
 

 

Frågor ställda under granskningsmötet 16 september 2020 
 

Vi som bor precis intill, tror man att vi blir berörda vad gäller parkering? Att de står 

vid vanliga vägen? Kan ni redogöra för hur 100 tals parkeringsplatser vid dagens 

ishallar kan reduceras till 54 platser (+ parkering för STDKs utökade 

tennisverksamhet)? 

Svar: Idrottshallarna på Järlahöjden har cirka 200 platser tillägnat idrottsanläggningarna, se 

trafik- och parkeringsutredningen på hemsidan. På Järlahöjden finns fler idrottsverksamheter 

än vad det planeras vid Ektorpsvägen. Läs gärna trafikutredningen för att förstå hur vi har 

räknat ut behovet. Idag finns ett flertal andra parkeringar i närheten som exempelvis är till 

stadshuset och Nacka gymnasium. 

 

Hur kan Ishallarna vara på granskning, de har ju inte varit på samråd. Ishallarna är ju 

ett helt nytt förslag som på naturmark som skulle vara kvar i tidigare förslag om 

Tennishallar. 

Svar: Aktuellt planområde har varit utställt för samråd och granskning för ett antal år sen men 

då innehållandes en tennishall. Nacka kommun gjorde bedömningen att planområdet kunde 

utökas och inom ramen för startad planprocess gjordes bedömningen att detaljplanen kunde 

ställas ut för en ny granskning. Nya utredningar har genomförts för hela området, däribland en 

naturvärdesinventering och kommunen har haft en initial dialog med länsstyrelsen.  

 

Vilka garantier kan ni då ge villaborna i Skuru att parkering inte kommer att ske vare 

sig på Ektorpsvägen eller på intilliggande villagator? 

Svar: Ambitionen är att parkering ska ske inom idrottsområdet. Vid större tävlingar kan det 

bli aktuellt med parkering på närliggande skolor eller andra ställen, dock ej längs villagatorna. 

 

Hur hanterar man risken att ökad trafik vid småvägar i Skuru? 

Svar: Om problem skulle uppstå kan olika trafikföreskrifter implementeras. Däremot har 

kommunen bedömt att det inte är en risk då idrottsanläggningen nås via kommunens 

huvudvägnät, Värmdövägen och Ektorpsvägen.  

 

Det här är ju fel plats för ishall, som ni skrivit är det mycket ungdomar som använder 

ishallar på skoltid. Järlahöjden nära skolorna är lämpligare plats. 

Svar: Detaljplanen möjliggör för ishallar vid Ektorpsvägen, det finns idag inget beslut om att 

bygga dem. På Järlahöjden planeras för Nacka stad vilket kan föranleda en flytt av ishallarna. 

Ny plats för ishallarna måste då finnas. Hur och i vilken omfattning Nacka stad ska utvecklas 

på Järlahöjden är under utredning. 

 

Varifrån kommer bedömningen att det enbart handlar om 5-10 större besökshändelser 

på ett helt år? 

Svar: Bedömningen syftar inte till att det är 5-10 besökshändelser utan handlar om 

dimensioner av parkeringsplatser. Parkeringen dimensioneras inte efter det antal besökare 

som kan tänkas komma under tävlingar eller evenemang.  Om dimensionering skulle baseras 

på besökare till läktare skulle den dimensionerande situationen uppstå omkring 5-10 dagar per 

år. Parkering är dyrt och ytkrävande och därför anses inte en situation som inträffar några få 

gånger per år vara hållbart att dimensionera parkeringsytorna efter. 

 



 

Tennishallen ska ligga ca en meter från naturreservatet och man vill ha dränering runt 

huset, hur klarar man bygget utan att skada reservatet? 

Svar: Stängsel ska sättas längs plangränsen, som även utgör gräns mot reservatet, för att 

förhindra skada inom reservatet. Området inom naturreservatet närmast plangränsen kan ändå 

komma att påverkas i viss omfattning. 

 

Kan kälkhockeyspelare förvara sina kälkar i ishallarna? 

Svar: I befintliga ishallar finns plats för kälkar. Utgångspunkten har varit att samma 

funktioner som finns idag ska finnas i en ny hall. Vad de nya hallarna ska innehålla kommer 

att studeras närmare i ett senare skede.  

 

 

Var ska de 1000 besökarna på läktaren parkera? 

