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•

Innehållsförteckning har lagts till.

•

Fjätternsjön och Älvviken med deras ekologiska status har lagts till/uppdaterats.

•

Vad som är riksintresse för sjöfarten har förtydligats.

•

Ett stycke om de transportpolitiska målen har lagts till.

•

Ett stycke om resultatet av parkeringsutredningen har lagts till.

•

Förslaget om att flytta båtuppläggningsplatser från NSS vid Fagerviken har tagits bort
samt det utpekade utvecklingsområdet i anslutning till detta.

•

Kartan över planeringsunderlag har delats upp i två kartor, en för riksintressen och en för
risker.

•

Det har förtydligats vilka höjder på byggnation som medför att en flyghinderanalys
ska göras samt att planområdet innehåller både sammanhållen bebyggelse och ej
sammanhållen bebyggelse.

•

Det har förtydligats att samtliga vatten ska nå god ekologisk status senast 2027 enligt
vattendirektivets mål.

•

Vilka brandpostsystem som finns har förtydligats.

•

Hänvisning till PM om lägsta grundläggningsnivå i Nynäshamns kommun har lagts till.

•

Flertalet mindre förtydliganden och språkliga ändringar.

•

Samtliga kartor har omarbetats.
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Vad är en fördjupning av översiktsplanen?
Inledningsvis beskrivs hur denna fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Nynäshamns stad ska användas
och hur den har tagits fram.

KOMMUNENS VILJEINRIKTNING
Denna plan beskriver kommunens viljeinriktning för hur Nynäshamn
stads mark- och vattenområden bör utvecklas fram till 2030. Planen
uttrycker kommunens vilja kring bebyggelseutvecklingen i staden, vilka
kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags stad som är
önskvärd att utveckla.

Planen riktar sig till myndigheter, exploatörer, näringsidkare,
intresseorganisationer och allmänheten. Planen är en så kallad
fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns kommun som antogs
2012. Som underlag till denna plan finns andra kommunala och
regionala planer samt mål- och policydokument, utredningar och annat
kunskapsunderlag.

Planen som underlag för beslut om utveckling
Planen är inte juridiskt bindande men ska fungera som stöd vid den
fortsatta planeringen och användas som underlag för beslut om
förändringar av den fysiska miljön. Förändringarna kan ske på eget eller
andras initiativ såsom fastighetsägare, byggbolag eller näringsidkare.
Planen har också en viktig roll som underlag för beslut om kommunal
budget och investeringar inom kommunens ansvarsområden och
på kommunägd mark. Genom ställningstaganden i översiktsplanen
tydliggör kommunen hur de allmänna intressena enligt 2 kapitlet i
plan- och bygglagen ska tolkas och hanteras. Planen ska utgöra ett stöd
för fortsatt planprövning med detaljplan och tillståndsprövning genom
bygglov.
I planen anges förslag till bebyggelseutveckling utan hänsyn till vem
som äger marken. Kommunen, som planmyndighet, beslutar om
byggnaders läge, utformning och användning. Eftersom kommunens
markinnehav i staden är begränsat krävs ett aktivt handlande
från kommunens sida men också investeringsvilja från privata
fastighetsägare och exploatörer som vill utveckla Nynäshamn. De
privata aktörerna avgör om byggnation ska påbörjas på privatägd mark.
I de fall kommunen är markägare har kommunen möjlighet att besluta
om upplåtelseform och vilken verksamhet som ska bedrivas.

Översiktsplan för Nynäshamns kommun
Översiktsplanen för Nynäshamns kommun antogs av
kommunfullmäktige den 17 oktober 2012 (kf § 207). Det är ett
strategiskt dokument som beskriver kommunens långsiktiga
viljeinriktning för samhällsplanering och utveckling av den fysiska
miljön för hela kommunen.
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Översiktsplanens tidshorisont när det gäller befolkningsutveckling
och bebyggelse är 2030 medan den för andra frågor som påverkar
utvecklingen av den fysiska miljön blickar mot 2050 och ännu längre
framåt i tiden.
Översiktsplanens mål och vision ligger till grund för denna plan.
Översiktsplanens strategi 2, Hållbart stads- och ortsliv, ligger också till
grund för utvecklingen i Nynäshamns stad och innehåller principer
kring trygghet och integration, sammanhang och struktur, bärkraftigt
centrum, tydlig karaktär och identitet, tätortsnära rekreation, attraktiv
kollektivtrafik samt ambitiöst och miljösmart byggande (sida 18-20 i
översiktsplanen). Denna fördjupning av översiktsplanen ersätter de
delar i översiktsplanen som handlar specifikt om Nynäshamns stad.

. .. .

. ...

Gällande fördjupning av översiktsplanen för Nynäshamns stad
Översiktsplan för Nynäshamns kommun

Den gällande fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Nynäshamns stad,
Den goda småstaden, antogs 2004. Den är i stora drag genomförd och
tidsperspektivet som anges i planen sträcker sig till år 2011. En ny plan
behövs för att kunna blicka framåt samt för att uppdatera underlaget
med ny kunskap om staden och stadsbyggnadsfrågor.
Kommunstyrelsen gav därför miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny fördjupning
av översiktsplanen för Nynäshamns stad, (beslut den 28 september
2011, § 246).

PLANPROCESSEN
Processen med att ta fram planen delas in i tre skeden: samråd,
granskning och antagande. Planförslaget skickas ut på remiss under
samråd och granskning och justeras och kompletteras däremellan.
Myndigheter, organisationer och allmänheten har under remisskedena
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Slutligen antas planen av
kommunfullmäktige.

Arbetsgrupper och politisk medverkan
Den här planen har arbetats fram i samverkan mellan tjänstemän och
politiker från kommunens alla förvaltningar och nämnder. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har haft huvudansvaret för arbetet
under hela processen med en arbetsgrupp bestående av Ida Olén, Heli
Rosendahl, Maria Landin, Sofia Eneborg, Andreas Ahlstam, Therese
Lindgren, Sara Vall, Andreas Winander Schönning och Albin Törnberg.
Tjänstemannastyrgrupp har varit Anna Eklund, Sara Eriksdotter
Bjurström, Jan-Ove Östbrink, Åsa Engwall samt Mikael Gustafsson.
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Den politiska styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens
arbetsutskott, Anna Ljungdell, kommunstyrelsens ordförande, Daniel
Adborn, vice ordförande och Harry Bouveng, oppostionsråd.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Den geografiska avgränsningen för planen är Nynäshamns stad och
sträcker sig från Kalvö i norr till Lövhagen i söder. Planens tidshorisont
är 2030 men då bebyggelse skapar strukturer som finns kvar en lång tid
framöver behöver planen ta hänsyn till förutsättningar som kan gälla
hundra år framöver eller längre.

MEDBORGARDIALOG
Medborgardialog har haft en central roll i arbetet med att ta fram
planen, dels för att ge kommunen bra stöd och underlag och dels för att
stärka den lokala demokratin. En rad olika aktiviteter har genomförts
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för att nå ut till en så bred målgrupp som möjligt. Medborgardialogen
kan ses som ett komplement till den i plan-och bygglagen lagstadgade
dialogen genom samråd och granskning.
Eftersom denna plan beskriver de övergripande ramarna för stadens
utveckling har fokus i dialogerna legat på att hämta in kunskap om de
kvaliteter som invånarna bedömt som viktiga att bevara eller utveckla,
samt hur staden ska växa. Ett särskilt fokus har också lagts på att
försöka fånga upp ungdomars och unga vuxnas åsikter.

Genomförda dialogaktiviteter
Under samrådstiden, 1 juli – 31 oktober 2014, arrangerade kommunen
flera aktiviteter för att informera om planen, bland annat hölls en
utställning i Växthuset i stadskärnan under drygt två månader, augusti
till oktober. Växthuset användes som informationshus där invånare
och besökare kunde ta del av förslaget när som helst under dygnet.
Växthuset var även bemannat vid drygt 20 tillfällen av politiker och
tjänstemän.

Dialogaktiviteter

En sammanfattning av förslaget delades ut vid bland annat kommunens
pendeltågsstationer och under stadsbyggnadsdagen samt var
tillgängligt i butiker, banker, hos mäklare, vårdcentraler med mera.
Under stadsbyggnadsdagen i augusti 2014 arrangerades en debatt om
Nynäshamns stads utveckling där representanter från samtliga partier
i kommunfullmäktige deltog. Tryckta exemplar av förslaget fanns att
hämta på kommunens bibliotek samt i kommunhuset. Handlingarna
fanns även tillgängliga på kommunens webbplats.
En öppen workshop riktad till stadens invånare med diskussioner
om hur stadens olika delar skulle kunna utvecklas genomfördes i
månadsskiftet maj-juni 2015 i Folkets hus. Sammanlagt deltog omkring
50 personer under de två dagarna.
Dialogappen nyanynashamn.se har använts för att kommunicera
stadens utveckling med invånarna. Inför framtagandet av denna
samrådshandling lanserades fråge-quizet “Vilken Nynäshamnare är
du?” (2012) samt enkäten “Möblera stadens vardagsrum” (2013) med
dryga 1000 respektive 500 svarande. Under samrådet 2014 lanserades
två enkäter med frågor kring planförslaget, cirka 150 personer svarade
på dessa.
Dialogdag och så kallade ”Open streets” genomfördes en lördag i
september 2013. Stadskärnan möblerades om med gågata och aktiviteter
i enlighet med invånarnas önskemål i enkäten som lanserats några
veckor tidigare. Samtidigt fördes en fördjupad dialog kring hur vi ska
bygga Nynäshamns stad där det fanns möjlighet att svara på enkäter
och diskutera stadsbyggnadsfrågor med tjänstemän och politiker.
Uppskattningsvis besökte ett par tusen personer gågatan under dagen
varav ett stort antal även besökte dialoglokalen.
Dialog på stan genomfördes i juni 2013. Tjänstemän besökte tre av
stadens större matbutiker under tre dagar för att fånga in synpunkter
om stadens utveckling.
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Medborgarprojektet “Skapa rum” har genomförts tillsammans med
Sveriges ungdomsråd för att ta reda på vad som är viktigt för barn och
ungdomar. Nynäshamn har varit en av tolv pilotkommuner i landet som
testar nya metoder som ska göra det enklare för ungdomar att påverka
och delta politiskt i den kommun de bor. Nynäshamns kommun
fokuserade på stadsplanering och besökte tre skolor och träffade
ungdomar i åldern 13-19 år vid två olika tillfällen under februari och
mars 2013 för att diskutera utvecklingen av Nynäshamns stad.

MÅL FÖR STADENS UTVECKLING
Utvecklingen i Nynäshamns stad ska bidra till att nå de
kommungemensamma målen som finns formulerade i kommunens måloch budgetdokument. Mål och budget tas fram årligen och beslutas
av kommunfullmäktige. I den kommunomfattande översiktsplanen
för Nynäshamns kommun, antagen av kommunfullmäktige 2012,
finns fyra mål som beskriver de värden som behöver känneteckna
kommunen. De fyra målen gäller även för denna fördjupning av
översiktsplanen:
• Öppen och tillgänglig kommun
• En ledande tillväxtkommun
• God livsmiljö
• Resurseffektiv kommun.

Lokala, regionala och nationella mål
Många miljöfrågor är till sin natur regionala eller globala, det gäller
exempelvis tillståndet i luft och hav. För att uppnå en hållbar utveckling
krävs att den fysiska planeringen tar hänsyn till och samordnar
relevanta lokala, regionala och nationella mål, planer och program som
rör den fysiska miljön.
Översiktsplan för Nynäshamns kommun tar utgångspunkt i följande
övergripande mål:
• Lokala miljömål för Nynäshamns kommun
• Klimatmål för Nynäshamns kommun
• Nationella folkhälsomål
• Nationella jämställdhetsmål
• Nationellt mål för integrationspolitiken.
Översiktsplan för Nynäshamns kommun tar även utgångspunkt i
följande regionala planer:
• Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)
• Södertörns utvecklingsprogram (SUP)
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Konsekvensbeskrivning
När en ny översiktsplan tas fram eller ändras ska en miljöbedömning
göras enligt miljöbalken. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen
så att en hållbar utveckling främjas (6 kap. 11 § miljöbalken). Detta
planförslag har bedömts utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska
aspekter. Konsekvensbeskrivningen ingår som en bilaga till planen.

Kommunala utredningar
LÄS MER
Översiktsplan för Nynäshamns
kommun (2012)
Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen – RUFS 2010
Lokala miljömål för Nynäshamns
kommun (2009/2013)
Klimatstrategi och energiplan för
Nynäshamn (2012)
Regler och riktlinjer för byggande i
Nynäshamn (2013)
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En trafikutredning, Trafikutredning Nynäshamns stad - Effekter av
bilfritt centrum och nordlig infart, samt en förtätningsanalys har tagits
fram som underlag till detta planförslag. Även tidigare utredningar
och rapporter som bedömts vara aktuella har utgjort grund för
planförslaget.
Som komplement till denna plan finns Grönstrukturplan för
Nynäshamns stad (Granskningshandling 2017) och Vattenplan för
Nynäshamns kommun (samrådsförslag 2015). Se lista med hänvisning
till kommunens planer och planeringsunderlag i bilaga 1.
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Framtidsbild och strategier
Detta kapitel beskriver kommunens övergripande vilja
kring utvecklingen av Nynäshamns stad. Här beskrivs
en framtidsbild och de stadsbyggnadsstrategier som
ska ligga till grund för utvecklingen.

Nynäshamns stad idag
Nynäshamn är beläget på Södertörns södra udde och omges av hav
i tre väderstreck. Nynäshamn är en storstadsnära småstad med stora
kvaliteter i form av natur- och kulturvärden. I staden bor ca 14 500
(2015) invånare vilket motsvarar hälften av kommunens befolkning
och här finns också kommunens huvudsakliga centrum för näringsliv,
handel och service samt kommunens enda gymnasieskola.
Staden har en viktig roll som nod/knutpunkt för person- och
godstransporter med trafik till Gotland, Polen och Lettland. Med
den nya hamnen på Norviks udde som ska ta emot gods till hela
mälardalsregionen kommer Nynäshamns betydelse som hamnstad att
öka.
Ombyggnaden av riksväg 73 till motorväg har inneburit att Nynäshamn
kommit närmare Stockholm och Haninge då restiden med bil har
minskat markant. Detta tillsammans med att hela Stockholmsregionen
växer ger staden förutsättningar för tillväxt. Nynäshamn ska ta
sitt ansvar i regionen och ha beredskap för nya invånare. En viktig
förutsättning för att staden ska vara ett attraktivt alternativ i regionen
är en snabbare kollektivtrafik från och till Stockholm och de regionala
kärnorna Handen, Flemingsberg och Södertälje.

Orienteringskarta för Nynäshamn i regionen

9

STYRKOR OCH UTMANINGAR
För att nå framtidsbilden och utveckla en attraktiv stad gäller det att lyfta fram och förstärka Nynäshamns
unika kvaliteter och styrkor och samtidigt anta utmaningarna.

Stadens främsta styrkor
• Central stadskärna med blandad bebyggelse och en stadsmässig
struktur.
• Korta avstånd mellan bostäder, arbetsplatser och service med goda
förutsättningar att minska miljöbelastningen avseende transporter.
• Närhet till havet.
• Mycket god tillgång till natur- och kulturvärden och med unik
skärgårdsnatur integrerad i den byggda miljön.
• Småstadens trygghet och tillgänglighet i närheten av Stockholm
och storstadsregionen.
• Viktigt nav i Stockholm, Mälardalen och Östersjön med hamn för
person- och godstrafik.
• Möjligheter till förtätning inom stadens befintliga gränser medger
effektiv användning av mark och infrastruktur.

Stadens främsta utmaningar
• Bevara stadens unika natur- och kulturvärden samtidigt som många
intressen ska samspela på en begränsad yta.
• Öka antalet invånare genom ett ökat bostadsbyggande med större
variation och fler aktörer.
• Öka stadens utbud och tillgång till vård, skola och omsorg.
• Stärka det lokala näringslivet och skapa förutsättningar för fler
arbetstillfällen.
• Stärka en levande stadskärna med fler butiker, restauranger,
mötesplatser och kultur- och fritidsaktiviteter för att öka stadens
attraktivitet.
• Öka orienterbarheten i staden. Länka samman stadens viktigaste
målpunkter och stärka stadens koppling till vattnet.
• Öka andelen hållbara transporter med fokus på gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafikresenärer.
• Öka kännedomen om Nynäshamn som en attraktiv stad för boende och
näringsliv och som ett attraktivt besöksmål.
• Skapa en stad där kvinnor och män har samma möjligheter att påverka
samhället och likvärdig chans att röra sig fritt i det
offentliga rummet.
• Stärka barns och ungdomars möjligheter att påverka sin livsmiljö
och delta i stadens utveckling.
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Nynäshamns stad 2030 – en framtidsbild
Hela Stockholmsregionen strävar gemensamt, med den regionala utvecklingsplanen (RUFS) som vägledning,
efter att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Nynäshamns kommun ska självklart vara ledande i
regionen. Nynäshamns stad spelar en mycket viktig roll för hela kommunens utveckling.

Utifrån kommunens övergripande mål och de tankar och synpunkter
som kommit fram i medborgardialogerna har följande framtidsbild för
Nynäshamns stad 2030 formulerats.

