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Yttrande över detaljplaneprogram för Nacka Strand. KFKS 2012/495214
Nacka Miljövårdsråd har tagit del av samtliga handlingar i ärendet och är försiktigt
positiv till miljöambitionerna i programförslaget, men ser en rad tänkbara problem
inför verkställandet av detaljplaneprogrammet vid för hög exploatering.
Vi vill uppmana till stor varsamhet vad gäller utbyggnaden, då området har stort
riksintresse pga sitt läge intill vattnet och inloppet till Stockholm. Detta ställer höga
krav på utformningen, särskilt vad gäller framträdande byggnader och bebyggelse
på bergsplatåerna, där husen inte bör göras alltför höga.
Att bibehålla tunneln med infarten till Nacka Strand ser vi som väsentligt, för att
bevara den gröna bergkanten ovanför, ingen bebyggelse bör heller placeras rakt
över tunneln. Vidare bör den kulturhistoriska bebyggelsen i Vikdalen inte störas
med för framträdande och hög bebyggelse på berget ovanför.
Läget är också utsatt för väder och vind, och på många ställen finns störande buller
från motorvägen. Bullerskydd blir därför extra viktigt, men även placeringen och
utformningen av byggnaderna så att störningarna minimeras. Akustiska åtgärder för
att undvika buller rekommenderas, och byggnaderna bör även av detta skäl bli lägre.

Området uppvisar stora höjdskillnader, och topografin skapar svårigheter att
bebygga platsen på det stadsmässiga sätt som eftersträvas, samt för snöröjning och
omhändertagande av dagvattenströmmar. Vi förordar en högre grad av anpassning
till terrängen, samt iaktagande av försiktighet för att inte inkräkta alltför hårt på de
naturvärden som finns i området. Trafiken utgör också ett svårlöst problem, extra
omsorg bör ägnas åt att förebygga stockningar, olyckor, halka och flaskhalsar.
En tidsplan som är samordnad med utvecklingen av kollektivtrafiken är väsentlig,
eftersom bilberoendet måste minska, och vägnätet är hårt belastat under rusningstid.
Det finns ringa utrymme för ökade parkeringsytor, pakering bör företrädesvis
förläggas i garage, och tillräcklig parkering i garage i anslutning till kajen skapas.
Vid en framtida utbyggnad av båttrafiken med pendelbåtar kan Nacka Strand
komma att bli en väsentlig nyckelpunkt. Här kan det vara viktigt att skapa ökad
tillgänglighet för övergång till och från kollektivtrafik samt kompletterande
garageutrymme för biltrafik kombinerat med båtpendling.
Vi ser positivt på möjligheten till en dubbel vertikal förbindelse mellan torget och
kajen i form av en hiss parallellt med en förbättrad bergbana, vilka illustrerats som
alternativ till varandra. Vi ser dem som kompletterande. De skulle kunna skapa en
ny utsiktspunkt från hissbron, samtidigt som många som lider av höjdskräck kunde
bruka alternativet bergbana. Vid störningar i den ena av dessa skulle den andra
kunna fungera som alternativ.

Den trappfria gångbanan längs Augustendalsvägen ner till kajen är också viktig,
särskilt om båda de nämnda alternativen är ur funktion! Gångbanan bör hållas snö
och isfri med hög prioritet, och kompletteras med cykelfil eller separat cykelbana.
I samband med avvecklingen av oljehamnen kommer området att knytas ihop med
framtida bebyggelse där länken mot Nyckelviken bör förstärkas. Det är viktigt att ta
vara på detta samband och inte bygga igen stråk i denna riktning, då områdets
rekreationsvärden får ökad betydelse vid en utbyggnad.
Det är väsentligt att bevara ekosystemets spridningskorridorer, liksom att noga
övervaka att värdefulla träd och framträdande naturvärden skyddas. Stadsmässig
bebyggelse innebär ej att all natur i området skall omvandlas till park, eller att
tillgänglighet till alla delar av naturen bör förstärkas så slitaget ökar alltför kraftigt.
Vi vill ytterligare trycka på den höga förekomsten av naturvärdesträd och områdets
stora betydelse som en viktig grön länk mellan Nyckelviken och Ryssbergen.
Vi ser att programmet utgör ett ambitiöst försök till utbyggnad, men
undrar om det inte är dags för Nacka att skapa sin första egentliga miljöstadsdel,
med en mer utpräglad miljöprofil. Inom området bör möjligheter till återvinning och
kretslopp förstärkas, liksom att effektiva skonsamma energialternativ för
byggnaderna utvecklas. Gröna tak är en utmärkt åtgärd som vi förordar.
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