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Skrivelse från sakägare och andra berörda om anmälan om stenkross på 
Gungviksberget i ärende dnr M18-1442, februari 2019 

 

 

     
    Bild på det planerade området för stenkrossen 

 

 

 

 

 

Inges av följande berörda sakägare:  

 

1. Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening, Ringparken, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 328:1, 

Eva Nisser, ordförande 

2. Patrik och Christian Smith, Strandpromenaden 2, 131 50 Saltsjö-Duvnäs ,Sicklaön 338:6 

3. Sofia och Nils Forsberg, Strandpromenaden 3, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 333:6 

4. Bettina Sabatini och Pontus Lesse, Strandpromenaden 4, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Prästgården, 

Sicklaön 338:5 

5. Héléne och Carl-Axel Rundquist, Strandpromenaden 5, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 

333:5 

6. Republiken Kenya, Kenya house, Joe och Betty Sang, Strandpromenaden 6, 131 50 Saltsjö-

Duvnäs, Sicklaön 338:2 

7. Birgitta och Ola Strömberg, Strandpromenaden 7, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 334:8  

8. Oma, Claes och Daniel Langenius, Jacob och Victor Jonsson, Strandpromenaden 8A, 131 50 

Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 338:8 

9. Hans Westberg, Strandpromenaden 8B, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 338:7 

10. Mari och Thomas Eldered, Strandpromenaden 9, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 334:3 
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11. Merike Gardner Svärd och Emil Svärd, Strandpromenaden 10, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 337:4 

12. Agneta Åkerfeldt Agnestig, Strandpromenaden 11, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 334:5 

13. Birgitta och Tommy Sjöstrand, Strandpromenaden 12A, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 

337:3 

14. Helena och Johan Nordström, Strandpromenaden 14, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 337:1 

15. Marie Gripenlöf och Johan Karlberg, Strandpromenaden 25A, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 336:31 

16. Evy och Sven Jacobson, Strandpromenaden 25B, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:30 

17. Nilla Pråhl Lundin och Jan Lundin, Strandpromenaden 25C, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 

336:29 

18. Camilla Wirseen och Anders Wilhelmson, Strandpromenaden 25D, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 336:28 

19. Agneta Sidenmark och Stefan Lundström, Strandpromenaden 25E, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 336:27 

20. Anna Aro Ring, Strandpromenaden 25G, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:25 

21. Anna och Göran Undén, Strandpromenaden 53, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:46 

22. Åsa Norman Oscarsson och Anders Oscarsson, Duvnäs udde 2, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 258:21 

23. Jenny och Johan Tidstrand, Duvnäs udde 4, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 

24. Gunilla och Johan Silvander, Duvnäs udde 15, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 258:8 
25. Lars Eriksson, Duvnäs udde 17, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 258:9 

26. Susanne Hellström Arbinge och Christian Arbinge, Duvnäs udde 19, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 258:11 

27. Ingrid Nydahl Kindvall och Per Nydahl, Duvnäs udde 21, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 

258:12 

28. Maria, David, Alexander, Vincent, Pascal och Teodor Lefevre och Amanda, Axel och Alice 

Tidstrand, Duvnäs udde 23, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 258:13 

29. Anna Maria Eiderbrant Uhrström och Fredrik Uhrström, Kristinavägen 1, 131 50 Saltsjö-

Duvnäs, Sicklaön 334:7 

30. Cecilia och Fredrik Wikner, Kristinavägen 2, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:24 

31. Ingegerd Westlander, Kristinavägen 4, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:23 

32. Ann och Ricard Miedel, Kristinavägen 6, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:22 

33. Monica och Ernst von Olnhausen, Kristinavägen 8, Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 336:21 

34. Terése och Kjell Eldered, Kvarnbacken 10, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 333:4 

35. Anna Löfgren, Skepparbacken 2A, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 333:9 

36. Annika och Olof Faxander, Sjöbacken 1, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 331:7, 331:8 
37. Maie och Lembit Vaks, Saltsjöbadsvägen 28, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 339:7 

38. Sandra och Lars Isberg, Saltsjöbadsvägen 30, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 338:9 

39. Siri och Kenneth Lewis, David Melin, Sandra Atler, samt BRF Duvnäsviken, 

Saltsjöbadsvägen 32, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Sicklaön 339:6 

40. Sanna Olofsson och Andreas Broneius, Saltsjöbadsvägen 65B, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Sicklaön 331:9 

41. Lisbeth och Dan Grapengiesser, Saltsjöbadsvägen 67, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:7 

42. Ulla och Kjell Jansson, Saltsjöbadsvägen 69, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:9 

43. Monir och Sara Kalgoum, Saltsjöbadsvägen 71, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:10 

44. Marie Wickman Chantereau, Saltsjöbadsvägen 73A, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:11 

45. Pirkko och Johann Haberl, Saltsjöbadsvägen 73B, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:43 

46. Maria och Jens Fjellner, Saltsjöbadsvägen 75, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:13 

47. Mats Mitsell, Morgonvägen 1, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:45 

48. Anna och Joakim Skarborg, Morgonvägen 2, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:17 

49. Nina Uggowitzer, Morgonvägen 4, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:39 

50. Torbjörn Kämpe, Morgonvägen 6, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 25:40 

51. Myrna och Ivar Gjärdman, Morgonvägen 3 och 8, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:14 och 

25:16 
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52. Lars Telander och Agneta Lundin, Morgonvägen 10, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:35  

53. Marianne Gustafsson, Morgonvägen 12, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:37 

54. Maria och André Mazy, Morgonvägen 14, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:34  

55. Rolf och Herbert Carrick, Morgonvägen 20, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Erstavik 25:6 

56. Birgitta Uhrström och Jonas Hornfelt, Östervik 2, 133 49 Saltsjöbaden, Erstavik 25:18 

57. Karin och Claes Ragnarsson, Östervik 5, 133 49 Saltsjöbaden, Erstavik 25:21 

58. ABC Seglarskola & Båtskola, Per Roald, Saltsjöbadsvägen 77, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, 

Erstavik 25:15 

59. Compass sportryttarklubb, Erstavik 25:1 

60. Richard Brandhildh, Långrevsgatan 55, 133 43 Saltsjöbaden, Erstavik 26:483 

61. Bo Jakobsson, Långrevsgatan 53, 133 43 Saltsjöbaden, Erstavik 26:490 

62. Elisabet Ohlin, Långrevsgatan 74, 133 43 Saltsjöbaden, Erstavik 26:485 

63. Kristina Hector, Långrevsgatan 76, 133 43 Saltsjöbaden, Erstavik 26:484 

64. Karin Hansson/Anders Flyberg, Långrevsgatan 70, 13343 Saltsjöbaden, Erstavik 26:487 

65. Hans-Henrik Rönnow, Långrevsgatan 80, 133 43 Saltsjöbaden, Erstavik 26:482 

66. Åsa Ragnar Eriksson och Janne Eriksson, Erstavik 26:73 

 

Inges av följande föreningar: 

1. Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägareförening, Ringparken, 131 50 Saltsjö-Duvnäs, Eva Nisser, 

ordförande 

2. Vita raden ek. för., Johan Karlberg, ordförande 

3. Röda radens ek. för., Marianne Bork Aaro, ordförande 

4. Nätverket Hela Nacka, Eva Nisser, talesperson 

5. Fannydalsplatåns samfällighetsförening, Catherine Eriksson, ordförande 

6. Saltsjöbadens Hembygdsförening, Birgitta Thelander, ordförande 

7. Saltsjöbadens Villaägareförening, Anders Karlström, ordförande 

8. Naturskyddsföreningen Saltsjöbaden, Gudrun Hubendick, ordförande 

9. Fiskarhöjdens samfällighetsförening, Rickard Bylund, ordförande 

10. Storängens Egnahemsförening, Ingvar Wikström, ordförande 

11. Storängstraktens Villaägareförening, Marianne Rennerfelt Sjunnesson, ordförande 

12. Ektorps Villaförening, Carin Ringmar, ordförande 

13. Nacka Miljövårdsråd, Jan Åman, ordförande 

14. HSB Brf Bostaden 625 i Nacka, Åsa Mitsell, ordförande  

15. Naturskyddsföreningen Nacka, Ronny Fors, ordförande 

16. Hästhagens villaägareförening, Marika Riesz-Hernelius, ordförande  

17. Övre Järlasjöns villaägareförening, Charlotte Säll, ordförande  

18. Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö, Susanne Sjöblom, ordförande 
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Segelklubben Måsungens verksamhet på Duvnäsviken 

Sammanfattning 
 

• Strider mot platsvalsprincipen i miljöbalken  

• Ältabeslutet – krav enligt den kommunala likställighetsprincipen 

• Bristande transparens 

• Bullernivåer verksamhetsområdet, genomsnitt (natt): 102, 106 och 119 dBA, maxnivåer (natt): 

108, 117 och 129 dBA – gränsvärden överskrids vid bostäder 

• I strid mot riksintressen 

• Strider mot miljökvalitetsnormen för Skurusundet – Skanska räknar fel på kväve 

• Damning – en folkhälsorisk för skyddslösa barn och unga 

• Art- och biotopskyddsutredning saknas 

• Undersökning enligt kulturmiljölagen saknas 

• Utsläpp av växthusgaser och transport – glädjekalkyler med låg trovärdighet 

• Detaljplaneläggning krävs 

• Hantering av avfall tillståndspliktig och kan inte hanteras i ett anmälningsärende 

• I strid med översiktsplanen antagen 2018 

• Samråd enligt väglagen (1971:948) 14 b § ej utfört 

• Konsekvensutredning av transporterna saknas 

• Ingen seriös undersökning av alternativ 

Inledning  
Skanska Industrial Solutions AB (Skanska) har anmält att de planerar att etablera en stenkross på 

toppen av det skogsbeklädda berget invid Duvnäsviken, mellan bostadsområdena Saltsjö-Duvnäs och 

Fisksätra. Verksamheten kommer enligt anmälan att pågå dygnet runt årets alla dagar i 10 år. 

