
Förbundet För EkoParken
46 samverkaade orgaaisadoner i S tor-S tockho irrt

riu:
Nacka kommurutYtElse
S tockho Ims komrnunstyeis e

1998.0il21

L

t

För känrredom till:
Erik Langby
Paul Alhquist
Bertil Karlberg
Per Kallstenius
S icklaöns områdesnämnd

Byggnadsnämnderr i Stockholm

Naoka hembYgdsforening
Dj ur gårdens hemb Y ggdsforening

Sveriges fukitekters Riksftrbund
S to ckho Ims Arki tektfr rening

Samfundet §:t Erik
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Särskilt yttrande om Nackas norra kust

Förbundet För Ekoparken verkar fÖr an bevata och unecklanahrr- och hrlflwiirldefl i

nationalstådsparkcn. Nackas flolra la'r'st utgör parkens visuella fond fEr Djurgåtd§Öns södra

kust. Ehuru uianfrir natioilalstadsparlien ingår Nackas nofia kust i nationalstadsparke'ns

visuella rum. Bl.a. mot bakgrund av en områdets utveckiing har stor betydelse ftir såväl natur-

t som kulturupplevelser i nationalstadsparken har Förbuudet FÖr Ekoparknn deltagit i arbetet

med ett kvatitetsprogram flor Nackas norra kust sorn Nacka kommun har arrangerat' Vår

/A1 uppfath'ring ar att kvatitetsprogrammet har resulterat i klara riltlinjer for områdets ftin'altning

och uweckiing- Det goda iesultatet rotde vara En foljd av dels Nacka kommuns asrbitiösa och

L goda organisaiion av arbetet och dels av deltagarnas stora kr:nnande och engagemang' Er:

oklarhet och ett orösfiiörneflt under artetet har dock varit huruvida resultatet av arbetet

,.\. verkligen kommer att utgöm r:'rrderiry fiir kommande plrner och bebyggelse' Såirskilt påtaglig
'- -' 

ble.v d*erura oro fbr vad arberet faL:tish slnrlle leda tiil med ndr NCC under arbetet med

}valitetsprggrärrret inledde markarbetEn for bebyggeise av det s'k' bagatberget' i princip

b erget mellarr § altsj ökvarn och D +nviks center'

Err utgångspunkt ftir d'iskussionen om områdets framtid anser vi organisatoriskt börta sin

utgånispuntt i an området juridislrt tilihör Naoka kommurr meir att det visuellt kan sägas

tillhöra Stockhohn- I'lackas norra h:+-t är visuellt och ktinslomiusigt §toclqt'olms södra kust'

Det borde diirtEr vata självklart att kommunerna pianerar området tillsammans och att

Stockholms byggnadsord:ring därvid skall envändas'

Förbundet anser afi den exploatering scm redan skett vid Augustendal / Naska Strand på ett

mycket olyckligt sätt fbrärdrat det visuella rum $om onxger parken' Nacka Strar:d' Jatlaberg'

Forum Natkas iorn och vattentornet i området har också medfort en oliimplig fldrllndring av
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Stockholms horisontliliie' I det fall Stockholmsbyggnadsordnings fdrhåliningEsätt vaC gäl}er

nåturland;k;;ui ir* nedan) och horisontlinje tilliimpats åven föt deilna bebyggelse i Nacka

hade de rrii;G ,i *," har begåtts h':nat undvikls' Det iir viktigt att ta iilh'ara också de

negativa *if*r*Irn orna från betyggelsen i dessa områden vid planeringen av I'lackas öwiga

goffa }ust' Det vore fEröclunae' åt*instoue for Stockholrn' out misstagen fråa derrna

" bebyggeise upptepas utmed lcusten'

Äv siutsammanträdet i kvalitetsprogramsarbetet frarrrkom att särntliga fem grupper ftirgrdat

*tt t"guUergei inte skall bebyggas äiu' D*tt" bl'a' tiil fi5ljd av bagets stora betydalse för

Stockholms-särprägel' BergeitiAt"t i hög grad till den kåinsla av att staden Eir ett bebyggt

