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Förbundet För Ekoparken
46 samverkande organisationer i Stor-Stockholm

Nacka Kommun
Miljö & Stadsbyggnad

Yttrande över förslag till fördjupad översiktsplan för Sickla i Nacka

Sammanfattning av yttrandet
Förbundet För Ekoparken begär:
. att ett moratorium beslutas for pågående nybyggnation inom de områden i planen som

ligger inom nationalstadsparkens synfält,I att den bebyggelse som skett i Nacka de senaste två decennierna och som är synlig från
Gamla Stan, nationalstadsparken och farleden in till Stockholm analyseras och utvärderas
och att utvärderingen läggs till grund for den fortsatta planeringen,

r att bebyggelse som är synlig från Stockholm samplaneras av Nacka och Stockholms
kommuner,

. att utfästelsen " . . .kvalitetsprogram för norra kusten skall vara riktlinje for
detalj planeringen. " i forslaget til I fordjupad översiktsplan fu llfolj s,. att Stockholms byggnadsordnings tillämpas i planeringen vad gäller forhållningssätt till
naturlandskap och stadens siluett,

. att Nacka och Stockholm samarbetar och aktivt verkar for att å lampliga, publika,
verksamheter till området,

' afr målet for planeringen skall ändras till att fullt ut tillvarataplanområdets möjligheter att
forstärka Stockholm s särprägel.

Mot bakgrund av de entydiga slutsatser som arbetsgrupperna i kvalitetsprogrammet drog
konstaterar Förbundet För Ekoparken att utfästelsen om att kvalitetsprogrammetför norro
kusten skall vara riktlinje for detaljplanerna innebär att den av NCC planerade bebyggelsen av
det s.k. Bagarberget inte kan fullfoljas. Vidare drar Förbundet den slutsatsen att den i planen
foreslagna exploateringen av områden synliga från nationalstadsparken är oforenlig med
kvalitetsprogrammets slutsatser, med riksintresset och nationalstadsparkens skyddsintressen.

Förbundet För Ekoparken
Förbundet För Ekoparken verkar för att bevara och utveckla natur- och kulturvärlden i
nationalstadsparken. Nackas norra kust utgör parkens visuella fond for Djurgårdsöns södra
kust. Ehuru utanör nationalstadsparken ingår Nackas norra kust i nationalstadsparkens
visuella rum. Området utgör en sådan buffertzon for parken om vilket det i propositionen
anges att det skal tas motsvarande hänsyn som i parken.

Områden i översiktsplanen vars mark, vegetation eller bebyggelse äir eller kommer attvara
synlig från nationalstadsparken uppfattar vi vara områden numrerade 01-15 i översiktsplanen
Vårt yttrande avser, med något undantag, sådana områden som är synliga från någon del av
nationalstadsparken
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Allmänna synpunkter

Stockholms och Nackas gemensqmma ansvar
En utgängspunkt for diskussionen om områdets framtid anser vi organisatoriskt bor ta sin
utgångspunkt i au området juridiskt tillhör Nacka kommun men att det visuellt kan sägas
tillhöra Stockholm. Nackas norra kust är visuellt och känslomässigt Stockholms södra kust.
Det borde darfor vara självklari att kommunerna planerar kustområdet tillsammans och att
Stockholms byggnadsordning i tillämpliga delar skall användas.

Hur området bebyggs kommer att definiera Stockholm i betydliE hogre grad änvad det
kommer att definiera Nacka. Den nationella och internationella bilden av Stockholm, bilden
av Stockholms bebyggelsekultur och av vården av Stockholms natur är i hög grad betingad av
hur Nackas norra kust utvecklas. Inte sedan den s.k. norrmalmregleringens dagar har ett for
staden Stockholm så betydelsefullt område planerats. Misstag fär som bekant stor verkan och
är i princip irreversibla. För att ffi en kvalitativ planering som tillgodoser riksintresset är det
viktigt attläta denna planering ta tid. Ett moratorium for alla byggaktiviteter är nödvändigt.
Områdets planering kräver mer tid och flordjupade analyser och diskussioner.

