förbindelse och allt vad där medför skadar naturområdet för alltid. Detta ingrepp är i 

kraftig kontrast mot kommunens ambition att skapa ett naturreservat av området. 
 

Behovsbeskrivningen och planunderlagen från Nacka kommun har ändrats under tiden för detaljplanens 

utformning. Både planens utbredning och förbindelsens dragning har ändrats. Från att ha varit en 

infrastruktur för räddningstjänst och kollektivtrafik till att det framhävs att förbindelsens är helt 

nödvändig för att Kvarnholmens exploatering ska genomföras. Från att ha innefattat anslutningar till väg 

222, nya påfartsramper och heltäckande GC-vägar till att vara en lösning där befintliga 

underdimensionerade vägar används. Från att ha varit en förbindelse intill väg 222 till att ligga intill 

Vikdalens villaområde.   
 

Alternativa lösningar har inte utretts seriöst i planarbetet och fyrstegsprincipen har inte tillämpats. Inga 

alternativ till den nu föreslagna bilbron har utretts. Vår uppfattning är att planen bör skrotas och att 

Kvarnholmen istället seriöst planeras som en eko-stadsdel med modern kollektivtrafik och låg biltäthet.  

 

Vi anser att planen strider mot följande lagar, förordningar och principer: 

• MB 1 kap. 1 §, om att främja en långsiktig hållbar utveckling  

• MB 2 kap., om hänsynsregler 

• MB 3 kap. 1-3 §, om de grundläggande hushållningsreglerna 

• MB 4 kap. 1-2 §, om riksintresse för kust och skärgård 

• MB 6 kap. 12 och 16 §, om miljökonsekvensbeskrivningar  

• MB 7 kap. 13-18 §, om strandskydd 

• MB 7 kap. 27 §, om särskilda skyddade områden 

• MB 11 kap. 6 §, om vattenverksamhet 



 

2 
 

• MB 12 kap. 6 §, om anmälan av samråd med Skogsstyrelsen 

• PBL 2 kap. 3§, om allmänna och enskilda intressen 

• Artskyddsförordningen, EU:s Art- och habitatdirektiv 

• Förordning om områdesskydd 16 §, om särskilda skyddade områden  

• Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar 

• Fyrstegsprincipen, enligt Trafikverket 

• Barnkonsekvensanalys, enligt Trafikverket 

 

Detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen strider mot miljöbalkens portalparagraf om en långsiktigt 

hållbar utveckling och att värdefulla naturmiljöer ska skyddas. Denna förbindelse kommer att på ett 

ytterst påtagligt sätt förhindra att kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. De 

naturvärden som för alltid kommer att försvinna vid detta bygge och de anmodade hälsorisker för 

människor och djur som bor och vistas i området är av ett sådant värde att vi anser denna plan bryta mot 

MB 1 kap. 1 §, om att främja en långsiktig hållbar utveckling och skydda värdefulla naturmiljöer.  

 

Vi anser att det finns skäl att oroa sig över att denna plan kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön enligt MB 2 kap. Det är tre risker som vi anser är särskilt viktiga att 
framhäva är Ryssbergens geografi, Svindersvikens föroreningar och Griffelvägen-Vikdalsvägen-

Skvaltans vägs luftkvalitet.   

• Ryssbergens geologi är inte tillräckligt utredd och sänkning av grundvattennivån kan få katastrofala 

följder. De sprickbildningar som finns i berget nonchaleras i planen och kan leda till problem likt 
Hallandsåstunneln.   

• Svindersviken ligger på plats åtta på listan över Stockholms läns mest förorenade platser enligt 

Naturvårdsverket. En forskningsstudie visar att sedimentet i Svindersviken innehåller runt 7 ∞g/g 

kvicksilver/hg (jämfört med runt 3 ∞g/g i Slussen). Planen behandlar inte detta faktum på ett 
tillräckligt ingående sätt. Man riskerar att nonchalera detta under byggfasen och frigöra föroreningar i 

vattnet.   

• Trafikplatsen vid Nacka Forum där Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg möts har vid flera 

mätningar visat extremt höga halter av bensen i luften. Enligt en studie från SMHI har Vikdalsvägen 

de fjärde högsta halterna av bensen i luften av samtliga gator i en nationell studie. Planens förslag att 

leda upp ännu mer trafik i området kring Forum Nacka via Järlahöjdens sport- och skolområde, 

kommer definitivt att leda till ännu mera cancerämnen i luften. 
 

Enligt miljöbalkens grundläggande hushållningsreglerna (MB 3 kap. 1-3) ska områden användas till det 

de är mest lämpade för. Naturområdet i Ryssbergen har förblivit obebyggt på grund av sin besvärliga 

geologi. Området är ett fantastiskt skogsområde som erbjuder olika upplevelse tack vare sin karaktär med 

berg och klippskrevor. Ryssbergen är en väldigt unik och speciellt bevarandevärd miljö. I kommunens 

översiktsplan rekommenderas att Ryssbergen (tillsammans med Svindersvik) utvecklas till ett centralt 

rekreationsområde för Västra Sicklaön. Ryssbergen är också angetts som grönområde i översiktsplanen 

och föreslås där att få utökat strandskydd till 300m. Området är bäst lämpat som den skog och 

naturområde som det är idag.  
 