SMÅSTADEN VID HAVET
Nynäshamn är en skärgårdsstad med småstadens kvaliteter och med
närhet till storstaden. Nynäshamn är känd som en vacker och dynamisk
småstad som lockar kreativa människor och företag. Här finns ett
varierat utbud av handel, restauranger, upplevelser och aktiviteter
oavsett om man är intresserad av kultur, friluftsliv eller sport. På
stadens gator och torg rör sig kvinnor och män i olika åldrar och med
olika intressen. Boende och verksamma från hela kommunen blandas
med besökare och det utbyts tankar och idéer på olika språk.
Miljön är storslagen med havet och den fria horisonten närvarande
i staden. De tallklädda bergen och bergshällarna ger staden dess
karaktär. Naturområden finns sida vid sida med välskötta parker.
Luften är ren och det finns tysta miljöer i nära anslutning till staden.
Djur och natur har en självklar plats i staden och lever i balans med
människorna.
Här finns ett varierat boende och en god samhällsservice med skola,
vård och omsorg inom nära räckhåll. De korta avstånden i staden gör
att det är smidigt att ta sig fram till fots eller med cykel, oavsett om du
ska till arbetet eller till båtplatsen, vilket uppskattas av både barn och
vuxna.
Nynäshamn är en viktig länk mellan Sverige och omvärlden. Tack vare
det strategiska läget med god tillgänglighet till storstad, landsbygd,
skärgård och hela Östersjökusten har Nynäshamn en välfungerande
arbetsmarknad med företag inom många olika branscher med lokala
såväl som internationella kunder. Norvik är en av Europas mest
miljövänliga hamnar och en viktig nod för godstransporter. Här finns
också utbildning i nära samverkan med näringslivet.

Utdrag ur Social-Demokraten måndagen den
15 februari 1915

Utvecklingen kännetecknas av kvalitet och långsiktighet. Infrastruktur
och bebyggelse är energieffektiv, miljövänlig och väl anpassad till
framtida klimatförändringar. Nynäshamn uppmärksammas ofta
för framåtanda och förmåga att tillvarata nya tekniska och sociala
innovationer. Bostadsbyggandet ligger i framkant med god arkitektur,
god utemiljö och miljösmarta lösningar. Inflytande och delaktighet
präglar dialogen och de kommunala beslutsprocesserna. Barnperspektiv
och jämställdhet mellan kvinnor och män finns ständigt närvarande
som både mål och medel.
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Stadsbyggnadsstrategier för Nynäshamns stad
Kommunen behöver ha en långsiktig helhetssyn och viljeinriktning för att uppnå sina övergripande mål och
en ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Stadsbyggnadsstrategierna beskriver tillvägagångssättet för
hur vi gemensamt kan skapa den framtida staden. Strategierna ska vara vägledande vid all planering och
förändring av den fysiska miljön i staden.

INIFRÅN OCH UT
Utgångsläge: Det finns goda möjligheter att förtäta staden inom dess

befintliga gränser. En tätare stad skapar socialt och miljömässigt levande
miljöer med korta avstånd, naturlig genomströmning av människor samt
goda förutsättningar för handel, service och kollektivtrafik. Det ger i sin tur
förutsättningar för trygga och tillgängliga miljöer där kvinnor, män, flickor
och pojkar från olika bakgrunder möts och samspelar på ett naturligt sätt.

Strategi: Staden ska växa inifrån och ut genom förtätning och omvandling.

Särskilt tät bör bebyggelsen vara i stadskärnan, vid pendeltågsstationerna och
längs stadens huvudstråk.

STÄRKA
Utgångsläge: Läget vid havet ger stadens dess karaktär. Här möts hav
och land. Nynäshamns stad är unik med en stadskärna vid havet och
stommen i stadens karaktär utgörs av skärgårdslandskapets form med
hällmarker tillsammans med stadens träd. På denna stomme vilar sedan en
kvartersstruktur med uppbrutna och oregelbundna kvarter.
Strategi: Vid utveckling och omvandling av staden ska alltid stadens
särprägel och identitet stärkas och planeringen ska utgå ifrån att förstärka det
unika i varje enskilt område.

VARIERA
Utgångsläge: Staden karaktäriseras av låga hus, nära till det mesta och en
stadskärna med handel och bostäder vilket skapar förutsättningar för levande
och trygga miljöer, tillgänglighet till handel och service samt möten mellan
människor. Naturen är integrerad i de urbana miljöerna.
Strategi: Bebyggelsen i staden ska innehålla varierade typologier, husvolymer
och olika upplåtelseformer, integrerad med naturen. Stadsmiljöer ska ha en
variation av olika funktioner.

KOPPLA
Utgångsläge: Staden är idag koncentrerad inom cirka tre kilometer från
stadskärnan. Trots detta existerar barriärer mellan områden i staden. Det
finns ibland även begränsad tillgänglighet till det omgivande blågröna
omlandet.
Strategi: Vid utveckling och omvandling ska staden kopplas samman på
ett naturligt sätt och barriärer mellan olika områden ska överbryggas. Även
sammankoppling och ökad tillgänglighet mellan å ena sidan staden och andra
sidan havet och grönområden ska eftersträvas.
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Förutsättningar och riktlinjer
I planeringen behöver flera olika aspekter vägas samman för
att vi ska kunna bygga en stad som är bra för alla. I detta
kapitel beskrivs riktlinjer och förutsättningar för den framtida
planeringen ämnesvis.

En stad för alla
Utformningen av miljöer har stor betydelse för människors beteende och genom god planering kan man
skapa mer hållbara samhällen som är trygga, innovativa, mer jämlika och demokratiska. Utformningen kan
även bidra till ökad jämställdhet om hänsyn tas till kvinnors och mäns generellt sett olika rörelsemönster.
Utformningen har också stor betydelse när det gäller att underlätta ett miljövänligt beteende och skapa
förutsättningar för god folkhälsa. Nynäshamn ska vara en attraktiv stad för alla.

RIKTLINJER FÖR EN STAD FÖR ALLA
• Möjliggör för alla kvinnor och män att vara med i utformandet
och dialogen för ett hållbart samhällsbyggande.
• Konsekvensanalyser ur genusperspektiv och barnperspektiv bör
redovisas i alla detaljplaner.
• Skapa stadsrum, gator och parkstråk som är välskötta och
trygga där människor med olika kön, ålder, bakgrund och
preferenser kan mötas.
• Trygghetsanalyser ska redovisas i alla planer under hela
planprocessen.

RIKTLINJER FÖR GOD BOENDEMILJÖ
• Alla bostäder ska erbjuda god boendekvalitet och boendemiljö
där allas hälsa, trygghet och säkerhet beaktas.
• Alla ska ha tillgång till kvarterspark eller stadspark och minst
ett område med närnatur inom 300 meter från bostaden.
• Bostadsgårdar ska utformas med hänsyn till dagsljus, utblickar
och rumsbildning och främst bestå av friytor för lek och
rekreation.
• Entréer och trapphus ska placeras mot gata respektive i fasad
mot gata och ha förbindelse mot gård.
• Alla lägenheter ska ha goda ljusförhållanden. Enkelsidiga
lägenheter ska inte vara placerade mot norr.

MEDBORGARDIALOG I STADSPLANERINGEN
Medborgardialog ger kommunen stöd och underlag för beslut och
ökad kunskap om invånarnas behov och önskemål. För invånarna
ger det en möjlighet att vara delaktiga och påverka stadsplaneringen,
som påverkar människors vardagsliv. Dialog med invånarna ger även
en bredare politisk förankring vilket kan påskynda planprocessen.
Medborgardialog ska genomsyra stadsplaneringen och anpassas för att
nå alla kvinnor och män inom olika målgrupper.
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JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET
Jämlikhet handlar om människors lika värde, möjligheter och rättigheter
oavsett kön, bakgrund, social tillhörighet, sexuell läggning eller
funktionsnedsättning. Jämställdhet belyser skillnader mellan män och
kvinnor och är en viktig jämlikhetsaspekt.

Planera för alla män och kvinnor
Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter,
skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. Arbetet för att
få en jämställd värld är både ett mål och ett medel, det vill säga något vi
vill uppnå, samtidigt som vi använder oss av jämställdhetsåtgärder för
att närma oss målet.
En grundförutsättning för att kunna belysa skillnader mellan könen,
är tillgång till fakta och statistik uppdelat på kvinnor respektive
män. Utan denna fakta är det svårt att säga om det överhuvudtaget
råder ojämställdhet eller inte. För att nå jämställdhet bör fokus läggas
på kvinnor och mäns erfarenhet och inte deras behov. Ett fokus
på kvinnors och mäns behov kan lätt leda till en konservering av
könsrollerna.
Statistik och forskning visar att det finns generella skillnader mellan
hur män och kvinnor använder det offentliga rummet. Män gör
exempelvis längre resor och har i större utsträckning tillgång till bil,
medan kvinnor i större omfattning använder kollektivtrafiken. Kvinnor
arbetar oftare närmare bostaden och mer deltid än män. Planeringen
måste skapa förutsättningar för ett fungerande vardagsliv för alla.
Tillgång till kommunikationer, handel och service har stor påverkan på
jämställdhet.
Även kulturmiljöer bör belysas ur ett jämställdhetsperspektiv.
Kulturmiljöer speglar ofta traditionell manlig verksamhet eller manliga
företrädare, vilket kan ses exempelvis i gatunamn, konstverk, kyrkor,
industrier med mera.
Att planera för jämställhet innebär inom fysisk planering att lyfta fram
kunskaper, erfarenheter och önskemål från både kvinnor och män samt
att klargöra hur olika beslut påverkar könen. I det sammanhanget är det
mycket viktigt att både kvinnor och män är del i samråd, dialoger och
diskussioner om hur stadsmiljön ska utvecklas.
Fotograf: Johan Gustafsson
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Planera för barn och unga
Omkring en fjärdedel av Nynäshamns befolkning är under 18 år
och det är viktigt att involvera och ta hänsyn till barn och unga i
planeringen av den fysiska miljön. Hälsosamma miljöer är särskilt
viktiga för barn eftersom deras kroppar fortfarande utvecklas och
är mer känsliga för miljöpåverkan som till exempel buller och
luftföroreningar. Grunden för människors levnadssätt läggs tidigt i livet
och hos barn finns goda chanser att skapa hållbara levnadsvanor som
håller i sig hela livet.
Tillgänglighet och trafiksituationen är andra aspekter som har stor
inverkan på barns möjligheter att utvecklas. För flickor och pojkar
är gång-, cykel- och kollektivtrafik de enda möjliga färdmedlen de
kan använda på egen hand. Barn blir trafikmogna kring tolv års ålder
och det är först då de har förmågan att fullt ut uppfatta vad som
händer omkring dem och kan bedöma risker. Säkra miljöer och god
tillgänglighet till skola, service, rekreation, kultur- och fritidsaktiviteter
är förutsättningar för att kunna röra sig fritt på egen hand.
Flickor och pojkars utveckling sker till stor del genom lek var de än
befinner sig. Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för lek
på många olika platser, särskilt på skolgårdar, förskolegårdar och
utemiljöer kring hemmet där barn tillbringar stora delar av sin vakna
tid.
Barn och unga ska ha möjlighet att påverka samhället och
utformningen av den fysiska miljön innan de får rösträtt och metoder
för det behöver utvecklas ytterligare.

TRYGG OCH SÄKER STAD
Trygghet i den offentliga miljön handlar om både faktisk och upplevd
säkerhet. En förutsättning för att skapa trygghet är säkerhet som
omfattar ett brett spektra av frågor såsom brandsäkerhet, trafiksäkerhet
etc. Trygghet är en demokratiskt viktig aspekt för att skapa jämlikhet
och jämställdhet så att människor inte inskränks i sin vardag. Trygghet
är en komplex fråga och var någon känner sig trygg eller inte skiljer
sig mycket mellan olika individer, grupper och mellan kvinnor och
män. Det varierar också över dygnet. Kvinnor känner sig ofta otrygga
på platser där de är ensamma såsom ensliga gångvägar, medan män
upplever otrygghet på platser där det finns andra män och en risk för
konflikter, exempelvis utanför nattklubbar. Kvinnor upplever dock en
mycket högre grad av otrygghet i det offentliga rummet än män. För
att skapa ett tryggt offentligt rum måste en plats ses ur olika perspektiv
och olika gruppers behov vägas mot varandra för att hitta en balans
som fungerar för alla.
Nynäshamn upplevs generellt som en trygg stad vilket är en viktig
kvalitet som ska värnas. Några otrygga platser har dock identifierats
i staden med hjälp av representanter från Brottsförebyggande rådet
(BRÅ), Södertörns Brandförsvarsförbund (SBFF) och Nynäshamns
kommun. Det rör sig främst om platser kring nattöppna restauranger,
områden som under vissa tider annekteras av alkoholpåverkade
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personer och kring en del trafikplatser. Men även platser med brister i
underhållet av den offentliga miljön och ensliga områden, såsom kring
pendeltågsstationerna och på Nickstahöjden.
Tre perspektiv som har stor betydelse för att skapa trygga utemiljöer
är stadsrummets eller miljöns utformning; människor och socialt liv
i utemiljön; samt kvinnors eller mäns möjlighet att bli förtrogna med
en miljö, att göra den till sin. För att nå trygghet är överblick och god
orienteringsförmåga centralt.

BOSTÄDER FÖR ALLA
Staden är i ständig förändring och utvecklingen kan inte förutspås eller
planeras helt och hållet. Översiktsplanen är kommunens långsiktiga
strategi och viljeinriktning för markanvändningen och bostadsutvecklingen i staden. Den ger förutsättningar för fastighetsägare och
intressenter att bidra till utvecklingen av Nynäshamn.

LÄS MER
Om vård- och omsorgsboende i avsnittet
Samhällsservice.

Kommunens mål är att växa från dagens drygt 27 000 invånare till
35 000 invånare till och med år 2030. För att nå det målet har översiktsplanen angett att det behöver skapas 2 000 nya bostäder i Nynäshamns
stad fram till 2030. Det skulle kunna betyda att invånarantalet
i Nynäshamns stad uppgår till cirka 19 000 invånare år 2030. I
översiktsplanen beskrivs den strategiska bostadsplaneringen och
bostadsförsörjningen mer ingående.
Denna plan pekar ut utvecklings- och förtätningsområden som kan
göra det möjligt att tillskapa mellan 1 800 och 2 400 nya bostäder.
Detta är även positivt ur regional synvinkel då efterfrågan på bostäder
inom länet är högt. I karta 2.1 visas förslag till utvecklings- och
förtätningsområden för bostäder som identifierats i staden.
Majoriteten av nya bostäder inom Nynäshamns stad bör vara flerfamiljshus och radhus för att skapa en tät stad och för en god
resurshushållning med mark. Det ska finnas bostäder för alla, oavsett
kön, ålder, inkomstnivå eller preferenser. För att skapa en integrerad
stad där människor med olika bakgrund och tillhörighet möts på ett
naturligt sätt bör befintliga bebyggelsegrupper kompletteras med den
byggnadstyp eller boendeform som saknas. Kommunen bör arbeta
aktivt för att möjliggöra olika byggnadstyper och boendeformer för att
skapa en variation i bostadsutbudet. Nickstahöjden och Sandhamn är
exempel på områden som bör kompletteras med andra byggnadstyper
och boendeformer för att skapa en större variation.

Hyreslägenheter
Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder satte år 2015
målet att bygga 200 lägenheter innan 2019. Kommunen bör aktivt
uppmuntra även andra aktörer att bygga hyreslägenheter. Centralt
belägna områden samt områden som saknar hyreslägenheter bör
prioriteras för utbyggnad.
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Bostäder för nyanlända
Enligt Bosättningslagen från den 1 mars 2016 är alla kommuner
skyldiga att ta emot nyanlända. För att klara detta kommer det att ställas
stora krav på flexibla lösningar.

Ungdomsbostäder
För att ungdomar ska kunna bo kvar i Nynäshamn när de lämnar
föräldrahemmet är det viktigt att det finns små billiga hyresbostäder
i staden. Kommunen ska arbeta aktivt för att tillskapa små och
billiga hyreslägenheter i centrala och kollektivtrafiknära lägen.
Ungdomslägenheter bör integreras med andra typer av boende för att
minska risken för segregation.

LÄS MER
Översiktsplan för Nynäshamns kommun
(2012)

Blandad bebyggelse på Snickargränd

20

Yxlö

Nynäs
gods
J

J

J

Bedarön

Utvecklingsområde
för bostäder
Utredningsområde för
bostäder

Lövhagen
N

0

1000

2000

21

KARTA 2.1 UTVECKLINGS- OCH FÖRTÄTNINGSOMRÅDEN FÖR BOSTÄDER

Älgviken

Arkitektur och kulturmiljö
Arkitektur och stadsplanering är en del av vår kultur och vårt samhälle. Det som byggs och de mellanrum
som skapas mellan byggnaderna i staden påverkar kvinnors och mäns sätt att leva. Arkitektur handlar om
enskilda byggnadsverk, främst då byggnader ovan jord. I större skala handlar det om utformningen av städer
och samspelet mellan byggnader och deras omgivning.

