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1 Generellt om Vikdalen
Vikdalen är en av Sicklaöns äldsta bebyggelsemiljöer, vars utveckling också berättar om 
centrala steg i kommunens historia. Här finns fortfarande representanter för den tidiga 
sommarvillabebyggelsen men också många spår av industrialismens epok, då arbetare från bl.a. 
Augustendal bosatte sig här. För oss som bor här är förutom bostadshusen, den f.d. affären och inte 
minst Vikdalens skola viktiga inslag från denna tid; de skapar samhörighetskänsla och bidrar starkt 
till vårt områdes identitet. 

Vikdalen och dess 80-tal hushåll är ett av de bostadsområden som berörs mest av utvecklingen 
inom centrala Nacka. Vår livsmiljö kommer både direkt och indirekt att påverkas av de förändringar 
som föreslås i planprogrammet.

Styrelsen för Vikdalens Villaförening - VVF -  har tagit del av handlingarna till förslag till 
detaljplaneprogram för centrala Nacka. Vår bostadsmiljö Vikdalen gränsar till det aktuella 
planområdet. Vi uppfattar att de ställningstaganden till Vikdalens utveckling som kommunen gjorde 
i den kommunövergripanden översiktsplanen från 2012 ligger fast. I planhandlingarna återges en 
karta från översiktsplanen, där det framtida Vikdalen anges som ”gles blandad bebyggelse”.

Vi delar kommunens uppfattning att Vikdalens karaktär och skala ska behållas med 
småhusbebyggelse, bostadsnära grönytor, natur och de rekreativa värden detta skapar. Vikdalen 
har under de senaste decennierna förtätats men områdets karaktär har varit en viktig utgångspunkt 
när nya byggnader har uppförts. Vi vill att det även i framtiden tas hänsyn till områdets egenart och 
kulturhistoriska värden.

2 Generella synpunkter kring Detaljplaneprogrammet
I det följande tar vi upp frågor och synpunkter på i ett lite vidare perspektiv på centrala Nackas 
utveckling och hur vårt vardagsliv kan komma att påverkas och förändras.



Utbyggnaden av tunnelbana till centrala Nacka förutsätter ett stort antal nya bostäder och 
arbetsplatser. Programförslaget redovisar en kraftfull förtätning och genomgripande omvandling. 
Tunnelbaneförbindelsen kommer att öka tillgängligheten till centrala Stockholm och andra 
regiondelar. Ett ökat kollektivtrafikresande innebär ett hållbarare och mer klimatsmart sätt att 
resa inom regionen. För att åstadkomma det hållbara Nacka, som kommunen för fram, bör det 
vara en given utgångspunkt att även planera det aktuella programområdet för ett minimum av 
biltransporter. I denna fråga behöver programförslaget ses över. Den föreslagna planeringen 
kommer, tillsammans med ny trafik från Kvarnholmen, att leda till en påtaglig ökning av det lokala 
resandet inom centrala Nacka. Detta kommer att ge en påtaglig försämring av vår redan trafik- 
och bullerutsatta bostads- och närmiljö. Redan i dag finns problem med köbildning av biltrafik till 
Nacka forum, Ica Maxi, Nacka Strand och speciellt under helger också till Nacka IP. Den bifogade 
trafikutredningen redovisar flöden i olika scenarier. Trafikutredningen behöver dock kompletteras 
med omgivningspåverkan och konsekvensanalyser för människor och miljö. Det är även svårt 
att bedöma hur konsekvenserna kommer att skilja sig åt mellan de olika alternativen. Bl.a. är 
kartutsnitten olika, vilket gör att alla trafiksiffror inte redovisas i alla kartor. 

Vi efterlyser därför en tydligare analys och visualisering av hur vår boendemiljö, liksom 
tillkommande boendemiljöer, kommer att påverkas av trafiken och inte minst hur förbättringar kan 
ske för minskade konsekvenser. Om centrala Nacka ska vara en förebild för hållbart byggande, 
vilket programförslaget anger, bör planeringen utgå från aktiva ställningstaganden till hur 
biltrafiken kan begränsas. Vi kan inte se att så varit fallet. Planeringen borde utgå från maximal 
biltrafik i olika delar, i stället för att bara konstatera trafiksituationen som ett medföljande faktum. 

