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Yttrande över förslag till detaljplan för Sicklaön 361:1 och del av Sicklaön 
40:11 samt del av Sicklaön 133:1 på Sicklaön, (Järla stationsområde norr), 
Nacka kommun. Dnr KFKS 2016/888. Projekt 9244. 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade förslag till detaljplan utsänt för 
samråd till 2020-02-19. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:                                         
 
Sammanfattning 
 Birkaområdet har av kommunen dokumenterats som en kulturhistoriskt värdefull miljö vilket 

innebär att det krävs en hög grad av varsamhet i bebyggelseutvecklingen för att områdets värden 
ska bestå.  

 SBF anser att planförslaget för Järla stationsområde måste omarbetas så att bebyggelsen i norra 
delen av planområdet, som vetter mot Kyrkstigen och Birkaområdet, utformas med mindre skala 
och betydligt lägre hushöjder för att uppnå ett samspel med den lägre villabebyggelsen. Det är 
anmärkningsvärt att kommunen, mot bakgrund av den kraftiga påverkan på det kulturhistoriskt 
värdefulla Birkaområdet, inte har bedömt att det råder risk för betydande miljöpåverkan och därför 
inte upprättat en miljökonsekvensbeskrivning.  

 SBF vill i detta sammanhang också framföra att inriktningen för planerad förtätning av 
Birkaområdet måste förändras så att den tänkta kraftiga exploateringen ersätts av en varsam 
förtätning för att inte områdets karaktär ska förstöras.  

 Många trädgårdsstads- och villaområden hotas idag av kraftig förtätning eller utradering vilket 
innebär att en mycket uppskattad stadstyp riskerar att försvinna och därmed också viktiga 
årsringar i orternas utveckling. SBF konstaterar att det aktuella planförslaget för Järla 
stationsområde samt den påbörjade planeringen av villaområdet Birka kommer att medföra att 
området nästan helt kommer att utraderas. Detta strider både mot miljökvalitetsmål samt mot 
lagstiftningen till skydd för kulturarvet. Inriktningen i de båda planärendena måste radikalt 
förändras för att det kulturhistoriskt värdefulla villaområdet ska kunna bevaras för framtiden.   

 
Birkaområdet - en välbevarad kulturhistoriskt värdefull miljö 
Birkaområdet, omedelbart norr om Järla stationsområde, är ett av Nackas äldsta villaområden, en unik 
mer än 100 år gammal kulturmiljö bebyggd med ett trettiotal villor och små flerbostadshus. Området 
är en lummig idyll som vittnar om kommunens utveckling och dess industrihistoria. Efter 
Saltsjöbanans utbyggnad 1893 utvecklades industrier på Västra Sicklaön. Birkaområdet bebyggdes 
under denna tid med både flerbostads- och familjevillor för att tillgodose behovet av bostäder för 
arbetare och tjänstemän. Bebyggelsen har en sammanhållen karaktär med många välbevarade hus med 
tidstypisk panelarkitektur och glasverandor, men även flera senare tillkomna byggnader av hög 
arkitektonisk kvalitet.  
 
För del av Birkaområdet, norr om Järneksvägen, gäller detaljplan för Sicklaön 134:5 m.fl. som vann 
laga kraft 1996. I planen finns planbestämmelsen q: "Värdefull miljö. Åtgärder som kan förvanska 
denna miljö får inte vidtas. Ändring av en byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning 
till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart." 
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I "Kulturmiljöanalys och bebyggelseinventering för Järla-Birka", upprättad 2017 av KMV forum på 
uppdrag av kommunen inför kommande detaljplanering, bedöms mer än hälften av villorna som 
kulturhistoriskt värdefulla. Miljön med Birkavägen och fem flerbostadsvillor är utpekad som ett 
kulturhistoriskt värdefullt område i kulturmiljöprogrammet antaget 2011. I strukturplanen för Nacka 
stad anges att befintliga kulturmiljöer och nya kvarter och platser tillsammans ska ge stadens karaktär.  
 
Birkaområdet har således av kommunen dokumenterats som en kulturhistoriskt värdefull miljö. Detta 
innebär att det krävs stor varsamhet i fortsatt bebyggelseutveckling för att områdets värden ska bestå.  
 
Konsekvenser för Birkaområdet enligt planförslaget för Järla stationsområde 
Enligt planförslaget för Järla stationsområde föreslås en tät storskalig bostadsbebyggelse med höga 
hushöjder, upp till 11 våningar, i direkt anslutning till Kyrkstigen och Birkaområdet. Trots vackra ord i 
planhandlingarna om kulturmiljöerna norr om planområdet föreslås en angränsande ny bebyggelse 
som kommer att innebära en brutal kontrast i skala och höjd mot den väl sammanhållna småskaliga 
helhetsmiljön med dess kulturhistoriskt värdefulla byggnader och naturvärden med följden att  
områdets upplevelsevärden påverkas synnerligen negativt. SBF anser att planförslaget måste 
omarbetas, åtminstone i dess norra delar för att uppnå en god anpassning till det småskaliga 
angränsande Birkaområdet.  
 
