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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

U T L Å T A N D E 

Detaljplan för del av Älta 10:1 m fl fastigheter, Ältadalen, 
i Älta, Nacka kommun 
 
Sammanfattning  
Detaljplanen syftar i första hand till att möjliggöra bostadsbebyggelse i den före detta 
grustäkt som utgör en stor del av planområdet. Vid Lovisedalsvägen planeras dessutom en 
förskola och ett äldreboende. Tidigare framtagna idéer om att Ältadalen ska vara ett grönt 
stråk tas till vara genom att den östra delen av dalgången planeras för spontana idrotts- och 
fritidsaktiviteter. 
 
Områdets struktur bygger på ett sammanhängande gatunät utan återvändsgator. Den relativt 
finmaskiga strukturen ger möjligheter för varierade vägval vilket bland annat är en fördel för 
gång- och cykeltrafik. Park- och naturområdena kan nås enkelt genom släpp i bebyggelsen 
på strategiska platser. Höjdsättningen av gatorna har satts utifrån hur området lämpligast 
kan fyllas upp. De branta partierna i områdets västra del jämnas ut från Lovisedalsvägen 
ned till parkområdet. Närmast Lovisedalsvägen, i närheten av busshållplats och 
Sigfridsborgs skola, föreslås ett område för förskoleverksamhet. Förskolan nås antingen via 
lokalgatan eller från det angränsande naturområdet. 
 
Under utställningstiden inkom 12 yttranden från olika remissinstanser och 5 yttranden från 
sakägare och boende i närområdet. 
 
Under samrådet tog Länsstyrelsen bland annat upp frågor om fornlämningar och 
markföroreningar upp. Dessa har inte berörts i deras utställningsyttrande. I yttrandet skriver 
Länsstyrelsen att de rekommenderade bullernivåerna kan komma att överskridas vid 
Storkällans väg. De menar att placering av bullerplank därför behöver framgå av 
planhandlingarna och regleras på plankartan. 
 
Fritidsnämnden påpekar att det finns en brist på fotbollsplaner i Älta och önskar därför att 
en 11-manna fotbollsplan planeras i, eller i närheten av, planområdet. Tekniska nämnden 
anser att vägområdet för lokalgatorna bör ha tillräcklig bredd för att i framtiden möjliggöra 
ytterligare en gångbana. De lyfter också upp frågan om mini-återvinningscentral och de ser 
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helst att frågan blir löst inom planområdet. Tekniska nämnden påpekar även att 
tillgängligheten för servicefordon till den planerade pumpstationen i parken måste beaktas. 
 
Nacka Miljövårdsråd och Naturskyddsföreningen i Nacka anser att exploateringen är för 
stor. Ett flertal olika naturvärden lyfts fram, exempelvis de öppna sand- och grusytorna.  
Inriktningen på småhus ifrågasätts också från hållbarhetssynpunkt. 

Förändringar efter utställning 
De synpunkter som har inkommit under utställningen av detaljplanen har inte medfört 
några större förändringar. Planförslaget har dock reviderats med avseende på några 
redaktionella ändringar och att en bestämmelse om störningsskydd lagts till samt att en 
bestämmelse om suterrängvåning tagits bort. Även ett u-område har lagts till och u-
områdesbestämmelsens betydelse har justerats. Revideringen har kommunicerats med de 
som berörs av förändringarna. De berörda har haft två veckor på sig att lämna in 
synpunkter på revideringen, inga synpunkter har kommit in under den tiden. 
 
När det gäller Länsstyrelsens synpunkter om buller anser kommunen att det inte är lämpligt 
att införa en bullerbestämmelse som föreskriver en viss teknisk lösning. Istället införs en 
generell bestämmelse som anger att bebyggelsen ska utformas så att riktvärdena för 
bullernivåer på uteplatser uppnås. 
 
Bakgrund 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 15 maj 2013 § 150 att ställa ut förslaget till 
detaljplan. Utställningstiden varade mellan den 28 maj till och med den 5 juli 2013. 
 
Samrådsskedets synpunkter har sammanfattats och bemötts i en samrådsredogörelse som 
upprättades den 2 maj 2013. 
 