UnArdering av de senaste två decenniernas exploatering av Nackas norua kust

En utvärdering av de senaste två decenniernas bebyggelse utmed Nackas norra kust bor
genomforas. Bl.a. bor effekterna av den relativt kraftiga bebyggelsen av de norrvända
sluttningarna utmed forkastningsbranten och av höjdplatån studeras med avseende på hur den
påverkat upplevelsen av Stockholm och Stockholms inlopp. Bebyggelsen har bl.a., nattetid,
tänt den tidigare mörka kusten. Den har vidare fort in florortens bebyggelse i blickfänget for i
hur,udsak stadsbor som söker rekreation antingen i Djurgårdsöns parkomgivning eller i öns
naturomgivning. Den typ av forandring som Nacka Strand och Jarlaberg representerar medflor
att Stockholm kommer längre ifrån den "ideala" staden som har en väl definierad gräns. Det
nuvarande planarbetet rymmer en möjlighet att söka skapa tydligare gränser. I utvärderingen
bör berörda parter ta del, som t.ex. Nacka kommun, Stockholms kommun, Lidingö kommun,
Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen, fastighetsägare, lokalhyresgäster, boende,
Naturskyddsforeningen, Hembyggdsforeningar i Nacka och på Djurgården och Förbundet For
Ekoparken. Syftet med utvärderingen är att dra lärdomar av genomforda projekt utmed eller
nära kusten och som är synliga ifrån nationalstadsparken och övriga Stockholm.

En ahiv vård w Stockholms siluett

Om kusten och området omedelbart bakom vårdas och utvecklas på det sätt Förbundet önskar
kommer i princip inte Stockholms siluett att påverkas sett från nationalstadsparken. I det fall
det ändå beslutas att förändra siluetten är ett minimi krav att detta sker medvetet och att
formgivningen av den byggnadskropp som tar siluetten i anspråk medvetet formas for ett visst
uttryck. Kunskapen i Stockholm och Nacka om de förandringar av stadens siluett som skett de
senaste 15 år genom bebyggelsen av Nackas kust och kustnära områden förefaller ha varit låg
i samband med planeringen av bebyggelsen. I och med de rivningar och den bebyggelse som
nu kan komma att ske fär inte mojligheterna till en aktiv vård av siluetten frrsummas. Detta
kan ske genom att byggnader som bedöms vara visuellt störande döljs bakom trädridåer eller
helt enkelt på sikt rivs. Förbundet foreslår att Stockholms stad och Nacka kommun
gemensamt genomfor en studie av hur siluetten utmed kusten forändrats de senaste 20 ären
och värderar förändringen. Studien bör ligga till grund for framtida diskussioner om
bebyggelse i såväl Nacka som Stockholm och andra till Stockholm gränsande kommuner.
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Vi s s a u t gång s p unkt e r för sy np u nh e r p å för s I ag e t ti I I för dj up ad öv e r si h sp I an

Förkastningsbranten som foljer en resenär från ytterskärgården hela vägen in till Stockholm
och fortsätter genom staden väster ut åir tillsammans med vattendragen den mest särpräglande
av Stockholms alla fysiska strukturer. Förkastningsbranten definierar i hög grad Stockholm,
den bildar grunden till stadslandskapets samlande gestalt av natur och bebyggelse.
Planeringen bör syfta till att ta fram och lorstärka forkastningsbrantens verkan i landskapet.
De förslag som redovisats for Saltsjokvarn, Danviksstrand, Danvikshem gör tvärt om. De
spränger bort förkastningsbranten, bygger for den eller sätter sig på den. I den mån dessa
forslag genomfors forspills för Stockholms karaktär omistliga värden. Nyr6ns forslag for
Finboda forstärker i viss mån forkastningsbrantens roll i landskapet - bl.a. genom att att vissa
av de nuvarande stora och hoga byggnaderna ersätts av mindre och lägre. Förslaget skulle
dock kunna gå mycket längre och ta fram forkastningsbranten som den dominerande
"aktören" utmed kusten. Vid val av vilka byggnader som skall rivas respektive bevaras och
vid utformningen av nya byggnader bör ett mål vara att forstiirka och dramatisera
forkastningsbrantens roll i området.

