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Samrådsyttrande Tarfikverkets förslag till cykelstråk efter Ältavägen
Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell miljöorganisation med cirka 150 medlemmar som
grundades 1975 med syfte att bevaka och skydda miljön i Ältasjön samt sjöns till och
frånrinningsområden. Vi arbetar med informationsspridning till allmänheten och fungerar som
remissorgan för planer i områdena som påverkar Ältasjöns ekologiska och rekreativa värden.
Gång och cykelbanan ”Ältastråket” passerar Ältasjöns tillrinningsområde, bl a vid Älta
Våtmark. Ältastråket passerar även Dammtorpssjöns utlopp i Nackaån, där nivån för ÄltasjönSöderbysjön och Dammtorpssjön, som alla har samma vattennivå, regleras. Därmed berörs
Ältasjön av planerna och Föreningen anser sig vara sakägare i det rubricerade projektet.
Föreningen har tagit del av samrådsmaterialet för Trafikverkets förslag för ”Ältastråket” som
finns utställt t o m 2016-02-22 under Trafikverkets websida
http://www.trafikverket.se/nara-dig/stockholm/projekt-i-stockholms-lan/v260-alta-gcsodertorn/
Föreningen ställer sig positiva till ett förbättrat cykelstråk till Älta. Vi är också positivt
överaskade av det gedigna undersökningen av ekologin och naturvärdena i de berörda
områdena, inklusive Natura 2000 området Söderbysjön-Dammtorpsjön som
Trafikverket gjort. Vi har följande synpunkter på förslaget;
Älta våtmark (1/030 till 1/210)
Inför att Ältasjön ska bli Vattenförekomst enligt EUs Vattendirektiv lät Nacka kommun
företaget Norconsult göra en undersökning av Ältasjöns ekologiska status och kemiska status
och åtgärdsförslag som kan förbättra dessa, se rapporten "Modellering av näringsbelastning
och åtgärdsförslag för Ältasjön" (ref 1).
I rapporten framgår betydelsen av våtmarken i sin helhet för reningen av Ältasjön och
sjösystemet nedströms, inklusive Natura 2000-området Dammtorpssjön-Söderbysjön.
Rapporten visar att våtmarkens reningfunktion är nödvändig för att uppfylla villkoren i EUs
Vattendirektiv. Rapporten rekommenderar därför att den befintliga våtmarken öster om
Ältavägen bevaras.
• Vi anser att Trafikverket inte bör använda marken öster om Ältavägen för att bredda
Ältavägen. Skall vägen breddas bör i första hand remsan mellan den nuvarande GCbanan och körbanan användas. I andra hand kan Ältavägen breddas åt väster.

•
•

Under GC-bana och körbana avleds vatten från våtmarken väster om Ältavägen i tre
trummor. Om dessa byts är det viktigt att dimensionera dessa så att varken
översvämning uppstår eller våtmarken dräneras (och mister sin renande funktion)
Bäver är aktiv i våtmarken och fördämmer ibland trummorna. Eventuellt bör
trummorna förses med skydd mot bäver (galler)?

Dammtorp (6/800)
Ältasjön, Söderbysjön och Dammtorpssjön, har alla samma vattennivå. Vattennivån regleras
vid sjöarnas utlopp i Nackaån vid Dammtorp. En fördämning finns i direkt anslutning till de
trummor som leder vattnet under Ältavägen. Dessa trummor är enligt Trafikverkets utredning
rostiga och föreslås bytas. I samband med den renoveringen föreslår vi att man åtgärdar de
problem som finns med den nuvarande fördämningen;
• Regleringen av vattenståndet kan förbättras med en självreglerande V-formad
fördämning som ger ett litet flöde vid lågt vattenstånd och stort flöde vid högt
vattenstånd. Tyvärr har den nuvarande manuella regleringen av vattenståndet, som
kräver att personal åker ut och justerar dammluckan, lett till stora oönskade
svängningar i sjöarnas vattenstånd och stundvis låget flöde i Nackaån.
• Vandringshindret för fisk bör tas bort i samband med renoveringen av trummorna och
fördämningen
• En mätsticka som mäter vattenståndet, uttryckt i meter över havet bör installeras med
min och maxvärden för önskat vattenstånd. I nuläget använder kommunens personal
en trädrot som riktvärde för vattenståndet
Vi vill att Trafikverket samordnar renoveringen av vägtrummorna med Stockholm Fritid som
driver projektet för att ta bort vandringshinder.
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Föreningen Rädda Ältasjön är en ideell och opolitisk miljöorganisation grundad 1975, som arbetar med
informationsspridning till allmänheten samt fungerar som påtryckare och remissorgan när det gäller
miljöfrågor i och kring Ältasjön. Föreningen bedriver även verksamhet såsom vegetationsklippning.
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