Inkomna synpunkter 
Följande remissinstanser har inga erinringar mot planförslaget  

– Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott (KSSU) 
– Vattenfall Värme 
– Vattenfall Eldistribution 

 
Följande remissinstanser har synpunkter på planförslaget 

– Länsstyrelsen 
– Lantmäterimyndigheten 
– Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SL) 
– Tekniska nämnden 
– Fritidsnämnden 
– Nacka Energi 
– PRO Älta och SPF Svanen Älta 
– Nacka Miljövårdsråd 
– Naturskyddsföreningen i Nacka 
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Synpunkter har även inkommit från följande fastighetsägare och boende inom och i 
närheten av planområdet; innehavare av Erstaviks fideikommiss och ägare till Erstavik 
25:32, ägare till Älta 30:67 och Älta 54:44 samt boende på Älta 37:38 och Älta 30:70 med 
grannar. 

Sammanfattning och bemötande av inkomna synpunkter 

Inkomna synpunkter från kommunala nämnder och remissinstanser 
 

1. Länsstyrelsen påpekar, med hänvisning till bullerutredningen, att den högsta 
tillåtna maximala ljudnivån på 70 dBA för uteplatser inte klaras för uteplatser 
närmare än ca 37 meter från vägmitt längs Storkällans väg. Bullerplank kan dock 
minska bullret så att godtagbara nivåer kan uppnås för planerad bebyggelse. 
Länsstyrelsen anser att placering av bullerplank behöver framgå av planhandlingen 
och regleras på plankartan. 
 

Planenhetens kommentar : Kommunen anser inte att det är lämpligt att införa en 
bestämmelse som föreskriver en viss teknisk lösning. Istället införs en generell bestämmelse 
om störningsskydd i detaljplanen. Bestämmelsen anger att bebyggelsen ska utformas så att 
riktvärdena för bullernivåer på uteplatser uppnås. 
 

2. Lantmäterimyndigheten kommenterar i sitt yttrande att 
gemensamhetsanläggningen Ga:24 bör upphävas i den del där det blir kommunalt 
huvudmannaskap. 
 
Vidare menar Lantmäterimyndigheten att skrivningen om det servitut som föreslås 
upphävas behöver utvecklas. Vilket servitut avses? På vilka grunder ska det 
upphävas och hur ska det ske? 

 
Planenhetens kommentar : Tidigare har det varit på tal att upplösa hela Ga:24 alternativt 
ändra dess område. En förrättning påbörjades 2010 men avbröts med hänvisning till att det 
fortfarande finns byggnadsplaner i Älta med enskilt huvudmannaskap. 
Gemesamhetsanläggningen fick därför vara kvar även om den i praktiken saknar betydelse 
eftersom gatorna i Älta sedan länge sköts av kommunen. Samma situation föreligger idag. 
 
Skrivelsen om servituten förtydligas i planhandlingarna. 
 

3. Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting (SL) påpekar att minirondeller 
inte är förenligt med gator där det går busstrafik. Upphöjda korsningar ska utformas 
så att bussen kan passera med minsta möjliga besvär för resenärerna. Vidare anser 
de att det är tveksamt att kommunen inte redovisar hur bullerstörningar ska 
hanteras innan utställningsskedet. 
 
De skriver också att gångavstånden från bebyggelsen inom planområdet till 
hållplatsen på Lovisedalsvägen bör stämmas av mot Riplan sida 39 inför ett 
antagande av detaljplanen. 
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Planenhetens kommentar : Planenheten bedömer att en minirondell kan göras 
överkörningsbar utan negativa konsekvenser för busstrafiken. Utformningen ska 
bestämmas i dialog med Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting. Gångavstånden till 
busshållplats är avstämd mot de angivna riktlinjerna och överensstämmer med vad som 
anges. 
 
Angående bullerfrågan se kommentaren till Länsstyrelsens yttrande. 
 

4. Tekniska nämnden anser att det bör finnas plats för anläggande av gångbanor på 
båda sidor av lokalgatorna om det behövs i framtiden. I utställningsförslaget finns 
det bara plats för gångbana på ena sidan. Dubbla gångbanor skulle underlätta 
snöröjningen och minska kostnaden för den framtida driften av gatorna. 
 
Vidare påpekar tekniska nämnden att det fortfarande råder osäkerhet när det gäller 
en mini-återvinningscentral i angränsande verksamhetsområde. Man menar att dessa 
frågor helst ska lösas inom detaljplanen.  
 