Det väsentliga estetiska stadsbyggnadsperspektivet är hur bebyggelsen och naturen samspelar
och ter sig från nationalstadsparken, från farleden och från Gamla stan. Det funktionella
stadsbyggnadsperspektivet är att finna de verksamheter for området som bäst tillvaratar och
utvecklar områdets karaktär och som förmår redovisa denna for så många människor som
möjligt. Ett sådant synsätt torde inte attledatlll attytterligare bostäder byggs utmed kusten.
Den arkitektoniska uppgiften år, som alltid, att utforma byggnaderna så att de blir vackra och
funktionella. Dessa krav, som gär att harleda ur riksintresset och av de krav som
nationalstadsparken ställer, skulle i flera fall kunna medfora att rivning av byggnader,
återskapande av naturmark och siluett, renovering och ny bebyggelse görs och utformas på ett
sådant sått att de enskilda ätgärderna inte är foretagsekonomiskt lönsamma. Det åir inte
orimligt att Nacka och Stockholm och staten samarbetar och satsar skattemedel för att forma
området till den ram för Stockholms vattenrum som Stockholm är värdig. Vattenvägen in till
Stockholm, från Fjäderholmarna till Skeppsbron, är en historisk väg med 1000-åriga anor, det
är den mest "Stockholmska" av avenyer och bör betraktas som ett av stadens offentliga rum.
Det är troligen unikt bland världens städer att kunna betrakta ett till stor del bevarat
naturlandskap som en central offentlig plats. När nu detta rum skall genomgå stora fusiska
forändringar är det av största viki att lorstå dess betydelse. Förslaget till fordjupad
översiktspl anhar inte denna forståelse.

Mål och begränsningar för områdets förvaltning och utveckling, så som det framkommer i
forslaget, måste enligt Förbundets mening, byta plats med varandra. I forslaget ses hänsyn till
riksintresset, till områdets natur och kultur huvudsakligen som begränsningar for den

exploatering av området som floreslås ske. Målet och drivkraften för planen är
foretagsekonomiskt motiverad exploatering. Detta kan möjligenvara markägarnas berättigade
perspektiv. Det kan inte vara samhällets. Det är inte en privat bakgård, eller bebyggelse i ett
perifert skogsområde som planeras. Det är i själva verket ett av Sveriges mest offentliga rum,
Stockholms vattenrum, som är foremål for planeringen. Därmed måste det allmänna intresset

av bevarande och utveckling av natur- och kulturvärden, skönhetsvärden, vara planeringens
måI. Ekonomiska hänsyn bör utgöra begränsningen för planeringens mål - inte vara dess måI.

De samhälleliga ambitionerna för områdets forvaltning och utveckling kan mot bakgrund av

områdets betydelse for Stockholm, rikets huvudstad, inte sättas for högt. En hög
ambitionsnivå for områdets utveckling som blir lyckosamt lorverkligad skulle vidare forstärka
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allmänhetens flortroende for den fysiska samhällsplaneringen och öka fortroendet mellan
allmänheten och byggbranschen. Efter den omfattande stidsforstörelsen i Sverige och efter
miljonprogrammets mängatillkortakommanden är det nödvändigt med positiva erfarenhet for
att skapa en positiv utvecklingsspiral. Strävan efter en sådan utvåckling är ett motiv for
regeringens proposition 1998:xx Framtidsformer. Förvaltningen och utvecklingen av norra
kusten skulle kunna bli ett stort steg i en positiv riktning vad galler byggnadskänstens
utveckling i Sverige I begreppet byggnadskonst anser vi bl.a. ingår formå gan atl avstå från' att bebygga områden som inte bör bebyggas, att avstå från attby§gastorreiller högre
byggnader än vad hänsyn till naturmiljo eller vad estetiska hansyn medger. I begreppet ingår
att förse kulturhistoriskt intressantabyggnader med for byggnaderna läåplig,r".trurnfr"t.-
Sverige är enligt Förbundets mening i stort behov av en positiv erfarenh.t oit en positiv
utveckling inom detta for alla medborgares livskvalitd viktiga område. Rätt hanteiat skulle det
aktuella planområdet kunna ge denna positiva erfarenhet.

Kvalitetspro gram met fti r norra kusten och Saltsj ökvarn som rådet

Förbundet För Ekoparken har deltagit i det arbete med att skapa ett kvalitetsprogram for
Nackas norra kust som Nacka kommun har arrangerat. yär uppfattning är att
kvalitetsprogrammet har resulterat i bra och tydliga riktlinjer flor områäets forvaltning och

\* utveckling. Det goda resultatet torde vara en foljd av dels Nacka kommuns ambitiosJoch
goda organisation av arbetet och dels av deltagarnas stora kunnande och engagemang.