Naturmarken ska avverkas och plansprängas. Skanska beräknar att hanteringen av 600 000 ton 

stenmassor per år kommer att innebära att ca 180 tunga fordon ska trafikera området varje dag. Enligt 



5 

Skanskas egen bullerutredning kommer ljudnivån från verksamheten nattetid i genomsnitt motsvara 

ljudet av en rockkonsert (110-120 dBA), och de maximala nivåerna kommer att överskrida 

smärtgränsen. Skanska har uppgivit att de även planerar att starta annan industriell tillverkning på 

berget. 

 

Lokaliseringen av stenkrossen är djupt olämplig av flera skäl. Placeringen på ett berg invid vatten 

innebär att ljud från krossen kommer att spridas över mycket stora områden och inte kommer att gå att 

dämpa på plats genom att – som Skanska föreslår – ställa upp containrar på området. Ljudet kommer 

att helt förändra tillvaron i flera omkringliggande bostadsområden såsom Fiskarhöjden, Sågtorp, 

Östervik, Saltsjö-Duvnäs, Fisksätra, Tollare och Lännersta med ett plågsamt och hälsoskadligt buller 

utan möjlighet till vila. Människor har bosatt sig här för att söka en lugn miljö till sig själva och sina 

barn. Hårt drabbade av buller, skadligt stendamm och utsläpp från tunga lastbilstransporter blir barnen 

på förskolan Krabban i Fiskarhöjden. 

 

Området som ska tas i anspråk för stenkrossen är till största delen jungfrulig mark omgiven av 

lövskogslundar och ädellövträd som är utpekade som nyckelbiotoper. Även den naturliga skogsbäcken 

som rinner rakt igenom den planerade krossen är utpekad som nyckelbiotop. Intill området ligger en 

av Nackas få ridanläggningar med många barn och ungdomar i sin verksamhet. Delar av verksamheten 

planeras att bedrivas på mark som är planerad för natur och större rekreationsområde i kommunens 

översiktsplan. Vi noterar att verksamheten inte heller är förenlig med de krav som ställs i EU:s 

vattendirektiv eftersom den ökar kvävebelastningen i Skurusundet. 

 

Det är kommunens uppgift att göra strategiska överväganden så att mark- och vattenområden används 

för de ändamål som områdena är mest lämpade för och som leder till en från allmän synpunkt god 

hushållning. En stenkross ska lokaliseras till en plats som redan är exploaterad och ianspråktagen för 

industriell verksamhet, och som är belägen så att den inte stör bebyggelse och naturvärden med buller, 

damning, kväveläckage och förorening av marken. Om det är kommunen som prövar verksamheten 

borde den med stöd av bl.a. 2 kap 6 § miljöbalken kräva att Skanska visar att de har valt en plats för 

stenkrossen som uppnår ändamålet med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Vi anser också att den planerade etableringen av en stenkross, byggandet av nya vägar och annan 

industriell tillverkning borde föregås av en detaljplaneläggning av området, med de överväganden och 

medborgarinflytande som en sådan innebär. 

 

En lokaliseringsbedömning är inte begränsad till en viss kommun. Det kan inte vara ett självändamål 

att placera krossen inom kommunen om det finns möjlighet att finna industriområden på andra platser 

i regionen. Om man vill minimera klimatpåverkan och inte utnyttja det överbelastade trafiksystemet i 

Nacka är vattentransport ett utmärkt sätt att transportera stenmassorna till en lämplig krossplats inom 

ett industriområde där buller och förorening av marken utgör ett mindre problem. Det finns även 

alternativa områden att undersöka närmare såsom (se mer under Alternativa lokaliseringar):  

 

• Skanskamark i Nacka som är avsedd för bostadsbebyggelse, 

• Skanskas stenkross i Farsta, Perstorpsvägen 150,  

• Skrubbatriangeln, som ligger på samma avstånd från tunnelbane- och stadsbygget som Gungviken,   

     men som redan är ett industriområde, eller 

• Kils verksamhetsområde. 

 

Tillsammans med den planerade utbyggnaden av stenkrossen i Kovik skapas en överkapacitet för 

stenkrossverksamhet inom Nacka. Vi har erfarit att stenen från Katarinaberget och de delar av 

tunnelbanan som ligger inom Stockholms kommun eventuellt kommer att krossas i Nackas krossar. 

Sten kommer således att transporteras in i Nacka för att krossas med stora olägenheter för människor 

och miljö. 

 

Den här typen av verksamhet tränger ut natur- och kulturvärden, friluftsliv och ridverksamhet långt 

utanför verksamhetsområdet p.g.a. buller, damning och visuell påverkan. Anläggningen kommer att 
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förstöra den sammanhängande kulturmiljön runt Duvnäsviken och bryta den skogsbeklädda bergskärm 

som ger viken just den skärgårdskänsla som kommunen lyfter fram som ett signum för Nacka. 

 

Enligt Skanskas anmälan är skälet till den valda platsen att kortare transporter ger mindre 

koldioxidutsläpp. Sanningen är att korta transporter är viktiga för stenkrossverksamhetens lönsamhet.  

Privata företags lönsamhet är inte en angelägenhet för kommunen. Kommunen utgörs av människor 

som bor och ska få sin vila där, och dess enda existensberättigande är att tjäna kommuninvånarna.  

 

Vi förstår att bolaget vill hålla nere kostnaderna med tanke på att bolaget redovisade negativt resultat 

vid den senaste årsredovisningen och är föremål för 36 betalningsanmärkningar och andra 

anmärkningar enligt en färsk kreditupplysning från UC. Bolaget har också varit föremål för flera 

miljösanktionsavgifter i tillsynsärenden från olika kommuner. Det är förbluffande att kommunen vill 

bjuda in ett sådant företag att förstöra kommunens invånares boendemiljö! 

 

Kortare transporter är naturligtvis inte ett heller skäl som innebär att en miljöfarlig verksamhet kan 

placeras var som helst. Vi har erfarit att ett skäl till att Skanska och Nacka kommuns politiker har 

samsyn i detta platsval är att det är brist på lastbilar och chaufförer om man ska bygga stad i det 

uppdrivna tempo som politikerna föresatt sig. Priset för politikernas visioner och dåliga planering blir 

högt för både kommuninvånare och den krympande resursen av naturmiljö.  

 

Varför har inte ansvariga politiker och verksamhetsutövare för Katarinaberget, tunnelbanebygget och 

Nacka bygger stad-projektet för länge sedan initierat exempelvis en ny mottagningshamn för pråmar i 

Saltsjön som skulle kunna ta emot stenkross från alla dessa vattennära verksamheter? 

 

Vi konstaterar att Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd i oktober 2014 beslutade att förbjuda en 

stenkrossverksamhet i Älta – där kommunstyrelsens ordförande är bosatt – där stenkrossverksamheten 

enbart skulle pågå i 3-6 veckor om året till skillnad från året om, dygnet om som i Gungviken. 

Verksamheten i Älta förbjöds med hänvisning till felaktig lokalisering och att en verksamhet inte får 

bedrivas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt 

försämrade eller miljön försämras avsevärt. I detta fall sänkte man även riktvärdena med 5 dBA till 

följd av att stenkrosseri leder till särskilt störande impuls- och slagljud. Det skulle strida mot den 

kommunala likställighetsprincipen om nämnden gjorde skillnad mellan ältabor och boende i Saltsjö-

Duvnäs, Fiskarhöjden, Sågtorp, Drevinge, Fisksätra, Tollare och Lännersta. 

 

Som Mats Gerdau gick ut i medierna och sade då: Nacka ska vara en grön och attraktiv kommun och 

vi vill bevara våra lugna och gröna boendemiljöer. Stenkrossar behövs, men de måste lokaliseras till 

platser som inte stör kringboende! 

 

Nedan utvecklar vi vår syn på den anmälda verksamheten. 

 

Platsvalsprincipen och grunder för att förbjuda verksamheten 
Av 2 kap 1 § miljöbalken följer att när en myndighet bedriver tillsyn enligt balken är det den som 

avser att bedriva en verksamhet som är skyldig att visa att de förpliktelser som följer av de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap MB iakttas. Hänsynsreglerna i kapitlet är bindande och kan därför direkt 

läggas till grund för tillsynsmyndigheternas beslut om förelägganden och förbud m.m. 

 

Av lokaliseringsregeln i 2:6 MB följer att för en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller 

vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig för att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Någon ytterligare bestämmelse än 

platsvalsregeln i 2:6 MB behövs alltså inte för att förbjuda en verksamhet som inte har lokaliserats till 

den minst störande platsen. Valet av plats är inte begränsat till en viss kommun. 
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Av lokaliseringsregeln (2:6 MB) framgår även att vid anmälningsärenden som innebär ändrad 

användning av mark- och vattenområden ska 3 och 4 kap MB tillämpas. I dessa kapitel framgår bl.a. 

att 

• mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 

lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov,  

• företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning,  

• mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påverka naturmiljön,  

• mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt 

möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön och att  

• behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter särskilt ska beaktas. 

 

Vi anser att en lokalisering på huvudsakligen jungfrulig mark där 45 000 kvm skog måste skövlas och 

marken schaktas ur, där en sju meter bred väg som ska klara två lastbilar med 30 ton sten per styck ska 

byggas rakt över nyckelbiotopen, på toppen av ett berg ovanför Skurusundet/Lännerstasundet är helt 

orimlig. Läget gör det omöjligt att förhindra att buller sprids över stora områden. Damm kommer att 

föras med de vanligaste förekommande sydvästvindarna in över stora bostadsområden. Vi anser att 

platsen på Gungviksberget enligt vad som anförs i denna skrivelse är en så tydligt olämplig 

lokalisering av en stenkross att verksamheten kan och bör förbjudas enbart med stöd av 2:6 MB. Vi 

anser även att verksamheten enligt 2:9 MB kan befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig 

betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra 

försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt miljöbalken, och att det endast är regeringen som kan 

tillåta en sådan verksamhet.  