Skogsstyrelsen har klassat området som nyckelbiotop. Det uppfyller kriterierna som riksintresse för 

naturvård (MB 3 kap. 6§) och riksintresse för det rörliga friluftslivet (MB 4 kap 2§ 8 st). Skogsstyrelsen 

ger Ryssbergen följande Biotopkaraktär: Barrnaturskog, Bergbrant, Sjö/havsstrand avgränsar del av obj., 
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Stark sluttning, Stort inslag av senvuxna träd, Rikligt med grova träd, Värdefull kryptogamflora, Jätteträd, 
Värdefull lägre fauna. För denna känsliga miljö är detaljplan ett stort ingrepp som negativt påverkar 

områdets mycket höga naturvärden. Även rekreationsvärdena blir allvarligt störda om bron byggs då ett 

av de stora värdena i Ryssbergen är att det är ett tyst område utan vägbuller. Sådana områden är mycket 

ovanliga och just därför mycket viktiga som rekreationsområden.  
 

I rapporten "Detaljerad naturvärdesinventering av Ryssbergen", Pro Natura, kan man under slutsatserna 

läsa att bevarandevärdena i Ryssbergen är på regional nivå. Vidare står att om områdets naturvärden hade 

uppmärksammats i samband med den landsomfattande urskogsinventering som Naturvårdsverket och 

Skogsstyrelsen påbörjade för 30 år sedan hade det varit naturreservat sedan länge. Enligt MB 7 kap. 27 § 
3 st, om särskilda skyddade områden, ska ett område som tagits upp i förteckningen prioriteras i det 

fortsatta skyddsarbetet. Vi anser inte att planen tar hänsyn till denna prioritering. 

 

MB 6 kap. 12 och 16 §, om miljökonsekvensbeskrivningar Förordning om 
Miljökonsekvensbeskrivningen i detaljplanen är undermålig på flera punkter.  

• Redovisning av effekter på utsläpp av klimatpåverkande gaser från trafiken är undermålig.  

• Trafikprognosen som ligger till grund för planeringen är uppförstorad. 

• Särskild sammanställning av miljöbedömningen saknas.  

• Byggtrafikströmmar är inte beräknade. 

• Grundvattenförändringars konsekvenser negligeras. 

• Fornlämningar i Svindersviks vatten nämns inte. 

 
Alla studier visar att fler och bättre vägar totalt sett leder till mer biltrafik. Om det är snabbt och enkelt att 

ta bilen, väljer fler det sättet att ta sig fram på, det är ett välkänt samband. Ökar trafiken så ökar utsläppen 

av klimatpåverkande ämnen. Förbindelsen generar ytterligare trafik i områden som redan idag är hårt 

belastade av luftföroreningar och buller. MKB:n tar inte upp den ökning av buller och föroreningar som 

introduceras i sport- och skolområdet vid Järlahöjden.  
 

Trafikprognosen som ligger till grund för planeringen är uppförstorad och har en hel del att önska. 

Beräkningen att en dubblering av befolkningen leder till en tredubbling av trafiken känns inte seriös.  

 
Enligt 6 kap. 16 § i MB ska en särskild sammanställning göras som ska visa ”hur miljöaspekterna har 

integrerats i planen eller programmet, hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har 

beaktats, skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för 

överväganden, och de åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför.” Denna särskilda 

sammanställning saknas ibland planens underlag. Någon särskild sammanställning har inte skickats till 

samrådsinstanserna och finns inte heller att hitta på Nacka kommuns hemsida. 

 

GC-vägen genom Vikdalens villaområde kommer att användas under byggnationstiden som transportväg 
för bygg- och fraktmassor. I samtliga av de tre förslagen för transporter under byggnationstiden ligger 

GC-sträckningen och transporter genom Vikdalen fast. Ingen närmare beskrivning av hur GC-vägen från 

bron till Vikdalen skall utformas finns med i detaljplanen. I detaljplanen beskrivs den endast som en 3,5 

m bred träkonstruktion. Men en konstruktion som skall kunna ta större lastbilar och byggtrafik kommer 
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kräva en betydligt bredare ramp och hur den skall se ut samt hur den påverkar naturen och det strandnära 
området bemöts inte i detaljplanen eller i MKB:n.  

 

I MKB:n skrivs att byggandet av tunneln påverka de lokala grundvattenmagasinen som riskerar att 

dräneras och att påverkan även kan fortsätta efter byggskedet. Detta kan påverka växtligheten i dessa 
områden mycket negativt. Planen omtalar sprickbildningar i Ryssbergen som risk. Även om man försöker 

täta sprickbildningarna i berget så kan det inte garanteras att ingen negativ påverkan kommer att ske. Att 

ta sådana risker med ett område med så höga naturvärden finner vi oacceptabelt och i strid med 6§ 11 kap 

i MB. Där står att en vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild 

synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.  
 