Tekniska nämnden lyfter också upp frågan om angöring för drift- och 
underhållsfordon till den planerade pumpstationen för spillvatten. Tillstånd måste 
finnas så att servicefordon får använda gångvägar inom parkområdet, och dessa 
vägar behöver då också dimensioneras och snöröjas för att klara detta. Normalt sker 
tillsyn av denna typ av anläggningar varje vecka. Att driftsäkerheten kan garanteras 
är viktigt för att undvika olägenheter vid driftstörningar. 

 
Planenhetens kommentar : Under planprocessen har det gjorts en bedömning att det är 
tillräckligt med gångbana på ena sidan av lokalgatorna, att bygga på båda sidor är således 
inte aktuellt. Att då reservera ett område på ena sidan för framtida utbyggnad gör att det 
uppstår långa remsor som inte kommer kunna utformas eller underhållas på något lämpligt 
sätt. Risken är stor att det skulle bli parkering längs alla gator eller att ytorna ianspråktas av 
privatpersoner. Bedömningen är därför att gatuområdena i förslaget är tillräckliga.  
 
Arbetet med en mini-återvinningscentral i det närliggande verksamhetsområdet har kommit 
så pass långt att det är det troligaste alternativet. Att ha en sådan funktion i närheten av 
andra verksamheter är att föredra före en placering i bostadsområdet.  
 
Tillgänglighet och angöring till pumpstationen är inte något som detaljplanen reglerar. Dock 
får fordon för drift och underhåll framföras på parkvägar. Frågan om dimensionering av 
dessa parkvägar tas med till kommande projektering. 

 
5. Fritidsnämnden menar att det är av största vikt att lek- och aktivitetsytor för alla 

åldrar finns tillgängliga i närområdet. Nämnden pekar särskilt ut att behovet av en 
fullstor 11-mannaplan för fotboll behöver beaktas i planarbetet. De menar att det 
idag råder en stor brist på fotbollsplaner och att det är lämpligt att använda redan 
plana ytor för detta ändamål. Fritidsnämnden ger ett exempel på placering i 
planområdets norra del med angöring från Erstaviksvägen. 
 

Planenhetens kommentar : Parkområdet som planeras i områdets östra del och 
skogsområdet vid den planerade förskolan bedöms kunna tillgodose områdets behov av 
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ytor för lek och spontanidrott. En större anläggning med parkeringsplatser, belysning och 
helgaktiviteter har inte bedömts som lämplig i närheten av Storkällans kapell. Området i 
angränsning till Erstaviksvägen, som fritidsnämnden tagit som exempel på placering, är inte 
kommunägt och det ingår inte heller i planområdet. Eftersom det dessutom är naturreservat 
är en sådan placering inte aktuell. 

 
6. Nacka Energi förtydligar hur kostnader relaterade till utbyggnad av deras 

anläggningar ska fördelas. De önskar också att det bildas en ledningsrätt för nya och 
befintliga kablar från fördelningsstationen på Älta 37:10 och ut till Storkällans väg. 

 
Planenhetens kommentar : Detaljplanen har kompletterats med u-områden för befintliga 
ledningar på kvartersmark. Planbeskrivningen kompletteras med att det kan behöva bildas 
en ledningsrätt i det aktuella läget. I övrigt ligger redovisade ledningar inom allmän 
platsmark. 
 

7. PRO Älta och SPF Svanen Älta har lämnat in en gemensam skrivelse. De anser 
att det inte är lämpligt med ett äldreboende i Ältadalen. Skälet till det är det långa 
avståndet till Älta centrum och att service och kollektivtrafik därmed inte blir 
lättillgänglig.  
 
Organisationerna ser hellre att ett nytt äldreboende byggs i Älta centrum. De menar 
också att olika typer av boende för äldre ska finnas i Älta centrums närhet, 
exempelvis seniorbostäder, trygghetsbostäder med hyresrätt och vård- och 
omsorgsboende, boendeformer som har olika grad av anpassning. 

 
Planenhetens kommentar : Planenheten håller med om att det bör finnas en mångfald av 
boendeformer för äldre. Det planerade vård- och omsorgsboendet är en del i detta. 
 
När det gäller vård- och omsorgsboenden är de som flyttar in idag i större behov av vård 
och stöd än vad som var fallet längre tillbaka i tiden. Detta eftersom många kan bo kvar i 
sitt hem längre med stöd av hemtjänst. För merparten av de boende är det enklare att 
använda de tjänster som erbjuds inom boendet, exempelvis sjuksköterskebesök, frisör, 
fotvård och beställningar av läkemedel än att på egen hand besöka centrum. Om besök i 
centrum ändå behövs hjälper personal till med detta. 
 