RIKTLINJER FÖR ARKITEKTUR OCH KULTURMILJÖ
• Kulturmiljöer, byggnader och landskap ska inventeras vid
planläggning.
• Grönstrukturen är ett viktigt element i stadens kulturmiljö och
ska så fortsatt vara.
• I det offentliga rummet ska utblickar mot vatten värnas och
förstärkas.
• Kulturmiljöer som återspeglar både kvinnors och mäns
erfarenheter och historia ska lyftas fram.
• Ny bebyggelse ska ta hänsyn till befintlig bebyggelse så att
kulturvärden bevaras, förstås och förstärks. Det som förändras
eller som byggs nytt ska ta hänsyn till platsens geografiska och
topografiska förutsättningar.
• Ny bebyggelse ska vara av hög arkitektonisk kvalitet och
tydligt förhålla sig till ett samhälle i förändring.
• I stadens tätare delar bör ny bebyggelse placeras i gatuliv. Den
nya bebyggelsen ska anpassas till stadens skala.
• Där omgivningen tål det kan högre hus i grupp (punkthus)
byggas med en medveten placering i terrängen. Högre
byggnader som skapar landmärken, måste noga utredas i
förhållande till hur stadsbild och siluett påverkas och hänsyn
måste tas till Nynäshamns befintliga märkesbyggnader, se
under respektive område i kap. 3.
• Val av fasadmaterial och färgsättning av byggnader ska
variera och ta hänsyn till och harmonisera med platsens
förutsättningar.

KULTURMILJÖ
Kulturmiljö kallas alla miljöer som på något sätt påverkats eller formats
av människan och därigenom berättar om människors liv. Byggnader,
trädgårdar, vägar, järnvägar och industriområden är några exempel på
kulturmiljö. Andra är äldre lämningar efter mänskligt liv som idag är
övergivna såsom gravfält, odlingsrösen och husgrunder. Även ortsnamn
räknas som en del av kulturmiljön. Kulturmiljöer är viktiga eftersom de
ger kunskap om platsen och är identitetsskapande.
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§ 1 i kulturmiljölagen säger:
Q- OCH K-MÄRKNING
Enligt Plan- och bygglagen är det förbjudet att förvanska särskilt kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För all
bebyggelse gäller även varsamhetskravet
som innebär att bebyggelsens ”särart”
och ”karaktärsdrag” ska tillvaratas vid
ändring eller underhåll. Plan- och bygglagen gäller alltid, både exteriört och
interiört, även om åtgärderna inte kräver
bygglov. Fastighetsägaren eller byggherren är ansvarig för att lagen följs.
Byggnader, detaljer eller hela miljöer som
är kulturhistoriskt värdefulla kan också
skyddas på olika sätt. Man brukar tala
om k-märkning och q-märkning.
Kommunen kan peka ut byggnader och
miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla
i ett kulturmiljöprogram eller bebyggelseinventering. De byggnader som pekas
ut i sådana program brukar i folkmun
kallas ”k-märkta”. Detta skydd är inte
tvingande, utan ska fungera som stöd vid
planering och bygglovgivning.
Kommunen kan även mer i detalj
reglera vad som ska bevaras genom att
införa bestämmelser om bevarande i
detaljplaner eller områdesbestämmelser.
Bestämmelserna får då juridisk status,
det vill säga de måste följas. Kommunen
använder sig då av bestämmelserna q
och k.
Skyddsbestämmelser (q) innebär regler
som bestämmer att vissa utpekade delar
eller egenskaper hos en byggnad eller en
miljö inte får förändras, tas bort eller att
de ska underhållas på ett visst sätt.
Varsamhetsbestämmelser (k) innebär
regler som säger att om man ändrar en
byggnad eller en miljö så ska det ske varsamt så att vissa utpekade karaktärsdrag
bevaras.

• Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön.
• Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller
utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas.
• Bestämmelserna i denna lag syftar till att tillförsäkra nuvarande och
kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. (Lag
2013:548).
Kulturhistoriska värden kan skyddas på olika sätt. Dels kan länsstyrelsen
byggnadsminnesförklara byggnader, dels kan kommunen skydda viktig
bebyggelse eller landskap i detaljplaner genom bestämmelserna k eller q
i kombination med skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Alternativt
kan skyddet regleras genom områdesbestämmelser.
I Nynäshamns stad finns inga riksintressen för kulturmiljövården,
däremot finns fornlämningar som skyddas av kulturmiljölagen. Nynäs
gårds lokstall är byggnadsminne och Nynäshamns kyrka är en skyddad
byggnad. Dessutom har kommunen reglerat ett antal skyddsvärda
objekt i detaljplaner samt pekat ut bevarandevärd bebyggelse i en
bebyggelseinventering. Exempel på skyddsvärda objekt i detaljplan är
Oscarshöjd, Nynäshamns station och miljön på ön Trehörningen.
Kommunens kulturmiljöprogram anger var det finns värdefulla
helhets- och närmiljöer. Själva staden saknas i det nuvarande
kulturmiljöprogrammet men miljöer i ytterkanten finns utpekade.
Kommunens kulturmiljöprogram, som är från 1980-talet, ska
uppdateras.

NYNÄSHAMNS HISTORIA
Kulturmiljön Nynäshamns stad präglas av både resterna av
herrgårdslandskapet kring Nynäs Gård, det orörda skärgårdslandskapet
och den stadsplanering som skett de senaste 100 åren. Nynäshamn kom
till för att ta till vara de naturliga förutsättningar som fanns på platsen;
läget för en hamn med omlastning till järnväg och den vackra naturen
lämplig för villabebyggelse enligt dåtidens ideal.
1899 utarbetades den första områdesplanen, där staden delades in i
tre områden. Industriområde och arbetarkvarter i norr, societetsvillor
och badanläggning i söder och där emellan egnahemsbebyggelse med
kommersiellt centrum. Nynäshamns första stadsplan (S1) utarbetades
av arkitekten Per Olof Hallman 1915 och byggde vidare på tanken
om indelningen av staden i tre områden. Han lät planen formas efter
topografin och de då rådande idéerna om trädgårdsstaden. Hallmans
stadsplan gäller i vissa delar än idag och är fortfarande avgörande för
det som uppfattas som Nynäshamns stad.
I början av 1900-talet växte Nynäshamn genom den ökande
industrialiseringen i form av Telegrafverkets verkstad och Nynäs
petroleum. Fram till 1940-talet byggdes mest egnahem men i slutet
på decenniet och in på 1950-talet tillkom t ex Heimdalsområdet och
Höjdgatan, Estö och Gröndalsområdet. Under 1960-talet revs många av
de gamla husen i centrum och ersattes med ny modern bebyggelse.
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STADSBILD OCH KARAKTÄR
Byggandet under förra århundradet har skapat en stadsbild som är
präglad av trädgårdsstaden enligt 1915 års plan, funktionalismen
från 1930-50 och det moderna förortstänkandet från 1960-talet och
framåt. Genom rivning, förtätning och ombyggnad har stadsbilden
splittrats även i de äldre delarna. Nynäshamns stadsbild är ändå
idag starkt kännetecknad av bebyggelsens anpassning till terrängen
med mjukt utformade gatusträckningar och finmaskiga gatunät.
Skärgårdslandskapets form tillsammans med stadens träd är den
underliggande stomme som ger staden sin karaktär. Med en medveten
placering av byggnaderna i terrängen och med skärgårdsnaturen nära
integrerad i bebyggelsen kan karaktären ytterligare stärkas i framtiden.
Stadsbilden beskrivs enklast genom stadens entréer, siluett, den rådande
kvartersstrukturen och arkitekturen.

Stadens entréer
En tydlig gräns och entré mellan stad och land bidrar till uppfattningen
om stadens identitet och stadsbild. Dagens entréer till staden är inte
helt självklara. Den som kommer åkande mot staden på riksväg 73
uppfattar kanske att staden börjar vid Kalvö trafikplats eller är det
först vid Raffinaderivägen när man skymtar havet och Sjötelegrafen?
Om man kommer via den gamla infarten så blir entrén tydligare i och
med cirkulationsplatsen vid Konsul Johnsons väg. I takt med att staden
växer förskjuts också platserna för entréerna. Havet utgör ytterligare en
av stadens entréer. Många upplever Nynäshamn första gången från båt.
Den varierade vattenfronten med industri, stadsbebyggelse och natur
utgör en del av stadens identitet. Hur entréerna utformas är viktigt för
hur staden ska uppfattas och är också viktigt för landskapsbilden.

Stadens siluett
Nynäshamns siluett skapas av skärgårdslandskapet tillsammans med
stadens byggnader. Den siluett som är mest kännetecknande är den
östra från havet in mot staden med kyrkan i centrum, grönskan på
Trehörningen på ena kanten med Sandhamns natur som skymtar i
bakgrunden och oljeraffinaderiets uppstickande cisterner på andra
kanten. Den östra siluetten utgörs främst av bebyggelse som samverkar
med landskapet och bebyggelse som är underordnad landskapet.
På enstaka platser bryter siluetten av med bebyggelse som tar över
landskapet och utgör landmärken som till exempel kyrkan, vattentornet,
husen på Heimdal och Månberget. Siluetten sedd från väster över
Nynäsviken domineras av grönskan med några uppstickande
bebyggelseområden på Svedviksvägen, Heimdal, Odins väg och
vattentornet.
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Vy över Nynäshamn från vattentornet.

Stadens kvartersstruktur
Per Olof Hallmans stadsplan som utgått från topografin har också
format dagens kvartersstruktur. Till skillnad från äldre städers
rutnätsstruktur med raka gator och helt slutna kvarter är Nynäshamns
kvarter mer uppbrutna och oregelbundna. Staden har inga tydliga
årsringar, istället återfinns i stort sett alla tidsepoker över hela staden
och även variation inom enskilda kvarter.

1

I stadskärnan och utmed Nynäsvägen finns de mest tydliga
kvartersformerna där byggnaderna är placerade i gatuliv som formar
kvarteren och markerar gatuhörnen. Husen formar täta gaturum men
med halvöppna samband mellan gata och gård. (Stadskärnan, exempel
bild 1)
I den äldre villastaden ligger bebyggelsen på rad längs gatorna
med naturen och som formar kvarteren, t ex området runt själva
stadskärnan. (Villastaden, exempel bild 2)
I de äldre flerbostadshusområdena är bebyggelsen fritt placerad
i grönska med ett tydligt förhållande till landskapet, ofta på
höjdpartier med utsikt över stad och hav t ex Heimdal och Höjdgatan.
(Blandstaden, exempel bild 3)

2

I den senare grupphusbebyggelsen formar husen enklaver snarare än
kvarter och är placerade på platåer, plansprängda eller naturliga, t ex
Sandhamn och Nickstahöjden. (Ytterstaden, exempel bild 4)
Den varierade byggnadshöjden i staden bidrar till ett upplevelserikt
stadsrum och en trivsam stadsbild. Byggnadshöjden inverkar på
ljusförhållandena i både ute- och innemiljön. I de tätare delarna där
flerbostadshusen är placerade i gatuliv är byggnadshöjden mellan tre
och fyra våningar. I stadens yttre bostadsområden är flerbostadshusen
grupperade med lamellhus eller punkthus med fyra upp till åtta
våningar och glesare mellan husen. Småhusbebyggelsen är generellt i
två våningar, men även enplanshus är vanliga.

3

Färgsättningen i Nynäshamn skiljer sig inte nämnvärt från andra städer
i regionen. Ljusa och varma kulörer är mest förekommande tillsammans
med de traditionellt rödmålade husen. Ofta är både färgsättning och
fasadmaterial typiska för byggnadens tidsepok.

DET OFFENTLIGA RUMMET
Utrymmet mellan husen bestående av gator och torg, parker och vatten
hör till det gemensamma offentliga rummet. Det är gemensamt för alla
och används av alla och blir allt viktigare i den täta staden. Ett levande
offentligt rum ger många positiva effekter för en stad, såsom hög grad
av urbanitet, ökad trygghetskänsla och ett ökat mervärde för stadens
attraktionskraft. Där finns förutsättningar för liv och rörelse dagar och
kvällar, under alla årstider.

4

De offentliga rummen ska utformas med en skala som ger attraktiva,
trygga och upplevelserika platser och stråk med plats för rekreation och
grönska.
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Gator
Det är i gränssnittet mellan bostaden och gatan som livet mellan
husen börjar. Utformningen av denna yta har stor betydelse för hur
gatumiljön upplevs. Ett tydligt tecken på ett upplevelserikt gaturum
och en levande stad är ett rikt och intensivt folkliv på gator, torg
och parker. För ett upplevelserikt gaturum krävs att sockelvåningar
och byggnadernas markplan har lokaler och verksamheter som kan
användas av alla. Byggnader placerade i gatuliv definierar gaturummet
och det offentliga rummet tydligare än upplösta kvarter eller ”hus i
park”.
Gatans proportioner styrs av förhållandet mellan det vertikala och
horisontella gaturummet. Gaturum som har stor bredd i förhållande till
byggnadernas (väggarnas) höjd kan brytas ner i flera mindre rum med
hjälp av träd som då bildar mellanväggar i det stora gaturummet.
Gaturummets utformning har också betydelse för trafikens hastighet.
Gaturummen utformas så att det blir tydligt vilken hastighet som
gäller. På detta sätt skapas goda förutsättningar för ett levande stadsliv
som inbjuder till möten.

Torg
Torg är, förutom gaturummet, det tydligaste offentliga rummet i
staden. Till skillnad från gatan är torget en plats att stanna upp på och
att mötas på. Ett torg är en flexibel plats i användning över tid, med till
exempel torghandel, loppmarknad, demonstrationer, kulturevenemang
och rekreation. Det kan även vara en tom plats för andrum i staden. Ett
torg bör vara fritt från bilar och parkering. Torgen i Nynäshamn har lite
olika karaktär, från de större och tydligt offentliga torgen
Stadshusplatsen (även kallad Banantorget på grund av dess säregna
design) och Malmtorget, till de mindre kvarterstorgen Odins plan och
Heimdalsplan. Nyare torgbildningar i stadsbilden är del av Fredsgatan i
centrum och del av Stadsparken. I Nynäshamns södra delar saknas idag
det klassiska torget.

Parker
Parken, den anlagda naturmiljön, är ett viktigt andrum i staden och ett
betydelsefullt stadsbyggnadselement. Parken fungerar som uterum med
platser för aktiviteter och avkoppling för stadens invånare och är en del
av stadens ansikte utåt för besökare och turister. Träden utgör en viktig
grön stomme i parkerna.
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Tomtebovägen

Vatten
LÄS MER
Kulturmiljöprogram för Nynäshamns
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Industriminnen i Nynäshamns kommun
(1978)
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
(Granskningshandling 2017)

ARKITEKTER I NYNÄSHAMN
Förutom arkitekt P O Hallman är det flera
arkitekter och ingenjörer som har format
staden och dess byggnader. Några av
dem nämns här.
En som har satt stort avtryck är Karl
Güettler som ritade stommen i stadens
villabebyggelse i början av 1900-talet
samt Anders Månsson som även han
var verksam i början av 1900-talet och
ritade egnahemsbebyggelse.
På 1900-talets mitt ritade Yngve Ahlbom
Telegrafverkets kontorsbyggnad och
post- och telegrafstationen i stadskärnan, Albin Stark ritade de karaktäristiska
punkthusen på Höjdgatan och Heimdal
tillsammans med Alvar Aalto och utemiljön på Höjdgatan stod landskapsarkitekt
Ulla Bodorff för.
Gebelius & Bahtoglu stod bakom flera av
60-talets byggnader så som polishuset,
Eric Ahlin ritade under samma tid radhus
i Hacktorp, Rosengården och Folkets Hus
och FFNS ritade på 80- och 90-talen
radhus i Sandhamnsområdet och en del
av kommunhuset.

Vy över Heimdal

Nynäshamns läge på ett näs ute i skärgårdslandskapet med havet och
havsvikar som omger staden är starkt karaktärsskapande. Vattnet är
också en del av stadens offentliga rum. Särskilt mötet mellan land och
hav är viktigt för upplevelsen av staden och strandkanten behöver
utformas så kontakten med vattnet blir tillgänglig för alla. Den visuella
kontakten, att kunna blicka ut över havet och skärgården är lika
viktig som möjligheten att kunna bada, fiska och att färdas på vattnet.
Nynäshamns strandlinje har en skiftande och varierande karaktär, allt
från orörda strandpartier i naturområden till sprängstensutfyllnader i
hamnområdet.

