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Yttrande över detaljplan för Henriksdalsbacken, Nacka kommun, KFKS 2019/416 

Jag vill att exploateringen 
av naturmarken öster om 
Henriksdalsbacken i Troll-
dalen (kvarter 1, 2 & 3 
samt hundrastgård, för-
skolegård, konstgjorda 
stigar & annat) stryks av 
följande anledningar: 

1. Negativa konsekvenser 
för naturen 
Skogsstyrelsens & Nackas natur-
inventeringar intygar höga 
naturvärden (näst högsta 
naturklassningen) som beror på: 

 150 naturvärdesträd 
(jätteträd, mycket gamla träd & grova hålträd) som många arter är beroende av. 30–40 av dessa kommer skövlas. 
Ytterligare 30–40 träd antagligen inom kommande etapp 2 och 3. 

 6 rödlistade fåglar (björktrast, grönfink, gråkråka, stare, svartvit flugsnappare, tornseglare), den i Skogsvårdslagen 
prioriterade skogsduvan och 3 arter med minskade bevarandetrend (bergfink, gråsparv, rödstjärt) häckar här. Ytterligare 
19 fågelarter, bl.a. rödlistade fiskmås och mindre hackspett har observerats här. 

 6 fridlysta arter: Blåsippa, liljekonvalj, kopparödla, nordfladdermus, dvärgpipistrell och större dvärgfladdermus. 
 13 rödlistade arter: Tallticka, ekticka, rutskinn, oxtungsvamp, kantdyna, svartöra, axveronika, slåtterfibbla, vippärt, 

guldlocksmossa, reliktbock, matt blombagge och nordfladdermus. 
 19 arter som enligt Skogsstyrelsen signalerar höga naturvärden: Björksplintborre, jättesvampmal, blompraktbagge, 

myskbock, storblodbi, barkticka, blodticka, rostticka, rävticka, hasselticka, grovticka, spröd vaxskivling, blomkåls-
svamp, mandelriska, lundbräsma, lundelm, svart trolldruva, tjärblomster och vätteros. 

 Trolldalen är en spridningskorridor för ädellöv och barrskog. Den ligger bara 700 - 1000 m ifrån Nackareservatet, 
Djurgården och Ryssbergen. Exploateringen kan leda till att även dessa skyddade naturområden påverkas. 

Kommunen konstaterar i planbeskrivningen att ”ett genomförande (…) kommer att medföra en påtaglig negativ påverkan 
på naturmiljön” (sid 13), att ”minskningen av skogsområdet (…) innebär en förlust för biologisk mångfald” (sid 18) och att 
planen ihop med övriga på västra Sicklaön leder till ”negativa konsekvenser för spridningssambanden” (sid 18). Flera 
fladdermusarter från inventeringen 2017/18 i intilliggande Ryssbergen kunde redan 2019/20 inte längre hittas. 

Insekt-, kräldjurs- och fladdermusinventeringar samt artskyddsutredning för fågel har inte gjorts trots att fynden i Art-
portalen borde ha föranlett det. Genomförda naturvärdesinventeringen hade ambitionsnivån medel varför runt 50 % av 
naturvårdsarterna missades i den men rapporterades i stället in av boende. Så Trolldalen har kanske ännu högre naturklass. 

Fördubblingen av befolkningen till 18,560 invånare i de fem närmaste bostadsområdena till 2040 med behov av rekreations-
ytor och att göra skogen till förskolegård för c:a 100 barn kommer slita på markvegetationen och förhindra återväxt. 
Naturen kommer beskuggas av de nya byggnaderna. Tillgången till markvatten kan försämras. 

2. Negativa konsekvenser på miljö och klimat 
Nacka skövlar c:a 17,7 ha skog (upp till 9,000 träd) inom projektet och övriga detaljplaner runt Svindersviken. Träden 

 är en naturlig kolsänka. Skövlingen accelererar klimatförändringen och strider mot klimatmål på kommunal och 
överkommunal nivå. Kommunen medger i planbeskrivningen att utsläppen av växthusgaser kommer öka (sid 61). 

 fångar upp luftföroreningar från närliggande Värmdöleden och Kvarnholmsvägen. I planprogrammet för Henriksdal 
säger kommunen att ”troligtvis binder vegetationen (…) en del av partiklarna i luften” (sid 68). 

 tar upp dagvatten. Men genom att naturytor förseglas med bebyggelse och asfalt kan exploateringen leda till att 
Finnboda översvämmas vid kraftiga skyfall (sid 47).  



 hjälper till att kyla ner Henriksdal, Henriksborg och Finnboda under klimatförändringens allt varmare somrar. 