Svar: Evenemang som fyller hela läktarna bedöms inträffa några ett fåtal gånger per år. Vid 

dessa evenemang får omkringliggande gatuparkering vara den första mottagaren av 

besöksparkering. Därefter får idrottsklubbarna informera de tävlande från andra orter om 

möjliga platser att parkera på, uppmana besökarna att samåka med mera.  

 

Har ni gjort någon omvärldsbevakning med andra kommuners nya ishallar när det 

gäller antalet parkeringar? 

Svar: Ja, vi har framför allt tittat på anläggningarna i Ritorp, Solna, Smedsslätten i Bromma 

och Stora Mossens IP. Detaljerad information finns i trafik- och parkeringsutredningen. 

 

Varför ska bortalagets bussar stå på andra sidan Ektorpsvägen? 

Svar: Svängradien för buss är stor och ytan mellan föreslagna hallar är relativt liten. Utrymme 

för parkeringsplatser skulle minska om bussar leds in mellan hallarna. 

 

Blir det buller från fläktar el dyl? 

Svar: Det kan uppstå sådant buller. Detta räknas som industribuller, riktlinjer för detta finns 

framtaga av Naturvårdsverket. Att riktlinjerna klaras kontrolleras i bygglov. 

 

Genom planområdet går det en stig söderut från Bråvallavägen (syns på plankartan). 

Blir det plats för en sådan sig för att gena mot Ektorpsvägen? 

Svar: Vid ett genomförande av detaljplanen kommer denna stig att försvinna. Stora 

nivåskillnader gör det svårt att hitta en ny möjlig dragning för en stig. Stigar anläggs inte av 

kommunen utan uppstår genom att människor frekvent går en viss väg. 

 

 

Min fråga om sjukhuset gällde hur idrottshallarna kommer att påverka 

framkomligheten till sjukhuset, där sjuktransporter behöver komma fram dygnet runt. 

Ni svarade att ni tittat på trafikprognosen för 2040, men den inkluderar ju inte dessa 

hallar. Har ni möjlighet att besvara min fråga? 

Svar: Trafikprognosen inkluderar Ektorpsvägen in till Nacka sjukhus. De föreslagna 

idrottshallarna ger endast en marginell ökning av biltrafiken och påverkar inte flödena på 

Ektorpsvägen nämnvärt. Det är således inte ökningen av trafik till idrottshallarna som är 

orsaken till eventuell köbildning. 

 

Nyckelvikens naturreservat: Om t-bana byggs i Nacka Forum och många människor 

ska utnyttja de planerade anläggningarna, kommer de förmodligen att snedda genom 

naturreservatet eftersom det blir närmaste vägen, vilket skulle innebära stor mänsklig 



 

genomströmning i reservatet med stor påverkan på alla de aspekter som reservatet är 

tänkt för. Har detta beaktats och i så fall hur? 

Svar: Detta har bedömts kunna hanteras. En eventuell ökning av flöden genom reservatet ska 

inte påverka området som helhet. 

 

Är de två ishallarna fullstora, dvs båda godkända för matchspel? 

Svar: Ja, det är två fullstora hallar. 

 

Kommer ishallen och istältet i Järlahöjden att rivas ner? 

Svar: Den befintliga anläggningen börjar bli gammal och kommer att behöva ersättas på sikt. 

Innan de rivs måste ersättningshallar finnas klara. 

 

Det rör sig om ett jätteprojekt med stor inverkan på närområdet, med vittgående 

konsekvenser vad beträffar miljö, natur, djur och människor, gällande det sistnämnda 

verkar trafiksituationen som skulle uppstå i det närmaste oöverskådlig. Tidsrymden för 

att komma in med synpunkter 21/8 – 2/10 är mycket kort i förhållande till projektets 

konsekvenser och den mängd handlingar som finns att ta del av. Vad motiverar en 

sådan kort granskningstid och kan den förlängas? 

Svar: Granskningstiden är reglerad i PBL och ska vara minst tre veckor. Kommunen har satt 

granskningstiden till sex veckor just eftersom det är ett stort projekt som kan kräva tid att sätta 

sig in i. Eftersom vi har satt en så lång granskningstid finns inga planer på att ytterligare 

förlänga den. 

 

Skickat in fem frågor i god tid innan, som torde ha allmänt intresse. Vill att svaren på 

dessa kommer alla personer tillhanda. 

Svar: Vi återkommer med svar på dessa frågor. Alla frågor som skickats in under samma dag 

som mötet äger rum fanns det inte tid att besvara inför mötet.  

 

Hallarna, särskilt ishallarna, tar för mycket värdefull natur i anspråk, natur som borde 

ha varit en den av Nyckelvikens naturreservat. 