I planens avsnitt 2 sidorna 8 och 9 anges for norra kusten bl.a. ,,Bebyggelsefrågorna kommer
att närmare behandlas i ett kvalitetsprogram.för norra kusten som skall vara riktlinje for
detaljplaneringen." I samma avsnitt sidan l4 anges om delområdet Saltsjokvarn (dälområde
01) "Särskilda riktlinjer finns upprättade for bebyggelsen i ,,Kvalitetsp.ogra. for norra
kusten." Resultatet av kvalitetsprogrammet finns ännu inte sammanstallt. Vid
slutsammanträdet i kvalitetsprogramarbetet framkom dock att samtliga fem grupper forordat
att det s.k. bagarberget inte skall bebyggas alls (i delområde 01), se nedan. Därmed är varken
den bebyggelse som uppges folja den gällande detaljplanen eller de nio punkthusen forenlig
med de riktlinjer som framkom under kvalitetsarbetet. Det foreligger darfor en besvärande
misstämning mellan vad Nacka kommun skriver i forslaget till fordjupad översiktsplan om
kvalitetsprogrammets betydelse for riktlinjerna och hur Nacka kommun agerar for att dessa
riktlinjer skall tillämpas. En sådan misstämning forsämrar allvarligt tilltron till Kommunens
engagemang for kvalitetsprogrammet. Tilltron till att de angivna hoga ambitionerna for
områdets utveckling kommer att fullfoljas har vidare ytterligare forsvagats av attNacka
kommun givit NCC s.k. marklov vid Saltsjökvarn - utan att det är klart om och vilka
byggnader som kan fä bygglov.

Bagarberget
Den samstämmiga uppfattningen bland de fem arbetsgrupperna i kvalitetsprogrammet om att
det s.k. Bagarberget inte skall bebyggas motiverades bl.a. med bergets stora betydelse for
Stockholms särprägel. Berget bidrar i hoggrad till den känsla av att staden är ett bebyggt
skärgårdslandskap som ännu kan fornimmas i Stockholm, jmf Skinnarviksberget och
Fåftingan. Känslan kommer sig av att naturen på flera ställen i Stockholm tränger igenom
bebyggelsen. Detta iir fallet just med Bagarberget. Stockholms byggnadsordnings
forhållningssätt vad gäller naturlandskapet anger "stockholms naturlandskap skyddas som en
karaktärsgivande helhet vars särdrag bildar grunden till stadslandskapets samlande gestalt av
natur och bebyggelse. . . . Förkastningsbranternas tydlighet bevaras. . . " (sid 26). Det ar
rimligen ostridigt att den av NCC planerade bebyggelsen av bagarberget - oavsett om den
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sker enligt gällande detaljplan eller enlig den nya detaljplan som diskuteras - inte innebäir att
forkastningsbranternas tydlighet bevaras. Ett bevarande av berget står också i samklang med
Nackas uttalanden om att endast, eller i huvudsak endast, redan exploaterad mark skall
bebyggas.

Synpunkter på områden i ftirslaget utöver Saltsjökvarnsområdet

Av arbetet med kvalitetsprogrammet har enligt lorbundets mening klart framkommit att de
mycket höga krav som måste ställas på utformningen av bebyggelsens utmed kusten inte kan
tillmötesgås med de stora bebyggelsevolymer som översiktsplanen floreslår. Det går inte att
bevara och utveckla områdets kvalitder och särdrag om bebyggelsevolymen är for stor for
området. Det kombinerade kravet av en stor volym och bibehållna grönytor och i huludsak
endast bebyggelse av redan exploaterade ytor har lett till att byggnaderna blir på tok för stora.
Detta går endast att ätgardagenom att minska planerad bebyggelse mot vattnet. Ambitionen
att koncentrera bebyggelsen till de stora industribyggnaderna i området är bra och bör foljas
strikt, vilket forslaget inte gör.

Delområde Saltsjokvarn (0 t ), Danviksstrand (0 2)
Enligt forbundet skulle såväl Saltsjökvarn som Danviksstrand skulle kunna forskönas avsevärt
genom kompetent och konstfullt kompletterande bebyggelse. Det primåra samhällsintresset
för bebyggelsen i detta offentliga rum bör vara att smycka rummet. Nuvarande
exploateringsplaner, som har stöd i forslaget, ger dock intryck av att det främsta syftet är att
bebygga områdena maximalt. Delområdena kan endast exploateras med en liten delmängd av
nuvarande volymer om riksintresset, nationalstadsparkens intresse och Stockholms
byggnadsordning respekteras. Nuvarande bebyggelseplaner synes syfta till, eller i vart fall ge
som resultat, "maskiner atttitta ut från". Troligen är det inte heller motiverat utifrån
allmänintresset att bygga bostäder i dessa områden. Publika verksamheter som kan samverka
med och forstärka, kanske även avlasta vissa av Djurgårdens publika verksamheter vore
betydligt lampligare for områdena än bostäder. Saltsjokvarn och den s.k. Mannagrynskvarnen
borde troligen forst fä sina hyresgäster varefter kringliggande område utvecklas. Enligt
Förbundet bor Saltsjökvarn och Mannagrynskvarnen söka renoveras lor att användas till så
publika aktiviteter som möjligt. Ett Nobelmuseeum skulle kunna vara en lämplig hyresgäst till
Saltsjokvarn. Nacka och Stockholm borde samarbeta for att finna lämpliga fastighetsägare
och hyresgäster till befintliga byggnader. Verksamheter som är lämpliga i de kulturhistoriskt
intressanta kvarnbyggnaderna är sådana som kan kombineras, vinna på, minimala ingrepp i
byggnaderna.