Vi efterlyser vidare ett livsmiljöperspektiv i planeringen. Hur och till vilka resmål behöver vi 
förflytta oss i det dagliga livet? Arbetsresorna är en del, men här inryms betydligt fler rörelser 
än så. Inköpsresor för dagligvaror, säkra skolvägar och förflyttning till ungas fritidsaktiviteter är 
frågor som kommunen behöver belysa bättre innan man tar ställning till hur det framtida Nacka 
ska gestalta sig. Som boende i centrala Nacka är vi i dag i hög grad bilberoende för sådana dagliga 
aktiviteter. En framsynt gestaltning av det framtida Nacka behöver utgå från hur dessa förflyttningar 
kan ske med ett minskad bilberoende. 

Vi ser här en problematik i att å ena sidan vilja åstadkomma en sammanhängande stadsbygd och 
å andra sidan bibehålla strukturer med externa köpcentrum och storskalig dagligvaruhandel (ICA-
Maxi) som ger bilberoende även på lokal nivå. Med fler invånare och arbetsplatser riskerar vi en 
trafikinfarkt. Vi saknar också ställningstagande till trafikalstrande anläggningar som McDonalds 
drive-in och Statoil, som knappast hör en innerstadsstruktur till. Redan i dag är trafiksituationen för 
gående och cyklister förbi dessa två anläggningar mycket farlig.

Vi saknar ett barnperspektiv i planeringen. Vi anser att Centrala Nacka ska planeras så att 
Järlahöjdens anläggningar har möjlighet att expandera i takt med ett ökat invånarantal. 
Tillkommande bebyggelse och infrastruktur bör anläggas för att underlätta gång- och cykeltrafik till 
området. Statistiken visar att ca 40 % av länets befolkningsökning utgörs av ett födelseöverskott, 
så motsvarande kan förväntas gälla i ett expanderade Nacka. Det finns erfarenheter från både 
Södra Stationsområdet och Hammarby sjöstad som är viktiga att ta till sig.  Det är av stor vikt 
att alla barn och ungdomar har tillgång till fritidsaktiviteter och grönområden för rekreation. Vi 
har en stor tillgång i Järlahöjden med skolor för alla åldrar, idrottsplats och idrottsanläggningar 
liksom musikskola i direkt anslutning. Nu finns möjlighet att göra detta område till Nackas 
rekreativa hjärta. Vi efterlyser förslag till hur området kan utvecklas som mötesplats, kanske för fler 
aktiviteter. 

I underlaget är också trafikströmmar för fordon kartlagda men gång- och cykeltrafiken är 
undermåligt utredd generellt. Med de nya planerna kommer fler barn röra sig till fots eller cykel 



både till och från och från skolan och fritidsaktiviteter. Hur är det planerat? Vi efterlyser en 
genomlysning av gång- och cykeltrafiken ur både pendlar- och skolbarnsperspektiv. 

Som föräldrar och utövare vet vi att idrottsanläggningarna på Järlahöjden redan i dag är hårt 
belastade. I sitt befintliga läge kommer anläggningarna att komma inom gångavstånd från 
tunnelbanestationerna. Att riva idrottsanläggningarna för att bygga nya, med sämre lokalisering 
längst i väster nära motorvägen, anser vi inte vara förenligt med den hushållning av samhällets 
resurser som översiktsplanen säger sig utgå från. Vi motsätter oss därför detta förslag på 
placering. Vi anser också att det inte är lämpligt att alltför tätt integrera bostadshus med skolor 
och idrottsanläggningar. Erfarenheten visar, se bl.a. den aktuella debatten om Boo IP, att detta ofta 
skapar konflikter mellan boende och de andra verksamheterna. I sammanhanget ska också nämnas 
att behovet av platser för fysikträning utomhus är stort, och i nära anknytning till området bör 
lämpliga grönområden för träning och löpning finnas. 

Från samma premisser ifrågasätter vi förslaget att flytta Nacka gymnasium. Nacka kommun har 
goda utbildningsresultat och håller ofta utbildningsfanan högt. Det är svårt att se dessa ambitioner i 
förslaget att riva ett av Stockholms populäraste gymnasier för att bygga upp detta omedelbart intill 
motorvägen vid en trafikplats.