L skiirgårdslanOskapiom iinnu kau fdnrimmas i Stockholm' Känslan kommrr sig av afi naturen

på flera stäilen i litockholnr tr&rger igenom bebyggeisen- Detta är fallet med det s'k'

eueurUe.get fifr Fåfdngan och Skinnarviksberget)' §tockholms bygguadsordui-ugs

ä;täd;ssäu ,rad gali*r naturlarrdskapet änger "stockholms naturlandskap rkyddäs som en

t karaktarsfrvande helhet vars sffdrag bifdar ggunden till stadslandskapets sam'lande gestalt av

natur ochieiygg.t*.. " ' Förkastningsbranterrras fydf ighet bevaras' "" (sid 26)' Det är

rimligen ostriei-å att den av NCC planerade bebyggelsen av bagarberget - oavsett :* 9*
sker enligt giffÄA- detaljplan eilei enligt den rrya detaljplan som diskuteras - inte innebär att

fiirtastnåglbranternas tyÅtigt'et bevarai' Ett bevarande av berget vore också en rimlig foljd

av Nackas uttalanden om atiendast, eller i hrtvudsak endast' redan exploaterad mark skall

bebyggas-

Av arbEtet med kvalitotsprograflrmEt har enligt fdrburrdets mening klart framkommit att de

mycket tOgi }"uu som måstl ställas på utformniflgÖn av bebyggelsens utmed kusten inte kan

tillmtitesgål med de stora bebyggelsivolymer Eom vissa planer äflger eller möjliggör' Detta

faktum #en[gt forburtdets m*tring ftirkiaringen till den stora diskrepafls sor,n nu råder mellan

a* *V*L.t goJ" riktlinjer som Nacka kommun' miljö & stadstyggnad 98-06'11' tagit fram for

området och de skisser och pianer som finns ftir det §aflrma- Det går inte att bevara och

L ää; områdets kvalit*er och särdrag om bebyggelsevolymen är.ftir stor fbr området' Det

kombinerade kravet av En stor volym och bibehållna grön1'tor och i huvudsak endest

/\ bebyggelse av redan expioateraae ytor har lett till att i princip varje fÖreslagen byggnad blivit

oå tok for stor. Detta går eudast att åtglfda genom att minska planerad bebyggelsc mot

L XL*l fOtUurrdets ufrpfattning är att de redovisade byggnaderna (i i"'*6s1t vid

Saltsjtikvanr, Danviksstrs$ti och Durvikshem' och i mindre grad Nys6rrs fldrslag "Mellan

,*u*n'1 ät fö, stora. Vi instiimmer i derr slutsats Skönhetsrådet och S:i Erik kommit till i
iå rfrrä;*den att det for att spara natumtark är angeläget att kopcerrtreta bebyggeise'n tiil de

§tora industnbyggnaderna i området-

Förbundet För Ekoparken begär att §tockholm och Nackatar ett gemensamt ansvar för

utveckiingen av Nackuu "ooi 
kust' Området utgör en del av det visuella Stoclrhoim och ingår

i nationalstadsparker:'s griinsområde' Hur området bebyggs komurer att definiera Stockholm i

fr*tyafigihÖgrå grad an vad det komms-att detiniera Nacka' Den nationella och

internafion*frn frto*tt av Stockholm, bilden av Stockholms bebyggelsekultur och av vfuden av

Stockholms nator är i hög grad betingad av hur Nackas norra kust utvecklas' lnte sednn den

s.k. noåaimregiering*nui'gu' har ett fÖr staden Stockholm så betydelsefuilt område

planerats. Misstag får som bekant stor verkan och är irreversibla'
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Att ta ansvar i*_..1* bl.a. att stoppa NCC:s pågåurde markarbeten och planerade bebyggelsea.,i Bagarberger. Vjdare innebärä*,*urug*rioe an t hr*d;,{;.k", #,*,* *.markägarnaatr nu diskurerade bebyggetsevolymer riAtuftrJöi,rlä, D*n*f*rrirriäÅ vid Danyikshc_m äaildeles for srora. -q.ven rlo Finnboda ".* * J-Jä,**l bebyggelsevolymerna 
är tör stora.

Det väsenrtiga sradsbyggradsee;qeicivet;#;_rÅgetsen 
ocir naturen sanrspelar och rer

-- L sig från nationatstadsparlen, åå" |*il; ffi_, änla stan. n;äili* orn hur denna del
av Srockholm upplevi av en'stor miingd nränni_iä, i ,f f tamtid. Ert moratorium fi:r allabyggaktiviterer dr nödvändief intu.**rr.i .*Jäiä den citersjktsplan Ibr områder soft nuär ure på remiss, För att få ei Lvaritariv ptaneringloå.tiffgoOrr;;ffi#;äru, 

* det vikrigratt tåta denna planeing ra tid. OrrraA.t, pÄ;#g k ;;er rner tid och fordjupade d,iskussioner.
Förbundet För Ekoparken avser att intir vaiet i en enkät till de poiitiska partierna i bl.a. Nackaoch Stockholm stälia frågor o* purt,.n u, f*ufi"fr;1.., rad frågor som rörnationalstadsparken, Ut.al UeUygäJr*n av l*lackas nora kusr.
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