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Ang. Sickta fiirdjupad översiktsplan 98

Detaljplaner ftir ett markområde av denna betydelse får ej godtagas förriin översiktsplanen

har uppnått en bred ftirankring och acceptans, åin mindre faktiska forändringar i mark.

Förutom Nacka kommun finner Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF) det självklart at
full sanktion även erhålles fran bl.a. Stockholm Stad, RAÅ, Länsstyrelsen, KDF, Statens

Fastighetsverk och en bred allmänhet.

Allmiint uppfattas ju Brunnsviksområdet som ett område av största betydelse. För att

belysa digniteten på Nackas fasad mot Stadens hamninlopp havdar KDF att detta område

är av'änstörre betydelse, och det kräver därmed större insatser for en korrekt

helhetsbedömning. Detta uppfattning hävdas utan att ftirringa Brunnsviksområdets status.

En sida och en del av hamninloppet innebär alltså en for begränsad studie. Här krävs en

utvärdering av helheten som i omfattning och kvalitet måste överglänsa vad som

åstadkommits ftir Brunnsviksområdet.

KDF anser att hamninloppets rum som helhet ej belysts tillräckligt kvalitativt, än mindre

hamninloppets historiska anvtindning och nyttjande, hur detta har utvecklats och hur detta

önskas utvecklas i framtiden.

Bostäder i storskalig omfattning liings hamninloppet är historiskt främmande. Andra typer

av bebyggelse med en större allmän betydelse är viktigt att utreda, något som kan utgöra

en logisk fortsättning på tidigare etablerade verksamheter.

Med en dominans av bostäder trivialiseras hamninloppet, och dess dignitet ftirringas.

Bostäder är naturligare att koppla till områden av Kvamholmens karaktär och funktion.

Hamninloppet skall vara en attraktiv infart for de som nyttjar inloppet!

KDF finner det angeläget att återhiimta sjötrafikens betydelse. En utveckling av

hamninloppets stränder måste dels innebära att sjötransporter återffir sin betydelse, samt

att sjön?ira lokliseringar skall vara allmänt attraktiva och uppskattade. Självklart skall

dessa också kunna nås sjövägen. Här torde finnas en god potentiell möjlighet till
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kollektir,trafik på vattnet tillbl.a. musder ffi.ffi., exempelvis Skeppsholmen, Wasamuseet,

Waldemarsudde, Thielska, Slussen och Nybroviken.

Hamninloppets outnyttjade möjligheter till att minska biltrafiken in till stadskärnan måste

trllvaratagas ntir ett storskaligt och allmänt viktigt vattennära byggande återupprättas'

KTINGL. DJURGÅRDENS FÖRVALTNING

Kopia: Ståthållaren (BS)
Parkchef (IK)
Arkitekten (TT)
Akten (HvK)
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