8. Nacka Miljövårdsråd har lämnat in ett yttrande som till största delen tar upp 
samma frågor som yttrandet under samrådet. De frågor som utvecklats ytterligare 
rör främst kollektivtrafik samt förändringarna mellan samrådsförslaget och 
utställningsförslaget.  
 
Nacka Miljövårdsråd är starkt kritiska mot den föreslagna bebyggelsen och menar 
att exploateringen är alltför hård, vilket strider mot gällande översiktsplan och 
tidigare förslag som Ältabornas syn på Ältadalen. En större del av området bör 
lämnas för lek, fritidsaktiviteter och natur/park. De från natursynpunkt 
bevarandevärda områdena 1, 2 och 3 bör inkluderas i naturreservatet Strålsjön-
Erstavik och det bevarandevärda området 5 bör bevaras i sin helhet. 
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Miljövårdsrådet påpekar att området behöver ökad turtäthet för busstrafiken på 
Lovisedalsvägen, en busslinje som fortsätter utefter Storkällans väg – Grustagsvägen 
– Töresjövägen och mot Tyresö centrum samt direkt förbindelse mot Sickla. Vissa 
bussar till Tyresö skulle i framtiden kunna dras via Älta och Ältadalen. Linjerna 
benämns som I och N i Trafikförvaltningens (Stockholms läns landsting) 
"Stomnätstrategi för Stockholms län, Etapp 2 - Stockholms län utanför ytterstaden". 
Området bör ha utfart för biltrafik endast mot Storkällans väg. Lokalgatan mot 
Lovisedalsvägen bör utgå eller göras till en sekundär utfart. 
 
Rådet påpekar även behov av service, återvinningsstation, bollplan, bredare 
parkstråk, gröna tak, energihushållning, gästparkering och hundrastgård samt tar 
upp frågor om markföroreningar, dagvatten och luftföroreningar. Nacka 
miljövårdsråd anser att äldreboende inte bör placeras här och ifrågasätter om det blir 
tillräckligt med förskoleplatser samt framhåller att en miljökonsekvensbeskrivning 
måste upprättas på grund av dagvattensituationen och närheten till Erstavik och 
naturreservatet Strålsjön-Erstavik. 

 
Planenhetens kommentar : Planen innehåller mer bebyggelse än 2002 års översiktsplan 
anger, vilket också är anledningen till att ett planprogram tagits fram. Planen stämmer 
emellertid med gällande översiktsplan antagen i juni 2012. Detaljplanen innebär en 
avvägning mellan exploateringsintresset och de tidigare idéerna om den gröna Ältadalen. 
Det redovisade grönstråket är mellan 70 och 200 meter brett och bedöms var tillräckligt för 
de behov av lek och rekreation som finns. En utökning av naturreservatet är inte aktuell, 
men de bevarandevärda områdena 1, 2 och 3 är betecknade som naturmark i detaljplanen 
och den största delen av skogspartiet i söder (område 5) sparas också som naturmark. 
 
Vid den naturvärdeskartering inklusive insektsinventering som genomförts hittades inga 
rödlistade arter i fällfångsterna, men däremot flera som är regionalt sällsynta. Grustäkten 
bedömdes som en genomsnittlig täkt i ett regionalt perspektiv vad gäller art- och 
individrikedom. Förekomst av Bibagge har dock rapporterats till ArtPortalen, vilket införts i 
planbeskrivningen. I planens avvägning mellan olika intressen har behovet av bostäder och 
ett återställande av marken prioriterats i områdets södra och mellersta del. I planens 
nordligaste del behålls grusslänterna i naturmarken. 
 
Kommunen har kontinuerliga diskussioner med SL om alternativa linjesträckningar och 
ökad turtäthet för busstrafiken. Någon ny busslinje till Tyresö är dock inte aktuell för 
tillfället. 
 
Frågor om markföroreningar, dagvatten och luftföroreningar har utretts under planarbetet 
och kommunen har beslutat att detaljplanens genomförande inte innebär betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna uppfattning och någon 
miljökonsekvensbeskrivning tas därför inte fram.  
 