UTVECKLING AV KULTURMILJÖN, ARKITEKTUREN OCH
DET OFFENTLIGA RUMMET
Den fortsatta utvecklingen av Nynäshamn ska bygga vidare på de
kvaliteter och grundtankar som finns i Hallmans plan (S1) för att möta
morgondagens krav. Nynäshamns kuperade terräng och topografi ska
vara tydlig, höjderna ska vara synliga i landskapet och samtidigt ge
utblickar över staden och havet. Grönska ska vara ett genomgående
inslag i staden genom parker, skogspartier, privata trädgårdar och
alléträd längs gatorna.
Nynäshamn ska byggas med respekt för befintliga kulturmiljöer
samtidigt som nya bebyggelsemiljöer ska vara långsiktigt hållbara verk
av sin tid och berätta dagens historia. Byggnader ska kunna anpassas
och användas efter tidens behov och samtidigt ta hänsyn till dess
kulturvärden. Ny bebyggelse ska upplevas som positiva tillskott i staden
och en förstärkning av det befintliga.
Ny bebyggelse ska bidra till småstadskaraktären med en låg och tät
bebyggelse, småskalig kvartersstruktur, attraktiva offentliga miljöer och
en blandning av bostäder och verksamheter. I tätare byggda områden
såsom stadskärnan och längs huvudstråken (Stadskärnan, Villastaden)
bör byggnadshöjden hållas till fyra våningar. Ny bebyggelse som
placeras i gatuliv bör ha en byggnadshöjd som är lika gatubredden. För
byggnader som inte placeras i anslutning till gata ska byggnadshöjden
bestämmas utifrån platsens förutsättningar som omgivande bebyggelse,
topografi, sol- och vindförhållanden. Högre hus, då i grupp, är därför
lämpliga på andra platser i staden där omgivningen tål det och med
medveten placering i terrängen. Det kan till exempel vara ett sätt
att accentuera topografin. (Blandstaden, Ytterstaden) Enskilda höga
byggnader som skapar landmärken måste noga utredas då stadsbild
och siluett påverkas och hänsyn måste tas till Nynäshamns befintliga
märkesbyggnader.
Nya hus och anläggningar ska anpassas till sin omgivning genom
samtida arkitektur som tar hänsyn till det befintliga. Tillkommande
och befintlig bebyggelse ska harmonisera med varandra för att skapa en
god helhet i staden. Vid planering av nya bostadsområden ska bildandet
av nya torg/mötesplatser eftersträvas. Huvudstrategin för stadens
förtätning är att växa inifrån och ut. Det ger en god förutsättning för
service och handel.
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KARAKTÄRSOMRÅDEN
Staden har delats in i sex områden som alla har olika stadsbyggnadskaraktär. Här beskrivs de viktigaste
karaktärsdragen som ska tas hänsyn till vid förtätning och nyexploatering.

Stadskärnan utvecklas med fler viktiga funktioner, handel, service och
bostäder. Stadskärnan ska fungera som stadens vardagsrum och ha en
tydlig stadskaraktär med kvartersskapande bebyggelse med lokaler mot gatan.
Miljöerna ska ha en offentlig karaktär. Byggnadshöjden bör hålla sig till fyra
våningar med variation inom ett kvarter. Avsteg från byggnadshöjden ska
motiveras.
Hamnstaden ska även fortsättningsvis innehålla hamnverksamheter

med färjetrafik, skärgårdsbåtar, yrkestrafik, småbåtshamn, gästhamn
och annan personrelaterad båttrafik. Hamnen ger området dess karaktär.
Här möts hav och land och vattenkontakten ska prägla området både
visuellt och fysiskt. Miljön ska vara offentlig och lätt att orientera sig i och
utvecklas med fler besöksverksamheter och mötesplatser, dock behöver
vissa delar vara avgränsade på grund av säkerhetsskäl. Byggnadshöjden
och byggnadsvolymerna ska anpassas så att utblickar mot havet från staden
behålls.

Blandstaden utvecklas med fler bostäder, handels- och
serviceverksamheter och ska bidra till att skapa mer stadsmässiga
miljöer i Nynäshamns stad. Bebyggelsen ska vara tät och varierad för att
skapa levande miljöer. Järnvägen utgör en barriär i området och effekterna av
den behöver överbryggas. Blandstaden ska integreras med stadskärnan och
hamnstaden och komplettera staden med handel, service och mötesplatser.
Allmänna ytor och gator ska präglas av en tydlig offentlig och stadsmässig
karaktär.
Villastaden utvecklas genom varsam komplettering med bostäder och

småskaliga verksamheter integrerad i bostadsbebyggelsen. Utvecklingen
ska bidra till att skapa en ökad variation av bostäder och verksamheter i stadens
centrala delar. De privata villaträdgårdarna bidrar till det offentliga rummets
gröna karaktär längs gatorna. Byggnadshöjden hålls låg med upp till tre
våningar.

Ytterstaden utvecklas med fler bostäder för en ökad variation av

byggnadstyper och upplåtelseformer i de olika områdena. Utvecklingen
ska bidra till att skapa en mer sammanhållen stad och till ett större
befolkningsunderlag för service, handel och kollektivtrafik. Barriärer ska
byggas bort. Ytterstaden ska ha tydliga entréer och kopplingar till naturen.
De allmänna platserna och entréerna ska ha en tydlig offentlig karaktär.

Industristaden utvecklas med fler verksamheter och industrier.

Industriverksamheterna är ofta ytkrävande och utformningen
ska anpassas till landskapet. Offentliga stråk genom områdena och till
omkringliggande stadsdelar är viktiga för tillgängligheten till verksamheterna
och för att skapa rekreationsstråk samt minska risken för barriärer.
Industristaden är inte lämplig för bostäder, förskola, skola eller detaljhandel.

Det blågröna omlandet bevaras och utvecklas för att stärka de

befintliga värdena och allmänhetens tillgänglighet. Skog, hav och
kustlandskapet ger karaktären.
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KARTA 2.2 KARAKTÄRSOMRÅDEN OCH KULTURVÄRDEN

Älgviken

Natur, parker och vatten
Närheten till skog, stränder och hav beskrivs ofta som några av Nynäshamns viktigaste kvaliteter. Naturen
är en del av stadens identitet. Skärgårdsnaturen i och omkring staden, närheten till stränder och läget vid
havet är viktiga tillgångar att ta tillvara vid den framtida utvecklingen av staden. Allt för att stärka staden
som livsmiljö för människor och djur.

RIKTLINJER FÖR NATUR, PARKER OCH VATTEN
• Mycket värdefulla grönområden bevaras.
• Värdefulla grönområden värnas långt som möjligt.
• Om exploatering påverkar grön- eller blåstruktur ska
kompensation ske.
• Stadens viktigaste karaktärsträd tallar, oxlar och ekar ska
värnas. När träd beläggs med bevarandebestämmelser anges
vite vid skada eller nedtagning och marklov krävas för fällning.
• Parker utvecklas till attraktiva, trygga och hållbara
miljöer med utrymme för många aktiviteter och upplevelser.
• Tillgängligheten till strandlinjen värnas och förstärks
och utvecklas som en unik tillgång i natur-, kultur- och
stadsmiljön.
• Grundvattnets kvalitet skyddas och förbättras. Risker för
föroreningar förebyggs. Uttaget av grundvatten ska inte vara
större än nybildningen.
• Vid exploatering ska åtgärder vidtas så att den nya
bebyggelsen inte påverkar vattnets ekologiska eller
kemiska status negativt. Utsläpp av dagvatten till
kustvattenförekomsterna Nynäsviken, Gårdsfjärden,
Nynäshamn och Mysingen renas och fördröjs.
• Friytor och dagvattensystem ska utformas med hänsyn till
framtidens klimatförändringar.
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GRÖN- OCH BLÅSTRUKTURENS VÄRDEN
Grönskan och vattnet i och omkring Nynäshamns stad bidrar till
en god livsmiljö för människor, växter och djur. För oss människor
bidrar den så kallade grön- och blåstrukturen med miljöer där vi till
vardags kan återhämta oss och motionera, möta andra och dra oss
tillbaka. Vistelse i naturen har bevisat positiv effekt för folkhälsan.
Grön- och blåstrukturen har många olika värden att beakta; sociala,
kulturella, ekologiska och ekonomiska. Gränslandet mellan grön- och
blåstrukturen, det vill säga strandlinjen, är ofta särskilt värdefull.
Oexploaterade och allmänt tillgängliga stränder fungerar som platser
för rekreation och bad och som livsmiljö för många djur och växter.
Socialt sett fungerar parker och andra grönområden som platser för
aktiviteter, naturupplevelser i vardagen, samvaro, rekreation och
pedagogisk verksamhet. Vattenområdena är också en viktig tillgång
socialt sett för friluftslivet.
De kulturella värdena är kopplade till stadens identitet.
Skärgårdsnaturen i staden, de uppvuxna villaträdgårdarna, parkerna,
gatuträden och tillgången till havsutsikt och havskontakter är en del av
stadens historia och är viktiga stadsbyggnadselement. Alléer och andra
gatuträd ger till exempel struktur och karaktär åt stadsgator och parker
fungerar som mötesplatser.
Grön- och blåstrukturen fungerar som livsmiljö och spridningsvägar
för växter och djur och har därigenom ekologiska värden. Grunda
vattenmiljöer kan ofta vara ekologiskt känsliga samtidigt som de är
utsatta för olika typer av miljöpåverkan. Blå- och grönstrukturens
ekonomiska värden syns till exempel i priset på bostäder. Närhet till
parker och stränder och tillgång till havsutsikt är faktorer som visat sig
leda till högre priser på bostäder.

KLIMATANPASSNING AV STADEN
Att hantera våra vatten kommer att bli en stor utmaning i och med ett
förändrat klimat. Blötare vintrar, stigande hav och förändrade flöden i
vattendragen kommer att medföra risker för dricksvattenförsörjningen
och översvämningar vilket kommer att ställa ökade krav på
dagvattenhanteringen.
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är de nyttor som
människor får av naturen. Produktionen
av ekosystemtjänster är beroende av
en rik biologisk mångfald i grön-och
blåstrukturen. Ekosystemtjänsterna är
ekonomiskt värdefulla eftersom naturen
bidrar med tjänster gratis som annars
skulle kräva kostsamma tekniska lösningar. Exempel på ekosystemtjänster är
dricksvatten, klimatreglering, rening av
luft, rekreations- och naturupplevelser
och pollinering.

För att grönstrukturen ska bidra effektivt till stadens klimatanpassning
behöver den vara resilient. Den behöver alltså kunna klara av
förändringar och ha förmågan att återhämta sig efteråt. Ett rikt växtoch djurliv är en förutsättning i en resilient grönstruktur, som i sin tur
kan producera klimatreglerande ekosystemtjänster.

STADENS GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR IDAG
Grön- och blåstrukturen utgör tillsammans en del av Nynäshamns
identitet. Idag är strandlinjen, den viktiga gränsen mellan dem, till stor
del tillgänglig i stadens södra delar, från Gästhamnsområdet och söderut
med Ringvägen, Lövhagen, Estö udde och upp mot Nickstaviken, med
några undantag, till exempel Hamnviksudden. Längs med Trehörningen är
strandlinjen endast delvis tillgänglig. I norr skärmar industriverksamheterna
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och färjeterminalen av tillgängligheten till strandlinjen. Det här innebär
att Bensinviken i stort sett är den enda platsen i nordöstra delen av
Nynäshamns stad som är tillgänglig för allmänheten.
Grön- och blåstrukturen i staden beskrivs översiktligt här nedan. En
mer detaljerad beskrivning och analys finns i Grönstrukturplan för
Nynäshamns stad och kommunens Vattenplan.

Natur, parker och badplatser
I Nynäshamns stad finns idag god tillgång till natur. Dels omges staden
av större rekreationsområden och dels finns det skärgårdsnatur i form
av hällmarkspartier med karaktärsfulla träd som tall och ek integrerad i
bebyggelsen. Hällmarkerna ger en god tillgång till vardagsnära natur
och är en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv i staden. Även om
tillgången till natur är god behöver den värnas och grönstrukturen
behöver bli mer sammanhängande och varierad. Tillgången till
attraktiva parker varierar i staden och särskilt södra delen har brist på
parker.

GRÖN- OCH
BLÅSTRUKTUR

Stadens grönstruktur utgörs av det
nätverk som natur, parker, trädgårdar,
alléer och andra gatuträd bildar. Stadens blåstruktur utgörs av allt vatten
i och omkring staden; hav, sjöar, vattendrag, våtmarker och grundvatten.
För grönstrukturen gäller generellt att
den behöver vara sammanhängande
och varierad för att vara tillgänglig
för oss människor och fungera som
spridningsväg för växter och djur.

I Nynäshamn finns goda möjligheter till bad vid både iordningsställda
och naturliga badplatser. Nickstabadet och Hamnviksbadet är de största
allmänna badplatserna. De är båda klassade som EU-bad vilket betyder
att de måste uppnå en viss kvalitet för att bad ska tillåtas.

Vattenmiljöer
I och omkring Nynäshamn finns olika typer av vattenmiljöer, till
de större hör havet med den långa kuststräckan, Alhagens våtmark,
Kvarnbäcken, Älvviken och sjön Fjättern. Älvviken, Nynäsviken,
Gårdsfjärden, Nynäshamn (vattenförekomsten) och Mysingen har alla
en måttlig ekologisk status, vilket framförallt beror på övergödning.
Fjätternsjön är den enda av de ovan nämnda vattenförekomsterna som
klassas med “god ekologisk status” (databasen VISS).
I Nynäshamns stad är Alhagens våtmark ett exempel på en vattenmiljö
som ger många ekosystemtjänster. Våtmarken hyser en stor biologisk
mångfald då den utgör livsmiljö för olika växter och djur. Våtmarken
och dagvattendammarna renar vattnet, verkar utjämnande vid höga
flöden och kan hindra översvämning. Våtmarken är också ett viktigt
rekreationsområde i staden.

UTVECKLING AV GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN
En av grönstrukturens viktiga styrkor är skärgårdsnaturen som är
integrerad i staden och som ska värnas vid exploatering. Naturen bidrar
till stadens attraktivitet, hållbarhet och identitet som skärgårdsstad.
Strategin att bygga inifrån och ut innebär sannolikt att gröna områden
tas i anspråk. För att utvecklingen av staden ska ske på ett hållbart sätt
behöver grön- och blåstruktur samtidigt stärkas, varieras och kopplas
samman ännu starkare. Variationen av grönområden förstärks genom
att befintliga grönområden utvecklas på olika sätt: som stadsparker,
kvartersparker, badplatser, närnatur och större rekreationsområden.
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Tall, ek och oxel är karakteristiska träd i
Nynäshamns stad

PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN
AV STADENS PARKER OCH NATUR

För att stärka stadens grönstruktur
och säkerställa dess framtida funktioner ska följande fyra principer
ligga till grund för alla beslut som
berör grönstrukturen:
1.

Värna

2.

Vårda

3.

Förstärka

4.

Kompensera

LÄS MER
Om vattenförekomster och ekologisk
och kemisk status i Vatteninformationssystem Sverige (VISS) http://viss.
lansstyrelsen.se

För att säkra den framtida tillgången på parker och natur ska alla ha
tillgång till en kvarterspark eller en stadspark och minst ett område
med närnatur inom 300 meter från bostad, förskola och skola.
De fyra principerna Värna, Vårda, Förstärka och Kompensera kompletterar varandra och behöver alla tillämpas för att grönstrukturen ska
stärkas. De första två principerna, Värna och Vårda,
innebär att befintlig värdefull grönstruktur ska tas väl omhand. Den
ska värnas mot åtgärder som påverkar befintliga värden negativt och
grönskan ska skötas väl så att värdena består. Den tredje principen,
förstärka, kan ske genom att öka värdet i befintlig grönstruktur eller
genom att skapa ny, värdefull grönstruktur. Grönstrukturen kan till
exempel förstärkas genom att anlägga ny lekplats i befintlig park eller
genom att anlägga grönskande bostadsgårdar i nya bostadsområden.
I de fall grönstruktur ändå tas i anspråk ska den fjärde principen
kompensation tillämpas. Kompensationen ska ske så nära i tid och plats
som möjligt och skapa så lika värden som möjligt som de som ersätts.

Skydd av blåstrukturen
Dagvattenhantering och vattenskyddsområden för grundvatten och
dricksvattentäkter som är välplanerade är viktiga delar i att uppnå god
vattenkvalitet inom planområdet. Det är särskilt viktigt att förbättra
den befintliga dagvattenstrukturen i anslutning till de vattenområden
som är känsliga för dagvattensutsläpp, som till exempel Nynäsviken, så
att dagvattenutsläppen renas innan de når havet.

En tillgänglig strandlinje
Strandlinjen har stor betydelse för rekreation och friluftsliv och bör
vara allmänt tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt. Kring
industrierna och färjeterminalen måste viss otillgänglighet till
strandlinjen accepteras på grund av säkerhetsskäl men i största möjliga
mån bör den vara allmänt tillgänglig.
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NATUR, PARKER OCH VATTEN
Mycket värdefulla grönområden
Grönområden som är mycket värdefulla bör bevaras i sin helhet. De har höga
samlade värden ur alla tre perspektiv, kulturellt, socialt och ekologiskt. Till de
mycket värdefulla grönområdena hör stadens större rekreationsområden, de
större parkerna, badplatserna och viss närnatur.
Stadens fyra större rekreationsområden Lövhagen/Ringvägen, Natvik/
Näset, Fjättern och Alhagen bör bevaras och bli mer tillgängliga.
Svandammsparken, Stadsparken och Kamelparken/Studiegården bör bevaras
och utvecklas som attraktiva stadsparker. Stadsparkerna ska fungera som
välanvända uterum för stadens invånare och som en del av stadens ansikte
utåt för besökare och turister. En fjärde stadspark, Estö park, utvecklas i
området där Estö IP ligger idag. Nickstabadet och Hamnviksbadet utvecklas
för att bli ännu mer attraktiva.