Återkommande i programmet är en önskan om att skapa en stadsbygd med mångfald funktioner, 
mötesplatser, boendeformer och om att vara förebild för hållbart byggande. Här efterlyser vi en 
mer ingående diskussion. Vilka funktioner och mötesplatser tänker kommunen sig? Hur tänker 
man hantera dagens stora mötesplatser Nacka forum och ICA Maxi? Hur tänker man sig skapa 
ett dynamiskt och mångfunktionellt stadsliv relaterat till dessa noder? Finns överhuvudtaget 
potential att göra detta?  Vi ser en diskrepans mellan denna strävan mot en innerstadsmässig 
bebyggelse, stadsmässig mångfunktionalitet och dagens struktur byggd på externlokaliseringar. 
Om en innerstadsliknande miljö eftersträvas måste kommunen fullt ut planera för att åstadkomma 
detta, med integrering av dagliga funktioner i bebyggelsen. Samtidigt är det nödvändigt att detta 
sker utifrån Nackas specifika förutsättningar.  Sprickdalslandskapet och insprängda grönytor bör 
värnas och inte ses som ett problem. Vi anser i detta avseende att de ställningstaganden som gjordes 
i översiktsplanen inte följs upp i programförslaget. 

3 Bakgrund till ”Ekosystemtjänster och andra naturvärden…” i rubrikerna 
nedan
Kommunen har åtagit sig att bygga 13 500 nya bostader och 10 000 nya arbetsplatser fram till 
2030 för att få tunnelbanelinje till Nacka. Samtidigt visade det visionsarbete om ”Nacka stad” som 
bedrevs 2013 att naturen är en av de mest betydelsefulla komponenter som nackaborna vill ha med i 
den framtida staden.

Kommunen skriver själva: ”För att vi skall ha en rimlig chans att bygga 14 000 bostäder på 16 år 
krävs ett högt tempo men lika viktigt är att skapa delaktighet och en acceptans för att Nacka växer. 
Därför krävs det att vi tillsammans har en gemensam syn på vilka funktioner naturen skall ha och 
hur den gröna och blå strukturen skall se ut i den framtida staden.”
 
Nacka Kommun anordnade därför i maj 2014 en workshop med rubriken ”Hur kan naturen bidra 
till en attraktiv stad i Nacka?”, med representanter från näringsliv, handläggare, entreprenörer, 
föreningar, organisationer och andra intressenter, för att diskutera naturens funktioner i den framtida 
staden. I de kapitel som avslutas med “utifrån Ekosystemtjänster och andra naturvärden” följer de 
resultat från den workshopen som påverkar förutsättningarna för respektive etapp.

4 Synpunkter på Etapp 2B. Bebyggelse av Ryssberget närmast Värmdöleden



4.1      Synpunkter på etapp 2B utifrån Ryssbergets naturvärden, speciellt för Nackaborna
När Hammarby sjöstad planerades var det med väl genomarbetade förslag för hur både natur och 
djurliv skulle kunna integreras och införlivas i den urbana miljön. Man planerade för gröna stråk 
som gick genom stadsdelen i form av gröna barriärer/områden där djuren skulle få tillåtas att röra 
sig mellan de olika grönytorna. Grönskande stråk av vegetationsinklädda broar och områden skulle 
medverka till och möjliggöra att djuren kunde tillåtas att "ströva fritt" i markområden som tidigare 
varit del av deras naturliga revir.

Vi som bor i Nacka vill inte göra avkall på detta och skapa ogästvänliga miljöer där djurlivet inte 
längre har någon naturlig plats. Vi vill inte säga till nästa generation att vi inte gjorde någonting 
för att försöka rädda naturen i vårt eget närområde. Att få se en vacker blandskog med pampiga 
ekar, ett myller av sjungande fåglar på våren och rådjursmammor med nykläckta små kid tillför 
ett mervärde som är få förunnat att uppleva när man bor i en tvåmiljonersstad. I skogen påträffas 
förutom rödlistade skalbaggar även räv, grävling och en och annan älg. 

