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BULLRET
En stenkross genererar oerhört mycket buller. 
Genom krossens placering på ett berg kommer 
ljudet att färdas långt ut över Skurusundet och  
in i Nackareservatet mot Saltsjöbaden. Direkt 
drabbade blir boende i Fiskarhöjden, Östervik, 
Drevinge, Sågtorp, Saltsjö-Duvnäs, Tollare,  
Ekudden och Storängen. 
I Skanskas egen bullerutredning pekas på ljud-
nivåer upp till 129 dBA, d v s intill smärtgränsen. 
Maxvolymen för rockkonserter är begränsad till 
105 dBA.

TRAFIKEN
Värmdövägen och Saltsjöbadsleden kommer 
trafikeras dygnet runt av 100-tals tunga lastbilar 

som transporterar tonvis med berg ner till Fisksätra 
för att där vända och åka in till krossen på nybygg-
da ramper. Därtill kommer lastbilar för vatten och 
diesel samt för att transportera bort stenkross.

MILJÖN
• Hälsofarligt stendamm kommer, genom att krossen
 är belägen på ett berg, spridas med vinden över 
 stora bostadsområden och Duvnäsviken.
• Vattnet i Skurusundet kommer påverkas 
 negativt av kväveutsläpp.
• Erstaviksområdets värden för friluftsliv kommer
  allvarligt att skadas.
• Djurlivet påverkas menligt av buller och kraftig
 belysning när det är mörkt.

Skanska planerar att anlägga en stenkross på berget i Gungviken vid 
Nackareservatet. Verksamheten ska vara i gång dygnet runt, året runt i tio 
års tid. Etableringen kommer få stora konsekvenser och drabba människor 
och djur, miljö och natur långt utanför närområdet.

Drönarbilden är tagen ovanför Gungviksberget där Skanska planerar att anlägga en stenkross. 
Uppåt 20 000 Nackabor kan komma att bli berörda av buller och damm.

Stoppa stenkrossen vid Nackareservatet!
Du som vill bidra 
så att bullertestet 
kan genomföras 

swisha ditt bidrag till
072-191 86 18 

(Hans Wiklander).
 

Crowdfunding 
bullertest

För att simulera och förstå den bullernivå som stenkrossen kan 
generera kommer ett ljudtest att genomföras i samband med 
en utfrågning av politikerna.  Allmänheten, politiker och media 
bjuds in till Måsungeklubben, Duvnäs udde, lördagen den 6 april 
kl. 13.00-15.00. 

För att bullertestet skall bli så kvalificerat och trovärdigt som 
möjligt krävs en mycket kraftig ljudanläggning och kostnaden 
beräknas till ca 150 000 kronor. Vi drar därför i gång en crowd-
funding. Du som vill bidra så att bullertestet kan genomföras 
kan swisha ditt bidrag till 072-191 86 18 (Hans Wiklander). 
Skriv ”Krossen”. 

Gå till www.stoppakrossen.nu så får du mer information

Skriv under uppropet:
https://www.skrivunder.com/stoppa_stenkrossen_pa_gungviksberget_i_nacka

//ARBETSGRUPPEN STOPPA STENKROSSEN

PS Hör av dig till dina lokala politiker, de tar ställning den 10 april.

Bullertest 6 april