Värdefulla grönområden
Värdefulla grönområden bör värnas mot åtgärder som kan påverka värden
och funktioner negativt. De har värden ur något eller några av perspektiven
kulturellt, socialt och ekologiskt. Exploatering är möjlig i kombination med
att grönområdets funktioner och värden kan säkras eller kompenseras.
Många av de värdefulla områdena utgörs av närnatur som finns integrerad i
stadens bebyggelse. Närnaturen, det vill säga natur i anslutning till bostäder,
skolor och arbetsplatser, ger möjlighet till rekreation och naturupplevelser
i vardagen. Den skapar också förutsättningar för ett rikt växt-och djurliv i
staden. Till de värdefulla grönområdena hör också lekparker i grönskande
miljöer och andra små parker som kan utvecklas till kvartersparker, som till
exempel Lejdarvägens lekplats och Trekanten (Ekoparken).
Kvartersparker är framförallt till för dem som bor nära eller av andra skäl
vistas nära, exempelvis arbetar i närheten.

Grönområden med begränsat värde
Grönområden med begränsat värde kan utredas för annan markanvändning.
De har idag få funktioner och upplevelsevärden och liten möjlighet att bli
värdefulla, utifrån dagens förutsättningar.

Rekreationsstråk
Rekreationsstråk är cykel- och/eller promenadstråk i grönskande
omgivningar. Tillsammans med gång- och cykelstråk längs med stadens gator
kopplar de samman parker, närnatur och de större rekreationsområdena och
gör dem mer tillgängliga. Rekreationsstråken ska generellt upplevas som
trygga och enkla att följa men de kan ha olika karaktär och standard. Vissa av
rekreationsstråken behöver förstärkas.

Spridningsvägar
Viktiga befintliga spridningsvägar för växter och djur i och omkring Nynäshamns stad behöver värnas mot åtgärder som påverkar dem negativt.
Spridningsvägarna ska förstärkas i avsnitt där kopplingen mellan dem är svag
av olika skäl, som till exempel i stadskärnan och i industriområdena.

LÄS MER
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad
(Granskningshandling 2017)
Vattenplan för Nynäshamns kommun
(samrådshandling 2015)
Dagvattenpolicy för Nynäshamns kommun (2010)
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KARTA 2.3 NATUR, PARKER OCH VATTEN

Älgviken

Näringsliv
Ett livskraftigt näringsliv är en förutsättning för att skapa en attraktiv stad. Det kan ge lokala
arbetstillfällen och bidra till en ökad inflyttning och besök. Tillgången till kvalificerad arbetskraft, bostäder
och en bra infrastruktur är förutsättningar för ett gott företagsklimat.

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIV OCH SERVICE
• Handel och service koncentreras till stadskärnan, Nynäsvägen
och Telegrafen. I stadens utpekade handelsområden ska
det vara lokaler i bottenvåningen. Sockelvåningar och
byggnadernas markplan ska ha lokaler och verksamheter som
är tillgängliga.
• Handelsområden för externhandel utanför staden ska inte
tillkomma.
• Hamnområdets södra del utvecklas för båtliv och kopplas
samman med stadskärnan och färjeterminalerna.
• Större eller störande verksamheter förläggs till Kalvö, Norvik
och Hammarhagen. Mindre störande verksamheter kan
integreras i övriga delar av staden.
• Nya industri- och verksamhetsområden bör ha en strategi för
grönstrukturen; hur ny grönstruktur ska integreras i området
och hur grönska som förloras ska kompenseras.
• Verksamhetsområden ska utformas med hänsyn till att de
utgör arbetsmiljö för de människor som ska arbeta och vistas
där. Vikt ska läggas vid gestaltning av byggnader, gaturum och
grönstruktur.
• Verksamhetsområden ska ha en gemensam entréskylt för att
uppnå god orienterbarhet.

NÄRINGSLIV OCH ARBETSMARKNAD I NYNÄSHAMN IDAG
Nynäshamn är en del av den växande Stockholmsregionen och har en
ökande befolkning. Nynäshamn har en stark profil som hamn- och
skärgårdsstad och är ett växande besöksmål med attraktiva bostäder,
vilket skapar goda förutsättningar för näringslivet att utvecklas.
Kommunens mål är att Nynäshamn ska vara en konkurrenskraftig stad
med en högkvalitativ skola och omsorg samt ett bra näringslivsklimat
som fungerar väl för både små och stora företag inom olika branscher.
Det ska finnas ett brett utbud av handel, kultur och service i staden
som lockar boende och besökare. Antalet arbetstillfällen och andelen
sysselsatta ska öka i Nynäshamn. Med fördel kan eftergymnasial
utbildning i kommunen utvecklas.
Handel och service har en central roll i samhället och stor betydelse för
en stads attraktivitet. Handeln utgör en väsentlig del av serviceutbudet
för alla som bor och verkar i kommunen genom att tillhandahålla varor,
tjänster och upplevelser samtidigt som den ger arbetstillfällen. Butiker
och verksamheter har också en mycket viktig social betydelse då de ofta
fungerar som naturliga mötesplatser och skapar ett levande stadsliv.
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Alla som bor och verkar i Nynäshamn ska ha god tillgänglighet till
handel och service oavsett tillgång till bil. Handeln som bransch står
inför förändringar bland annat på grund av stark ökning av e-handel
vilket behöver tas hänsyn till i den framtida planeringen.
De tre branscher som har flest företag i kommunen i dagsläget är
byggverksamhet, tjänstesektor och handelssektor. En stor del av
dessa företag finns i Nynäshamns stad och många är lokaliserade
i verksamhetsområdena. De största arbetsgivarna är Nynäshamns
kommun och Nynas AB.
En ganska stor andel av befolkningen pendlar ut från kommunen för att
arbeta, men samtidigt finns också ett relativt stort antal inpendlare till
kommunen. Arbetsplatserna ska bättre matcha dem som bor här vilket
innebär att fler arbetsplatser behöver skapas men också att inpendlare
bosätter sig i Nynäshamn. Pendlingen kommer inte att kunna ersättas
helt och hållet och goda förbindelser inom staden, kommunen och
regionen är därför mycket viktiga. Förbindelserna med kollektivtrafik
mellan Nynäshamn och Stockholm måste förbättras.
Utbyggnaden av Norvik och de verksamhetsområden som beräknas
byggas ut i samband med Norvik kan ge mellan 1 100 och 3 000
arbetsplatser fram till 2030 enligt en rapport från WSP.
Dagligvaror, exempelvis livsmedel,
tobak, tidningar, blommor, systembolag och apotek.

Sällanköpsvaror, exempelvis
kläder, skor, möbler, tyger, järnoch byggvaror, hushållsapparater,
belysning, färg med mera.
Externhandel, handelsområde
som ligger utanför stadskärnan och
annan sammanhållen bostadsbebyggelse. Riktar sig vanligtvis till
bilburna kunder.

HANDEL
Kommunens roll inom handelsutveckling
Kommunen ska bidra till att skapa goda förutsättningar för en
utveckling av handeln som främjar en hållbar utveckling. Som
planmyndighet kan kommunen besluta om lokalisering och till
viss del även utformning av nya handelsanläggningar. I de fall
kommunen är markägare har kommunen möjlighet att också påverka
typen av verksamhet. Kommunens ansvar är att se till helheten och
vilka transport-, miljö-, ekonomiska, sociala och stadsmiljömässiga
konsekvenser som handelsetableringar ger upphov till. Kommunen
ska främja näringslivet genom att initiera, stödja och samordna insatser
för näringslivsutveckling, attraktionskraft och tillväxt. Kommunen
har också en viktig roll när det gäller att ta tillvara på befintliga och
utveckla nya värdeskapande nätverk. Dessa kan tillsammans arbeta för
att skapa en attraktiv stadsmiljö som i sin tur stärker näringslivet.

En starkare stadskärna
Stadskärnans roll som den naturliga handelsplatsen ska bevaras och
stärkas ytterligare. Handel och service ska i första hand lokaliseras i
stadskärnan, kring gästhamnen samt vid Nynäsvägen och Telegrafen. Det
gynnar de allra flesta, men särskilt dem med liten eller ingen tillgång till
bil, till exempel ungdomar, personer med funktionsnedsättning och äldre,
och även i högre grad kvinnor än män.
Den handelutredning som gjorts, visar på möjligheterna till utökad
detaljhandel i kommunen med fokus på utvecklingen i Nynäshamns
stad. De prioriterade åtgärderna är att förstärka centrumhandeln för
att skapa ett attraktivt alternativ för handel och upplevelse, att profilera
centrum, att förtäta staden med fler bostäder och verksamheter samt att
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sammanfoga stadskärnan och området kring gästhamnen till en helhet.

Dagligvaror och sällanköpshandel
Dagligvarubutiker och sällanköpshandel ska lokaliseras i centrala lägen
i anslutning till bostäder för att främja god tillgänglighet och möjliggöra
för fler gång- och cykelresor samt för att stärka centrumhandeln.
Handelsutredningen som gjorts pekar på att etablering av en större
dagligvarubutik utanför staden kan få en markant negativ inverkan på
centrumhandeln. Byggvarubutiker och handel med skrymmande
varor som kan innebära störningar för boende lokaliseras i något av
Nynäshamns verksamhetsområden.

Restauranger, kaféer och uteserveringar
Restauranger, kaféer och pubar skapar mötesplatser och bidrar till en
levande stad, särskilt under kvällar och nätter när andra verksamheter
har stängt. Närvaro av människor kan även bidra till ökad trygghet, inte
minst för kvinnor. Under sommarhalvåret är gator, torg och parker
viktiga platser för uteserveringar. Nynäshamn bör få fler verksamheter
av detta slag i centrala lägen i staden.

Torghandel
Torghandel bidrar till ett mångfaldigt stadsliv och lokaliseras med
fördel i anslutning till handelsområdena i staden och i lokala centrum.

Torghandel på Fredsgatan
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Kiosker
Kiosker bidrar till trivsel, handel och service i staden och lokalisereras
i anslutning till parker, pendeltågsstationer och viktiga noder för
handel och service. Kiosker är små byggnader och ofta tillfälliga vilket
medför att de passar särskilt väl för att pröva innovativa arkitektoniska
lösningar.

PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA HANDELSOMRÅDEN
Handel och service koncentreras primärt till stadskärnan, Nynäsvägen
och Telegrafen. I stadens utpekade handelsområden ska det vara lokaler
i bottenvåningen. Sockelvåningar och byggnadernas markplan ska ha
lokaler och verksamheter som är tillgängliga.
Mer sekundära handelsområden är kring pendeltågsstationerna och i
hamnområdet. Hamnområdet utvecklas för båtliv och hamnen behöver
kopplas samman med stadskärnan och färjeterminalerna.

VERKSAMHETS- OCH INDUSTRIOMRÅDEN
Områden för verksamheter och industri är viktiga för att kunna
rymma företag som inte är lämpliga i direkt anslutning till bostäder.
Verksamheterna är ofta skrymmande, medför ett stort antal tunga
transporter, kräver stora ytor för lagring. att de innebär risker eller
störningar för omgivningen och/eller att de har små och/eller specifika
kundströmmar som är riktade till bilberoende kunder.
Verksamhets- och industriområden behöver utformas med hänsyn
till att de utgör arbetsmiljö för de människor som ska arbeta och
vistas där. Vikt ska läggas vid gestaltning av byggnader, gaturum och
grönstruktur. För att uppnå god orienterbarhet både till och i områdena
behövs en gemensam entréskylt. Gemensam skyltning har också
positiva effekter på trafiksäkerheten kring infarterna i anslutning till
trafikplatserna på väg 73.
Kommunen behöver ha god beredskap för att bemöta förfrågningar
om företagsetableringar och det behöver finnas planlagd mark för olika
typer av verksamheter. Denna fördjupning av översiktsplanen pekar
ut utvecklings- och förtätningsområden som kan göra detta möjligt. I
karta 2.4 visas förslag till de utvecklingsområden för verksamheter och
för industri som identifierats i staden.
Verksamheter som riskerar att medföra störningar för närboende,
exempelvis på grund av stora och tunga transporter, lokaliseras i något
av stadens verksamhetsområden Kalvö, Norvik och Hammarhagen.
Mindre störande verksamheter kan integreras i övriga delar av staden.
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Gröna industri- och verksamhetsområden
Industriverksamheter är ofta ytkrävande och innebär ingrepp i
landskapet. För att minimera barriärer ska utveckling ske med stor
hänsyn till naturen. Naturliga gränser i landskapet ska användas för att
avgränsa verksamheterna. De naturliga gränserna kan behöva förstärkas
med ny grönska för landskapsbild, spridning av växter och djur, skydd,
samt för klimatanpassning. Verksamhetslokalerna ska underordna sig
landskapet. I industriområden har träd och natur en viktig roll att skapa
skugga för plåtfasader och stora asfaltytor, vilka annars hettas upp
snabbt i solen. Lövträd har fördelen att de ger skugga under sommaren
men inte under vintern då solens värme och ljus istället behövs.
Vid utveckling av nya industri- och verksamhetsområden ska en lokal
grönstrukturplan tas fram som visar hur ny grönstruktur ska integreras
i industriområdet (till exempel gröna tak) och hur grönska som
eventuellt förloras ska kompenseras. För att förstärka grönstrukturen
i befintliga och nya verksamhets- och industriområden bör en
åtgärdsplan tas fram.

BESÖKSNÄRING
Besöksnäringen är världens snabbast växande näring och en bransch
med stor utvecklingspotential i Nynäshamn. Den skapar arbetstillfällen
och ger möjlighet till ett större utbud av affärer och restauranger för
invånarna i Nynäshamn. I Nynäshamns stad finns flera hotell- och
konferensanläggningar med olika profilering, vandrarhem, camping
och gästhamn.
Kommunen har som mål att utveckla en långsiktigt hållbar turism
där natur- och kulturresurser bevaras och där besökarna får uppleva
högkvalitativa produkter utan att destinationen överexploateras.
Antalet båt- och gästnätter, besökare och evenemang i staden ska
öka. Kännedomen om Nynäshamns unika kvaliteter och erbjudanden
ska öka. Det finns stor potential att locka fler av de 1,6 miljoner
färjeresenärer som passerar staden årligen att göra ett stopp i staden.
Stadsplaneringens roll är kopplad till bevarande, utveckling och
utformning av den fysiska miljön och att skapa en välkomnande
destination som är attraktiv och lätt att orientera sig i.
Viktiga platser att utveckla för besöksnäringen är bland annat området
kring gäst- och småbåtshamnen med kopplingar från Nynäshamns
station till färjeterminalerna och stadskärnan, Strandvägen/Ringvägen
samt restaurang- och shoppingstråk. Ett ökat antal besökare skapar
underlag för fler hotell och vandrarhem. Dessa lokaliseras främst i
stadens centrala delar. Fler attraktiva platser för husbilscamping bör
utvecklas. Andra faktorer som främjar besöksnäringen är bredband,
god tillgänglighet och orienterbarhet.
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KARTA 2.4 NÄRINGSLIV

Älgviken

Samhällsservice
En utveckling med fler nya invånare till 2030 innebär också ett behov av utvecklad och ökad samhällsservice
i form av förskolor, skolor, vård och äldreomsorg. Vid utveckling och förtätning med fler bostäder och
verksamhetsområden behöver det reserveras plats i staden för samhällsservice som ofta har behov av rymliga
och kvalitativa utemiljöer.

RIKTLINJER FÖR SAMHÄLLSSERVICE
• Behovet av nya skolor och förskolor ska beaktas i ett tidigt
skede i planeringen av nya bostäder.
• Förskolor och skolor lokaliseras i strategiska lägen i anslutning
till kollektivtrafik, service och grönområden.
• Utemiljöer för skolor och förskolor dimensioneras enligt
Boverkets rekommendationer. Avvikelse från
rekommendationerna ska uppfylla avstegskriterier.
• Skolors och förskolors arkitektur ska vara samtida och
framåtsyftande. Viktiga aspekter på den fysiska miljön är
estetik, platsidentitet och vad miljön ger för symboliska
budskap.
• Både inomhus- och utomhusmiljö ska vara utformade så att de
stödjer det pedagogiska arbetet och utifrån barnens perspektiv,
i skala och funktion.
• Vård koncentreras till stadskärnan, Nynäsvägen och Telegrafen
med närhet till kollektivtrafik.
• Trygghetsboende ska samlokaliseras med vård- och
omsorgsboende centralt i staden.
• Gruppboende ska integreras i staden. Speciella behov för
gruppboende ska beaktas vid planläggning av nya bostäder.

FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
Förskolor och skolor ska ses som kunskapsnoder och sociala
mötesplatser i samhället. Förskolorna och skolorna utgör centrala
fysiska miljöer i barnens vardag som bidrar till deras hälsa, lärande och
utveckling. Pedagogiken och barnens ålder bör få styra hur den fysiska
miljön utformas. Det krävs också en god utformning av skolan som
arbetsplats i både den inre och yttre miljön.
Förskolor och skolor ska ges en flexibel utformning för att kunna
hantera variationer i befolkningsunderlaget, till exempel ha skola i
förskolelokaler eller tvärtom, vid behov och ålderstoppar. Utifrån
trender som kommer och går behöver lösningarna vara generella och
breda. I centrala delar av staden med konkurrens om attraktiv mark
kan förskolan vara mer integrerad i övrig bebyggelse. En lösning kan
vara en förskola i bottenplan som kombineras med bostäder och andra
verksamheter ovanpå. I andra lägen i staden där det är konkurrens om
marken kan fristående förskolor byggas i två plan för att möjliggöra

42

en rymlig utemiljö. Utformningen ska möjliggöra samnyttjande under
kvällar och helger med andra verksamheter av allmänt intresse såsom
föreningsliv, kursverksamhet, kultur, fritidsgårdar etcetera.
I denna fördjupning av översiktplanen pekas lämpliga platser för
framtida behov ut, som en slags markreservat, i karta 2.5. Nya förskolor
och skolor lokaliseras i strategiska lägen där många passerar och med
närhet till bostaden, service, kollektivtrafik och grönområden. Vid
lokaliseringen ska det planeras för goda och säkra färdvägar för gång
och cykel mellan bostad och skola.