9. Naturskyddsföreningen i Nacka 
 Planeringen är felvänd, låt hållbarhetsfrågorna styra planens utformning från 

grunden 
 Värna de känsliga sandmiljöerna där den sällsynta bibaggen förekommer 
 Spara hela närskogsområdet öster om Sigfridsborgsskolan 
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 Ta tillvara synpunkter om bevarande av närrekreationsområden m.m. från 
”Ältabornas syn på Ältadalen” 

 Kollektivtrafiken skulle kunna ha planerats annorlunda 
 Bilpooler och sänkta parkeringstal för att uppnå ett mer hållbart resande. 
 Upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 

 
Naturskyddsföreningen i Nacka saknar fortfarande en djupare analys av hur 
Ältadalen kan bebyggas på ett hållbart sätt. Det verkar redan vara bestämt att det är 
230 – 250 bostäder i friliggande småhus som ska byggas. Är det optimalt utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv? De ställer sig tveksamma till det. Det är ett 
bebyggelsemönster som oftast innebär ett stort bilinnehav och lågt 
kollektivtrafikresande. Naturskyddsföreningen anser att man har börjat i fel ände, 
istället borde man förutsättningslöst tittat på hur man kan planera Ältadalen så att 
bebyggelsen inte tar naturmark i anspråk, inte ökar biltrafiken o.s.v. En viktig aspekt 
av hållbar utveckling är dialog med medborgarna, något som lyser med sin frånvaro i 
planförslaget. De anser också att man borde ta till vara på det som framkom i 
”Ältabornas synpunkter på Ältadalen”. Vidare borde en dialog föras med 
medborgare och föreningar om hållbarhetsfrågorna.  
 
Föreningen lyfter fram att Ältadalens största naturvärden ligger i de blottade sand- 
och grusytorna. Den rödlistade bibaggen förekommer i Ältadalens norra del. Även 
om ingen bebyggelse är planerad i den del av Ältadalen där bibaggen förekommer så 
berörs den självklart av planerna genom ökat slitage m.m. De gröna stråken ser inte 
ut att bli tillräckligt breda både för att kunna fungera som spridningskorridorer för 
djur- och växter samt kunna ge rekreationsvärden för människor. De ser gärna att 
de bevarandevärda områdena 1, 2 och 3 införlivas i naturreservatet Strålsjön-
Erstavik och att område 5 bevaras i sin helhet. Just område 5 är oerhört viktigt som 
närrekreationsområde för Ältaborna och ett viktigt närskogområde för skolorna i 
området. Påverkan på Erstavik genom bl.a. ökat slitage från fler besökare bör 
uppmärksammas i miljöredovisningen. Dagvattenhanteringen måste studeras 
mycket noggrant i det fortsatta planarbetet.  
 
När man har chansen att planera ett område från grunden borde man ha stora 
möjligheter att planera för kollektivtrafik och ett minskat bilberoende. Det är bra att 
det framförs tankar om bilpooler i området men det borde kombineras med andra 
åtgärder, bl.a. kraftigt sänkta parkeringstal.  
 
Med tanke på exploateringens omfattning, den känsliga grundvattensituationen, de 
mycket värdefulla sandytorna, närheten till och påverkan på Erstavik genom ökat 
slitage och naturreservatet Strålsjön-Erstavik samt en biltrafikalstrande 
bebyggelsestruktur är det föreningens uppfattning att detaljplanen innebär en 
betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 
ska upprättas. 

 
Planenhetens kommentar : Tät bebyggelse är oftast att föredra ur ett 
hållbarhetsperspektiv vilket också är en påtaglig inriktning i Nackas nya översiktsplan. I 
Ältadalen har dock kommunen gjort bedömningen att en bebyggelse med i huvudsak 
småhus är lämpligast på grund av områdets läge, omgivande karaktär och befintlig 
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efterfrågan. I detaljplanen eftersträvas därför att göra ett sådant område så hållbart som 
möjligt. De nya bostäderna får anknytning till befintlig bebyggelse och kan till viss del nyttja 
befintlig infrastruktur. Underlaget för busstrafiken ökar med den nya bebyggelsen och de 
små tomterna innebär ett effektivt markutnyttjande. I övrigt tar naturskyddsföreningen upp 
samma frågor som Nacka Miljövårdsråd (se kommentar ovan). 
 