 

Ältabeslutet och den kommunala likställighetsprincipen 
I oktober 2014 beslutade Nackas miljö- och stadsbyggnadsnämnd att förbjuda stenkrossverksamhet i 

Älta, där det kan noteras att kommunstyrelsens ordförande (M) och partikamrat till 

stadsbyggnadsnämndens ordförande är bosatta. Fallen är likartade. Bostäderna låg närmare i Älta än i 

Gungviksärendet, men stenkrossverksamheten skulle enbart pågå i 3-6 veckor om året till skillnad från 

året om, dygnet om som i Gungviken. Närboende var oroliga för buller, damning, tunga transporter, 

barnens hälsa, försämrad trafiksäkerhet och sjunkande fastighetspriser. Samhällsbyggnads-

förvaltningen i Tyresö kommun anförde att det fanns risk att skadliga ämnen tillfördes i närbelägen sjö 

via dagvatten från verksamheten.  

 

I detta fall förbjöd nämnden – genom bifall till nämndordföranden Cathrin Bergenstråhles (M) 

yrkande – verksamheten på platsen med hänvisning till att lokaliseringen inte uppfyllde kraven i 2 kap. 

6 § miljöbalken. Man menade t.o.m. att den skulle förbjudas för att den skulle leda till att ett stort antal 

människor fick sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade. Nämnden hänvisade till att de 

närmaste bostäderna var villaområden tänkta för barnfamiljer och att barn av flera skäl är känsligare 

för buller än vad vuxna är. Nämnden framhöll att verksamheten skulle medföra buller med ofta 

återkommande impulsljud genom lossning och lastning samt slagljud från krossning. Nämnden fann 

att riktvärdena vid bostäder till följd av dessa impuls- och slagljud skulle sänkas med 5 dBA, i likhet 

med Mark- och miljödomstolens dom om Rydbokrossen (M 3180-13). Man fann att de bullervärden 

som, efter sänkningen, överskreds skulle påverka vistelse i trädgård (på två meters höjd) och på högre 

höjder ge störningar inomhus när fönstren var öppna. Nämnden konstaterade också att verksamheten 

skulle pågå under flera år och att det skulle bli svårt att komma till rätta med olägenheter om 

verksamheten tilläts starta.  

 

Alla ovan nämnda skäl som nämnden lade till grund för sitt beslut om förbud mot 

krossverksamheten gör sig lika starkt gällande i den anmälan som rör Gungviken. Med 

hänvisning till den kommunala likställighetsprincipen ska bl.a. riktvärdena sänkas med 5 dBA 

även i Gungviksfallet. Verksamheten ska även av de övriga skälen förbjudas. Kommunen får inte 
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göra skillnad mellan kommuninnevånare i Älta och kommuninnevånarna i Saltsjö-Duvnäs, 

Fiskarhöjden, Sågtorp, Drevinge, Fisksätra, Tollare och Lännersta.  

 

Integrerad prövning och öppenhet 
Vi konstaterar att kommunen för närvarande bereder tre olika ärenden som kopplar till bolagets 

stenkross. Förutom den aktuella anmälan enligt miljöprövningsförordningen finns en ansökan om 

bygglov och ett ärende om att bygga om vägar i anslutning till krossen. Kommunens hantering har 

präglats av allt annat än öppenhet. Många berörda känner ännu inte till dessa planer som kommer att 

förändra deras livsvillkor, och de som känner till det gör det inte tack vare kommunen. På den 

webbsida där information ges i miljöärendet, finns ingen information om bygglovsärendet och 

trafikärendet. Detta försvårar i allra högst grad för kommuninvånarnas insyn och inflytande i 

processen, som i det närmaste är Kafkaartad. 

 

Vi ifrågasätter om kommunen har uppfyllt skyldigheten i 26 § förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd där det framgår att de statliga och kommunala myndigheter samt 

organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken ska på lämpligt sätt och i skälig 

omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan. 

 

En integrerad prövning behöver göras av de tre ärendena för att prövningsmyndigheter och de berörda 

ska kunna ta ställning ett sammanhållet underlag (se även Detaljplaneläggning krävs nedan). 

 

Oacceptabla bullernivåer 
Skanska har kompletterat anmälan med en bullerutredning som visar på extremt höga bullervärden och 

en dygnetruntverksamhet som saknar motstycke i vad som tillåts i andra miljöprövningar. På sid 11 i 

bolagets egen bullerutredning uppges att kl. 00-24 kommer flera olika typer av nattliga verksamheter 

att var för sig avge en genomsnittlig bullernivå på 102, 106 och 119 dBA och maxnivåer på var för sig 

108, 117 och 129 dBA. I vedertagna översättningstabeller för ljudnivåer motsvarar 110-120 dBA 

ljudet av en rockkonsert och 129 dBA ligger på eller över smärtgränsen. Det har kommit till vår 

kännedom att miljöchefen Per Enarsson vid föredragning inför nämnden 2019-01-30 påstått att han 

inte tycker att det ligger någon substans i de många kommuninvånarnas kritik och att deras påståenden 

om buller motsvarande en rockkonsert nattetid var mycket överdrivna. Det är mycket anmärkningsvärt 

att kommunens miljöchef förnekar fakta från bolagets bullerutredning. Vi frågar oss hur kommunens 

miljöchef ställer sig till grundlagens krav på saklighet och opartiskhet hos alla som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter. 

 

I Mark- och miljööverdomstolens dom mot Skanska i mål nr M 6236-17 fick verksamheten i en 

befintlig bergtäkt inte pågå efter kl. 22 och ingen verksamhet fick pågå under juli månad utan 

särskild dispens. För skutknacken, som orsakar särskilt störande impulsljud, sänktes det tillåtna 

bullret vid husfasader med 5 dBA under dagtid. När det gäller förekomsten av impuls- och slagljud 

från maskiner på arbetsplatsen, exempelvis skutknacken, ska riktvärdena således sänkas med minst 5 

dBA i likhet med det beslut nämnden fattade för stenkrossen i Älta och i likhet med Mark- och 

miljööverdomstolens dom mot bolaget 2018-04-16 (mål nr M 6236-17). Samma sänkning fastställdes i 

Mark- och miljööverdomstolens dom i mål M 5955-11. 

 

I berörda villaområden finns mycket äldre träbebyggelse som inte ger den fasaddämpning som 

moderna hus ger, bl.a. relaterat till ytterväggskonstruktion och kvaliteten på fönster. Den antagna 

reduktionen på 25 dBA kan därmed bli väsentligt mindre och följaktligen ljudnivåerna inomhus högre 

än riktvärdena. Till följd av detta måste nämnden sänka riktvärdena för buller vid fasad utöver den 

vedertagna sänkning på 5 dBA som gäller för impulsljud.  

 

Riktvärdena är framtagna för att kunna möjliggöra bostadsbebyggelse nära industrier och infrastruktur. 

De innebär inte att människor inte mår dåligt av dem. Riktvärdet vid fasad under dagtid, 50 dBA, 

motsvarar ljudet av kraftigt regn eller landsvägskörning på förarplats. Var och en förstår hur tröttande 
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och dåligt för hälsan det är att ha ett sådant ljud runt sig utan att kunna komma undan på den plats där 

du ska kunna vila under ledighet eller sjukdom. 

 

Bullerutredningen är en datasimulering av ljudnivåerna i dBA på olika avstånd och riktning från 

arbetsområdet. Vi konstaterar att ljudnivåer 5 meter över mark inte redovisas trots att det står att 

utredningen ska innehålla detta.  

 

Vi konstaterar också att indata till beräkningarna är bristfälligt redovisade och vad vi kan utläsa är 

hänsyn inte tagen till  

 

• kombinerad/sammanvägd effekt av alla aktuella bullerkällor, stenkross, järnväg och 

motorväg,  

• vilken typ av maskiner som används på arbetsplatsen,  

• effekten av förekommande impulsljud från skutknacken, stenkrossen och vid tippning av 

bergmassor, samt hur det ska hanteras,    

• olika ytterväggskonstruktioner där man schablonmässigt räknat med ett reduktionstal i 

ytterväggar på 25 dBA men där detta varierar kraftigt beroende på om det rör sig om gamla 

eller modernare hus och  

• meteorologiska förhållanden över vatten som kan förstärka nivån på ljudupplevelse, bl.a. 

inversion som är vanligt förekommande.  

 

Skanska föreslår åtgärder för att innehålla riktvärden vid bostäder. Men det framgår inte hur mycket 

riktvärden överskrids om åtgärderna inte ger det skydd som är tänkt. Åtgärderna är i form av upplag 

alternativt staplade containrar men det framgår inte hur dessa ska ställas upp/utföras för att ge den 

dämpning som man räknar med i bullerutredningen. Bullerkällor kan även komma att flyttas inom 

verksamhetsområdet. Rapporten måste därför kompletteras med bullernivåer krossen orsakar vid 

fasader och inomhus utan bulleråtgärder. Vi har erfarit att i fallet med stenkrossen på Kvarnholmen 

var de faktiska ljudnivåer som krossen skapade högre än vad som var beräknat i bullerutredningen och 

de bullerskärmande åtgärder som faktiskt utfördes dämpade inte bullret lika mycket som hade angetts i 

bullerutredningen.  

 

Bullerberäkningarna måste ta höjd för nivåerna på alla våningar i både villor och flerbostadshus. I 

rapporten redovisas bara bullernivåer upp till två meters höjd samtidigt som man anger att man har 

gjort beräkningar upp till 5 meters höjd. Omgivande bebyggelse klättrar på sluttningar. Husen är 

betydligt högre än 2 meter och sovrummen är ofta belägna högt upp i huset. Om man ska kunna 

uppskatta vilket buller kommuninnevånarna utsätts för måste man redovisa ljudkartor för betydligt 

högre höjd än två meter. Vi noterar att EU-riktlinjerna för bullerberäkningar än minimum fyra meter. 

Vi anser att kommunen borde begära att bolaget redovisar buller på minst 20 meters höjd med hänsyn 

till att bolaget har valt att lägga verksamheten på ett berg.  