Förskolors och skolors utemiljö
All tillgänglig forskning visar att bra utemiljöer främjar barns och
ungas hälsa, lärande och utveckling. När leken flyttar ut ökar till
exempel barns fysiska aktivitet, vilket i sin tur främjar lärandet.
Med barnens minskade rörelsefrihet i samhället blir förskole- och
skolgårdarna en allt viktigare utemiljö för barnen. Förskolor och
skolors utemiljöer ska ge plats för fri lek, fysiska utmaningar, socialt
samspel, avskildhet och utomhuspedagogik med mera. Rymliga miljöer
begränsar också slitage och förvaltningskostnader.
För att friytorna på skolor och förskolor ska rymma alla nödvändiga
funktioner ska de dimensioneras enligt Boverkets rekommendationer.
Avsteg från Boverkets rekommendationer om kvadratmeter friyta per
barn kan göras i stadskärnan och villastaden (se karta 2.2) om samtliga
kriterier uppfylls.
Kriterier för avsteg

1. Att det går att ordna varierande terräng och vegetationsförhållanden
utan risk för omfattande slitage
2. och att det går att ordna goda sol- och skuggförhållanden
Friytan är den yta invid skolan eller
förskolan som barnen kan använda
på egen hand för lek och utevistelse
under skoltid. Förrådsbyggnader,
bil- och cykelparkering samt ytor för
lastning och lossning är otillgängliga
för barnen och ingår därmed inte i
friytan.

3. och att det i direkt anslutning finns värdefulla eller mycket värdefulla
grönområden som kompletterar gårdens funktioner.
Den minsta storleken om 3 000 m² på friytan gäller oavsett situation och
friytan ska finnas i direkt anslutning till byggnaden så att barnen själva
kan ta sig dit.
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Gymnasium
Nynäshamns gymnasium ligger idag i ett perifert läge i norra delen av
staden. Gymnasiet skulle gynnas av att integreras mer i staden vilket en
utveckling av bostäder i Rappsta och Kvarnängen skulle kunna bidra
med. Ett annat alternativ är att gymnasiet flyttas till ett mer centralt
läge.

EFTERGYMNASIAL UTBILDNING
Nynäshamn skulle främjas av en utvecklad eftergymnasial utbildningsverksamhet i form av exempelvis yrkeshögskoleutbildning, folkhögskola
eller liknande. Det skulle skapa möjlighet för nynäshamnare att studera
på orten samt locka hit nya unga invånare. Utbildningen får gärna ske i
nära samarbete med näringslivet eller med direkt koppling till de unika
kvaliteter och verksamheter som finns i Nynäshamn.
Nynäshamns Kompetens Centrum, NKC, är en kommunal vuxenutbildning i Nynäshamn. Utbildningsutbudet är grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning, Svenska för invandrare (SFI) och vissa
yrkesutbildningar på gymnasial nivå.
Utbildningslokaler lokaliseras med fördel i eller i nära anslutning till
stadskärnan, med närhet till service, handel och kultur, för att skapa
möjlighet för ett mer levande centrum och stärka ekonomin dag- som
kvällstid.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Vårdfunktioner är viktiga i staden för att skapa trygghet och god
tillgänglighet till fungerande vård. I Nynäshamns stad finns flera
vårdcentraler med både öppenvård, hemsjukvård och specialistmottagningar, tandvård, geriatrik, fysioterapi (sjukgymnastik) med
mera. Närmaste akutvård finns i Haninge kommun. Det är Stockholms
läns landsting som ansvarar för att länets invånare får den hälso- och
sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från
vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utveckling.
I Nynäshamn lokaliseras vårdfunktioner i centrala lägen med närhet
till kollektivtrafik, handel och andra verksamheter, för att underlätta
vardagslivet.

ÄLDREOMSORG OCH FUNKTIONSHINDEROMRÅDET
Ett äldrepolitiskt program är under arbete vilket innebär en strategisk
plan för äldreomsorgen de kommande tio åren. Det gäller bland annat
boende (tryggt boende, seniorboende, vård-och omsorgsboende).
Antalet personer över 80 år fortsätter att öka inom Nynäshamns
kommun och därför beräknas behovet av insatser inom alla delar
av äldreomsorgen att öka. Äldreomsorgen går mot en högre grad av
individanpassning inom vård- och omsorgsboenden.
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Under senare år har antalet personer med insatsen boendestöd och
daglig verksamhet ökat i Nynäshamn. Utvecklingen går mot en
högre grad av individuella lösningar inom både boendestöd, daglig
verksamhet och sysselsättning. En högre grad av hemmaplanslösningar
inom funktionshinderområdet är ett mål för kommunen.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende (tidigare benämnt äldreboende) är en bostad
där vård och omsorg kan ges dygnet runt. I boendet ingår den hjälp
som den boende behöver samt även sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut och tillgång till läkare. Det finns även gemensamma
sällskapsutrymmen.
För vård- och omsorgsboende är den inre och den yttre närmiljön
särskilt viktig eftersom de boende inte har stora möjligheter att röra sig
långt utanför bostaden. Promenadstråk, mötesplatser och aktiviteter bör
finnas i nära anslutning till bostäderna. Tillgängligheten för personal
och besökande är viktig vid lokalisering av bostäderna. Ytbehovet är
cirka 100 m²/person inklusive del av gemensamhetsutrymme. Det bör
finnas cirka 50 lägenheter per vård- omsorgsboende. Till 2025 bedöms
behovet till cirka 53 nya platser för att ersätta befintligt boende i Lotsen
samt tillgodose behovet av fler platser. Siffran baseras på ökningen av
personer över 80 år och äldre fram till 2025.
I Nynäshamns stad finns två vård- och omsorgsboenden. Lotsen på
Backluravägen, ett mindre boende som riktar sig till personer med
demenssjukdom och Rosengården som ligger i anslutning till
stadskärnan. På Rosengården finns också Äldrecentrum, en mötesplats
med aktiviteter och information för kommunens äldre. Glasberget intill
Sandhamnsområdet är en lämplig plats för nybyggnation av vård- och
omsorgsboende. Även området nedanför Nynäshamns kyrka och på
Svandammsskolan kan vara aktuella platser att utreda.

Trygghetsboende och seniorboende
Trygghetsboende och seniorboende är vanliga bostäder som
överbryggar glappet mellan vanligt boende och särskilda boenden.
Dessa bostäder har ökad möjlighet till gemenskap och god
tillgänglighet för att vara bekväma att åldras i. Det finns olika
benämningar på seniorboende, till exempel plusboende, 55+ boende,
livsstilsboende och boendegemenskaper. Trygghetsboende och
seniorboende byggs av både allmännyttan och privata aktörer. Balder
som ligger intill stadskärnan är stadens enda trygghetsboende.
I dagsläget saknas underlag kring hur behovet av nybyggnation ser ut.
Många väljer att bo kvar i egna lägenheter men efterfrågan är större
än utbudet. Fler boenden av den här typen kan med fördel byggas i
närheten till Balder och Rosengården för att ha tillgång till restaurang
och de utbud av aktiviteter som finns på dessa ställen. På så sätt kan
gemensamhetsytor, kök och andra lokaler samnyttjas.
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Gruppboende
Gruppboenden är bostäder för personer med funktionsnedsättning
som har behov av ett boende med stöd av personal. Ett gruppboende
är ett mindre antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma
utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.
De gemensamma utrymmena bör placeras så att de kan fungera som
den samlande punkten för de boende. De bör ligga i nära eller direkt
anslutning till de enskilda lägenheterna och vara lätta att nå. Ytorna
bör vara så dimensionerade att alla som bor i gruppbostaden kan
delta samtidigt i olika aktiviteter. De enskilda lägenheterna ska vara
fullvärdiga bostäder. Generellt för målgrupperna inom äldre- och
funktionshinderområdet är att det finns ett stort behov av mindre
lägenheter med låga hyror. För funktionshindrade måste bostäderna ha
mycket god tillgänglighet och anpassning.
I Nynäshamns stad finns idag Postmästarens gruppbostad
i stadskärnan, Ribbans gruppbostad vid Nickstahöjden och
Trehörningens gruppbostad. Det finns behov av att ersätta några
av de befintliga gruppbostäderna med mer ändamålsenliga och
anpassade lokaler. Nya gruppboenden lokaliseras integrerat i stadens
bostadsområden.
Serviceboende är en mellanform där de boende har egna lägenheter
med närhet till en personallägenhet i samma hus. I Nynäshamns
stad finns idag Släggans servicebostad vid Nickstahöjden. Behovet
av servicebostad har ökat och förväntas öka även framöver. Fram
till 2030 är bedömningen att det behövs cirka 25 nya platser. Nya
serviceboenden lokaliseras integrerat i stadens bostadsområden.
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LÄS MER
Översiktsplan för Nynäshamns kommun
(2012)
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Kultur och fritid
Kultur- och fritidsupplevelser har en viktig betydelse för människors hälsa och välbefinnande. I Nynäshamn
finns det goda möjligheter att utöva och ta del av konst, kultur, idrott och rekreation.

RIKTLINJER FÖR KULTUR OCH FRITID
• Prioritera kulturaktiviteter för barn och unga
• Skapa god tillgänglighet till kulturaktiviteter
• En procent av byggkostnaden ska avsättas för konstnärlig
utsmyckning
• Avsätt platser för spontanaktiviteter och lek i detaljplaneskedet

KULTUR
Kulturen har en viktig betydelse för människors hälsa och
välbefinnande. Kulturen är också en viktig del av kommunens identitet
och har en central betydelse inom alla samhällssektorer. Kultur kan
betyda olika saker för olika människor, det kan vara allt från planerade
eller spontana aktiviteter och upplevelser till historia, naturen och dess
skönhet.
Föreningar, studieförbund, religiösa samfund och andra kulturaktörer
arrangerar en mängd olika aktiviteter och spelar en mycket viktig
roll för kulturlivet i Nynäshamn. I staden finns också natur- och
rekreationsmiljöer och andra offentliga platser som nämns som viktiga
av invånarna. Även fritidsverksamheten “Villan”, biblioteket och
kulturskolan är viktiga platser för möten och inlärning.
I Nynäshamn ska det finnas goda möjligheter att utöva och ta del
av olika slags kulturupplevelser. Barn och unga ska prioriteras.
Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer ska tas
tillvara och förstärkas, läs mer om detta i avsnittet Arkitektur och
kulturmiljö. Viktiga miljöer som fungerar som officiella eller informella
mötesplatser för spontana och planerade kulturaktiviteter ska bevaras
och utvecklas. När staden växer ska nya miljöer som främjar kulturella
upplevelser tillskapas. Det är viktigt att det finns öppna platser för
större evenemang såsom marknader, uppträdanden och konserter.
Stadsplaneringen har också en viktig roll när det gäller att synliggöra
och skapa god tillgänglighet till miljöer och platser som kan erbjuda
kulturella upplevelser.
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MUSEUM
Exempel på offentlig konst
Centrumsmycket, Hans Polmar.
Konstverk i trä, sitter på väggen till
fastigheten Fredsgatan 11.
Den goda hamnen, Stig Blomberg. Skulptur i granit, placerad på
Malmtorget sedan 1956.

Minnesfärd, Ole Drebold. Skulptur
i trä, placerad vid Rosengården
sedan 1997.

Sländan, Ulf Suckdorff. Skulpturen
står på Odins Plan sedan 1969.
Vakaren, Ole Drebold. Skulptur i
marmor, placerad på Heimdalsplan
sedan 2002.
Solbåt mot havet, Åke Thornblad.

Skulptur i syrafast rostfritt stål som
svetsats samman på en sockel av
röd granit. Utvald av jury vid tävling
1977. Placerad på Stadshusplatsen
sedan 1978.

Vilande panter, Einar Lutherkort.
Skulptur i brons, placerad i korsningen Centralgatan-Lövlundsvägen
när fastigheten byggdes 1952.
Vågspel med fisk, Sam Westerholm. Skulptur i brons, placerad i
Stadsparken sedan 1998.

I Nynäshamns stad finns tre muséer; hembygdsgården som drivs av
Sotholms härads hembygdsförening, Nynäshamns lokstall, som är
byggnadsminne och drivs av Nynäshamns järnvägsmuseum och
Mopedum, Svenska nostalgimuseet. Alla tre bedriver verksamhet som
syftar till att bevara kulturarvet och öka kunskapen kring detta.

KONST
Konsten förstärker platsens identitet och bidrar till att skapa ett
sammanhang mellan byggnad, offentligt rum och människorna
som vistas där. Konst kan vara estetiskt tilltalande men också bryta
upp och utmana och samtidigt skapa mening och sammanhang.
För Nynäshamns kommun är det viktigt att låta konsten ta plats.
Kommunen avsätter årligen medel för inköp av konst. Syftet med
konstinköpen är bland annat att ge kommunens invånare ökad
tillgång till god konst, främja intresset för konst, förbättra och berika
kommunens offentliga- och arbetsplatsmiljöer samt stödja lokala
konstnärer.
Kommunen ska verka för att det nationella målet om 1 % -regeln
följs vilket innebär att 1 % av byggkostnaden ska gå till konstnärlig
gestaltning vid om- och nybyggnation av kommunens lokaler. Det
är önskvärt att samma investering görs vid exploateringar av andra
byggherrar än kommunen.
Det finns ett antal konstverk, både kommun- och privatägda, i den
offentliga miljön så som på torg och invid större gator. Det är önskvärt
att staden berikas ytterligare med offentliga konstverk. I Nynäshamn
finns två större utställningshallar för konst, i Folkets hus i stadskärnan
och i Konstpoolen vid Vikingavägen. Det finns också några gallerier.

IDROTTSPLATSER/ANLÄGGNINGAR
Vilande panter

Nynäshamns stad har en lång tradition av idrottsutövande. Stadens
bandy, - fotbolls- och hockeylag har spelat i olika divisioner
genom åren. Dessutom har det funnits och finns en rad andra
idrottsföreningar. Att idrotten är viktig för stadens identitet visar
bland annat Nynäshamns gymnasium som erbjuder utbildningar med
inriktning mot sport, främst ishockey.
Det har tidigare funnits flera idrottsplatser i staden som fungerat som
samlingsplatser och som betytt mycket för nynäshamnarna, till exempel
Rumba och Estö IP. Idag är flera idrottsanläggningar koncentrerade
till Kvarnängen. Här finns friidrottsanläggning, fotbollsplaner,
ishockeyhall, idrottshall och tennishall. I närheten ligger också
Nynäshamns ridklubb. På Estö finns en skatepark och ett utegym.
I Gröndalsskolans idrottshall finns bowling. Skolornas idrottshallar
används också av idrottsutövande föreningar. Nynäshamns tennisklubb
har sina utebanor på Vikingavägen. På Nickstabadet finns banor för
beachvolleyboll. Utmed Ringvägen finns träningsredskap i ”Sveriges
längsta idrottsplats” och platser för dykning. Flera gym, tränings- och
danslokaler finns runt om i staden.
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Vid Fagerviken finns Nynäshamns seglingssällskap (NSS), som
bedriver en omfattande ungdomsverksamhet genom bland annat
seglarskola och kanotskola samt tävlingar inom segling och
offshoretävlingar.

MÖJLIGHETER TILL SPONTANAKTIVITET
Möjligheterna att utöva olika sorters spontanaktiviteter är goda, vare
sig man vill dyka, simma, åka skridskor eller skidor, cykla eller jogga
på elljusspåret vid Kvarnängen. För fiske i havsvatten finns särskilda
regler och begränsningar som hanteras av länsstyrelsen. (Fiske med
handredskap är tillåtet).

LÄS MER
Kulturplan för Nynäshamns kommun
(remissversion 2015)

Det finns också några iordningställda platser för spontanidrott. Mindre
grusplaner finns bland annat på Sandhamn och Nickstahöjden. I den
framtida planeringen av stadens nya bostadsområden är det viktigt att
avsätta mindre ytor av mark för spontanaktiviteter, som främjar rörelse
och lek. Dessa platser är särskilt viktiga för mindre barn som inte på
egen hand kan ta sig till Kvarnängen.

BADPLATSER
Nickstabadet och Hamnviksbadet är de badplatser i staden som är
iordningsställda. Utöver dem finns tillgång till naturbad och klippbad
bland annat längs Estös västra strandlinje och vid Ringvägen. Där finns
också möjlighet till bad med hund.
Nickstabadet
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KARTA 2.6 KULTUR OCH FRITID

Älgviken

Trafik och hållbara transporter
Trafik och infrastruktur har stor betydelse för utvecklingen av näringsliv och bostäder samt upplevelsen
och användandet av platser. Transporter utgör en stor del av människans miljö- och klimatpåverkan och ett
hållbart resande är avgörande för att bidra till en hållbar utveckling. Det ska vara enkelt att resa hållbart.