 

Inkomna synpunkter från fastighetsägare inom planområdet  
 

10. Ägaren till fastigheten Erstavik 25:32 och innehavaren av Erstaviks 
fideikommiss (Erstavik 25:1) uttrycker att det är bra med en naturlig övergång 
mellan Älta och Erstaviks naturområde. Det är särskilt viktigt med hänsyn till att 
miljön i Erstavik är av intresse nationellt och regionalt. Ytterligare förtätning i 
planområdet, utöver den som nu föreslås, skulle vara mycket negativ. 
 
Fastighetsägaren betonar vikten av ökad tillsyn och ordningshållning i Erstavik i och 
med att bebyggelsen kommer närmare det som till stor del är naturreservatsområde, 
och att ansvaret för detta är det allmännas. Förslaget behöver därför kompletteras 
med åtgärder som tillgodoser behoven av tillsyn och ordningshållning. 
 
I övrigt betonas att genomförandet av uppfyllnad av marken kräver kommunala 
beslut om trafiken till och från området. Erstavik och de verksamheter som nu och i 
framtiden bedrivs där måste också garanteras utfart till allmänna vägar. Om 
nuvarande servitut upphävs måste frågan lösas på annat sätt.  

 
Planenhetens kommentar : En av grundtankarna i detaljplanen är att skapa en zon med 
parkmark mellan den nya bebyggelsen och Erstavik. Någon ytterligare exploatering är 
därför inte aktuell. Ordningshållning och tillsyn inom Erstavik 25:1 är inget som regleras i 
detaljplanen. Dock är det en viktig fråga och ska bevakas i de löpande diskussioner som förs 
mellan Erstaviks godsförvaltning och kommunen. Tillgängligheten till olika delar av 
planområdet, för bland annat uppfyllnad, regleras i avtal om genomförandet som träffas 
mellan kommunen och inblandade parter.  
 
De olika servitut för väg som är till förmån respektive last för fastigheter som berörs av 
detaljplanen skall ses över. Om de är onödiga kan de upphävas, funktionen med 
tillgänglighet till allmänt vägnät från Erstavik 25:1 och Erstavik 25:32 skall alltjämt 
säkerställas. En alternativ utfart från Erstavik kan anordnas i samband med att ett område 
vid Tyresövägen (del av Erstavik 25:1) planläggs för handelsändamål. 
 
Delar av fastigheten Erstavik 25:32 får ny användning och tillfart via planområdets gatunät. 
Tillgängligheten till den kvarvarande delen av Erstavik 25:32 säkerställs genom övriga 
befintliga servitut eller eventuellt över annan kommunal mark. 
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Inkomna synpunkter från fastighetsägare och sakägare utanför planområdet  
 

11. Ägaren till fastigheten Älta 30:67 (Odlingsvägen 33) lämnade in kritiska 
synpunkter på förslaget under samrådsskedet. Nu under utställningen har den 
boende åter kommit in med ett yttrande och konstaterar att det fortfarande planeras 
en utfart från planområdets norra del till Lovisedalsvägen. Den boende menar att 
analysen av vad som kommer att hända med trafikströmmarna är mycket bristfällig 
och att om anslutningen byggs ökar risken för olyckor. 

Planenhetens kommentar : Det nya områdets huvudsakliga angöring kommer att vara 
från Grustagsvägen i söder men det är en fördel att ha en alternativ anslutning. Viss trafik 
från området kommer att ta sig genom Älta och det är då en fördel att sprida denna på både 
Evalundsvägen och Lovisedalsvägen/Erstaviksvägen. Den blivande trevägskorsningen 
kommer att detaljstuderas från trafiksäkerhetssynpunkt och hastighetsdämpande åtgärder i 
form av en vägbula att utföras på den nya anslutningsvägen. 
 

12. Ägaren till fastigheten Älta 54:44, (Tallkottsvägen 10) menar att det är en för tät 
bebyggelse i förslaget samt att de grönområden som bevaras inte är i linje med 
tidigare samtal med de boende i närområdet. De boende önskar färre hus i det nya 
området och att det ska vara mer luft mellan dessa, större rekreationsområden, att 
ett friluftscafé skapas för att fungera som en mötesplats, att förskolan placeras i 
södra delen av området samt att det byggs en idrottshall som kan angöras direkt från 
Tyresöleden. Den största negativa konsekvensen som lyfts fram är den ökade 
trafikbelastningen på Lovisedalsvägen och övriga vägar. 

