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Yttrande över granskningsförslag till detaljplan för södra
Nacka strand, detaljplan 4

Nacka Miljövårdsråd hänvisar till sitt tidigare svar och noterar att stor vikt lagts vid
dagvattenhantering, avfallshantering och kollektivtrafik.

Vi oroar oss dock för ett antal punkter. De redan tidigare svaga sambanden i den gröna
korridoren mellan Nyckelviken och Ryssbergen försvagas avsevärt genom tillkomsten av
nya byggnader i korridoren. I samband med Nackas utbyggnad så ökar vikten av att bevara
sådana samband. Avsikten med tunnelinfarten var till exempel att behålla ett sådant
samband, men den nya vägen över tunneln liksom bebyggelsen vid densamma gör att detta
knappast kan bli fallet.

Det är tacknämligt att ett stort antal naturvärdesträd bevaras, i sammanhanget är det
väsentligt att påpeka att deras biomassa är omfattande, och att de fungerar som avlastning
för dagvatten genom att de suger upp och avdunstar stora volymer, samt att de bidrar till
lokala klimateffekter, minskar blåst, värmer på vintern och kyler på sommaren. Vi
uppskattar att stor vikt lagts vid naturmiljön, även om vi skulle önska oss en lägre
exploateringsgrad och något sänkta huskroppar, av flera skäl.
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Höga hus drar ned fallvindar och skapar turbulens, noggrannare vindstudier bör utföras,
särskilt med tanke på ökande regn och låst, även vintertid. Dessutom är området mycket
backigt och kuperat, vilket kan medföra risk för halka vintertid. Tyvärr innebär norrläget
att området får mindre sol än vad som är önskvärt, och de höga husen krymper ytterligare
solinstrålningen vid marknivå och på skuggsidorna. Dessutom riskerar blåshål att
uppkomma vid vissa vindar, det är väsentligt att skapa skyddade nischer och viloplatser.
De höga husen belastas också av buller framför allt från Värmdöleden, varför det finns skäl
att överväga något lägre byggnader.

Vad gäller särskilt de tidigare arbetarbostäderna på Tändkulevägen vill vi i Nacka
Miljövårdsråd betona deras stora betydelse för den upplevda trivseln i området, genom sin
småskalighet och traditionella stil. Det har påvisats att den typen av bebyggelsemiljöer har
positiv inverkan på människors välmående, och Nacka Miljövårdsråd önskar att särskild
hänsyn tas till siktlinjer mot dessa hus från omgivningarna, samt att nyuppförda byggnader
intill inte tillåts dominera alltför mycket. Särskilt det norra höghuset i slutet av backen,
som inte ingår i detaljplan 4, bör anpassas bättre, förskjutas åt sidan och bli lägre eller helt
utgå.

Vad gäller trafiken noterar vi att särskild omsorg bör ägnas åt ökad kollektivtrafik med
pendelbåtar och tunnelbana, samt anslutande bussar. Området belastas hårt av trafik kring
mässan vissa tider, och av evenemang på helgerna. I framtiden bör sannolikt biltrafiken
minska, medan planen räknar med ökad trafik på kort sikt.

Fortfarande planeras för ökad bilism, trots framtida tunnelbana och möjliga
motorvägsbussar samt pendelbåtar. Omkring 3000 parkeringsplatser, 0,8 bilar per lägenhet,
ibland en belastning på 1,22 bilar per lägenhet vardagkvällar och helger, vilket överskrider
parkeringsnormen med 50%. Omställningen tycks dröja. Ökad pendelbåtstrafik med el-
och gasdrivna båtar torde vara önskvärd. Vi anser detta vara av stor betydelse för områdets
långsiktiga hållbarhetsmål.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman
ordförande

Detta yttrande är utlagt som http://www.nackamiljo.se/yttrsodranackastrand.html
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