I Nacka Strand har vi “gröna foten” som  ytterligare ett exempel på ett område där djurlivet tillåtits 
att samexistera och leva vidare vid sidan av den urbana stadsmiljön. Vi anser att Nacka behöver 
värna om och skydda den naturliga miljön runtomkring oss, likväl som vi värnar och slår vakt om 
till exempel den ålderdomliga, unika och fantastiska miljön i Gamla stan. Bevara sammanhängande, 
grönskande strövområden som en livlina för det tynande djurlivet runtomkring oss.

Skogsstyrelsen jämför också Ryssbergen med Tyresta Nationalpark och den biolog som inventerat 
området för Nacka kommun skriver i sin rapport 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".

Ryssbergen är liten urskog med stora sociala värden, och som har mycket stor betydelse för 
Nackabornas hälsa och livskvalitet. En promenad, plocka blåbär och svamp i branten
vid Svindersviken, fika vid en av de många utsiktsplatserna – Ryssbergen är guld värd.
De skogar som nyttjas mest är de skogar som ligger nära där vi bor. Skolorna på Järlahöjden och 
förskolor i närområdet använder Ryssbergen för idrott och friluftsliv. I grönstrukturprogrammet för 
Nacka fastställs att en upplevelserik grönstruktur eftersträvas och Ryssbergen nämns upprepade 
gånger för att ha särskilda upplevelsevärden för kommunens boende. 

Skogens sociala värden berörs även av miljökvalitetsmålen som beskriver de egenskaper som 
vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara miljömässigt hållbar. 
De syftar övergripande till att bland annat främja människors hälsa, värna den biologiska 
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara 
ekosystemens långsiktiga förmåga att generera ekosystemtjänster samt trygga en god hushållning 
med naturresurserna.

Den europeiska landskapskonventionen (ELC) är ett viktigt stöd för arbete med skogens sociala 
värden i samverkan med olika aktörer. Dess mål är en rikare livsmiljö där alla ska ges möjlighet att 
delta i utformningen. Landskapskonventionens medel är förbättrat skydd, förvaltning och planering 
av europeiska landskap. Den syftar också till att främja samarbetet kring landskapsfrågor inom 
Europa och till att stärka allmänhetens och lokalsamhällets delaktighet i det arbetet. Konventionen 
innefattar alla typer av landskap, både stad och landsbygd.

4.2      Synpunkter på etapp 2B utifrån Ekosystemtjänster och andra naturvärden



Tre av grupperna på workshopen ”Hur kan naturen bidra till en attraktiv stad i Nacka?” 
har markerat den delen av Ryssberget som olämpligt att bebygga, men utifrån tre helt olika 
utgångspunkter:

● Gruppen ”Reglerade ekotjänster” (som hade sitt fokus på naturens förmåga att reglera 
vattenflöden och rena dagvatten) markerade två områden i direkt anslutning och delvis in 
i till det aktuella Ryssberget-området som områden lämpliga för vattenrening. Dessutom 
markerar de två områden mitt i det aktuella området som ”högt naturvärde”.

● Gruppen ”Reglerande” (som hade sitt fokus på naturens förmåga att rena dagvatten samt 
rekreation och vatten) markerar med blå pilar att dagvatten bör ledas in till våtmarker i det 
aktuella Ryssberget-området.

● Gruppen ”Kulturella ekotjänster” (som hade sitt fokus på naturens betydelse för 
rekreation, friluftsliv och inspiration) har markerat hela Ryssberget-området närmast 
Trafikplats Kvarnholmen som ”Grönområden som används av skol- och fritidsbarn på 
rasterna (vilket även inbegriper längre gymnastikraster) – Järla skola, Ekliden skola och 
gymnasiet. Den delen av skogen används flitigt för orientering och allmäna strövtåg och 
utflykter i såväl gymnastik som naturvetenskap, och därför olämpliga för exploatering.



