
Informationsmöte Finnboda 2018-09-20 

Vi har av er bostadsrättsföreningarna på Finnberget fått frågor som besvarats under 

informationsmötet den 20 september 2018, nedan följer era frågor samt kommunens svar på dessa. 

 
-Vilken ordning kommer utbyggnaden att ske etapp 6 och 7? 

Det beror på hur lång tid planarbetet för etapp 6 tar. Just nu håller KUAB på att utreda 

miljöföroreningar och markens stabilitet. Detaljplanen för etapp 7 är ännu inte påbörjad och det 

finns inget datum för påbörjande i dagsläget.  

-Hur höga kommer ni låta husen bli? 

Det är svårt att säga i dagsläget. Under planprocessen utreds lämpliga hushöjder utifrån faktorer som 

t.ex. skuggning, vind, olägenhet för grannar och områdets karaktär. När det finns ett färdigt 

planförslag ställs det ut på samråd och bl.a. grannar och närboende har då möjlighet att komma med 

synpunkter. Efter samrådet kan förslaget komma att revideras.  

-Kommer man tillåta höga hus? 

Kommunstyrelsen i Nacka antog 2016 dokumentet "Förhållningssätt till höga hus i Nacka stad". I 

detta pekas delar av Kvarnholmen ut som en lämplig plats att pröva högre hus (dvs. mellan ca 12-16 

våningar). Inom detaljplanen för Kvarnholmen etapp 6 kan det därför bli aktuellt att pröva ett eller 

flera höga hus. Inom etapp 7 i anslutning till Finnbergsvägen bedöms det dock inte som aktuellt utan 

skalan föreslås anpassas till omgivande bebyggelse.  

-Hur många hus blir det? 

Detta går inte att svara på i dagsläget men kommer att utredas under planprocessen.  

-Hur är det tänkt med transporterna till byggena, våra vägar är redan överbelastade med 

byggtrafik? 

I samband med att varje detaljplan tas fram sker även en genomförandeplanering. I denna tar man 

hänsyn till pågående arbeten i närområdet. På Kvarnholmen har man t.ex. ett logistikcenter som 

samordnar byggtransporter inom området så att antalet transporter kan minskas.  

-Kvarnholmsbron vad händer med den? 

Kvarnholmsbron kommer i samband med utbyggnaden av etapp 6 att ersättas med en ny bro. 

Anledningen till detta är att den gamla bron är sliten och den uppfyller inte dagens krav på t.ex. 

gång- och cykelbanor.  

- När tror ni att bygget kring Finnberget kommer att påbörjas respektive vara färdigställt? Hur ser 

tidsplanen ut? 

Enligt beslutat planbesked är den preliminära tidplanen för att anta detaljplanen andra kvartalet 

2021. Tidplanen är preliminär och kan försenas då planarbetet ännu inte startat. Bygglov kan sökas 

när detaljplanen vunnit laga kraft vilket sker 3 veckor efter att beslutet om antagande tillkännagetts 

på kommunens anslagstavla under förutsättning att detaljplanen inte överklagas. Detta innebär att 

bygget skulle kunna påbörjas tidigast ca tredje kvartalet 2021. Hur lång utbyggnadstiden är beror vad 

som ska byggas och om det är tänkt att byggas i en eller flera etapper.  



- Hur kan vi säkerställa att det inte endast byggs bostäder? Det är viktigt att det även finns 

andra verksamheter, såsom butiker och restauranger. 

I detaljplanen är det möjligt att styra att t.ex. vissa bottenvåningar inte får innehålla 

bostadsfunktioner utan ska innehålla verksamhetslokaler t.ex. butiker och restauranger. Detta 

kommer att utredas vidare under planarbetet. Det exakta innehållet går dock inte att styra i en 

detaljplan.  

- Hur hanterar kommunen frågor kring miljöpåverkan, sanering och föroreningar? 

Under planprocessen görs utförliga utredningar kring miljöfrågor och föroreningar där även 

kommunens miljöenhet är delaktiga. I planarbetet ingår också att sätta upp mål för saneringen 

så att marken blir lämplig för bostäder. Under planprocessen samråder kommunen även med 

länsstyrelsen som bevakar att tillräckliga åtgärder görs.  

- Hur hanteras parkering och ökat trafiktryck? Det kommer bli ökad belastning på våra vägar 

och parkeringsutrymme när ytterligare bostäder byggts färdigt (jämför problem med parkering 

på Kvarnholmen). 

Alla nya bostäder som byggs i Nacka stad behöver lösa sitt parkeringsbehov inom den egna 

fastigheten (dvs. i normalfallet genom garage under byggnaden). Kommunen jobbar även med 

att bygga ut cykelbanor och förbättra kollektivtrafiken så att färre människor ska välja bilen i 

framtiden.  

- Hur säkerställs att sprängarbeten i berget inte påverkar befintliga byggnader? 

En riskbedömning utförs alltid innan sprängning så att de som spränger kan anpassa styrkan för att 

följa de säkerhetsföreskrifter och regler som krävs. Ansvarig byggaktör besiktigar husen före, under 

och efter sprängningarna, det finns även vibrationsmätare utsatta, dessa skickar digital information 

direkt vid sprängningstillfället som dokumenteras genom hela utbyggnaden.  

- Hur kommer det säkerställas att grönområden bevaras? 

Inom planarbetet för Kvarnholmen etapp 6 planeras för en ny strandpark som kommer att vara 

till glädje för både nya och befintliga boende i området.  

Vad gäller den nya bebyggelse som planeras på Finnberget kommer den delvis att ta naturmark i 

anspråk. Naturmarken ägs idag av KUAB och i och med planarbetet kan det finnas möjlighet att 

tillgängliggöra den kvarvarande naturmarken ytterligare och eventuellt låta kommunen ta över 

naturmarken som allmän plats.  

-Kvarnholmsvägen - finns det ett slut på reparationerna och ändringar av vägen? 

Kvarnholmsvägen kommer att vara färdigställd till jul. 

 