RIKTLINJER FÖR TRAFIK OCH HÅLLBARA
TRANSPORTER
• All trafikplanering ska beakta barnens bästa och utgå från
deras behov.
• Fyrstegsprincipen ska vara utgångspunkt vid all trafikplanering
och nybyggnation i staden.
• Inom de kommunala verksamheterna, till exempel inom
stadsplanering, skola, vård och omsorg ska mobility
management användas.
• Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras framför
biltrafik.
• Allmän cykelparkering ska förses med tak och möjlighet att
låsa fast cykeln.
• Kombinerade resor med gång-, cykel-, och
kollektivtrafik ska fungera smidigt.
• Ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från busshållplats eller inom 1 000 meter från pendeltågsstation
fågelvägen. Verkligt gångavstånd motsvarar ungefär
fågelvägen x 1,3. det vill säga ca 900 respektive 1 300 meter.
• Trafiksäkerheten ska öka genom att gaturummet utformas så
att det blir tydligt vilken hastighet som gäller.
• Stadens finmaskigt slingrande gatunät som följer terrängen ska
bevaras och förstärkas.
• Bilparkeringar i markplan ska vara småskaliga och delas upp i
små enklaver.
• Varje exploatering ska täcka sitt eget parkeringsbehov.
• Nya detaljplaner ska redovisa vilka transportbehov som
uppkommer i och med den nya exploateringen
• Tankställen för förnyelsebart bränsle och laddningsstationer
för elfordon ska finnas.
• Skyltning efter vägar får inte påverka på trafiksäkerheten
negativt. Elektroniska skyltar med bländande effekt ska inte
användas.
• Hamnområdet ska ses som en replipunkt och fungera som
hamn för skärgårdstrafik och som gästhamn.
• Godstransporter till sjöss ska hanteras i de större hamnarna
Stockholm Norvik, AGAs LNG-terminal (Liquified Natural Gas)
och oljehamnen.
• Småbåtshamnar ska utvecklas.
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MOBILITY MANAGEMENT
Kommunen ska arbeta aktivt med
mobility management inom de egna
ansvarsområdena men också bidra till att
underlätta för andra aktörer att arbeta
med dessa frågor. Mobility management syftar till att genom attityd- och
beteendeförändringar påverka resenären
redan innan en resa startat. Det kan
göras genom till exempel:
•

Kampanjer som gynnar gång-,
cykel- och kollektivtrafik

•

Personliga råd om hur bilanvändningen kan minska

•

Arbetsgivarfinansierade åtgärder
för att minska bilanvändningen

•

Möjlighet till bilpool

•

Villkorade bygglov med krav som
minskar nya fastigheters påverkan
på mobiliteten

TILLGÄNGLIGHET, GRUNDEN FÖR ETT HÅLLBART
TRANSPORTSYSTEM
Grunden för ett hållbart transportsystem är att minska resebehovet
genom att tillgodose tillgängligheten. Tillgänglighet handlar dels om
framkomlighet, det vill säga hur lätt det är att röra sig fritt oavsett
individens fysiska förutsättningar, och dels tillgängligheten till
funktioner och service som alla är beroende av i sin vardag. Det innebär
att bostäder, handel, skola, arbetsplatser och rekreationsområden såsom
parker och lekplatser ska kunna nås inom en rimlig tid och med ett
rimligt gångavstånd för alla. God tillgänglighet och korta avstånd
mellan målpunkter skapar förutsättningar att minska biltrafiken till
förmån för gång- och cykeltrafik, vilket är en förutsättning för att
kunna uppnå miljö- och klimatmål, skapa förutsättningar för en god
ljudmiljö och en hållbar utveckling. Det är dessutom en nödvändighet
för de som har svårigheter att röra sig eller saknar tillgång till bil.
Utformning av miljöer bör utgå från behoven hos barn och personer
med funktionsnedsättning eftersom miljöer som fungerar bra för
dem oftast fungerar bra för alla. Krav på exempelvis lutningar och
framkomlighet utan trappor ska ställas vilket även hjälper exempelvis
äldre med behov av rollator.

STADENS TRAFIKSYSTEM I DAG
Nynäsbanan och hamnen har varit avgörande faktorer för utvecklingen
av Nynäshamn. Staden har vuxit upp kring denna infrastruktur vilken
fortfarande är en viktig förutsättning för stadens tillväxt. Inom staden
finns flera viktiga verksamhetsområden, hit räknas Kalvö, Nynas AB,
Nynäshamns hamn samt den planerade hamnen i Norvik. Järnvägen
och riksväg 73 omsluter staden från var sida, på vissa platser utgör
de kraftiga barriärer. Nynäshamn har ett finmaskigt och slingrande
gatunät som är ett viktigt bidrag till stadens karaktär. I gatunätet finns
vissa brister, framförallt saknas viktiga kopplingar för gående och
cyklister inom och mellan stadsdelarna. Pendeltåget utgör stommen
i kollektivtrafiken med tre stationer i staden med kompletterande
buss- och skärgårdstrafik som binder samman stadens olika delar och
omkringliggande orter, städer och öar.
Båtlivet och sjöfarten är viktiga tillgångar för Nynäshamn, som
är en stad vid havet. Som första hamn i Stockholms skärgård
samsas fritidsbåtar och kanotister med tankbåtar och färjetrafik på
vattenrummet. I staden finns tre småbåtshamnar; Gröndalsviken,
Fagerviken och Småbåtshamnen (inklusive Trehörningsviken och
Gästhamnen). Gröndalsviken och Fagerviken har inriktning på
fritidsbåtar medan Småbåtshamnen även riktar in sig på annan sjöfart.
Småbåtshamnen och dess blandade verksamhet bidrar till ett myllrande
sjöliv och hamnen är ett av stadens vardagsrum.
Nynäshamn är en viktig nod/knutpunkt för person- och
godstransporter till Gotland, Polen, Lettland och flera skärgårdsöar
i närområdet. Nynäshamns hamn är en av fyra allmänna hamnar i
länet som är av riksintresse för sjöfart. Riksintresset för hamn sträcker
sig från sundet mellan Norviksholmen och Låsudden på Yxlö i norr,
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till sundet mellan Nynäshamn och Bedarön i höjd med Nynäshamns
station i söder. Alltså är hamnen med färjetrafik en del av riksintresset
däremot är inte gästhamnen och småbåtshamnen det.
I och med att Norvik utvecklas kommer Nynäshamn få en ännu
mer central roll i regionen för godstrafik. I stadens vatten finns
allmän farled 520 samt farleder 5211 och 5212 med tillhörande
sjösäkerhetsanordningar, också de av riksintresse.

UTVECKLING AV TRAFIKEN
Nynäshamn ska ha ett hållbart transportsystem och ambitionen är
att bli en av Sveriges främsta cykelstäder. För att uppnå detta ska
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras framför biltrafiken. För
att minska det totala antalet transporter inom och till staden ska
samordnade varutransporter eftersträvas. I och med detta finns behov
av omlastningscentraler på strategiskt placerade platser.
De bilresor som görs bör vara mer effektiva, så kallade ”smarta
bilresor”, det vill säga göras först när andra alternativ saknas.
Kommunen ska arbeta för att minska behovet av bilresor genom att
bygga ut andra transportmöjligheter och prioritera kostnads- och
yteffektiva transportslag , allt för att skapa alternativa färdsätt för den
som inte vill eller kan ta bilen.
Bostäder, handel och verksamheter ska planeras så att behovet av
bilresor minskar. Nynäshamns stad är relativt liten till ytan och
bebyggelsen ligger inom cirka tre kilometers radie från centrum. Med
de korta avstånden och de relativt små trafikmängderna finns goda
förutsättningar att bygga gång- och cykelnätet så att det bidrar till ett
hållbart transportsystem.
Oavsett om man i framtiden löser problemen med koldioxidutsläpp och
energibehov, så måste bilismen minska. Genom att minska
bilanvändningen kan marken användas mer effektivt och det skapas
bättre förutsättningar för en bra folkhälsa samt en levande stadsmiljö.
Detta gynnar även dem som har mindre tillgång till bil, exempelvis
barn, ungdomar, funktionsnedsatta och äldre. Stadens huvudstråk
för biltrafik spelar en viktig roll för framkomligheten för bland annat
kollektivtrafik och räddningstjänst. Dessa utformas så att staden kan
bindas samman och samla upp trafiken från omkringliggande gator och
utgöra stommen i trafiknätet. I samband med ny detaljplanering är det
därför viktigt att detaljplanen även redovisar vilka transportbehov som
uppkommer i och med exploateringen.
En förutsättning för Nynäshamns utveckling är även god tillgänglighet
till den övriga regionen så att människor kan underhålla sina sociala
nätverk och ta sig till arbetsplatser, skolor, aktiviteter och kulturella
evenemang. För att Nynäshamn ska vara en attraktiv stad för boende
och näringsliv måste pendeltågstrafiken förbättras genom ökad
kapacitet och minskad restid till Stockholm. Direktbussar mellan
Nynäshamn och Gullmarsplan bör permanentas och gå i båda
riktningar under rusningstid.
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FYRSTEGSPRINCIPEN
Fyrstegsprincipen är ett planeringssätt
för att utveckla ett hållbart transportsystem. Principen utgår från att man
analyserar åtgärder i fyra steg för att
hitta de bästa lösningarna på problem
och brister i transportsystemet.
1.

Tänk om

Det första steget handlar om att först
och främst överväga åtgärder som kan
påverka behovet av transporter och resor
samt valet av transportsätt.
2.

Optimera

Det andra steget innebär att genomföra
åtgärder som medför ett mer effektivt
utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
3.

Bygg om

Vid behov genomförs det tredje steget
som innebär begränsade ombyggnationer.
4.

Bygg nytt

Det fjärde steget genomförs om behovet
inte kan tillgodoses i de tre tidigare
stegen. Det betyder nyinvesteringar och/
eller större ombyggnadsåtgärder.
Hållbart resande lägger tyngdpunkten
på de två första stegen, som handlar om
att bearbeta attityder och att framhålla
och marknadsföra hållbara resval. Vi
ser det som en viktig uppgift att föra en
kontinuerlig diskussion om hur resandet
kan optimeras så långt som möjligt

Gatorna inom staden ska utformas så att deras funktion och den
skyltade hastigheten framgår tydligt. De ska även utformas så att
gående, cyklister och kollektivtrafik har god framkomlighet. Dessa
trafikslag ska prioriteras vid snöröjning. Plats för snöupplag för att
ta hand om snö från stadens gator föreslås vid Stathmosvägen intill
riksväg 73. Gaturummet ska vara tryggt och ombonat samt bjuda in
till möten. Hur gatorna ska utformas beskrivs närmare under Stadens
trafiknät.
Skyltning efter väg får inte påverka trafiksäkerheten negativt, de får
exempelvis inte vara för detaljrika och eller ha bländande effekter
(elektroniska skyltar). Skyltning längs statliga vägar som inte är
planlagda ska samrådas med Trafikverket och för de inom detaljplan
krävs bygglov.
För att studera kommande utbyggnadsmöjligheter längs riksväg
73, söder om motorvägen ner till Småbåtshamnen, behövs en
åtgärdssvalstudie. Den ska redovisa utbyggnadernas påverkan på
riksintresset, riksväg 73 och vilka förutsättningar och åtgärder som kan
bli aktuella längs sträckan. Målet är att ny exploatering inte ska försvåra
fortsatt utveckling av vägen.
Bränsleeffektivare fordon, förnyelsebara drivmedel och ett samhälle
med färre transporter bidrar till att målet om ett långsiktigt hållbart
samhälle och transportsystem kan uppnås.

Nynäsvägen
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DE TRANSPORTPOLITISKA MÅLEN
De transportpolitiska målen är mål som bestämts av regeringen
och som verkar för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. Detta övergripande mål är uppdelat på dels ett
funktionsmål och dels ett hänsynsmål.
Funktionsmålet handlar om tillgänglighet och syftar till att alla ska ha
en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet.
Transportsystemet ska vara jämställt. Hänsynsmålet handlar om
säkerhet, miljö och hälsa och går ut på att ingen ska dö eller skadas
allvarligt. Miljökvalitetsmålen ska nås och hälsan ska förbättras.
Den fördjupade översiktsplanen hjälper till att nå dessa mål på flera sätt.
Bland annat eftersträvas en tät bebyggd miljö vilket ger underlag för att
tillhandahålla kollektivtrafik. Bättre kollektivtrafik ökar tillgängligheten
genom att individer utan bil kan röra sig, och bidrar till ett mer
jämställt transportsystem eftersom det i högre grad är kvinnor som
åker kollektivt. Även barn, unga och äldre gynnas av en väl fungerande
kollektivtrafik. De kollektivtrafikfrämjande förslagen hjälper även
till att minska miljöpåverkan från transportsystemet. Det gör även
utpekandet av möjliga laddstationer.
Gång- och cykeltrafik
Det ska vara enkelt att röra sig till fots och med cykel. Det förutsätter
ett attraktivt gång- och cykelvägnät som är sammanhängande, gent,
tryggt, trafiksäkert och tillgängligt. Viktiga kopplingar måste stärkas
för att skapa ett välfungerande nät. Gång- och cykelvägnätet ska ha god
utformning, ett bra underhåll och tydlig skyltning. Pumpstationer för
cyklar, barnvagnar och rullstolar placeras ut i staden för att förenkla
underhåll vilket leder till ökad trafiksäkerhet.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt och konkurrenskraftigt
alternativ till bilen. Den utgör en viktig funktion för bland annat
ungdomar och personer utan körkort samt för alla som arbetspendlar,
för den lokala besöksnäringen samt för färjeresenärerna. Viktiga
förutsättningar är en pålitlig och snabb kollektivtrafik dygnet runt.
Stadsbusstrafiken ska ha hög framkomlighet och gena linjesträckningar.
Busshållplatser ska vara strategiskt placerade för smidiga byten mellan
busslinjer, pendeltåg och färjetrafik. Alla hållplatser ska ha väderskydd.
I staden finns en bussdepå som är föremål för omlokalisering.
För en välfungerande arbetspendling krävs snabbtåg mellan
Nynäshamn och Stockholm och andra viktiga noder/knutpunkter
samt en kompletterande busstrafik mellan Nynäshamn och
Gullmarsplan. Pendeltågsstationerna är strategiska lägen för bostäder,
handel och service. Bebyggelsen kring stationerna ska vara tät så att
kollektivtrafiken blir mer tillgänglig och stationsområdena tryggare.
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Cirkulationsplats i Kullsta
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Parkering
Cykelparkeringsmöjligheter ska finnas vid bostäder, viktiga målpunkter
och kollektivtrafiknoder. Välfungerande cykelparkeringar ligger nära
målpunkten, har hög kapacitet och är stöldsäkra. Cykelparkering
med tak ska prioriteras vid pendeltågstationerna Nynäshamn,
Gröndalsviken, Nynäsgård och i anslutning till arbetsplatser.
Pendlarparkering för bil är en viktig förutsättning för att boende
utanför staden ska kunna resa med pendeltåget.
Tillgången till bilparkering är en faktor som påverkar användandet
av bil. Bilparkeringar i markplan ska vara småskaliga och delas upp i
mindre områden. Varje exploatering ska täcka sitt eget parkeringsbehov.
Boende- och besöksparkering ska lösas inom den egna fastigheten.
Parkeringsutredningen för etapp 1 visar att det finns tillräckligt med
parkeringsplatser och att inga fler behöver byggas på kort sikt även om
vissa strukturförändringar kan behövas. På längre sikt kan ett behov
uppstå och förslag för hur det ska lösas ges i utredningen. Framförallt
föreslås att vissa parkeringar ska kunna bli parkeringshus.

Godstrafik och varutransporter
Näringslivet är beroende av välfungerande varutransporter vilket måste
beaktas i planeringen. Samordnad varudistribution eftersträvas för att
minska det totala antalet transporter inom och till staden. När färre
tunga fordon vistas på staden gator ökar trafiksäkerheten och ljudmiljön
och luftkvaliteten förbättras. Då varudistributionen ska samordnas ökar
behovet av omlastningscentraler. Nya sätt att transportera varor
utvecklas hela tiden bland annat på grund av e-handel. Nya butiker
och verksamhetslokaler ska anpassas för att möjliggöra hållbara
varutransporter.

Drivmedelsstationer
För att minska skadlig påverkan på miljön och människors
hälsa behöver infrastrukturen för fossilfria drivmedel utvecklas.
Drivmedelstationer ska erbjuda biogas och gärna laddstolpar för
el. Laddstolpar för el bör även finnas på infartsparkeringar vid
pendeltågstationerna och vid större arbetsplatser.
I Småbåtshamnen ska fritidsbåtar ges möjlighet att tanka. Verksamhetsområdet för hamnen, färjeterminal samt Norvik ska anpassas så att det
är möjligt för fartygen att koppla på elnätet.

