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Förslag till yttrande
NTN 2018/167
Dnr KFKS 2016/97

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Yttrande över detaljplan för del av Ryssbergen, del av
Sicklaön 13:3 och del av 134:21, västra Sicklaön
Natur- och trafiknämnden yttrade sig i samrådsskedet av denna detaljplan, och flera att de
synpunkterna har beaktats i granskningsskedet. Nämnden lämnar följande synpunkter över
förslaget till detaljplan när den nu är i granskningsskedet.
Kommunen väljer i detta område att ta fram förslag till detaljplan för en del av området i
Ryssbergen samtidigt som ett förslag på att inrätta naturreservat i en annan del är ute på
samråd. Dessa två processer är samordnade, men nämnden menar att ytterligare saker kan
göras för att stärka kopplingen mellan de två planerna och därigenom stärka möjligheterna
för att båda vinner laga kraft så samtidigt som möjligt.
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) föreslås ett antal åtgärder för att minska påverkan
på naturmiljön. Dessa är i sig bra men fler kompensationsåtgärder behöver genomföras.
Exempel på ytterligare kompensationsåtgärd som skulle vara möjlig är att lägga ut död ved
från exploateringsområdet i det angränsande planerade naturreservatet. När det gäller de
kumulativa effekterna ser nämnden att det behövs ett helhetsgrepp för bevarande,
förstärkning och utveckling av Nackas naturvärden och gröna infrastruktur. Ett första steg
skulle exempelvis kunna vara att planera för hållbara spridningssamband i struktur- och
översiktsplanen.
Nämnden menar att det i gestaltningsprogrammet bör prövas att förtydliga
angöringspunkterna till reservatet samt att det vore önskvärt att viss besöksparkering till
reservatet prövas. Detta för att fler Nackabor än de närboende ska få tillgång till reservatet.
En relativt stor yta har fått beteckningen ”gång”. Nämnden anser att placeringen av stigen
från den nya trappan in till naturreservatet behöver anpassas till den rådande topografin och
dess placering preciseras på plankartan. Samtliga entréer till naturreservatet bör redovisas på
ett likartat sätt på illustrationsplan respektive i översikt i gestaltningsprogram för allmän
plats.
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Generellt är de två framtagna gestaltningsprogrammen mycket vaga.
Gestaltningsprogrammen innehåller många formuleringar som ”bör” och ”om det är
möjligt”. Det är i stort sett omöjligt att utifrån dessa formuleringar att bilda sig en
uppfattning om hur projektet avser att gestalta allmän plats och nämnden anser att
handlingarna behöver förtydligas.
Ryssbergen är en fantastisk naturmiljö men knappast en miljö att hänvisa yngre barn till.
Terrängen är till stora delar mycket brant och otillgänglig och farlig särskilt för yngre barn.
Det finns inte tillgång till någon allmän lekplats inom rekommenderat avstånd (300m).
Nämnden anser därför att detaljplanen behöver kompletteras med en allmän lekplats för
åldrarna0 - 10 år för att uppnå kommunens och boverkets mål för lek. En möjlig plats är
inom den kvartsmark som ligger längst västerut i planområdet.
Vändplatsen på den enskilda lokalgatan är endast utformad för personbilar och med 5,5
meters radie. Vändplatser för bara personbilar ska ha en radie på 6 m plus 1,5 med friyta
runtom den. Gatan kommer troligen att trafikeras med större fordon än personbilar så som
matleveransfordon till förskola och hushåll, flyttbilar mm. Nämnden anser att vändplanen
är otillräcklig och kan medföra trafiksäkerhetsproblem med backningsrörelse mot den
allmänna huvudgatan. Den allmänna trafiken på huvudgatan föreslås att vända norr om
vägporten innan anslutningen mot Birkavägen tillkommer. Vändplanen ska dimensioneras
för större fordon med radie av 9 m plus 1,5 m friyta.
Siktlinjer för in- och utfarter till garagen ska redovisas i trafikutredningen för att säkra god
sikt vid dessa platser. Vidare behöver behovet av parkering för besökare till verksamheter
redovisas.
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