 

4.3      Slutsats - Etapp 2B. Bebyggelse av Ryssberget närmast Värmdöleden
Nacka behöver värna om och skydda den naturliga miljön runtomkring oss - bevara 
sammanhängande, grönskande strövområden som en livlina för det tynande djurlivet runtomkring 
oss. Oberoende representanter från flera intressenter på kommunens workshop ”Hur kan naturen 
bidra till en attraktiv stad i Nacka?” trycker på två viktiga saker: Ryssberget-området närmast 
Värmdöleden är en viktig resurs för rening av dagvatten för hela området söder om Vämdöleden, 
och har samtidigt också ett högt skyddsvärde (vilket även Skogsstyrelsen och den biolog som 
inventerat området instämmer i och förstärker). 

Vi anser att etapp 2B bör strykas från Översiktsprogrammet för Centrala Nacka.  

För att skydda värden för rekreation, biologiska/biotop värden och kulturmiljövärden motsätter 
vi (med stöd från många andra intressenter) en exploatering av kommersiella verksamheter och 
bostadshus i denna unika urskog. Vi stödjer kommunens ambition att istället göra området till 
naturreservat. 

Dock kan möjlighet att förstärka områdets förmåga att rena dagvatten utredas och eventuellt 
säkras. Med hänsyn till att det är många som kommer att njuta av området för både rekreation, 
friluftsliv och inspiration, så är det värdefullt att förstärka det natursköna i området genom 
att de vattenreningsanläggningar som uppförs ska utformas med största hänsyn till det vackra 
naturområde de finns i.

5 Synpunkter på Etapp 1B. Området mellan stadshuset, Värmdövägen och 
Vikdalsvägen, utifrån Ekosystemtjänster och andra naturvärden
En av grupperna på workshopen ”Hur kan naturen bidra till en attraktiv stad i Nacka?” har 
markerat en del av det aktuella området (den sydöstra spetsen närmast korsningen Värmdövägen-



Vikdalsvägen) som värt att bevara. Vi anser att kommunen i möjligaste mån ska värdesätta 
och respektera de deltagande representanternas arbete med att välja ut de få men viktigaste 
naturplatserna och anpassa omfattning och detaljplanering av bostadshus i etapp 1B så att de 
naturvärden som finns i området tas tillvara.

6 Synpunkter på etapp 3B Östra Vikdalen 
För att skapa en god bebyggd miljö i centrala Nacka måste även vårt kulturarv i form av byggnader 
och miljöer bevaras – en sådan byggnad är Vikdalens skola. Arkitekten Gustaf de Frumerie ritade 
Vikdalens skola, och även fabrikörsvillan i Nacka Strand.

Vikdalens skola byggdes 1913 för barnen i Vikdalen, Augustendal, Nyckelviken och Kvarnholmen. 
När fröken Anjou på Storängens samskola, pensionerades 1929 fick barnen i Storängen börja på 
Vikdalens skola. Skolverksamheten upphörde 1965.

Vi anser att det bör vara en självklarthet och utgångspunkt att bevara och integrera Vikdalens skola 
i den nya bebyggelsemiljö. Vi avstyrker bestämt en rivning av skolan. Vi har därutöver ingen 
erinran mot att utkantsmiljöerna, väster om rondellen vid Vikdalsvägen vid entrén till Vikdalen, 
ersätts av bostadshus.



7 Synpunkter på Etapp 3C. Södra Jarlaberg, utifrån Ekosystemtjänster och 
andra naturvärden
En av grupperna på workshopen ”Hur kan naturen bidra till en attraktiv stad i Nacka?” har markerat 
en del av det aktuella området (den södra delen, närmast Värmdöleden) som värt att bevara. Vi 
anser att kommunen i möjligaste mån ska värdesätta och respektera de deltagande representanternas 
arbete med att välja ut de få men viktigaste naturplatserna och anpassa omfattning och 
detaljplanering av bostadshus i etapp 3C så att de naturvärden som finns i området tas tillvara.

8 Synpunkter kopplat till buller och partiklar/luftföroreningar

8.1      Ökat buller till följd av Detaljplaneprogrammet
Bullervärdena ser vi som problematiska – dagens buller från Värmdöleden är smärtsamt högt. 
Närliggande byggnader och områden uppvisar sedan tidigare värden som inte är förenliga 
med nationella riktlinjer. Till följd av den röjning av skog i samband med byggandet av 
Kvarholmstunneln och Trafikplats Kvarnholmen har också bullernivåerna i de högst belägna husen 
i Vikdalen (högst upp på Järlastigen, Klarabergsvägen och delvis Danielsvägen) ökat markant. 