 

Vi ifrågasätter varför det inte behövs någon detaljerad studie för förskolan Krabban och de delar av 

gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Det blir tung trafik strax utanför. Hur 

kan man bedöma att ljudnivån för dessa ytor är oförändrad? Det ställs mycket hårda krav på ljudnivåer 

för utbildningslokaler.  

 

Boende i hela Saltsjö-Duvnäs har praktisk erfarenhet av hur Saltsjöbanan låter inomhus i den 

befintliga äldre bebyggelsen. Tågljudet hörs distinkt inomhus även om alla fönster och dörrar är 

stängda. Enligt bullerutredningen som gjordes för Morningsideprojektet (fastigheten Erstavik 25:38), 

daterad 2014, anges att ljudnivån från Saltsjöbanan som passerar förbi denna fastighet uppgår till en 

ekvivalent ljudnivå på 64 dB(A) och en maximal ljudnivå på 83 dB(A). Enligt riktvärdet för 

byggbuller ska den ekvivalenta ljudnivån inomhus nattetid inte överstiga 30 dBA, vilket motsvarar 

”tyst landsbygd”, och maxnivån inte överstiga 45 dBA, vilket motsvarar en ljudnivå som ligger mellan 

”bibliotek” och ”tyst förort”. Utifrån praktisk erfarenhet är det tydligt att, om Saltsjöbanan skulle gå 

nattetid, skulle den inte klara dessa nivåer. Enligt bullerutredningen för stenkrossen kommer flera 

olika källor på arbetsplatsen att orsaka genomsnittliga ljudnivåer på 120 dBA med maxnivåer på 
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129 dBA. Dessa källor kommer ligga mycket högre upp än Saltsjöbanan och spridas över större 

områden och pågå dygnet runt. Med tanke på att 120 dBA ekv/129 dBA max är så oerhört mycket 

starkare än 64 dBA ekv/89 dBA max (en ljudtryckseffekt som är ca 500 000 gånger högre till följd av 

att dB är en logaritmisk skala) kan vi inte se att det finns någon möjlighet att de ljudnivåer Skanska 

redovisar i bullerutredningen håller i praktiken utan förblir en skrivbordsprodukt utan förankring i 

verkligheten.  

 

Erfarenheten säger oss också att vi störs, framför allt nattetid, av ljudkällor placerade långt bortom 

tänkt etablering för stenkrossen, bl.a. från skjutbanan i Erstavik där det förekommer olagliga ravefester 

sommartid. Invånarna i Saltsjö-Duvnäs med omnejd har svårt att sova på nätterna när ravefesterna 

pågår. Nu ska en lika hög bullerkälla (120 dBA i genomsnitt) placeras mycket närmare och utan att 

dämpas av terräng.  

 

Människor som har valt att bosätta sig runt Duvnäsviken har gjort det för att det är en tyst och ostörd 

miljö. Detsamma gäller för de verksamheter som har etablerat sig här. Att anlägga en stenkross uppe 

på höjden i denna miljö förändrar helt livsvillkoren för människor och företag. Riktvärden för buller 

har satts för att kunna bebygga i närheten av störande miljöer – inte för att det rör sig om buller som 

inte är plågsamt och skadligt för hälsan enligt forskningen. Tvärtom visar forskning att buller är sämre 

för hälsan än vad man tidigare har trott. Om nämnden tillåter stenkrossverksamheten får ett stort antal 

människor sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade och nämnden förstör en av kommunens 

mest attraktiva platser att leva på. Kommunen utgörs av människor som bor och ska få sin vila där, 

och kommunens enda existensberättigande är att tjäna kommuninvånarna. Kommunen måste inte 

tillåta den ändrade markanvändning som Skanska och markägaren vill ha.  

 

Förutom att riksintresset Erstavik ligger strax söder om Gungviken och riksintresset för hav och kust 

ligger strax norr om Gungviken, ligger Tollare naturreservat tvärs över viken. Både för Erstavik och 

Tollare naturreservat gäller enligt Naturvårdsverkets rapport Vägledning om industri-och annat 

verksamhetsbuller att buller vardagar dagtid klockan 06-18 inte får överskrida 40 dBA som ekvivalent 

ljudnivå. Under kväll och natt klockan 18-06 samt dagtid lör-, sön- och helgdagar bör inte den 

ekvivalenta ljudnivån överskrida 35 dBA. Maximala ljudnivåer (LFmax > 50 dBA) bör inte alls 

förekomma nattetid klockan 22-06.  

 

I sin anmälan med komplettering hävdar Skanska att man klarar gränsvärdena för tillåtet buller både 

som frifältsvärden och inomhus. Det stämmer inte med verkligheten av ovannämnda skäl. Även om 

man ligger på eller nära gränsvärdena för vad som är tillåtet ska lokaliseringen ändå bedömas utifrån 

minsta möjliga belastning på boendes hälsa och miljö. Då torde det finnas bättre alternativ för 

lokalisering av stenkrossen. 

 

Stenkrossen kommer att innebära buller och tung trafik i omedelbar närhet till två stall, stall Drevinge 

och stall Compass. Stallen har omfattande verksamhet för ungdomar. Hästar och ridning är en viktig 

rekreation för många unga och unga vuxna och framför allt är det viktigt för många unga tjejer. 

Buller är stressframkallande för både människor och djur. Hästen är ett väldigt känsligt djur när det 

gäller ljud och dess hörsel är betydligt bättre än människans. En stenkross så nära stallen kommer 

innebära att hästarna aldrig får lugn och ro. Hästarna kommer varken få vila i hagen eller i stallen. 

Stressade hästar är en fara för sig själv och för sin omgivning och för de unga som rider.  

 

Varför vill kommunen tillåta den typen av bullrande verksamheter i bostadsområden? Varför har 

kommunen inte planerat för en lösning för att krossa stenen i Nacka-bygger-stad-projektet som inte 

förstör boendemiljöer eller tätortsnära jungfruliga naturområden? Skanska påstår att de är duktiga på 

citynära krossar vilket motsägs av många klagomål runt om i landet. Folk är förtvivlade över det 

ständiga bullret, oroliga för sina barn på grund av damning och blir inlåsta i sina fastigheter vars 

sjunkande fastighetsvärde gör det svårt att flytta, trots att de inget hellre vill. 

 

Bullerutredningen visar inte hur bullret sprider sig söder om krossen. Söder om krossen ligger ett 

område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer (rapport 
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6538) ska ljudnivån i sådana områden innehålla 40 dBA dagtid och 35 dBA kväll, natt och helg. Här 

anger utredningen värden större än 55 dBA. Se bilagd karta där bullerutredningen har lagts samman 

med karta över riksintresseområdet. Som framgår av Naturvårdsverkets handbok (2005:5) Riksintresse 

för naturvård och friluftsliv måste bullerstörningarna från Saltsjöbadsleden och stenkrossen vägas 

samman för att bedöma om gränsen för en tillåten påverkan kan anses vara nådd. Av 

Naturvårdsverkets handbok Riksintresse för naturvård och friluftsliv framgår nedanstående (2005:5):  

 

”Naturmiljön kan skadas av åtgärder och verksamheter såväl inom ett område som utanför dess 

gränser. Vissa områden kan påverkas mer än andra av verksamheter utanför områdesgränsen. 

Särskilt våtmarker, sjöar, vattendrag och havsområden kan påverkas av verksamheter i det 

påverkansområde som hydrologiskt utgörs av tillrinningsområdet. Vissa verksamhetstyper kan mer 

än andra påverka ett område trots att de lokaliseras på relativt långt avstånd från områdesgränsen, 

genom till exempel buller (t.ex. bergkross) eller genom att visuellt dominera landskapsbilden på långt 

håll (t.ex. radiomaster, vindkraftverk). Inverkan av enskilda åtgärder kan vara begränsad, men de 

samlade effekterna av många åtgärder och verksamheter kan bli omfattande och påtagliga. Vid 

bedömningen av konsekvenserna av enskilda åtgärder eller verksamheter är det därför viktigt att vara 

noggrann i bedömningen av när gränsen för en tillåten påverkan kan anses vara nådd.”  

 

Vi anser således att stenkrossen genererar otillåtet buller i det angränsande riksintresseområdet för 

friluftsliv, både för människor och djur. 

 

Strider mot riksintressen 
Verksamhetsområdet för stenkrossen ligger i en smal zon mellan det stora riksintresset för friluftsliv 

(Nacka-Erstavik) och riksintresset för kust och skärgård (Skurusundet). Självklart påverkas dessa två 

riksintressen om tung industri etableras i den smala zonen däremellan. Cirka 90 procent av 

verksamhetsområde A är därtill klassat som naturmark. 

 

Söder om verksamhetsområdet ligger ”Nacka-Erstavikreservatet” som är riksintresse för natur och 

friluftsliv. Det är det mest lättillgängliga naturområdet för stora delar av Stockholmsområdet. Som 

Nacka kommun så riktigt anger är området lätt åtkomligt från den norra sidan genom Saltsjöbanans 

stationer vid Saltsjö-Duvnäs och Östervik. Därifrån vandrar man in i Erstaviksområdet och passerar då 

invid eller genom Gungviken. Många idrottsklubbar använder området aktivt för motion för barn och 

ungdomar. 

 

Enligt beskrivningen av riksintresseområdet Nacka-Erstavik-Flaten ska Erstaviksområdet bevaras som 

ett oexploaterat friluftsområde och anläggningar för friluftslivet ska underhållas. Skogsbruk bör 

bedrivas med stor hänsyn till friluftslivet, vilket bland annat innebär att stora ytor med 

hällmarkstallskog undantas från åtgärder. Odlingsmarkerna ska brukas. Ängs- och hagmarker ska 

hävdas med slåtter och bete. Det ökade besökstrycket som kan förväntas i området när Stockholm 

expanderar kommer att kräva ökade skötselinsatser. Områdets värden för friluftslivet kan påtagligt 

skadas av nyetablering av bebyggelse och anläggningar som inte främjar friluftslivet inom 

områdets oexploaterade delar, minskad hävd av odlingslandskapet, bullerstörande verksamheter 

och åtgärder samt omfattande kalavverkning.  

