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Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Volten
Både Geosigmas markundersökning och ProNaturas naturvärdesinventering omfattar bara
området söder om den nu rivna kraftledningen, detta rimligen för att de undersökt av
kommunen anvidast område. Närmare hälften av detaljplaneområdet ligger emelletid norr om
den gräns där dessa inventeringar genomförts, förskolan och flera av radhusen är planerade
att byggas utanför det undersökta området.

För delar av området har man över torvmark först anlagt en hushållstipp med med osorterat
avfall (50- och 60-tal) och senare från slutet av 60-talet till mitten av 70-talet fyllt på med
schaktmassor. Nu kommer man att göra ytterligare utfyllnader för denna bebyggelse.

Delar av området har skredrisk enligt dokumenten. Det kan befaras att bebyggelsen, både
bostäderna och förskolan, placerade ovanpå mjuka jordlager i en brant nordsluttning råka ut
för ett jordskred. Speciellt har marken där förskolan skall placeras inte markundersökts enligt
Geosigmas dokomentation. Risken för skred ökar med den globala uppvärmingen som
medför att mycket omfattande regn som nu bara förväntas en gång på hundra eller tusen år
inträffar betydligt oftare. Skulle ett jordskred inträffa kan det väntas bli mycket dyrt för
kommunen.

Flertalet bostäder planeras i en tämligen brant ravin norr om Valövägen vilket inte är lätt att
se från förslagets dokument. Hur ska problemen med de stora höjskillnaderna och branta
vägarna lösas? Vägarna ner mot bostäderna blir branta. Vid svår halka eller mycket snö kan
det bli svårt att över huvud taget ta sig upp från bostadsområdet, både med fordon och till



fots. Ingen alternativ väg finns för fordon.

Orminge är planerat så att den naturliga vägen från bostad till centrum, skola och
busshållplats undviker bilvägar med undatag för gångfartsgator närmast bostäder.
Föreliggande plan utgör ett tydligt undantag från denna princip. Gångtrafiken leds upp på
Valövägen och Ormingeringen i biltrafikens plan. Den enda gångtunnlarna mot resten av
Orminge, under Ormingeringen vid Skarpövägen och söder om Valövägen, innebär så stora
backar och omvägar att den naturliga vägen ofta blir att korsa Valövägen eller Ormingeringen
eller båda i planet. En dålig trafiklösning både för boende, särskilt för skolbarn från
Voltenområdet på väg till skolor i Orminge och för förskolans elever från övriga Orminge.

Naturvärdesinventering är ju bara utförd för halva planområdet. Det framgår ändå
bebyggelsen skulle skövla en hällmarkstallskog av stort naturvärde. Man riskerar att förstöra
områden där rödhakar, ärtsångare, koltrastar, tagoxar och blåmesar kan häcka.

Den bild av förskolan med lekområden som förekommer på sidan 15 i
Gestaltningsprogrammet och på nacka.se/volten visar området belyst av en sol som står högt
på himlen i norr. Detta är en total omöjlighet på våra breddgrader, bilden avser väl att dölja
det faktum att större delen av lekområdet ligger i skugga hela förmiddagen och en god bit in
på eftermiddagen vår och höst. Bilden måste anses som bedräglig.

Slutsats: Nacka Miljövårdsråd anser inte att denna plats är lämplig för bebyggelse,
området bör istället ingå i ett naturreservat. Vidare är platsen olämplig med tanke på
de branta sluttningarna och risken för jordskred.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

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