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Yttrande över detaljplan för Henriksdalsbacken 
Nacka kommun, KFKS 2019/416 
Jag vill att exploateringen av naturmarken öster om Henriksdalsbacken i Trolldalen (bostäder, 
hundrastgård, förskolegård, konstgjorda stigar & annat) stryks av följande anledningar: 

1. Negativa konsekvenser för naturen & biologiska mångfalden 
Skogsstyrelsens & Nackas inventeringar visar Trolldalens höga naturvärden med 150 naturvärdesträd, 6 röd-
listade fåglar, 6 fridlysta arter, 13 rödlistade arter & 19 signalarter. Skogen är också en spridningskorridor. 

2. Negativa konsekvenser på miljö och klimat 
Nacka skövlar c:a 17,7 ha skog inom projektet och övriga detaljplaner runt Svindersviken. Träden är en 
naturlig kolsänka som motverkar klimatförändringen men också tar hand om luftföroreningar, buller, 
dagvatten och kyler ner omgivningen under varma somrar. 

3. Negativa konsekvenser på rekreationsvärden och hälsa 
Trolldalen används året runt till rekreation: naturvandringar, orientering, promenader, hundrastning, jogging, 
grillning, hemester under pandemin etc. Kvarvarande ytan efter exploateringen är mindre, ger inte längre en 
riktig skogskänsla och består mest av ett klippor och branter. 

4. Negativa konsekvenser på kulturmiljön 

Henriksdalsberget är välsynligt från stora delar av Stockholm och Nacka. Området ingår i riksintresset för 
kulturmiljövården (AB 51, 58). 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 samt barnfamiljer för utflykter och lek. När allt är klart kommer upplevelsen av att 
vara långt inne i skogen att minska då nya bebyggelsen blir synlig inne i skogen. Barnen hänvisas istället till 
brantare, klippigare och skuggade terrängen. Även säkra skolvägen via gångtunnlar försvinner. 

6. Negativa konsekvenser på trafikflödet 

Bebyggelsen leder till ökad trafik på Kvarnholmsvägen, i Henriksdalsbacken och på Henriksdalsringen som 
förorsakar trafikstockningar, förseningar, buller, luftföroreningar, osäkra skolvägar etc.  Minskningen av 
torget på Henrikdalsberget kommer skapa problem för stombussen 53, buss 55 och 469, leveranser till ICA 
och kundparkering framför ICA. 
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