Huvuddelen av den skog som blir exploaterad i och med förbindelsens byggande är barrnaturskog av 

typen Västlig Taiga, en prioriterad naturtyp i EU:s Art och habitatdirektiv. Habitatdirektivets allmänna 

syfte är att uppnå en gynnsam skyddsnivå för vissa arter och naturtyper. Arealen västlig taiga utanför 
Natura 2000-områden minskar i Sverige. Genom att exploatera flera hektar barrnaturskog i Ryssbergen så 

försvåras målet att naturtypen Västlig Taiga ska uppnå en gynnsam bevarandestatus. I planunderlagen 

omnämns ett antal växter och insekter med skyddsstatus. Det är stor risk att dessa arter försvinner i och 

med bebyggelse i området. Det är oacceptabelt. 

 

Naturområdet Ryssbergen ligger i direkt anslutning till Svindersviken och inom strandskyddsområde. Vid 

strandkanten finns idag en nybyggd välbesökt kilometerlång strandpromenad som lett till att området 

tillgängliggjorts för allmänheten. Inom strandskyddet planeras nu ytterligare en ”strandpromenad” i 

formen av en GC-väg som kommer att placeras några meter upp på berget ovan befintlig promenad. Sett 
till de extremt höga naturvärdena i Ryssbergen, och att det ingår i ett område för riksintresse kust och 

skärgård, kan inte förbindelsen och GC-vägen anses utgöra ett tillräckligt stort angeläget allmänt intresse 

för att upphäva strandskyddet (MB 7 kap. 13-18 §). I 15 § skrivs att inom ett strandskyddsområde får inte 

åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Denna plan kommer att 

påverka livsvillkoren och bör därför inte ges möjlighet att upphäva strandskyddet.  

 

Nacka kommun genomför en dialogupphandling med förbindelsens entreprenörer för byggnationen. I 

planunderlagen saknas därför flera viktiga parametrar som sakägare inte idag har insikt om och därmed 
inte kan påtala för Länsstyrelsen. Påverkan under byggtiden på Ryssbergens känsliga natur är inte 

ordentligt redovisat och ingenstans står hur minsta möjliga påverkan ska uppnås. Inte heller berörs hur 

omkringliggande bostadsområden påverkas av sprängarbete och byggtrafik. I underlagen visas på flera 

möjligheter för byggtrafiken som alla inberäknar trafik genom Vikdalens villaområde. Vi anser att det är 

mycket olämpligt att ha denna trafikström längst en smal villagata utan trottoar, med dagis och lekpark.  

 

Detaljplanen saknar ett Barnperspektiv. Enligt riksdagens beslut om en nationell strategi för att 

genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter ska statliga myndigheter ha som målsättning att göra 

en barnkonsekvensanalys vid varje beslut som rör barn. Trafikverket har tagit fram ritlinjer för arbetet 
med Barnkonsekvensanalyser vid vägprojekt. I naturområdet, med sportcentra och flera skolor samt 

fritidsgården 2:an som är belägen mitt i korsningen Griffelvägen/Vikdalsvägen, rör sig många barn och 

ungdomar. Ryssbergen används bla av skolorna vid Järlahöjden för orientering. I planarbetet har ständigt 

barnens verksamhet och transporter nonchalerats. I diskussionen om tunnels utformning och möjligheten 
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med GC-väg i tunnel, avfärdas detta mycket kortfattat. Vi anser att PBL 2 kap. 3§ att ”en från social 
synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper” därmed inte prövats.  

 

Planarbetet har skett genom flertal remisser, samråd och utställningar. Som sakägare har det inte alltid 

varit enkelt att hålla sig informerad och förstå sambanden i planens delar. Under tidens gång har 
detaljplanen över förbindelsen blivit mindre och inbegriper färre delar. Detta innebär att man inte får 

helheten i projektets påverkan på miljön vilket vi anser är mycket olyckligt. Det är ett stort problem att 

dela upp stora projekt i små delar och behandla varje del för sig istället för att få ett helhetsgrepp om 

projektet och vilka konsekvenser det kan få. Med tanke på de omfattande miljöingrepp som denna 

förbindelse innebär, bör kommunen ta ett större helhetsansvar och inte dela upp detaljplanen i flera 
detaljplaner med olika delmål. Det finns stor anledning att tillbakavisa planen till kommunen för att 

inkludera de delar av planen som tagits bort. 

 

Slutligen är vi frågande till hur Länsstyrelsen har agerat i samrådsförfarandet. Lst hade i senaste samrådet 
inga synpunkter på detta planförslag. Men i första samrådet var Lst tveksamma till det nu beslutade 

tunnelalternativet. Därför förstår vi inte varför man inte hade något att erinra vid den andra utställningen, 

då ingreppen i Ryssbergen blivit än större. Detta är mycket anmärkningsvärt eftersom kommunen har 

ändrat detaljplanen och ingreppen i naturen har ökat markant från tidigare utställning.  

 

Pernilla Rydmark & Peo Kling 

Sicklaön 396:17 

Vikdalsvägen 73a 

131 40 Nacka 
 

Telefon 070-459259 

E-post pernilla@vikdalen.se   

 

Foto: ryssbergen.se  

Blogg: vikdalen.se 


