
Synpunkter på förslag till översiktsplan för Nacka kommun. 
Samrådsversion november 2010.

Bakgrund
Vikdalen är ett vackert villaområde i en lummig dalgång nära Nacka Forum, med en unik 
karaktär. Redan i detaljplanen för Vikdalen från 1988 har Nacka Kommun försökt säkra 
områdets karaktär av gammalt uppvuxet villaområdet, bland annat genom bestämmelser kring 
tomternas storlek och synpunkter på husens utformning. Områdets karaktär har i stort sett 
bibehållits, trots omfattande förtätning under åren 90-talet. 
I förslaget till översiktsplan redovisas dock Vikdalen, liksom större delen av västra Sicklaön, 
som ett område där den långsiktiga inriktningen är ”Tät stadsbebyggelse”, med en 
bebyggelsehöjd på 4-6 våningar, ev. högre som riktmärke. Detta oroar oss som bor i Vikdalen 
(vissa av oss sedan flera generationer tillbaka), speciellt eftersom vi ser ett ökat tryck på 
exploatering och ombyggnad i och omkring Vikdalen.
Vikdalen är ett villaområde som vuxit fram under lång tid, men där den grundläggande 
karaktär med 1-2 våningshus på grönskande tomter har behållits. Till områdets karaktär och 
värde hör de skogsklädda branterna som inramar bebyggelsen. Vi anser att Vikdalen ska 
behålla denna karaktär i framtiden och inte omvandlas i riktning mot mer stadsmässig 
bebyggelse. Det är därför viktigt att översiktsplanen både i markanvändningskartan och i text 
redovisar Vikdalen som en enklav med ”Gles stadsbebyggelse” i det mer tätbebyggda västra 
Sicklaön. 

Argument för att redovisa Vikdalen som ”Gles stadsbebyggelse” i 
Översiktsplanen

• Vikdalen borde redovisas i enlighet med vad det är; ett område med ”Gles 
stadsbebyggelse”. Vikdalen är ett lika gammalt villaområde som Storängen och i 
många fall är bebyggelsen äldre än den i Lillängen. Det är därför inkonsekvent att inte 
tillämpa samma princip på alla dessa områden. Av samma skäl borde även Birka 
markeras som ”Gles stadsbebyggelse”.

• Med ett ökat tryck på förtätning i närområdet runt Vikdalen, finns det med nuvarande 
markering av ”Tät stadsbebyggelse” en risk för exploatering av de områden som ligger 
mellan Nacka Strand och Vikdalen (bland annat förlängningen av Fabrikörsvägen och 
Tändkulevägen), som idag är skogs- och parkmark. Vikdalens karaktär skulle 
dramatiskt förändras genom att låta punkthus eller industribyggnader överblicka 
Vikdalen, istället för den skog som idag ramar in hela dalen. 

• I en växande storstadsregion är bebyggelsetrycket högt på de centrala delarna, dit 
västra Sicklaön får räknas. Den befintliga kartan, som uppvisar att Nacka Kommun ser 
Vikdalen och tillhörande grönområden som ett område för ”Tät stadsbebyggelse”, ger 
dock en felaktig bild av hela området. Att redovisa Vikdalen med omgivningar med 
samma färgmarkering som västra Sicklaön i övrigt, ger fel signaler till byggföretag 
och andra företag som letar efter områden i regionen för att bygga eller ordna annan 
verksamhet i. Vikdalen är olämplig för ytterligare förtätning, och de kringgärdande 
grönområdena säkrar en variation mellan bebyggelse och natur. Att ändå måla upp 
området som lämpligt för exploatering kommer dock att skapa ett ökat tryck på de ytor 
som är oexploaterade eller kan styckas av. För att skapa rätt förväntningar hos 
byggföretag m.fl. bör kommunens intentioner med Vikdalen lätt kunna utvisas av 



översiktsplanens kartbilder. I vissa andra frågor har planen en motsvarande 
detaljeringsgrad.

• Eftersom Vikdalen omges av flera stora omvandlingsområden, som Kvarnholmen, 
västra Sicklaön och Nacka Strand, är det än mer viktigt att vara tydlig med 
kommunens intentioner med Vikdalens tillhörande grönbeklädda krön. Att markera 
Vikdalen och de omkringliggande grönområdena som ”Gles stadsbebyggelse” påvisar 
att kommunen har en tydlig intention att låta villaområden ligga sida vid sida med 
områden med tätare bebyggelse, snarare än att låta hela västra Sicklaön vara föremål 
för hög exploatering.

Vad vi vill
I översiktsplanen kan man läsa att man vill ha en blandad stad. Att även visa det på kartan, 
dvs att man påvisar den befintlig villabebyggelse (ljusgula området) i den i övrigt hög-
exploaterade omgivningen (röda området) gör att den beskrivande texten i översiktsplanen 
faktiskt överensstämmer med bilden.
Vi önskar därför att översiktsplanen ska redovisa Vikdalen med tillhörande grönbeklädda krön 
i enlighet med vad det är; ett område med ”Gles stadsbebyggelse”.
För att säkra de kringgärdande grönområdena mellan Vikdalen och Nacka Strand som en grön 
oas för alla boende i området önskar vi dessutom att dessa områden ska markeras som 
”Natur” i Översiktsplanen, för att på detta sätt markera kommunens intention att behålla 
området enligt nuvarande exploateringsgrad.



Denna bild summerar vårt förslag till nya markering av området omkring Vikdalen:

Nacka 2011-10-20
Clas och Lotta Lundhagen
Torkel och Åsa Mallmin
Pernilla Nordström
Pernilla Rydmark
(samtliga boende i Vikdalen)