Därtill kommer all tillförsel av ny trafik till området (ökade trafikmängden inom de nya 
bostadsområdena, i samband med de ökade populationstillströmningarna i Nacka och Värmdö, 
från den nya bron från Kvarnholmen m.m.) att leda till större bullernivåer i ett större område. Med 
planerade bullerplank och byggnader på den södra delen av Värmdöleden kommer bullret norr om 
Värmdöleden också öka ytterligare.

8.2      Ökade halter av partiklar/luftföroreningar till följd av Detaljplaneprogrammet
Kommunen är väl medveten om att PM10 överskrids vid väg 222. Detta finns att läsa i 
Översiktsplanen 2012 Miljö och hälsokonsekvens beskrivning sid 37. Denna zon kommer
att utökas till 20-40 m redan år 2020 enligt en dom från Mark- och miljödomstolen.

Nationella beräkningar med SIMAIR rapport nr 2010-7, http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11290!
Rapport%202010%20-%207.pdf. Här finns Griffelvägen/Vikdalsvägen omnämnd med mätvärden 
som ligger väldigt högt. Här beskrivs Vikdalsvägen/Griffelvägen som en av landets mest Bensen-
täta trafikplatser.

http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11290!Rapport%202010%20-%207.pdf
http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.11290!Rapport%202010%20-%207.pdf


Trafikverket har gett ut en skrivelse med namnet "Bilavgaser kan skada barn för livet", http://
www.Trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Fakta-om-barn-
och-trafik/Bilavgaser-ar-ett-halsoproblem/. Där kan läsas att barn som bor inom ett avstånd av 500 
m från motorväg får en försämrad lungkapacitet.

Vi har även funnit ett relevant examensarbete på SLB-analys hemsida, ”Luftburna partiklar 
från E18 i Danderyd och dess påverkan på närliggande skolor”, http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/
uni2009_Ex1.pdf. Detta dokument beskriver situationen i ett område som är mycket likt det 
i Nacka. E18 har 68 000 ÅMD och 222:an 60 000 ÅMD.  I examensarbetet påvisar man med 
mätningar att vindförhållanden och topografin har stor betydelse för hur partiklar och buller sprids i 
ett område.

8.3      Synpunkter kopplat till buller och partiklar/luftföroreningar
De partiklar som idag virvlar runt Värmdöleden kommer påverkas av byggnationen på Järlahöjden. 
Idag fördelas dessa mellan den norra och södra delen av Värmdöleden, men med de stora 
byggnaderna som kommer täcka den södra delen av Värmdöleden kommer koncentrationen av 
partiklar längs den norra sidan av Värmdöleden att öka dramatiskt. Hur partiklar, kväveoxider 
och buller från Värmdöleden 222 kan avskärmas och reduceras behöver därför studeras i ett tidigt 
skede av planarbetet. Speciellt eftersom det där finns en gångväg som används av alla skolbarn från 
Vikdalen och Nacka Strand som går själva till någon av skolorna på Järlahöjden. 

Eftersom Nacka kommun ligger bakom både Kvarnholmsbron/trafikplatsen och hela den 
exploatering av Järlahöjden som innefattas i Detaljplaneprogrammet är det oansvarigt att inte 
kommunen säkrar god boendemiljö för de Nackabor som drabbas av konsekvenserna av denna 
exploatering. Åtgärder för att reducera och begränsa buller och partiklar för de buller- och 
partikelutsatta områdena närmast Värmdöleden bör vara tydliga i detaljplanen.

Vi vill specifikt att kommunen planerar för och uppför ett 4-6 m högt partikel- och bullerplank 
(ett exempel på sådant återfinns i Täby, nödvändigt för att begränsa både buller och spridningen 
av partiklar) på den norra delen av Värmdöleden, från Vikdalsgränd i öster till åtminstone 
Trafikplats Kvarnholmen i väster, för att komma tillrätta med de ökade bullernivåerna till följd 
av Detaljplaneprogrammet och skydda skolbarnen på den gångväg som går från Järlastigen, längs 
Värmdöleden fram till Trafikplats Kvarnholmen. Det är en sträcka på ca 180 meter, så kostnaderna 
lär inte vara oöverstigliga.

