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Ert dnr KS-2015/291
”Kurvan 2 och 5”

plan@huddinge.se
Detaljplan för Kurvan 2 och 5 samt Tangentvägen
Naturskyddsföreningen i Huddinge (nedan kallad föreningen) har lämnats tillfälle att lämna
synpunkter på förslag till ny detaljplan för Kurvan 2 och 5 samt Tangentvägen i Kungens kurva.
Vi vill härmed lämna våra synpunkter.	
  Grunden för dessa är främst Naturskyddsföreningens
strävan att i alla sammanhang slå vakt om vår natur men också behoven av långsiktigt arbete mot
alla former av miljö- och resursförstöring inklusive klimatförändringarna.
Förslaget
Förslagets syfte är att
- pröva möjligheten att utöka Kungens Kurva Shopping Center (KKSC) med 54 000 m2,
- omlokalisera befintligt Ikeavaruhus inom fastigheten samt att
- planlägga för en ny öst-västlig kommunal huvudgata.
Samtidigt planeras upprustning av parkeringshus och utemiljöer.
En av förutsättningarna för utökad handel i Kungens kurva är att andelen resenärer med andra
färdsätt än bil ökar. Den nya huvudgatan planeras bidra till detta.
Förslaget innebär att en av de befintliga ekdungarna inte kommer att kunna behållas. Avsikten är
att den ska kompenseras genom att redan uppväxta ekar planteras på andra platser inom
planområdet.
Våra synpunkter
Föreningen uppskattar ambitionerna att underlätta för andra transportmedel än privata bilar. Om
klimatmålen ska kunna nås krävs mycket stora förändringar av nuvarande transportmönster.
Den ekdunge, som enligt planförslaget ej kan behållas, består av nästan enbart ekar av varierande
ålder. Dungen står på en bergknalle, med sprängd lodrät sida mot Tangentvägen i nordväst. Åt
övriga håll sluttar berget. Stigar visar att dungen används, förmodligen för rekreation under raster
och liknande.
Föreningen efterlyser en naturvärdesinventering av dungen. Vi har själva inte kunnat påvisa
rödlistade arter eller andra tecken på höga naturvärden. Vi anser att dungens värde huvudsakligen
ligger i att den ingår i en befintlig grönstruktur, som visserligen är svag – men just därför bör
bevaras. Även om en kompensation sker är det svårt att byta ut en naturlig ekdunge mot
planterade ekar. Föreningen anser också att det är beklagligt med ytterligare bortsprängning av
naturligt urberg.
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I valet mellan att underlätta för ytterligare detaljhandel och att bevara befintlig grönstruktur är det
Naturskyddsföreningens självklara ståndpunkt att uppvuxen natur måste ges företräde.

Vår kontaktperson i detta ärende är Kerstin Lönngren, remissansvarig i Huddingekretsen,
0705-72 12 72, kerstin.lonngren@telia.com.

Naturskyddsföreningen i Huddinge
Birgitta Andersson
ordförande
huddingekrets@gmail.com
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