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Detaljplan för Skönviksvägens verksamhetsområde, del 
av fastigheten Sicklaön 14:1 m.fl., på västra Sicklaön, 
Nacka kommun  
 

Beslut 
Planförslaget skickas för samråd.  
Detta beslut fattas med stöd av punkt S37 i miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
delegationsordning.  
 

Ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Nacka, mellan Skönviksvägen, Nyckelvikens naturreservat, 
Trafikplats Skvaltan och Värmdöleden (väg 222) sydost om stadsdelen Jarlaberg. 
Planområdet berör fastigheten Sicklaön 14:1, som ägs av Nacka kommun samt en mindre 
del av Sicklaön 47:1 som ägs av Trafikverket. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny 
fördelningsstation för el (inom det norra delområdet) och en ny brandstation (inom det 
södra delområdet). Detaljplanen avser även att bekräfta och ge planstöd för en 
vägförbindelse, omnämnd som förbindelsevägen, mellan Skönviksvägen och Trafikplats 
Skvaltan samt till en av tunnelbanans tunnelmynningar. Slutligen medför detaljplanen att 
pröva läget för serviceväg till en av tunnelbanans planerade arbets- och servicetunnlar samt 
en ny sträckning av befintlig gång- och cykelväg som förbinder områdena norr respektive 
söder om Värmdöleden (väg 222). Avsikten är att förbindelsevägen och föreslagen 
bebyggelse ska utgöra en ny entré till Nacka stad. Det är därför av stor vikt att bebyggelsen 
både bidrar till ett stadsmässigt gaturum/gestaltning, samt att den samspelar med områdets 
natur och nivåskillnader.  
 

 
Illustrationsplan och perspektivbild över planområdet. 
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Skäl till beslut 
Detaljplaneprogram för Centrala Nacka antogs av kommunstyrelsen den 13 april 2015, 
§114. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott beslutade därefter om startpromemoria 
den 23 augusti 2017. Ett förslag till detaljplan har tagits fram och är nu färdigt för samråd. 
Arbetet med detaljplanen för Skönviksvägens verksamhetsområde följer inriktningen i det 
antagna detaljplaneprogrammet samt är förenlig med översiktsplanen. Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden informerades om förslaget på sitt sammanträde den 18 april 2018. 
 
Planförslaget bedöms vara färdigt för att skickas ut på samråd och avsikten är att samrådet 
ska pågå under maj-juni 2018.  
 
Behovsbedömning 
En behovsbedömning av detaljplanen har utförts för att avgöra om genomförandet av 
planen kan antas utgöra en betydande miljöpåverkan. Kommunens bedömning är att 
detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
 
 
Planenheten 
 
 
 
Angela Jonasson  
Tillförordnad planchef  
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