Svar: Skicka gärna in denna synpunkt i ett yttrande. 

 

Varför bedöms att ingen miljökonsekvensbeskrivning behöver göras? Ni listar ett stort 

antal försvårande uppgifter med utrotningshotade arter samt dagvattenproblem med 

känsliga sjöar. Vad ligger bakom den bedömningen? 

Svar: Kommunen har stämt av med länsstyrelsen som också har kommit fram till att 

detaljplanen inte leder till en betydande miljöpåverkan. Därmed krävs ingen 

miljökonsekvensbeskrivning.Kommunen gör alltid en miljöredovisning som är som en 

förenklad miljökonsekvensbeskrivning. Skillnaden är bland annat att det finns 

jämförelsealternativ i en miljökonsekvensbeskrivning. Framtagen miljöredovisning finns på 

projektets hemsida. 

 

Jag fick höra talas om detta via Fb igår tisdag 15/9. När kommunicerades dessa NYA 

planer först ut till allmänhetetens kännedom av Kommunen? Hur har planområdet 

valts ut för ishallarna? Har alternativa områden beaktats? 

Svar: Det kommunicerades ut till allmänheten den 21 augusti då granskningen startade.  

Det har pågått ett arbete för att hitta plats för nya anläggningar en längre tid och kommunen 

har kommit fram till att platsen vid Ektorpsvägen är lämplig att pröva. Planeringen av Nacka 

stad föranleder behovet av ny plats för ishallar. Kommunen har tittat på flera områden. 

 



 

Kan ni garantera att det inte kommer att bli parkeringsförbud på villagatorna som 

konsekvens av ishallen? 

Kan ni garantera att parkeringen vid ishallen inte kommer att avgiftsbeläggas med den 

risk av spill-over till omgivningen detta ger? 

Vad är reservplanen om/när det visar sig att beräkningar i Trafik- och 

parkeringsutredningen inte håller? 

Svar:  Det är inte i dagsläget aktuellt med parkeringsförbud på villagatorna. 

Parkeringen vid ishallen är tänkt att avgiftsbeläggas. De kommunala gatorna i villaområdet 

har idag inget parkeringsförbud. Om det skulle uppstå problem på närliggande villagator kan 

kommunen komma att reglera med parkeringsförbud under de timmar som 

idrottsanläggningarna har sin besökstopp.  

Det finns alltid en risk att parkeringsbehovet över- eller understiger antalet parkeringar som 

anläggs. Det går inte att ta fram ett exakt antal på besökare som kommer att behöva nyttja 

parkeringsplatser utan beräkningar tas fram av det förväntade parkeringsbehovet. Efterfrågan 

på parkering anpassar sig efter det utbud som finns, om det är svårt att hitta en parkeringsplats 

väljer fler att resa hållbart. I framtagandet av parkeringsutredningen har samtal förts med dem 

som bedriver verksamhet i befintliga hallar, detta som underlag till beräkningen av 

parkeringsbehov. 

 

Kan Nacka kommun garantera lösning av eventuella komplikationer med ökad trafik- 

och parkering? 

Svar: Kommunen arbetar ständigt med att uppnå en fungerande trafiksituation. Om 

komplikationer skulle uppstå kommer Nacka kommun att se över vad som kan förbättras eller 

ändras.  

 

Stigen till Bråvallavägen är del av 5 km motionsslingan som går i Nyckelviken. Kommer 

motionsspåret att gå förlorat? 

Svar: Gångvägen som idag leder från reservatet ut mot Ektorpsvägen kommer att ersättas med 

en ny anlagd gång- och cykelväg. Stigen mot Bråvallavägen kommer inte ersättas, utan man 

får ta sig via Ektorpsvägen till Bråvallavägen. Motionsslingan i Nyckelvikens naturreservat 

kommer att finnas kvar.  

 

Är det spikat det blir tennishall men inte ishall, som jag fattat det. 

Svar: Det är Saltsjö Duvnäs tennisklubb som planerar att bygga tennishallen. Frågor om 

utbyggnad av tennishallen hänvisas till tennisklubben. Kommunen vet idag inte om det 

kommer att byggas ishallar och vem som i så fall ska bygga. 

 

Planeras någon ny GC-väg från T-banan?  

Svar: Nej, det är inte aktuellt idag. 

