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Investeringsbeslut för Förstudie Ryssbergen 
 

Förslag till beslut  
Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta beslut om en 
investeringsram för projektet Förstudie Ryssbergen under perioden 2016-2017 om 1,5 miljoner 
kronor.   

Sammanfattning 
Projektet Förstudie Ryssbergen syftar till att genom inventeringar och i dialog med medborgare 
och andra intressenter ta fram underlag inför bildandet av naturreservatet Ryssbergen. 
Förstudien ska undersöka hur rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald kan säkerställas 
samt hur området kan kopplas samman med omgivande grön- och strövområden och 
kommande planläggning inom program för centrala Nacka. Detta är ett viktigt led för att 
uppnå kommunens övergripande mål ”God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling” 
samt ”Starkt medborgarinflytande”.  Kostnaden beräknas till 1,5 miljoner kronor fördelat 
mellan åren 2016 och 2017.  

Ärendet 
I Ryssbergen erbjuds möjligheter till ett rikt friluftsliv i en miljö med bevarandevärd 
biologisk mångfald. I Översiktsplanen från 2012 anges Ryssbergen som ett område där 
bildande av reservat pågår. Området används redan i dag för närrekreation. Användningen 
väntas öka kraftigt i samband med utbyggnad av en tät och blandad stad på västra Sicklaön. 
Stigar korsar området och informella eldplatser signalerar om ett högt besökstryck. 
 
Förstudien syftar till att genom inventeringar och i dialog med medborgare och andra 
intressenter ta fram underlag inför bildandet av naturreservatet Ryssbergen samordnat med 
kommande detaljplaneläggning inom palnprogrammet för centrala Nacka. Kostnaden 
beräknas till 1,5 miljoner kronor fördelat mellan åren 2016 och 2017. Förstudien kommer 
att ligga till grund för utformning av och framtida skötsel av naturreservatet Ryssbergen. 
 

Natur- och trafiknämnden 
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I projektet kommer även att utredas hur det blivande naturreservatet kan kopplas samman 
med den planerade stadsparken, Svindersvik, Finntorp och Nacka strand. Arbetet kommer 
att bedrivas parallellt med planarbetet för den omgivande marken.  
 
Ryssbergen erbjuder, som inget annat område i Nacka, en möjlighet att uppleva orörd natur 
och trehundraåriga tallar alldeles intill staden. Utan förstudien riskerar kommunen att gå 
miste om områdets potential att bidra till en god livsmiljö och en långsiktigt hållbar 
utveckling.  
 

 
Ekonomiska konsekvenser 

Investeringskalkyl 
 

Förenklad 
investeringskalkyl,tkr Total År 1 År 2 År 3 År 4- 

Total investeringsutgift         
varav:        
Utredning/ projektering  200 150 50   
Material        
Personal/ kostnad för 
nedlagd tid 500 350 150   
Köpta tjänster  800 500  300   
Övrigt        
Total 
investeringsinkomst        

Netto 1500   1000 500   
 

Tillkommande medel 

 
Gång- och cykelväg Värmdövägen         

NTN Prio Typ Tidigare 
beslutad 
projektr
am 

Förslag 
nytt beslut 
netto 

Prognos 
2016-
2017 

Tillkommande 
kapitaltjänstkostnad 

Tot prognos 
årlig kaptjk 

Tillkommande 
driftskostnad 

Tot prognos årlig 
driftskostnad 

När 
investeringen 
planeras tas i 
bruk 

NTN Mycket 
angeläget 

Ny -0 -1500 -1500 -102  -102 -0 -0 201701 

 
 

Riskanalys vid utebliven investering eller försenad investering 
Utan förstudien riskerar kommunen att gå miste om områdets potential att bidra till en god 
livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Risken finns även att det resulterar i ökade 
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kostnader efter hand då man tvingas till ytterligare investeringar eller onödigt höga 
driftskostnader på grund av ogenomtänkta anläggningar.  
 

Alternativa lösningar för investeringen 
Naturreservatet Ryssbergen kan bildas utan en förstudie. Det skulle då bildas utan 
medborgarinflytande och utan någon utredning om hur området kan kopplas samman med 
omgivande grön- och strövområden och stadsutveckling.   
 

Bilagor 
 
 
 
 
 
Annika Skogetun Finn Cederberg 
Enhetschef  Naturvårdsintendent 
Park- och naturenheten Park- och naturenheten 
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