Det är anmärkningsvärt att kommunen, trots planförslagets kraftiga påverkan på det kulturhistoriskt 
värdefulla Birkaområdet, inte har bedömt att det föreligger risk för betydande miljöpåverkan och 
därför inte har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Planeringen av Birkaområdet 
I detta sammanhang bör även påbörjad planering av Birkaområdet beröras.  
 
För planeringen av Birkaområdet har en startpromemoria antagits 2019-10-25. Enligt promemorian 
avses 1200 bostäder uppföras i området och endast ett fåtal äldre byggnader i området bevaras. Trots 
vackra ord i startpromemorian att "det är viktigt att ny bebyggelse förhåller sig till platsens natur- och 
kulturvärden samt stads- och landskapsbilden" (s 11) innebär förslaget i praktiken att villaområdet, 
förutom enstaka hus, och det historiska sammanhanget utraderas.  
 
Avsikten enligt kommunen är således att i kommande planering i det närmaste helt utradera det 
historiska och välbevarade Birkaområdet.  SBF anser att denna för områdets kulturvärden helt 
förödande planering måste avbrytas vilket inte utesluter en varsam förtätning på områdets villkor.   
 
Trädgårds- och villastaden är en av de mest uppskattade stadstyperna 
Trädgårdsstaden introducerades i Sverige för drygt 100 år sedan efter förebilder från bland annat 
England. Forskning visar att trädgårdsstaden är en av de mest uppskattade stadstyperna. 
Trädgårdsstads- och villamiljöerna hotas idag på många håll i regionen av en förtätning så kraftig att 
kultur- och naturvärden successivt förstörs och i vissa fall, som Birkaområdet i Nacka, av närmast 
total utplåning. Denna trend hotar alltså att i stor omfattning utradera en av våra mest uppskattade 
stadstyper, som dessutom ofta utgör tydliga årsringar i orters utveckling och som vittnar om orternas 
historia. 
 
För att en region ska vara attraktiv för inflyttning och etablering av företag är det viktigt att det finns 
olika stadstyper representerade för att tillgodose alla smakriktningar   ̶ stenstaden, småstaden, 
trädgårdsstaden och villastaden. I ett framtidsperspektiv är det därför ytterst olyckligt om regionens 
trädgårdsstads- och villaområden förvanskas eller utraderas för att ersättas av betydligt tätare 
bebyggelse. 
 
Sammantaget innebär planförslaget för Järla stationsområde jämte den avsedda planeringen för 
Birkaområdet att Birka villaområde utraderas frånsett enstaka byggnader. Man skulle kunna jämföra 
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planförslagens konsekvenser med utraderingen av Hagalund i Solna i början av 1970-talet, en skövling 
av en kulturmiljö som många ännu sörjer.  
 
Den bristande varsamheten när det gäller Birkaområdet strider mot Sveriges nationella miljökvali-
tetsmål God bebyggd miljö vars syfte är att värna om en god stadsmiljö och tillvarata kulturhistoriska 
värden. Enligt miljöbalken ska kulturvärden så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada kulturmiljön (MB 3 kap 6§). Enligt plan- och bygglagen ska planläggning ta hänsyn till natur- 
och kulturvärden på platsen och rivningslov får inte ges för byggnad som bör bevaras på grund av 
byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde 
(PBL 2 kap 3 och 6§§, 9 kap 34§). Enligt kulturmiljölagen är det en nationell angelägenhet att skydda 
och vårda kulturmiljön och ansvaret för kulturmiljön delas av alla (KML 1 kap 1§). Den pågående 
planeringen i Nacka strider alltså, vad gäller effekterna för Birkaområdet, i många avseenden mot 
gällande mål och lagstiftning till skydd för kulturarvet 
 
Rivningar av tekniskt fullgoda byggnader är inte heller försvarbara med hänsyn till klimatbelast-
ningen. Genom rivningarna kastas den investering bort som gjordes när huset byggdes. I stället ökar 
miljöbelastningen ytterligare genom rivning och uppförande av ny bebyggelse. De omfattande 
rivningarna som planeras i Birkaområdet strider mot miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.   
 
Målet att få till stånd en hög täthet i tillväxtorter sker ofta projekt för projekt utan helhetssyn och med 
brist på hänsyn till platsens historiska karaktärsdrag. En förutsättning för att kunna värna kulturarvet är 
att kommunerna uppfyller sitt lagstadgade ansvar för en långsiktig utveckling utifrån en helhetssyn. 
Vår tids avtryck måste komplettera befintliga miljöer med respekt för kulturhistoriska, historiska och 
arkitektoniska värden och anpassas till platsens förutsättningar. Våra kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och miljöer är en ändlig resurs som det är vår skyldighet att värna för framtida 
generationer! 
 
SBF uppmanar därför Nacka kommun att ändra inriktningen i planeringen, både i det aktuella 
planförslaget för Järla stationsområde och för Birkaområdet, så att denna kulturhistoriskt värdefulla 
villastad kan bevaras för framtiden. Som nämnts utesluter inte detta möjligheten till en varsam 
förtätning av området i samklang med dess karaktär.  
 

 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 
med cirka 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och 
förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och 
nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i 
nutida stadsplanering.  
 