 

Med en tung industri som bullrar dygnet runt är den frid vi söker i natur och skog borta. Möjligheten 

till rekreation och den läkande effekt på människors psyke och välbefinnande som vistelse i skog och 

natur ger, försvinner helt med en smutsig och bullrande tung industriverksamhet, där ljudet sprids över 

stora områden både söder och norr ut. Detta riksintresse kommer att påverkas mycket negativt av 

buller, damning och visuell påverkan. 

 

Skurusundet/Duvnäsviken är utpekad som riksintresse för kust och skärgård. Detta riksintresse 

kommer också att påverkas mycket negativt av att delar av den skogsbeklädda bergskärm som omger 

viken kommer att plansprängas och avverkas. Upplagen kommer att bli ett blickfång på toppen av 

berget, särskilt med hänsyn till den belysning som måste anläggas för att bedriva verksamheten. 
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Vidare kommer mycket påträngande buller påverka riksintresset negativt. Djurlivet kommer påverkas 

negativt av buller, damm och kraftig belysning som måste vara påslagen alla mörka tider på dygnet 

och påverkar därmed starkt menligt djurlivet. Av det skälet finns idag ingen belysning i 

Erstaviksområdet och den belysning som krävs i ett industriområde av den karaktär som Skanska 

planerar överstiger vida den ljusnedsmutsning som kommer från Saltsjöbadsleden. 

 

Måsungeklubben, som varit verksam i Saltsjö-Duvnäs sedan 1931, är en av Sveriges största 

seglarskolor. De bedriver sommarläger för barn och ungdomar från sex års ålder till tonåren. Årligen 

deltar 400 barn från hela Nacka och klubben har 40 instruktörer i åldrarna 18–25 år. Därutöver 

arrangeras drop-in-segling för både vuxna och barn på söndagar under hela den seglingsbara säsongen. 

En stenkross med dess buller och damm som sprids över Duvnäsviken drabbar denna verksamhet hårt. 

Inte minst dammet kommer med våra normalt sydvästliga vindar att föras rakt över barnens 

seglingsområde. Barn och ungdomar kommer att andas in stendamm. Barn och ungas 

idrottsverksamhet och friluftsliv drabbas både till sjöss och på land. 

 

Vi åberopar också tjänsteskrivelse KFKS 2018/107 och sammanträdesprotokoll KSAU (dnr KFKS 

2018/107) där Nacka kommun slår fast Erstaviksområdets betydelse som rekreationsområde och dess 

betydelse för friluftslivet och tillstyrker ombildning av fideikommisset till ett fideikommissaktiebolag 

i syfte att området bevaras som rekreationsområde och ett område för friluftslivet. 

 

Den röda linjen i kartan nedan är en digital tjänst för att visa populära cykelvägar. Just dessa röda (ju 

kraftigare desto fler användare) linjer gäller inte bara cyklism, utan också löpning, triathlon och rull-

skidor. Sportaktiviteter i en vacker miljö är naturligtvis attraktiv men om verksamhet från en stenkross 

bullrar och dammar kommer dessa aktiviteter att trängas ut. 

 

 

 

Otillåten miljöpåverkan på berörda vattenförekomster – strider mot MKN 
Den planerade stenkrossen kommer att påverka Skurusundet och en naturlig skogsbäck som är 

utpekad som nyckelbiotop. 

För Skurusundet är miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram fastställda som innebär att kväve ska 

elimineras i vattenförekomsten och kvalitetsfaktorn växtplankton ska förbättras via t.ex. minskad 

påverkan. Miljökvalitetsnormerna för vatten har bindande verkan. En kommun eller annan myndighet 

får inte tillåta en verksamhet som riskerar att försämra statusen på ett otillåtet sätt eller äventyrar 

möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna. Om kommunen finner att verksamheten kan tillåtas ska den 

ställa de villkor som behövs för att verksamheten inte ska äventyra möjligheterna att följa 

miljökvalitetsnormen och för att tillse att försämring inte sker på kvalitetsfaktornivå. 

 

Skanska hänvisar till det kommunala vattenbolagets riktvärden för bortledning av vatten via 

dagvattenledning och menar att det är dessa halter som är tillåtliga enligt miljökvalitetsnormernas 

icke-försämringskrav. Det är inte korrekt. Statusen för Skurusundet är sämre än god både för 

näringsämnen och för den biologiska kvalitetsfaktorn som kopplar till just näringsämnespåverkan och 

statusen får inte försämras. Det får alltså inte ske några utsläpp från verksamheten som försämrar 

statusen i Skurusundet. Skanska måste i detalj redovisa hur de ska rena 180 kg/N per år. Anmälan är 

helt undermålig på denna punkt.  
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I redovisningen måste också framgå hur den naturliga skogsbäck som rinner genom området samt 

övriga skyddsvärda biotoper och arter som berörs kommer att påverkas av reningsanläggningen.  

 

Förutom kvävebelastning kommer krossen innebära en betydande grumling av Skurusundet. 

Verksamheten leder till luftburna utsläpp av stendamm. Utöver de diffusa luftburna utsläppen uppger 

Skanska att de kommer att dämpa damningen från verksamheten genom vattenbegjutning. Det innebär  

att vatten med stenpartiklar från hela verksamhetsområdet kommer att söka sig den korta sträckan ned 

för den branta sluttningen till Skurusundet och orenat släppas rakt ut i recipienten.  

 

Förutom stendamm och kväve har det i andra stenkrossar i Stockholmsområdet visat sig att 

sprängstenen innehåller andra ämnen som skapar stora problem i vattenmiljön. Utifrån anmälan är det 

helt oklart hur sådana förutsebara problem kommer att hanteras. Återigen står det klart att det är 

olämpligt att lokalisera en stenkross på ett berg med ytligt jordtäcke invid vatten. 

 

Vi ifrågasätter bolagets beräkning av kväveutsläppen. Kväveutsläpp från en stenkross är mellan 0,3 

och 2,7 g/ton sten. Bolaget använder 0,3 i sina beräkningar, alltså den nedre gränsen. 0,3 g/ton ger ett 

utsläpp på 10,5 mg/l avrinningsvatten.  

 

Skanska hänvisar till Nacka Vatten och Avfalls anvisningar om hantering av länshållet vatten. De 

värden som anges i anvisningarna gäller om avledning sker till kommunala ledningar.  De riktvärden 

som anges i anvisningarna är 5 eller 1,2 mg totalkväve per liter. Skanska använder i jämförelsen det 

högre värdet av de angivna riktvärdena. I Gungviken sker utsläpp till en bäck som mynnar i 

Skurusundet. I dessa fall gäller inte de angivna riktvärdena utan miljöenheten ska kontaktas. Skanska 

gör ett antagande att 50 % av kvävet "försvinner" på vägen till Duvnäsviken och klarar därmed 

riktvärdet på 5 mg/l. Om man i stället räknar på 2,7 g/ton ges ett utsläpp av 94,5 mg/l, således 20 ggr 

högre än riktvärdet, och utsläppet blir 1 620 kg.  

  

 

Kväve kan inte renas genom fällningsteknik eller sedimentation. Kväve kan bara renas genom kemisk 

(jonbyte) eller biologiska nedbrytningsprocesser, bakterier kan omvandla kväveföreningar lösta i 

vatten till kvävgas via nitrifikation eller denitrifikation. Kemisk rening är komplex och kan bara göras 

i anslutning till ett befintligt reningsverk. Däremot skulle i teorin biologisk nedbrytning kunna ske vid 

en stenkross om en avancerad våtmark anläggs. En anlagd våtmark är ett trögt system och tar lång tid 

att etablera. I våtmarken finns då bakterier som utför både denitrifikation och nitrifikation för att 

omvandla kväveföreningarna till kvävgas. Den ena av dessa processer kräver syre och den andra skall 

ha en låg syrenivå. Detta ställer alltså stora krav på en eventuell våtmark. Dessa processer kräver dock 

mer än 10 plusgrader för att fungera, vilket innebär att man inte har någon rening under ungefär halva 

året. Det finns en teknisk beskrivning för en sådan våtmark vid Koviks bergtäkt framtagen av WSP. 

Det framgår av denna att de endast kan räkna med att rena bort 20-40 procent av kväveföroreningarna. 

Vidare står att avrinning och översilningområde kan betraktas som obefintlig kväverening.  

Gällande Gungviken planerar Skanska att enbart anlägga en sedimentationsdamm och sedan låta 

vegetationen fånga upp kvävet. Detta skulle ta bort 50 procent av kväveföroreningarna  enligt 

Skanska. Vi skulle vilja påstå att detta är ren lögn när en avancerad rening endast lyckas ta bort 20-40 

procent. 

 

I NCC:s anmälan för stenkrossen i Älta räknade NCC med att 125-350 kg kväve skulle lakas ur då 

man hanterade 185 000 ton per år, Gungviken ska hantera 600 000 ton per år. Med NCC:s beräkningar 

skulle 450-1150 kg lakas ur. Anläggs inte en avancerad reningsanläggning kan inget räknas bort. 

Jämför detta med Skanskas beräkning på 180 kg och att 90 kg försvinner av sig själv under 

avrinningen.  
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Beräkning: 

 

(2,7-0,3)/2=1,2 g kväve/ton producerad stenmaterial.  

 

 Skanska uppger att de kommer att producera 600 000 ton per år. 

 

1,2 g kväve/ton ger ett totalt kväveutsläpp på 720 kg istället för de 180 kg som Skanska anger. Det 

är fyra gånger högre utsläpp av kväve.  

 

Med de antagande om nederbörd samt användning av vatten på totalt 17 150 m3 vatten per år ges 

att förekomsten av kväve i det vatten som kommer att rinna från anläggningen innehåller 42 mg 

kväve/liter.  

 

Riktvärdet till ledningsnät är 5,0 mg kväve/liter. 