 

Följande skriver Nacka hockey i PM till politiker i Nacka i vilket de utrycker önskemål 

om nya ishallar: "Verksamheten utövas i mörka el-belysta hallar och ställer inte krav 

på fönster eller placering i tyst miljö. Dock kan andra uppfatta verksamheten som 

störande, vilket man bör ta hänsyn till vid planering av området. Verksamheter för 

barn och ungdomar innebär transporter till och från anläggningen samt att barn och 

ungdomar kan medföra störande ljudnivåer. " Anser ni då att placering i direkt 

anslutning till ett bostadsområde är något att förorda? 

Svar: Kommunen har tittat på olika placeringar. Vid Ektorpsvägen skulle hallen ligga relativt 

nära bostäder i norr, men i övriga riktningar finns inga. Miljön på platsen är idag kraftigt 

bullerstörd. En ishall förbättrar bullersituationen för de boende norr om planområdet. 



 

 

Hur kan detaljplanen påstå att planen överensstämmer med översiktsplanen när denna 

tydligt anger att en ny sporthall kan bli aktuell i området? Alltså EN ny sporthall. 

Svar: I arbetet har kommunen fått göra avvägningar mellan de olika målen i översiktsplanen, 

och har gjort bedömningen att naturvärden på denna plats får ge vika för utvecklingen av 

idrottsverksamheter och Nacka stad.  

 

Vad är drivkraften bakom att två ishallar ska placeras tillsammans och på Sicklaön? 

Detaljplanen nämner inget om drivkraften bakom detta? 

Svar: Sett till verksamheten finns stora fördelar att placera två ishallar tillsammans, bland 

annat genom att många ytor kan delas mellan olika verksamheter och över tid. 

 

Går det inte att sprida ut ishallarna på olika ställen i Nacka och endast lägga den 

(mindre) träningshallen vid Ektorpsvägen? 

Svar: Se svaret ovan. Det finns inte många platser på Sicklaön där det är möjligt att placera en 

ishall. 

 

Vilka andra platser för ishallar (utanför Järlahöjden) har analyserats, främst med tanke 

på trafik- och parkeringssituationen? 

Svar: Politiken har givit som direktiv att ishallarna ska placeras på västra Sicklaön. 

Kommunen har tittat på andra möjliga platser, detta är dock arbetsmaterial.  

 

Lyssnar politikerna bara på Nacka Hockey? 

Svar: Kommunen har haft dialog med samtliga föreningar som idag är verksamma i befintliga 

ishallar på Järlahöjden.  

 

Vilka betraktas som "sakägare i denna fråga, som fått skriftlig info? 

Svar: Det är de som bor närmast och som har bedömts påverkas av förslaget. Det är de som 

har räknats som sakägare som har fått skriftlig information i form av ett brev. I brevet 

framkom att detaljplanen är på granskning, var information om planen kan hittas och när 

synpunkter ska ha lämnats in. Samma information finns på projektets webbsida som alla har 

tillgång till. 

 

Har ni funderat på hur ljuset från anläggningarna på kvälls- och nattetid påverkar 

naturreservatet? 

Svar: Vissa arter, exempelvis fladdermöss, påverkas negativt av ljus. Så länge anläggningarna 

har öppet måste det vara upplyst. Hallarna kommer mot naturreservatet vara relativt slutna 

varför ljusstörningar från själva hallarna inte blir stor. Parkeringsytor och gångvägar kommer 

vara upplysta. 

 

 

 

Vad händer i nästa steg efter den 2:a oktober? 

Svar: Kommunen går då igenom alla synpunkter och sammanställer dessa i ett 

granskningsutlåtande. Eventuellt föranleder synpunkterna bearbetningar av förslaget. Sedan 

ska miljö- och stadsbyggnadsnämnden tillstyrka detaljplanen, och därefter antas i 

kommunfullmäktige. I början av 2021 beräknas planen tas upp i miljö- och 

stadsbyggnadsnämnden. 

 



 

Reflektion: långt fler än de som bor närmast påverkas ju av projektet, såväl vad gäller 

nyttjande av naturreservatet som trafiken mm. 

Svar: Det är därför vi har ett granskningsmöte. Granskningsmötet har annonserats på 

kommunens hemsida och på kommunens Facebook-sida för att nå allmänheten. Utöver det 

har det även framgått i handlingarna som sedan 21 augusti funnit uppsatta i Nacka stadshus 

samt i biblioteket i Nacka Forum.  

 

Om ni tar hjälp för att anlita någon som är specialist på fysisk tillgänglighet, när 

kontaktas denna person då? 

Svar: Tillgänglighet är en av grunderna i planering och frågan finns med under hela 

processen. 
 

 

 