Delområde Danvikcenter 03
Byggnaden Danvikcenter utgör ett visuellt intrång i Stockholm. Byggnaden syns och
lorvränger Stockholms horisontlinje från delar av Gamla stan, stora delar av Djurgården och
från farleden. Byggnaden samverkar inte med utan tar över naturlandskapet samtidigt som
den varken formar ett nytt stadslandskap eller har den arkitektoniska kvalitd en byggnad
synlig från centrala stadsdelar bor ha. Vidare ärbyggnaden en ovärdig entrd till såväl Nacka
som Stockholm. Förbundet anser att planen bör ange att studier bör genomföras av hur
Danvikscenters ingrepp i Stockholms horisontlinje skulle kunna minskas eller helt tas bort,
t.ex. genom attriva byggnaden.

Delområde Danvikshem (06)
Enligt Förbundets mening tål inte området kring Danvikshem ytterligare bebyggelse. Den
under 8O-talet upplorda seniorbostadsbyggnaden är enligt forbundet mening mycket olycklig
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for upplevelsen av lands- och stadslandskapet från nationalstadsparken och från farleden.
Byggnaden bor tjana som ett av flera avskräckande exempel på hur Nackas norra kust
bebyggts under 80- och 9O-talet.

Delområde F'inboda (08)
Området lämpar sig väl for en relatir,t omfattande komplettering med bostäder, verksamheter
bör kunna inrymmas i befintliga byggnader. Av Nyrdns vinnande forslag "Mellan varven"
anser vi dock att det framgår att området skulle kunna vinna ytterligare i kvalite om färre
(givet samma genomsnittliga storlek) än de loreslagna 750 - 770Lägenheterna byggs Nyrdns
forslag anser vi har for höga hus nära vattnet. Dessa hus bör begränsas till maximalt två till tre
våningar.

De lområde Gdddviken/hristholmssundet ( I I )
Summan 200 000 kvadratmeter i områdena I l, la fulatån) och 15 torde inte vara forenlig med
kvalitetsprogrammets riktlinjer - volymen nya byggnader är troligen for stor for att bibehålla
och forstärka områdets natur och kulturella särdrag. Område 14 mot Svindersviken har
Förbundet inga synpunkter på om den utformas så att bebyggelsen inte syns från
nationalstadsparken eller farleden. Viktigt är att forstärka grönstrukturen vid Hästholmens
östra udde.

Förlaget att öppna Hästholmssundet skulle kunna dramatisera och samtidigt "romantisera"
området på ett sätt Förbundet anser skulle vara positivt även flor betraktare från
Nationalstadsparken och farleden. Bebyggelsen måste även här volymmässigt inte vara for
stor, låg bebyggelse är lämplig Det är viktigt att ett öppnande av sundet inte sker så att det
skapas en kanal. Det skall vara ett sund som återskapas. Dvs. en låg och ojämn "naturlig"
strandlinje skall eftersträvas.

Delområde Kvarnholmen (l 5)
Området är problematiskt med sina befintliga stora bebyggelsevolymer och nedlagda
ursprungliga verksamheter. Området har dock stor forbattringspotential och bör kunna
utvecklas till ett vackrare och mer besöksvärt område. En sådan utveckling forutsätter dock en

stark vision av områdets framtida gestaltning. Det vore önskvärt att minska den bygga miljöns
dominans och återskapa delar av landskapet. Ytterligare studier och diskussioner bör foras om
områdets framtid fore det att någon fysisk florändring beslutas.(.,

L För Förbundet För Ekoparken

Bilaga: Förbundet För Ekoparkens sammanfattning av resultatet av Kvalitetsplaneringen.
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