 
Planenhetens kommentar : Principerna för bebyggelsen är att den är tätast i den västra 
delen och att tätheten och även den tillåtna nockhöjden sedan är något lägre i angränsning 
mot park- och naturområdena i öster. Det kommer alltså vara en gradvis nedtrappning mot 
utkanten av området. Planenhetens bedömning är att relationen mellan bebyggelse och 
rekreationsområden är väl avvägd. Att det trots allt är en relativt tät bebyggelse som föreslås 
är ett sätt att skapa underlag för tätare busstrafik, men också en naturlig följd av det 
attraktiva läget och att marken är värdefull.  
 
Den föreslagna förskolans placering bedöms vara lämplig av flera skäl, bland annat närheten 
till befintlig skolverksamhet, busshållplats och naturområde. Planläggande för friluftscafé 
förutsätter att det finns någon intressent som är villig att driva en sådan verksamhet. Under 
planarbetet har varken den frågan eller en eventuell idrottshall varit uppe till diskussion.  
 

13. Tomträttsinnehavare på fastigheten Älta 30:70 (Odlingsvägen 27), som i sin 
skrivelse även företräder fler icke namngivna ”boende på den övre delen av 
Odlingsvägen”, motsätter sig med bestämdhet föreslagen placering av förskola. De 
inkom även med synpunkter kring detta under samrådet. De boende påtalar att 
deras tidigare kritik inte lett till någon förändring för att minska de negativa 
konsekvenserna av förskoleplaceringen. De aktuella bostadstomterna ligger i direkt 
anslutning till Sigfridsborgs skola och är alltså redan kraftigt påverkade av ljudnivåer 
från skolgården och ventilationsanläggningar samt av störningar från trafik- och 
parkeringssituationen på Lovisedalsvägen. De boende menar att biltrafiken i 
anslutning till skolan ökat markant på senare tid och att vägen kantas av parkerade 
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bilar. Buss 801 har på grund av detta framkomlighetsproblem. De boende menar att 
förskolan borde placeras närmare den nya bebyggelsen. 

 
Planenhetens kommentar : Situationen med Sigfridsborgs skola i närheten av befintliga 
radhus beslutades i samband med att den för det området aktuella stadsplanen fastställdes 
1972. Att bostäder ligger i anslutning till skolor och förskolor är fullt naturligt. Planenhetens 
bedömning av att den föreslagna förskolans placering är lämplig redovisas i föregående 
kommentar. Den förmodade trafikökningen är en av anledningarna att Lovisedalsvägens 
utformning förtydligas och görs trevligare med trädplantering, separat gång- och cykelbana, 
busshållplats, övergångsställen och markerade parkeringsplatser osv. En särskild 
parkeringsplats ska även anläggas för förskolan. 
 
Planenheten bedömer att den föreslagna förskolan inte medför större negativa 
konsekvenser än vad som får anses vara normalt i ett tätbebyggt område. 
 

14. En anhörig till boende på Älta 37:38 vill främst att läget för en ny förskola och 
nytt äldreboende omprövas med hänsyn till det boende som ligger på angränsande 
fastighet. På boendet bor ett flertal personer med speciella behov och som kan vara 
mycket känsliga för ljud, exempelvis från en förskolegård eller trafik. De vill heller 
inte komma i direkt blickfång från förskolan utan har behov av lugn och ro. 

 
Planenhetens kommentar : Läget för den nya förskolan har ur flera aspekter bedömts 
som optimal. Förskolan är placerad med gångavstånd från samtliga bostäder i det nya 
området. Den kommer också att ligga nära Sigfridsborgs skola och i anslutning den 
befintliga skogsdungen öster om förskolan. Förskolans byggnad är tänkt att förläggas i norr 
och gården åt söder, vilket innebär att förskolegården inte vetter mot det befintliga boendet. 
Parkering till förskolan är placerad söder om förskolegården och varuleveranser planeras att 
ske från en ficka på Lovisedalsvägen. När det gäller äldreboendet ligger det på större 
avstånd och dess verksamhet bedöms inte vara störande. De eventuella störningarna för 
boendet bedöms därför som små. 
 
 
 
Planenheten  
 
 
Andreas Totschnig Sven Andersson 
Planchef  Översiktplanerare 
 
 
  Jerk Allvar 
  Planarkitekt 
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