 

 

Skanska hävdar att den anlagda dammen och den närliggande biotopen kommer att absorbera 50 

procent av de uppkomna kväveutsläppen. Detta är antaganden som inte har någon förankring i svensk 

forskning. Området sluttar brant ner i Duvnäsviken och avloppsvattnet kommer att rinna snabbt ner i 

viken. Vid t.ex. Forsmark har ett reningsverk byggts för att minska kväveutsläppen till Östersjön från 

upplag av sprängsten, se artikel nedan: 

 

https://www.skb.se/wp-content/uploads/2018/12/1681089-SFR-U-K16-Påverkan-på-vattenmiljöer-

från-utsläpp-av-kväve-från-utbyggnaden-av-SFR.pdf 

 

I Skanskas anmälan anges inte hur de ska tvätta bergmassorna, inte heller hur många lastbilar med 

vatten/dygn som ska trafikera området och ingenting om hur reningen av lakvattnet ska ske. På berget 

i Gungviken finns inte utrymme att bygga reningsverk eller dammar. Allt vatten kommer att rinna rakt 

ner i Skurusundet.  

 

Mot bakgrund av vad som ovan anförts vill vi att kommunen eller länsstyrelsen kritiskt granskar 

bolagets beräkningar ifråga om kväveutsläpp. Vidare ska kommunen eller länsstyrelsen i sin prövning 

begära att Skanska noggrant redovisar hur och var de ska anlägga en reningsanläggning som tar om 

hand om kväve, grumling och övrig förutsebar belastning från verksamheten, med beaktade av de 

problem som redovisats från andra stenkrossar, så att Skurusundet inte belastas mer än med nuvarande 

markanvändning. I detta sammanhang ska också redovisas hur en sådan reningsanläggning påverkar 

de omgivande nyckelbiotoperna.  

  

Skadlig damning  
Den som andas in stendamm som innehåller kvarts (kvartsdamm) kan få lungskador, bland annat den 

obotliga sjukdomen silikos. De allra minsta partiklarna i kvartsdammet kan med inandningsluften 

tränga ända ner i lungblåsorna och kapslas in i ärrvävnad i lungblåsorna. Det ger inflammation och 

ärrbildning i lungvävnaden. Inandning av kvartshaltigt damm kan ge upphov till KOL och silikos 

(stendammslunga) som är obotliga sjukdomar. Även risken för cancer ökar när man utsätts för 

kvartsdamm.  

 

Ett EU-gränsvärde för kvarts saknas för närvarande, men det pågår arbete med att ta fram ett 

gränsvärde. I föreskrifterna om hygieniska gränsvärden (2018:1) har kvarts fått C-märkning som är en 

varning för kvartsens cancerframkallande egenskaper. EU saknar cancerklassning av kvarts för 

närvarande. Arbetsmiljöverket föreskriver bara hur arbetstagare ska skyddas, inte allmänheten. 

 

Nanomaterial är material som innehåller partiklar som i någon dimension är mellan 1 och 100 

nanometer. Den extremt lilla storleken innebär att ett ämne kan få andra egenskaper än i sin vanliga 

form. Små mikro- och nanopartiklar kan föras ganska långt med vinden. 

https://www.skb.se/wp-content/uploads/2018/12/1681089-SFR-U-K16-Påverkan-på-vattenmiljöer-från-utsläpp-av-kväve-från-utbyggnaden-av-SFR.pdf
https://www.skb.se/wp-content/uploads/2018/12/1681089-SFR-U-K16-Påverkan-på-vattenmiljöer-från-utsläpp-av-kväve-från-utbyggnaden-av-SFR.pdf
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På Gungviksberget är de förhärskande vindarna under sommarhalvåret, då människor vistas extra 

mycket utomhus, sydvästliga vilket innebär att stendammet/kvartsdammen kommer att föras med 

vinden över Skuru- och Lännerstasunden och påverka alla vattenaktiviteter som barnens segling på 

Duvnäsviken och de boende utmed den södra sidan av vattnet. Vid nordliga vindar kommer 

stendammet/kvartsdammet att spridas ut över Erstaviksområdet, till människor som vistas där för 

natur- och friluftsliv och till djuren som lever där. 

 

Forskningen visar att unga och äldre samt allergiker är extra sårbara. Även djur har 

autoimmunliknande sjukdomar och drabbas av likartade problem som människor. Med en stenkross på 

Gungviksberget ter det sig inte osannolikt att befolkningen som vistas och bebor närområdet kommer 

att utsättas för skadliga halter av damm. 

 

Svårigheten med teoretiska modeller är att variationer gällande både människor och djur samt väder- 

och vindförhållanden starkt påverkar utfallet. De som arbetar med dessa farliga dammpartiklar bär 

därför skydd men allmänheten är helt oskyddad. Av försiktighetsskäl finns därför all anledning att 

lägga den här typen av verksamhet så isolerat som möjligt, definitivt inte uppe på ett berg med fritt 

tillträde för vinden.  

 

Det står fullständigt klart att sten/kvartsdamm är en mycket allvarlig hälsorisk. En verksamhet som 

ligger högt upp på ett berg kommer att med vindarnas hjälp driva damm ner över bostäder och 

rekreationsområdet, både mot sjösidan och in i Erstaviksområdet, där barn och unga vistas frekvent. 

De är helt oskyddade mot inandning av hälsovådliga partiklar. Kommunen har ett ansvar att inte 

utsätta sina kommuninnevånare för detta med berått mod.  

 

Utredning om art- och biotopskydd saknas 
Det planerade verksamhetsområdet omgärdas av och inbegriper nyckelbiotoper. Bolaget ska bl.a. 

bygga en väg som är sju meter bred och kan klara 60 tons vikt över den ena nyckelbiotopen. 

Verksamhetsområdet ligger även invid riksintresseområden för friluftsliv och kust och skärgård. Trots 

detta har bolaget inte förebringat någon utredning om hur verksamheten påverkar värdefulla arter eller 

livsmiljöer. Detta åligger bolaget enligt 2:2 MB. Den myndighet som prövar verksamheten måste 

begära att bolaget utför en sådan utredning.  

 

Utredning om fornlämningar och kulturmiljö saknas 
Länsstyrelsen i Stockholm gör bedömningen att det ur fornlämningssynpunkt krävs en arkeologisk 

utredning för att avgöra om fornlämningar berörs av exploatering, då det är stor risk att det finns 

okända fornlämningar i området. Den myndighet som prövar verksamheten måste begära att bolaget 

utför en utredning enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10-11 §§. 

 

Utöver att upplagen kommer att förstöra den sammanhängande kulturmiljön runt Duvnäsviken med en 

av få kvarvarande vägar av typen Saltsjöbadsvägen och en av rikets få kvarvarande ursprungliga 

järnvägsviadukter vid Drevinge, kommer verksamheten att påverka fornlämningar och den intressanta 

kulturmiljön i Gungviken. Enligt utredningen Gungviken – historisk markanvändning och bebyggelse 

har Drevinge och Erstavik belägg till 1300-talet och det tyder på att områdena var bebodde under 

yngre järnåldern. Den gamla vägsträckningen från landsvägen upp till torpet Gungviken kan beläggas 

på kartor från 1710 och har med stor sannolikhet kontinuitet från det tidigmedeltida vägnätet mellan 

de då existerande gårdarna Järla, Drevinge och Erstavik. Det intakta vägnätet går förmodligen tillbaka 

till tidig medeltid. 

 

Utsläpp av växthusgaser och transporter 
Enligt Skanskas första anmälan från september 2018 skulle 75–90 lastbilar trafikera stenkrossen per 

dygn. I ett samtal med Skanskas kommunikationsansvarige i december 2018 ifrågasatte vi detta genom 

att peka på deras egen beskrivning av att bergmassorna transporteras dit nattetid och krossas dagtid, 
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men efter kontroll med projektansvarig bekräftade Skanska att kalkylerna stämde. Skanska kom sedan 

in med en komplettering en månad senare, i januari 2019, och då var antalet transporter ändrat till 180 

per dygn. Trovärdigheten i dessa kalkyler är låg. Vi uppskattar att ett rimligt antagande ligger kring ca 

400 lastbilar/dygn, vilket skulle ge en transport var fjärde minut. Denna kalkyl inkluderar transporter 

av bergmassor, krossad sten, vatten- och dieselbilar. 

 

Enligt kommunens biträdande enhetschef för enheten för bygg och anläggning gäller de ovan av 

Skanska beskrivna bergmassor endast stadsbygget enär bergmassor från tunnelbanebygget 

transporteras dygnet runt. Eftersom transporter nattetid inte kombineras med lastning av stenkross går 

dessa bilar emellertid tillbaka tomma. 

 

Skanska äger vare sig bergmassorna, upphandlingarna är inte slutförda och de styr inte heller över 

köpen av stenkross och kan därför inte garantera att alla transporter fram och tillbaka sker i deras regi. 

Kalkylen borde därför kompletteras med transporter för försäljning av stenkross, vilket de själva anger 

ska ske till ”Nackas närområde samt Storstockholm”. Det kommer att ge ökade transporter på sträckan 

Nacka – Storstockholm. Därtill anges inga transporter för vattenbilar. Alla bergmassor måste tvättas 

före krossning och vattnet transporteras dit med lastbilar. 

 

Det finns ingen som helst garanti att bergmassor till Gungviken kommer från Nacka. Skanska är inte 

ägare till bergmassorna och det är en fri marknad. Dessutom utgör bergmassorna från 

tunnelbanebygget endast 50 procent av den årliga kapacitet som Skanska angivet. Under tio år vill de 

krossa 6 miljoner ton berg men de tre stationerna i Nacka genererar bara 3 miljoner ton. 

 

Tvärtom vet vi redan idag att Skanska planerar att krossa bergmassor från Katarinaberget, vilket 

skriftligen bekräftats av Projekt Slussen. Det är märkligt att vi har bättre kännedom än Skanska om hur 

mycket bergmassor som beräknas emanera från tunnelbanebygget i Nacka. 