Vidare undrar vi om Vikdalsvägen/Griffelvägen som en av landets mest Bensen-täta trafikplatser 
(Nationella beräkningar med SIMAIR rapport nr 2010-7) är lämpligaste plats att flytta Nacka 
gymnasium till?

9 Synpunkter på förslag till dagvattenanläggning i Vikdalen
Vikdalen är en av Sicklaöns äldsta bebyggelsemiljöer, vars utveckling också berättar om 
centrala steg i kommunens historia. Här finns fortfarande representanter för den tidiga 
sommarvillabebyggelsen men också många spår av industrialismens epok, då arbetare från bl.a. 
Augustendal bosatte sig här. 

Kommunen anger också i Översiktsplanen att Vikdalens karaktär och skala ska behållas med 
småhusbebyggelse, bostadsnära grönytor, natur med en stor andel gamla, vackra träd och de 
rekreativa värden detta skapar. Speciellt de vackra träden är också skyddade i detaljplanen för 
området.

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Fakta-om-barn-och-trafik/Bilavgaser-ar-ett-halsoproblem/
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Fakta-om-barn-och-trafik/Bilavgaser-ar-ett-halsoproblem/
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Barn-i-trafiken/Barn-och-ungdom-vag/Fakta-om-barn-och-trafik/Bilavgaser-ar-ett-halsoproblem/
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/uni2009_Ex1.pdf
http://slb.nu/slb/rapporter/pdf8/uni2009_Ex1.pdf


I området finns en stor, grön, trädbeväxt, välbesökt lekpark med möjligheter till både 
bollsport, springlekar, gungor, fikastunder, m.m. Den stora lekparken är utflyktsmål för både 
fritidsbarngrupper från både Vikdalen, Nacka Strand och Jarlaberg och förskoleklasser på Järla 
skola, på grund av sin naturcharm och många lekmöjligheter. Som en fritidsfröken formulerade 
det: "- En skön park att leka i en varm sommardag, för träden skapar ett naturligt parasoll mot den 
varma solen."

Kommunens tankar på att utreda denna plats som en möjlig plats för en dagvattenreningsanläggning 
är därför orimlig ur två aspekter: För att bygga en anläggning behöver träd från sekelskiftet grävas 
upp med rötterna, vilket både strider mot detaljplanen och blir orimligt att återställa. Om det 
dessutom av kostnadsskäl blir en anläggning ovan jord kommer en stor lekpark som används av 
barn i både Vikdalen, Nacka Strand och Jarlaberg att förvandlas till en plats som är direkt olämplig 
att vistas vid av icke simkunniga barn. Man tar dessutom bort möjligheten att kunna bli ett populärt 
utflyktsmål för alla de nyinflyttade barnen i nya Nacka stad.

Att en konsult lägger fram ett förslag på placering av dagvattenrening utifrån en vandring i området 
kan möjligtvis vara begripligt. Det känns däremot helt obegripligt att Nacka Kommun väljer att ta 
in denna tanke på att konvertera en populär lekpark till reningsanläggning i ett planprogram. En 
plan som i övrigt syftar till att bygga över 4.500 bostäder, där flertalet som flyttar in kommer vara 
barnfamiljer (utifrån erfarenheterna från Hammarby Sjöstad) och kommunen själv beräknar att 
området kommer behöva både tre nya förskolor, en grundskola och lekplatser/lekparker. Vi anser 
därför att förslaget att utreda möjligheten att lägga en dagvattenreningsanläggning på lekparken i 
Vikdalen ska strykas från Detaljplaneprogrammet.

10 Avslutningsvis
Det finns ett stort intresse för frågor som rör Vikdalsbornas närområde, och önskemål finns om en 
mer öppen process där medborgare kan deltag i kommunens detaljplanearbete. Ovan synpunkter 
har vidareutvecklats i diskussioner med framför allt boende i Vikdalen, men vi vet att stöd för dessa 
tankar finns hos många Nackabor även utanför Vikdalen.
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