3. Negativa konsekvenser på rekreationsvärden och hälsa 
De många stigarna, visar att Trolldalen används året runt för rekreation av folk i alla åldrar: 

 Konstantin Irina, Naturskyddsföreningen och Hembygdsföreningen håller här upp till 6 naturvandringar / år. 
 Järla Orientering har ett flertal gånger inkluderat skogen i sina kartor inom initiativet Friska Nacka. 
 Boende använder skogen för promenader, hundrastning, fotografi, geocaching, jogging och bärsamling. 
 Familjer och andra sällskap kommer hit spontant för att njuta av utsikten, sola, grilla, dricka öl och hemestra. 
 Under pandemin har fler upptäckt skogen för att komma bort från hemmakontoret, för jobbsamtal och walk & talks. 

Under byggtiden (2024–2031) kommer Trolldalen att tappa rekreationsvärden pga avspärrningar av säkerhetsskäl och 
buller från transporter, ”stora sprängningar” (sid 63), borrningar m.m. Boende på Henriksdalsringen har redan en lång 
historia av störningar från utvidgningen av Henriksdals reningsverk fram till 2029. Därtill kommer Nya Östbergatunneln 
(2022–2026) och etapp 2 och 3 i planprogrammet för Henriksdal. 

Efter byggtiden minskar rekreationsvärdena permanent: Skogsdelen som är mest använt och ligger närmast bostäderna 
försvinner. Kvarvarande ytan är mindre, ger inte längre en riktig skogskänsla och består mest av ett klippigt kröne och 
branter. Henriksdalsringen 1-7 samt 103-113, Henriksborg, Finnbodaberget och Alphyddan tappar delvis sin gröna utsikt. 

4. Negativa konsekvenser på kulturmiljön 
Henriksdalsberget är välsynligt från stora delar av Stockholm och Nacka. Området ingår i riksintresset för kulturmiljö-
vården (AB 51, 58) där man ska kunna läsa ut den sprickdalsbetonade skärgårdsterrängen och de forna industrimiljöerna. 
Vyn från Inloppet, Djurgården eller Svindersviks gård kommer att förändras: Skogen byts ut mot bebyggelse som är högre 
än Trolldalens trädtoppar. Henriksdalsringen döljs från visst håll av nya bebyggelsen. 

5. Negativa konsekvenser för barn 
Skogen besöks nästan dagligen av pedagoger och elever från Vilans skola och förskola, Finnboda förskola och Henriksdals 
förskola för att träna lagarbete, lösa problem på ett lekfullt sätt och lära känna naturen. Ibland kommer pedagoger & elever 
ända hit från Södermalm för att få motion, frisk luft och solljus. Barnfamiljer i Henriksdal, Saltsjöqvarn, Finnboda & 
Kvarnholmen tar sig hit för picknick, grillning och lek utan att behöva planera långt i förväg, ta bilen / bussen eller slösa tid. 

Antalet barn i området kommer enligt kommunen att öka med 270 % från 1,520 år 2020 till 4,114 barn år 2040. Dessutom 
kommer skolgården för framtida Vilans skola & förskola inkl. Finnboda förskola vara mindre än 10 kvm / barn enligt plan-
programmet för Henriksdal. Det låter som behovet av skogen på gångavstånd snarare ökar än minskar. 

Under byggtiden (2024–2031) kommer skogen att vara olämplig för barn på grund av avspärrningar och bullrig miljö. 
Kvarter 1 och 2 i detaljplanen förbrukar dessutom den delen av skogen som används mest av förskolorna. När allt är klart 
kommer ”upplevelsen av att vara långt in i skogen (…) att minska”, då nya bebyggelsen blir synlig inne i skogen, säger 
planbeskrivningen (sid 21). Barnen hänvisas då till brantare, klippigare och skuggade terrängen. 

Säkra skolvägen i tunnlar från Henriksdalsringen till Vilans skola försvinner. Barnen tvingas korsa Henriksdalsbacken. 

6. Negativa konsekvenser på trafikflödet 
Befolkningsökningen till 18,559 personer år 2040 i de fem närmaste bostadsområdena, att dessa inte kommer trafikför-
sörjas av framtida t-banan, 2000 nya arbetsplatser i Henriksdal och på Kvarnholmen etc. leder till att trafiken på Kvarn-
holmsvägen ökar från 9,500 fordon /dag år 2012 till 24,000 fordon /dag år 2030. Trafiken i Henriksdalsbacken ökar med c:a 
1,100 fordon /dag och på Henriksdalsringen med 10 %. Trafikstockningarna märks redan nu när bilkön sträcker sig ibland 
från Finnboda till Värmdövägen. Buss 53, 402 och 469 försenas. Torget på Henriksdalsringen blir också mindre.  

7. Skriv egna idéer & synpunkter (kolla även vastrasicklao.se/trolldalen för information & inspiration) 
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Din fullständiga adress:............................................................................................................................................ 