 

Nackas tunnelbane- och stadsbygge ligger på västra Sicklaön. Förutom möjligheten till på-platsen-

krossning är sjövägen det mest miljövänliga alternativet. I bägge fallen kommer Skanskas önskan om 

att släppa ut så lite CO2 som möjligt uppfyllas, vilket är den enda positiva faktor som uppges för att 

välja Gungviken. Det finns två goda anledningar till att välja att frakta massorna till sjöss. Den ena 

anledningen är att den absolut kortaste körsträckan från sprängningarna är ned till Saltsjön och därmed 

blir CO2-utsläppen väsentligen lägre än vid frakt till Gungviken och det kommer att krävas färre 

lastbilar. Den andra anledningen är att det är ett både miljövänligt och effektivt sätt, då det ryms lika 

mycket bergmassor på ett enda fartyg som det ryms på cirka 80–100 normalstora lastbilar. 

 

Det går således att hitta mycket mer miljövänliga alternativ än Gungviken. Därmed skulle Nackas 

kommuninnevånare störas i betydligt mindre utsträckning av trafik, buller, damm, miljöförstöring och 

förlust av god boende- och rekreationsmiljö. 

 

Slutligen vill vi framhålla att det går åt 480 m3 diesel/år att driva stenkrossen, dvs. krossen kommer att 

förbränna mer än 1 300 liter diesel om dagen. Stenkrossen kommer att generera ett utsläpp av 1 440 

ton CO2 årligen. Till detta kommer utsläpp av kväveoxider, partiklar och kolmonoxid. Utsläppen av 

koldioxid från transporten av sten är således mycket mindre än utsläppen från att krossa stenen.  

 

Verksamheten strider mot översiktsplanen 
Översiktsplanen anger följande angående den del av naturmarken (yta A) som föreslås exploateras (sid 

79). 

 

N14 Sågtorp/Drevinge  

 

Befintliga värden och intressen: Området innehåller naturvärden klass 2 och 3 i form av barrskog, 

sumpskog och lövskog. Vissa delar har även flera höga upplevelse- och rekreationsvärden. 

Strandskyddet är i områdets östra del utökat till 300 meter utmed Lännerstasunden.  
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Utveckling av mark och bebyggelse: Området utgörs till största delen av naturmark men viss 

bebyggelse finns i Drevinge och Östervik. Kompletteringar kan göras på befintliga bebyggda 

fastigheter men nyexploatering är inte aktuell. 

 

 

 

Den ansökta verksamheten strider således mot översiktsplanen, bilaga 3. 

 

Detaljplaneläggning krävs 
Vi anser att den planerade etableringen av en stenkross, byggandet av nya vägar och eventuell 

tillkommande industriell verksamhet borde föregås av en detaljplaneläggning av området, med de 

överväganden och medborgarinflytande som en sådan innebär. Vi hänvisar härvid till Mark- och 

miljööverdomstolens vägledande avgörande i mål nr P 6782-15 meddelad 2016-10-27.  

 

De aktuella upplagen är ett byggnadsverk som kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen. 

Enligt 4:2 PBL ska kommunen med detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för ett 

bygglovspliktigt byggnadsverk om byggnadsverket eller dess användning kan antas få betydande 

inverkan på omgivningen. I detta fall har användningen av byggnadsverket en betydande 

miljöpåverkan, bl.a. på grund av allmänhetens intresse av vad som ska hända med området liksom 

antalet berörda sakägare och andra enskilda intressenter. Användningen av byggnadsverket är av en 

sådan karaktär att den typiskt sett är av väsentlig betydelse för sakägarna och de övriga boende i 

grannskapet. Användningen kräver att vägar byggs om med kommunens medverkan, ett ärende enligt 

miljöprövningsförordningen prövas, att reningsanläggningar byggs, att påverkan på arter inventeras, 

att påverkan på intilliggande riksintresseområden för friluftsliv samt kust- och skärgård bedöms 

mm. Sammanfattningsvis anser vi att anläggande av en stenkross på Gungviksberget ger upphov till 

frågor av en sådan karaktär och omfattning att prövningen inte kan göras i samband med ansökan om 

bygglov utan föregående detaljplanering. 

 

Avfallsverksamheten är tillståndspliktig och kan inte hanteras i ett anmälningsärende 
Skanska anger i sin ansökan att den tilltänkta verksamheten omfattar mottagning, lagring och 

krossning av bergmaterial från infrastruktur- och byggnadsprojekt i Stockholmsområdet. Enligt 

Skanska innebär det anmälningspliktig verksamhet enligt 4 kap. 6 § och 29 kap. 35 § 

miljöprövningsförordningen (2013:251), men att innan vägledning ges från högre instans utlöses 

endast anmälningsskyldighet enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen, eftersom s.k. 

entreprenadberg inte är avfall. I den komplettering till ansökan som getts in i ärendet utvecklar 

Skanska sitt resonemang när det gäller frågan om vad som enligt bolagets syn bör anses vara avfall 

eller biprodukt och hänvisar till viss underrättspraxis i frågan. 

 

Frågan är mycket känslig för entreprenörer som Skanska, vilket det utvecklade resonemanget tydligt 

visar. Det är riktigt att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt i sin dom avseende Förbifart 

Stockholm (M 3342-11) fann att utbrutet bergmaterial var en biprodukt. I en tillståndsdom kan 

emellertid inte med rättskraftig verkan bergmaterial som avses undanskaffas klassificeras som avfall, 

biprodukt eller annat. Tillståndets rättskraft sträcker sig inte så långt. Bland annat med anledning av 

domen ställde Naturvårdsverket en fråga till Europeiska kommissionen med avseende på definitionen 

av ordet biprodukt i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om 

avfall och om upphävande av vissa direktiv. Skanska hänvisar till Naturvårdsverkets fråga och 

kommissionens svar i sin komplettering till anmälan. Att Skanska tolkar kommissionens svar till sin 

fördel är emellertid förvånande, eftersom de flesta har gjort en annan tolkning, nämligen att sådant 

bergmaterial som uppstår vid infrastruktur- och byggnadsprojekt inte är en biprodukt enligt direktivet, 

utan avfall. Denna inställning har på senare år bekräftats i överrättspraxis. Mark- och 

miljööverdomstolen fann t.ex. i dom den 18 januari 2018 (M 1832-17), i likhet med underinstanserna, 

att de massor som hade grävts ut i samband med utbyggnaden av en järnväg skulle betraktas som 

avfall. Av utredningen framgick nämligen inte annat än att den anmälda uppläggningen var ett sätt för 
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sökanden att göra sig av med massorna. Enligt domstolen skulle därför massorna betraktas som avfall 

och kunde inte klassas som en biprodukt eftersom de inte hade uppkommit genom en 

produktionsprocess (jämför Naturvårdsverkets vägledning Avfall i anläggningsarbeten 2016, s. 2).  

 

Det är alltså, sett i ljuset av senare års överrättspraxis, obestridligt att det material Skanska avser att ta 

emot och bereda inom ramen för den nu anmälda verksamheten är avfall. 

 

Skanska anger i sin komplettering till anmälan att den omfattar en årlig maximal hantering av totalt 

600 000 ton lossgjort bergmaterial. Materialet kommer att beredas genom krossning och därefter 

lagras till dess att det kan avsättas på marknaden. Varken i anmälan eller i den komplettering till 

anmälan som har getts in i ärendet anger Skanska hur stor den maximala mängden lagrat avfall 

kommer att vara, men det är uppenbart att mängden kommer att överskrida 30 000 ton vid något 

tillfälle. Enligt 29 kap. 48 § 1 miljöprövningsförordningen gäller tillståndsplikt B och verksamhetskod 

90.30 för att lagra icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 

tillfälle är mer än 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål. Enligt 

29 kap. 34 § miljöprövningsförordningen gäller även tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.131 för 

att återvinna icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vatten-

område eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa. Att föroreningsrisken inte endast 

är ringa är obestridligt utifrån vad som framkommit i ärendet. 

 

Vid en samlad bedömning är det alltså uppenbart att den verksamhet Skanska önskar bedriva 

är tillståndspliktig. Nacka kommun bör därför förbjuda Skanska att bedriva den anmälda 

verksamheten och förelägga bolaget att hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Stockholms län söka tillstånd till den tilltänkta verksamheten. I en sådan tillståndsprövning 

kommer den tilltänkta verksamheten prövas i alla delar, även i de som endast omfattas av 

anmälningskrav enligt miljöprövningsförordningen. Vid det förhållandet finns det nu hinder mot att 

Nacka kommun godtar anmälan till den del den avser s.k. anmälningsverksamhet, eftersom 

verksamheten behöver prövas i dess helhet. 

 

Om Nacka kommun saknar den erfarenhet som krävs för prövningen av ett förhållandevis komplicerat 

ärende som detta, bör kommunen vända sig till den tillsynsvägledande myndigheten på området, 

Naturvårdsverket, för att få stöd.  

 

Trafiksäkerhetsfrågor 
Saltsjöbadsvägen kan inte klara de tunga och många transporter som krävs för tung industriverksamhet 

i Gungviken. Därför planerar Skanska att låta bygga en rondell vid trafikplats Fisksätra då lastbilarna 

inte kan klara dagens T-korsning. Sedan vill de bygga en avfart in till Gungviken och en påfart från 

Gungviken. 

 

Skanska beräknar att dessa byggnationer genomför under ca tre månader. Därefter ska lastbilarna gå 

via rondellen, tillbaka ut på Saltsjöbadsleden för att ta av mot område B. Sedan ska de köra på en 

nyanlagd väg mellan B och A och sedan ut på motorleden från A, tillbaka till centrala Nacka. Vägen 

som ska anläggas mellan A och B, på den biotop som inte ska röras, ska vara sju meter bred så att två 

lastbilar kan mötas och därmed klara 60 tons last. 

 

Under samma period på ca tre månader ska de åka på den gamla Saltsjöbadsvägen, förbi Fiskarhöjden, 

Krabbans förskola, Östervik och ta av vid Drevinge. Det kommer bestå av tung trafik som ska schakta 

bort och jämna till 60 000 kvm samt avverka 45 000 kvm skog. 

