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Nacka kommun  
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
Planenheten, KFKS 2015/372-214 
131 81 Nacka 

registrator.plan@nacka.se 
 
 
 
Samrådsyttrande, detaljplan för Sydvästra Plania 
 
 
Nacka Miljövårdsråd har tagit del av planhandlingarna som finns utställda på 
samråd av Nacka Kommun t o m 18 maj på: 
http://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-
projekt-pa-namn/planiaomradet-sickla/sydvastra-plania/#panel-startpage 

Vi vill lämna följande synpunkter: 

• Dålig framförhållning och hushållande av kommunens finanser att riva en 
nybyggd gymnastikhall samt skolrestaurang 

• Man bör utreda ett alternativt förslag med bibehållen areal för skola/idrott,  
t ex med  två bostadskvarter istället för fyra 

• Trafiksituationen med utfarter på Planiavägen och Järlaleden bör utredas 
närmre 

• KKV-huset har ett arkitekturhistoriskt värde och är en viktig del i områdets 
mångfald och identitet 

• Bostadskvarteren i planförslaget har gårdar i skugga i mestadels slutna 
kvarter 

• Kan planförslaget kompletteras med krav på solpaneler? Vad gäller för 
laddmöjlighet för elbilar? 

• Bra att planförslaget innehåller fullstor idrottshall samt en 7-manna 
fotbollsplan 
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Vi motiverar dessa synpunkter enligt nedan: 
 
Nacka Miljövårdsråd är positivt till att Sickla skola byggs ut för att kunna ta emot 
ett ökande antal elever samt att skolan upprustas. Vi är dock kritiska till att ytorna 
för utevistelse och lek blir minskas samtidigt som elevantalet ökas. Man bör ta 
fram ett alternativ förslag med åtminstone bibehållen areal för skola och idrott.  

Det är beklagligt att lokaler som skolrestaurangen och den nybyggda 
gymnastikhallen rivs. Finns det någon alternativ lokalisering av gymnastikhallen i 
Nacka Kommun utredd? Vi hoppas på bättre framförhållning av Nacka Kommun 
när Nacka Stad nu planeras. Det är viktigt vid stadsplanering att från början 
avsätta tillräcklig areal och planera bebyggelse för framtidens behov av t ex skola, 
förskola, idrottsplatser och föreningslokaler.  
 
Trafiklösningen för de boende och för hämtning/lämning till skol- och 
idrottsområdet måste utredas noggrant. Vi ser en uppenbar risk för långa köer på 
Järlaleden och Ältavägen vid tider för avfärd/hemkomst från arbeten samt vid 
hämtning/lämning till skola, förskola och idrottsaktiviteter på den nya lokalgatan. 
Den trafikanalys som gjorts studerar mest hur den ökade trafikmängden slår på 
den befintliga korsningen Planiavägen/Järlaleden. Resultatet av den analysen visar 
också att den existerande rondellen inte klarar framtidens trafikmängd, utan måste 
göras om till en signalreglerad korsning för att inte trafiken ska stoppas upp och 
köerna växa okontrollerat. Dock tycks inte problematiken med bilar som ska köa 
in på lokalgatan för att hämta/lämna på skola/idrottsplats finnas med i 
trafikanalysens modellering? Kan detta ge upphov till ytterligare köer? 
Vid köer uppstår inte bara förseningar för bilister i närområdet och omgivande 
områden utan potentiellt också en farlig trafiksituation för elever och 
idrottsutövande i området. Risken är att föräldrar boende utanför området kommer 
att stanna i kön på Järlaleden eller Planiavägen för att lämna av eller hämta upp 
barn till skolan/idrotten. 

KKV-huset har ett arkitekturhistoriskt värde och är en viktig del i områdets 
mångfald och identitet. Detta värde måste utredas närmre. 

Då Nackas bilpark ställs om till elbilar bör garagen förses med laddmöjlighet för 
flertalet system för elbilar. Även krav på solpaneler bör utredas. 

Planen bör kompletteras med detaljerade solstudier. Innegårdar utan solinsläpp 
bör undvikas. Innergårdarna kommer då inte blir trevliga att vistas på och odling 
försvåras. Kan detta inte säkerställas bör våningshöjden minskas. 

Kan kraven på dagvattenlösningar enligt dagvattenutredningen formuleras på 
plankartan, så de blir bindande? Hur sker mätning/uppföljning av t ex kväve och 
fosforhalter? 

  

mailto:Jan@Aman.se


   

 

 

NackaMiljövårdsråd  
www.nackamiljo.se 
c/o Jan Åman  
Plommongatan 9  
138 31 Älta 

 

 

 
Telefon:   
08-773 3283  
E-mail:  
Jan@Aman.se 

 

 

  
  

 

 

 

 

3 

Enligt muntlig uppgift på samrådsmötet innehåller förslaget en fullstor idrottshall 
samt en 7-manna fotbollsplan. Detta är mycket positivt för särskilt unga 
fotbollsspelare, handbollsspelare och innebandyspelare i Nacka som i dag har 
skriande brist på planer och hallar för sin idrott. 
 
 
För Nacka Miljövårdsråd 

 

 

Jan Åman, ordförande 

 

 
Detta remissvar ligger på webben: http://www.nackamiljo.se/sydvastraplania.pdf 
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