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Yttrande över förslag till bygglov för murar och väg mellan
Skönviksvägen och Skvaltans trafikplats, Sicklaön 14:1, dnr
B 2021-0017
Förfarandet med bygglov utan antagen detaljplan

Vi finner det synnerligen anmärkningsvärt att man istället för att anta detaljplanen för
Skönviksvägens verksamhetsområde (dnr KFKS 2016/908-224) nu försöker genomföra
väsentliga delar av planen som ett bygglovsärende. Vi uppfattar att man på detta sätt allvarligt
försvårar allmänhetens möjlighet till påverkan.

Svårigheten för allmänheten att påverka ett bygglovsärende beror även på att det är så svårt att få
tillgång till handlingarna, kungörelse skedde 10/3, vi begärde handlingar 10/3 11:03 men fick
handlingar först 22/3 16:51 trots att tiden för att ge synpunkter gick ut 24/3.

Gång- och cykelvägen från Skvaltan mot Nyckelvikan och Jarlaberg

Vi anser det mycket viktigt att bevara den gång- och cykelväg som nu går genom området i
huvudsak intakt. Detta innebär att man måste anlägga en gång- och cykeltunnel under den
föreslagna vägen mella Skönviksvägen och Skvaltans trafikplats. Denna väg skulle ändå
komma att gå minst 5 m ovan befintlig gång- och cykelväg så utrymme finns.

Det föreliggande förslaget med serpentinväg för cyklister och en alternativ trappa för
gångtrafikanter skulle innebära en avgörande försämring jämfört med nuläget. Skulle man
bevara existerande gång- och cykelväg och ändå anlägga serpetinvägen och trapporna tror vi att
den nuvarande vägen skulle bli den mest använda, den är betydligt kortare.

Den existrerande gång- och cykelvägen anlades mot Nyckelviken som en ersättning för en
mindre väg på kärret Skvaltans östra sida. Tunneln under motorvägen byggdes när denna del av
motorvägen byggdes i slutet av 1960-talet. Vägen är skyltad mot Nyckelviken redan vid



Värmdövägen, nära hållplats Storängen, och åter på Skvaltans väg söder om tunneln under
motorvägen. Senare kom denna gång- och cykelväg även att flitigt användas av boende på
Jarlaberg mot ICA Maxi.

Enligt detaljplaneförslaget skulle den transformator/fördelningstation som planerats inom norra
delen av Skönviksvägens verksamhetsområde delvis ligga ut över den existerande gång- och
cykelvägen. Enligt telefonsamtal med detaljplaneärendets projekledare Johan Rapping 23/3
kommer emellertid denna transformator troligen att förläggas på annan plats.

Biltrafiklösningen

Nacka Miljövårdsråd tycker inte att det är en bra trafiklösning att sätta in rondeller i motorvägen
Saltsjöbadsleden för att ansluta Skönviksvägen till motorvägarna, ett resultat av planerna på att
ta bort Nacka trafikplats. Den som iakttar den färdiga lösningen kommer att ha skäl att tycka att
detta är en konstig lösning, man måste ha planerat fel från början. Bilister kan uppfatta att de kör
på en motorväg och närma sig denna rondell och droppen som placeras i Saltsjöbadsleden med
för hög fart.

Naturen

Som vi tidigare framfört är området en flitigt utnyttjad närskog med viktig biologisk mångfald.
Anläggningar här skulle försvåra möjligheten att komma upp på Sicklaberget, Nackas näst
högsta berg, beläget i Nyckelvikens naturreservat.

Ärendets bedömning

Vi anser att det vid bedömningen av detta ärende måste full hänsyn tas till de synpunkter som
framkommit under planprocessen. Vi bilägger våra svar och dessutom samrådsredogörelsen från
samrådsskedet. Vidare måste de synpunkter som kom in under granskningsskedet sammanställas
och beaktas i detta ärende, troligen har ett sådant granskningsutlåtande förberetts på
kommunen men ännu inte publicerats på webben.

Bilagor:

skonviksvagen.pdf   Vårt svar på samråd för detaljplan Skönviksvägens
verksamhetsområde
skonviksv_gransk.pdf   Vårt svar på granskning av detaljplan Skönviksvägens
verksamhetsområde
Samråderedogörelse.pdf   Sammanfattning av alla svar på samrådet

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

Detta yttrande finns även som http://www.nackamiljo.se/skonviksvagenskvaltan.pdf
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