 

Saltsjöbadsleden är en kommunal väg. Väghållningsmyndigheten är då kommunen. Det krävs tillstånd 

för att ansluta eller ändra en enskild väg såväl som att ansluta eller ändra en tomtutfart till en allmän 

väg. Enligt Väglagen (1971:948) 14b § ska den som avser att bygga en väg under arbetet med att 

upprätta en vägplan samråda med länsstyrelsen, berörda kommuner och de enskilda som särskilt 
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berörs. Om vägplanen har betydelse för kollektivtrafiken, ska samråd även ske med berörda regionala 

kollektivtrafikmyndigheter. Samrådet ska avse vägens lokalisering utformning och miljöpåverkan.  

 

Direkt söder om Saltsjöbadsleden ligger den del av Erstavik vars natur- och friluftsliv utgör 

riksintresse. Buller och avgaser från tung trafik påverkar detta riksintresse negativt. Med en volym på 

upp till 400 lastbilar per dygn är detta inte oväsentligt. Skanska beräknar att ca 180 dumpers/lastbilar 

per dygn kommer trafikera vägen med bergmassor. Därtill kommer försäljning av stenkross där 

köparen i nuläget är okänd och kan generera lika mycket trafik som bergmassorna. Därutöver kommer 

trafik med dieselleveranser som är miljöfarligt samt lastbilar med vatten för tvätt av bergmassorna. 

Uppskattningen av en total trafik på upp emot 400 bilar per dygn skulle ge en transport var fjärde 

minut. 

 

När det gäller tillstånd för åtgärder nära väg krävs det tillstånd från länsstyrelsen för att uppföra 

byggnader, göra tillbyggnader eller utföra andra anläggningar eller vidta andra sådana åtgärder som 

kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Detta gäller ett avstånd på 12 meter från vägen. Länsstyrelsen 

kan utöka området där tillstånd krävs till 50 meter, om det behövs med hänsyn till trafiksäkerheten 

enligt 47 § väglagen (1971:948). Det innebär att det inte går att skapa bullerskydd från stenkrossen 

och den därvid sammanhängande industriverksamheten mot riksintresseområdet Erstavik. 

 

Under den period då Skanska trafikerar Saltsjöbadsvägen utsätts de boende i Fiskarhöjden, förskolan 

Krabban och barnen som går från Österviks station till Drevinge för extra stora risker. Skanska anger 

att de ska undersöka förutsättningarna för att Skanska ska anlägga en tillfällig gångstig bredvid vägen 

mellan stall Compass och Österviks station. Sådana till intet förpliktigande uttalanden betyder 

ingenting, särskilt inte om man beaktar att bolaget går med förlust och har en historik av att inte sköta 

sig enligt UC. 

 

Konsekvensutredning rörande miljöeffekter av transporter förbi förskola och bebyggelse vid 

Fiskarhöjden, tilltänkt ny rondell, samt av- och påfart till Saltsjöbadsleden saknas. 

 

Saltsjöbadsvägen är idag en väg med stora trafiksäkerhetsbrister. Anslutningar till korsande vägar och 

fastigheter är inte utformade på ett sätt som uppfyller de grundläggande krav som idag ställs på 

säkerhet. Trafikutformningen är särskilt bristfällig för gående och cyklister. 

 

Anläggandet av en större industrianläggning med anslutning till Saltsjöbadsvägen med den standard 

den har idag skulle leda till att trafiksäkerheten längs vägen försämras, från dåligt till akut. 

 

Skanska framför att Saltsjöbadsvägen endast ska användas en begränsad tid fram tills dess att 

anslutningar till och från Saltsjöbadsleden färdigställs. I ansökan saknas underlag för att kunna 

bedöma dessa nya anslutningar. Finns tillstånd och finansiering, är utformningen rimlig och vilka 

garantier finns eller är ens möjliga för Skanska att ställa om tidplan för genomförande? Vi anser att det 

är mycket troligt att användandet av Saltsjöbadsvägen blir långvarigt eller till och med permanent. 

 

Beträffande åtgärder för anslutning mellan busshållplats och stallet Compass saknas konkreta planer, 

t.ex. ritningar, varför utformningens lämplighet inte går att bedöma. Vidare saknas tillstånd för 

genomförande och garantier för att planerna genomförs. 

 

Beträffande hastighetssänkning längs hela eller delar av Saltsjöbadsvägen saknas utlåtande från 

väghållaren om rimligheten i att sådana genomförs. Väghållaren bör rimligen också ges möjlighet att 

hämta in synpunkter från SLL och räddningstjänst. 

 

Den huvudsakliga förbindelsen mellan centrala Nacka och Saltsjöbaden och Älgö kommer att få en 

intensiv tung trafik med ökade risker för liv och hälsa. I det aktuella områden finns bostäder och här 

rör sig ett mycket stort antal cyklister och barn. Skanska levererar inga konsekvensanalyser, ritningar 

eller närmare beskrivningar av effekterna för människors hälsa och miljö på denna drastiskt förändrade 

trafikmiljö. 
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Alternativa lokaliseringar  
Helhetsgrepp för Stockholmsregionen 

Politikerna borde ta ett helhetsgrepp för hur stenmassor ska hanteras när regionen växer. Det är inte 

rimligt att det är var byggarna får tillgång på mark som styr var denna störande verksamhet lokaliseras.  

 

En riktig genomgång av alternativa platser för föreslagen verksamhet saknas i det material Skanska 

presenterat. Frågan berörs endast kortfattat i kompletteringen till ansökan under punkt 11 Alternativa 

platser, men under denna rubrik finns ingen information om några konkreta alternativa som skulle 

kunna vara aktuella. Det är enbart svepande formuleringar om att ingen annan mark inom Nacka 

kommun skulle kunna var lämplig och även ett kortfattat konstaterande att platser utanför kommunen 

inte kan vara lämpliga. 

 

Vi anser att det inte är rimligt att fatta beslut om verksamheten utan en riktig prövning/översyn av 

alternativa lösningar. Vi vill lyfta fram SLL:s utredning om möjliga platser för hantering av 

bergmassor från utbyggnaden av tunnelbanan som ett positivt exempel. I denna utredning, länk 

http://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Bilaga%20B1%20Masshanteringsplan.pdf, 

har ett stort antal mottagningsanläggningar i regionen redovisats, tabell 2 nedan.  

 

Ett alternativ till krossning på fast anläggning är att bergmassorna krossas i linjen på respektive 

byggarbetsplats. Här finns goda exempel på utbyggnaden av den nya E4:an, Förbifart Stockholm, där 

bergmassorna från tunnlar under Lovön och Sätra till största delen krossas på plats. Den typen av 

alternativ är inte heller presenterade i Skanskas utredning.  

 

I planen från SLL har man också utvärderat möjligheten att transportera bergmassorna på fartyg eller 

pråmar (vilket är det mest miljövänliga alternativet och minskar behovet av lastbilstransporter, se 

motivering längre ner från Förbifart Stockholm).  

 

Möjligheterna att transportera bort massor sjövägen har utvärderats, framför allt för Nackagrenen. 

Befintliga mottagningshamnar i Saltsjön saknas dock och det krävs ytterligare utvärdering för att se 

om det går att etablera en mottagningsplats i Saltsjön alternativt transportera bergmassorna till de 

närmaste befintliga krossarna i Östersjön som är belägna i Norrtälje och Nynäshamn. Vi tycker att 

detta alternativ bör utvärderas ytterligare.  

 

Sjötransporter som i Förbifart Stockholm 

Förbifarten kör sjövägen med bl.a. följande motivering. Det finns två anledningar till att vi väljer att 

frakta stora delar av massorna till sjöss. Den ena anledningen är att arbetena sker i naturreservat där 

vägförbindelserna är begränsade. Den andra anledningen är att vi vill minska lastbilstransporterna, för 

att spara på miljön och kulturarven som vi behöver passera – till exempel världsarvet kring 

Drottningholms slott. Att frakta på sjön är ett både miljövänligt och effektivt sätt, då det ryms lika 

mycket bergmassor på ett enda fartyg som det ryms på cirka 80–100 normalstora lastbilar. I 

Skärholmen och Sätra byggs tunnlarna från båda håll. På- och avfarterna till tunnlar kommer att ligga 

mitt i E4/E20 i höjd med IKEA samt söder om Bredängs trafikplats. Tunnlarna kommer när det är 

färdigt gå från Kungens kurva till Häggvik. I Sätra varv finns en tillfällig hamn som används för kunna 

skeppa bergmassor från tunnelbygget sjövägen till Slagsta. Beslutet att frakta bergmassorna sjövägen 

gör att ingreppen i miljön blir mindre. Slitaget på vägnätet minskas och det blir färre tunga transporter 

i bostadsområdena i närheten av tunnelbygget. 

 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-

stockholm/Vagstrackning/SkarholmenSatra/ 

 

Från planen framtagen av SSL: För att minimera de kostnader, utsläpp och omgivningsstörningar som 

transporter genererar eftersträvas att i första hand hantera massorna lokalt, och när det är möjligt utan 

tillfälliga upplag och krossning. Att massorna kommer till direkt användning i ett närbeläget projekt är 

http://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/Bilaga%20B1%20Masshanteringsplan.pdf
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/SkarholmenSatra/
https://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/Forbifart-stockholm/Vagstrackning/SkarholmenSatra/
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den möjlighet som först ska utvärderas. Då det inte är möjligt att transportera massorna till ett 

mottagningsprojekt transporteras massorna till en mottagningsanläggning.  

 

Se nedan tabell nedan på tänkbara mottagningsanläggningar i Stockholm.  
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Årstakrossen, Farstakrossen och Sköndalskrossen är flera alternativ i närheten av nya 

tunnelbanebygget och har samma avstånd som till Gungviken. Gladökvarn i Huddinge är ett annat 

alternativ relativt nära.  

 

 

Bilaga 1 Ältabeslutet 

Bilaga 2a och b Bullerutredningens karta tillsammans med karta över riksintresseområdet 

Bilaga 3 Verksamhetsområdet strider mot kommunens översiktsplan 
 