Sjöfart
Hamnarna Stockholm Norvik, AGAs LNG-terminal (Liquified Natural
Gas) och oljehamnen är större godshamnar som bland annat hanterar
farligt gods. Färjehamnen med trafik till Gotland, Lettland och Polen
kommer att ligga kvar i sitt nuvarande läge minst till år 2045, men
godstrafik bör på sikt flyttas till Stockholm Norviks hamn för att skapa
en färjehamn med endast persontrafik. Kryssningsfartyg har fått en
tydligare entré och plats i området med utbyggd seawalk. För att skapa
ett mer attraktivt område kring terminalen norr om småbåthamnen ska
alternativa in- och utfarter samt en annan biluppställning studeras.
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Hamnområdet i anslutning till Nynäshamns station är en viktig
nod för skärgårdens näringsliv och dess utveckling. Området ska
fortsättningsvis fungera som hamn för skärgårdstrafiken och som
gästhamn. I hamnen ska det fortsättningsvis finnas kaj-fästen och
lastbryggor för arbetsfartyg och skärgårdsbor så att lastning och
lossning kan ske.
Skärgårdstrafiken kan utökas med fler färjelinjer som binder samman
Nynäshamn med Stockholms södra skärgård som Utö, Årsta havsbad
och Landsort. En förlängning av linjen Arholma-Nynäshamn till
Landsort skulle skapa bättre förutsättningar för verksamheter på
Landsort. Båttrafik mellan Nynäshamn och Trosa skulle bidra
till att öka kontakten mellan orterna och stödja besöksnäringen.
Kollektivtrafiken på vatten och land måste samordnas så att byten blir
så smidiga som möjligt. Hållplatser ska ges en attraktiv utformning likt
busshållplatser.

Småbåtshamnar och båtuppläggningsplatser
Som skärgårdsstad ska Nynäshamn ha god tillgång till småbåtshamnar.
De tre småbåtshamnarna i staden, Gröndalsviken, Fagerviken och
Småbåthamnen ska i första hand utökas och ha plats för lastning och
lossning. Småbåtshamnen är också viktig för utvecklingen av sjöfarten
och ska även i fortsättningen fungera som hamn för skärgårdstrafiken.

LÄS MER
Parkeringspolicy för Nynäshamns kommun (2014)
Gång- och cykelplan för Nynäshamns
kommun (2011)
Trafikplan för Nynäshamns kommun
(2012)
Tillgänglighetsplan för Nynäshamns
kommun (2010)
Klimatstrategi och Energiplan för
Nynäshamns kommun (2012)
Teknisk handbok för nynäshamns kommun (2012)

Gröndalsvikens småbåthamn ska utvecklas med bryggor.
Småbåtshamnen i Fagerviken med klubb- och tävlingsverksamhet som
drivs av Nynäshamns segelsällskap (NSS) bör ligga kvar.
I och med att befintliga småbåtshamnar utvecklas kommer behovet av
båtuppläggningsplatser att öka. Båtuppläggningsplatser ställer höga
krav på lokalisering. Vinterförvaring av båtar kan utvecklas vid Kalvö,
Kalvö strömmar, söder om trafikplats Norvik och vid Kvarnängen
(flexibla ytor där idrott och båtuppläggning samsas om ytan på olika
årstider).
För att minska transporterna av båtar genom staden kan en
sjösättningsramp för större fritidsbåtar anläggas vid Stathmosviken
norr om reningsverket samt vid Kalvö strömmar. De befintliga
ramperna vid Gröndalsviken, Fagerviken och småbåtshamnen anpassas
för mindre båtar där båtägare kan sjösätta och dra upp båtar på egen
hand.

Gröndalsviken
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Nynäshamn
Fotograf: Oskar Kihlborg
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STADENS TRAFIKNÄT
Här beskrivs hur stadens trafiknät ska utformas på sikt för att bli funktionellt och skapa goda förutsättningar
för hållbara transporter.
Gatunätet ska byggas ut enligt trafiknätskartan för att kunna klara av den trafikökning som förväntas i och
med stadens utveckling, men alla gator kommer inte att genomföras under planperioden fram till år 2030.
Några gator är prioriterade att byggas ut oavsett vad som händer med bostads- och verksamhetsutvecklingen
i staden. Detta för att få ett sammanhållet trafiknät som framförallt prioriterar gång- och cykelstråk utifrån
stadens målpunkter; stadskärnan, service, skolor och järnvägsstationer. I de större utvecklingsområdena får
gatornas funktion, utformning och utbyggnad studeras vid planläggning.

Gågata/Torg

Motorled

Gågator och torg ses som stadens vardagsrum
och fungerar som mötesplatser. Med hjälp av
gatubeläggning, växtlighet och/eller möblering
framgår tydligt att platsen är till för gående.
Biltrafik förekommer endast i undantagsfall och
utgörs av sådana fordon som måste kunna ta sig
fram, till exempel räddningstjänst, varutransporter
och färdtjänst. Varutransporterna kan styras så att
de endast är tillåtna under vissa tider på dygnet.
Bilparkeringar ska inte finnas på gågator och torg,
däremot bör avlastningszoner för varutransporter,
taxi och färdtjänst finnas på anvisade platser.
Cykelparkeringar ska finnas vid viktiga målpunkter.

Motorleder är lokala och/eller regionala huvudleder
för biltrafik. Här rör sig många långväga och tunga
transporter. Längs motorleden finns få målpunkter
och därför är avstånden mellan avfarter och
korsningar större. På de här vägarna framförs endast
motorfordon. Gång- och cykeltrafik sker helt
separerat från biltrafiken med hjälp av en
bred grönremsa. Gång- och cykeltrafik korsar
transportleden i planskild korsning. Rastplatser eller
poliskontrollplatser kan finnas längs motorlederna
men bilparkering förekommer inte.

Friliggande gång- och cykelbana
Gång- och cykelbanor behöver möbleringszoner som
inbjuder till vistelse och möten.

Gång- och cykelstråk
Inom staden ska det finnas tydliga gångoch cykelstråk som binder samman staden.
Många av dessa stråk ligger i eller ansluter
till utbyggnadsområden. Kopplingar behöver
även förbättras ut ur staden för att binda ihop
stadens cykelnät med det regionala cykelstråket
“Nynäshamnsstråket” samt stärka banden till
rekreationsområden, exempelvis Fjättern, Lövhagen
och Alhagen. Närmare detaljer kring gaturummens
utformning behöver studeras vidare, det är viktigt
att de inbjuder till möten och vistelse. Stadsgator och
kopplingsgator ses även som viktiga stråk för gångoch cykeltrafiken.
Farled
Farleder är huvudleder för sjötrafik.

Stadsgata
Stadsgator utgör de viktigaste huvudstråken i
staden och knyter samman stadsdelar samt samlar
upp trafik från kopplingsgator och bostadsgator.
Gatorna måste vara framkomliga för alla
olika trafikslag; gående, cyklister, bilister och
kollektivtrafik, räddningstjänst och annan tung
trafik som varuleveranser med mera. Stadsgatorna
dimensioneras för tung trafik. Utformningen
ska bidra till en hög orienterbarhet i staden, det
ska tydligt framgå att man tar sig fram längs ett
huvudstråk som leder till viktiga målpunkter.
Dessa vägar ska ha en mittmarkering av körfältet
för att öka orienteringen i staden och för att
visuellt minska körbanans bredd. Stadsgatorna
ska så långt som möjligt ha separata trafikfält för
gående, cyklister samt motorfordon i varje riktning
så att trafiksäkerheten ökar för de oskyddade
trafikanterna. Gång- och cykeltrafik separeras med
fördel från biltrafik genom en höjdskillnad, kantsten
och trädallé. Gaturummets bredd påverkar hur
många trädrader som kan skapas. I alléområdet
finns plats för både plantering med integrerad
dagvattenhantering, möblering, parkering och
belysning. Längs stadsgatorna finns besöksparkering
prioriterade för angöring och besökare till handel
och verksamheter.
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Kopplingsgata
Kopplingsgator binder samman större stadsgator
och utgör ofta viktiga stråk för flera olika
transportslag (gång-, cykel-, kollektiv- och/eller
biltrafik). Vissa kopplingsgator är större bostadsgator
men som har en särskilt viktig kopplande
funktion. Kopplingsgatorna urformas för att öka
kollektivtrafikens framkomlighet. Gång- och
cykelbana ska finnas på minst en sida av gatan och
gångbana på den andra. Kopplingsgator ska ha en
allmän karaktär och utformas så att det är lätt att
orientera sig. Det ska framgå att man är på väg till
en större stadsgata eller en viktig målpunkt. Gatorna
integreras med dagvattenhantering och parkering
sker på anvisade platser mellan grönytor samt inne
på privata fastigheter.

BLOMMOR

Möbleringszon
Gång- och cykelbana

Körbana

Möbleringszon
Gång- och cykelbana

Stadsgata

Bostadsgata
Bostadsgator leder till bostadsområden och
trafikeras mestadels av boende då det finns få
målpunkter av allmänt intresse. På de kortare
bostadsgatorna och gränderna samsas gående,
cyklister och bilar inom gatutrymmet. Det är
inte heller ovanligt med lekande barn på den här
typen av gator. I största möjliga mån ska det finnas
gångbanor på båda sidor för att skydda gående och
för att skapa ett intimt gaturum. Cykling sker i
blandtrafik. Gatorna dimensioneras för personbil.
Parkering utmed gatan medges inte då körbanan
är smal, parkering sker inom den egna fastigheten.
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fungerar som avsmalning av körbanan, för att
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KARTA 2.7 TRAFIK

Motorled

KARTA 2.8 TRAFIKÅTGÄRDER

Stadsgata
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Nynäsvägen byggs ut mellan Bryggargatan
och Hamngatan
2. Centralgatan byggs ut från Mörbyvägen/
Lövlundsvägen till Heimdalsvägen
3. Hamnviksvägen byggs ut från
Svandammsskolan till Hamnviksbadet
4. Bryggargatan byggs ut
5. Industrivägen, från väg 73 till Nynäsvägen
Idunvägen byggs ut från järnvägsstationen
6. Gröndalsviken till Heimdalsvägen byggs ut
7. Heimdalsvägen och Frejgatan byggs ut från
Idunvägen till Svandammsskolan
8. Vikingavägen byggs ut från Skolgatan till
väg 73
9. Bron över järnvägen från Konsul Johnsons
väg till Hammarhagen byggs ut
10. Nynäsvägen byggs ut från Kvarnängen och
Konsul Johnsons väg
11. Skolgatan byggs ut
12. Centralgatan byggs om till gågata i
stadskärnan

3

Utvecklingsförslag
I kapitel 3 beskrivs framtidsbilden som ett planförslag på
hur Nynäshamns stad kan vara utvecklat år 2030. Staden är
uppdelad i åtta geografiska områden från norr till söder.
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PLANFÖRSLAG FÖR HELA STADEN
Kartan med planförslaget redovisar de huvudsakliga intressena som
bör tas hänsyn till vid kommande utveckling av nya bostads- och
verksamhetsområden. Intressena står inte i motsatsförhållande till
varandra utan visar på vilka värden och kvalitéer som finns. När nya
detaljplaner utarbetas sker avvägningar mellan dessa intressen som
utmynnar i ställningstaganden om hur utvecklingen ska ske.
Staden ska växa inifrån och ut genom förtätning och omvandling,
karaktären och identiteten ska alltid stärkas vid utveckling. Bebyggelsen
ska vara varierad och sammankopplad samt integreras med naturen.
Kartan visar i huvudsak förslag för framtida utveckling och inte
exempelvis befintliga skolor/förskolor med mera. För att se hur de
föreslagna placeringarna förhåller sig till befintliga hänvisas till
ämneskartorna.
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KARTA 3.0 PLANFÖRSLAG NYNÄSHAMNS STAD

Älgviken

Utvecklingsförslag i åtta delområdena
Staden har delats in och avgränsats i områden utifrån geografin. I varje delbeskrivning anges vad
kommunen anser ska uppmärksammas och vad som behöver åtgärdas för att leva upp till de strategier
som är viktiga för staden. Punktlistorna med Uppmärksamma och Åtgärda gör inte anspråk på att vara
fullständiga. Flera aspekter behöver utredas vid prövning av detaljplaner och lov.

Uppmärksamma

Åtgärda

Värden och risker där hänsyn behöver tas vid
kommande planering, lov och tillsyn.

För att kunna uppnå kommunens mål och visioner
för småstaden vid havet behöver olika åtgärder
genomföras.

1. Kalvö, Alhagen, Norvik, norra hamnen

2. Kvarnängen, Rappsta, Källsmo

3. Nickstahöjden och Nickstadalen

4. Hacktorp, Kullsta, Via, Vaktberget,
Telegrafen
5. Heimdal, Gröndal, Mörby

6. Stadskärnan, södra hamnen, Svandammen

7. Estö, Gröndalsviken

8. Trehörningen, Sandhamn, Glasberget

68

DELOMRÅDEN

1

2

4

3

6
5

7

8

N

0

1000

2000

1

Kalvö, Alhagen, Norvik, norra hamnen

2

Kvarnängen, Rappsta, Källsmo

3

Nickstahöjden och Nickstadalen

4

Hacktorp, Kullsta, Via, Vaktberget, Telegrafen

5

Heimdal, Gröndal, Mörby

6

Stadskärnan, södra hamnen, Svandammen

7

Estö, Gröndalsviken

8

Trehörningen, Sandhamn, Glasberget
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1. Kalvö, Alhagen, Norvik, norra hamnen
De nordöstra delarna av Nynäshamn utgörs av industri- och verksamhetsområden och hamn. Utvecklingen
av Nynäshamns stad har sedan förra sekelskiftet till stor del skett kring dessa verksamheter och de är
fortfarande viktiga för näringslivsutvecklingen i kommunen. Området ska även fortsättningsvis utvecklas
för industriverksamheter och som hamnområde för gods och persontransporter.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen, spårområdet, riksväg 73 och delar av
hamnen är riksintressen för kommunikation.

TRAFIK
• Väg 73 och järnvägen är transportleder för farligt
gods.
• Tydliga entréer till staden saknas.

• Området kring norra infarten utgör del av
verksamhetsområde för reningsverket.
• Alhagens våtmark utgör del av verksamhetsområde
för reningsverket.
• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsterna
Mysingen, Nynäshamn och Nynäsviken.
• Kemisk status för grundvattenförekomsten ÄlbyBerga.

• Gång- och cykelvägar behöver utvecklas.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN
VERKSAMHETSOMRÅDE
• Miljöfarliga och störande verksamheter finns i
området.
• Hammarhagen ska fortsatt utvecklas för småskalig
verksamhet.
• Kalvö verksamhetsområde ska fortsatt utvecklas med
småskalig industri.

RISKER
• Risk finns för föroreningar och smittspridning från
områdets verksamheter.

• Värdefull kulturmiljö kring torpen Norvik,
Blommenstorp och Grönviksvarvet.
• Gamla Stathmos och industribyggnaderna kring
Bensinviken har kulturvärden.
• Fornlämningar inom Kalvöområdet.
• Mycket värdefull natur i och kring Alhagens våtmark.
Värdefull natur i och kring Norvik och intill väg 73.
• Tillgängligheten till och inom rekreationsområdet
Alhagen behöver förstärkas.
• Spridningsvägar för växter och djur mellan Alhagen,
Kvarnängen och Fjättern behöver möjliggöras.

• Risk för ras, skred och översvämning vid Alhagens
norra delar.

ÅTGÄRDA
• Utveckla hela färjehamnsområdet för persontrafik
och Norviks hamn för godstrafik.
• Skapa angöringsmöjligheter för småskalig yrkestrafik
och möjligheter för upptagning av fritidsbåtar i
Stathmosviken.
• Utveckla Kalvö strömmar (utanför planområdet) för
båtuppläggning och båtramp.
• Skapa plats för snöupplag och båtuppläggning vid
Stathmosvägen.
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• Flytta infarten till färjehamnen längre norrut.
• Trafikplatserna Kalvö, Norvik och Telegrafen ska
utvecklas.
• Plats för ny bro över järnvägen för att koppla
ihop Rappsta och Hammarhagen.
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2. Kvarnängen, Rappsta, Källsmo
I området Kvarnängen och kring Källsmo finns stora kultur-, natur- och rekreationsvärden med bland annat
fornlämningar och motionsspår som bidrar till områdets identitet och karaktär. I området Kvarnängen finns
viktiga målpunkter såsom gymnasieskola och idrottsplats och området ska tillsammans med Rappsta och
norra delen av Nynäsvägen utvecklas med bostäder och service och kopplas samman bättre med övriga
staden. Utvecklingen av Rappsta och Kvarnängen behöver utredas i ett större helhetsgrepp. Området
innehåller en viktig entré till staden för dem som kommer längs Nynäsvägen.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen är riksintresse för kommunikation.

TRAFIK
• Järnvägen är transportled för farligt gods.
• Tydliga entréer till staden saknas.
• Nynäsvägen och Konsul Johnsons väg behöver
utvecklas och förstärkas.

• Risk finns för översvämning i det låglänta området
vid Kvarnbäcken.
• Risk finns för skred längs Kvarnbäcken.
• Risk finns för störningar från ställverket.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN
• Värdefull kulturmiljö kring Nynäs gods
begravningsplats.

VERKSAMHETSOMRÅDE

• Fornlämningar inom Kvarnängen, Rappsta och intill
Nynäshamns kyrkogård.

• Utred hur Kvarnängen och Källsmo kan utvecklas som
Ytterstad på sikt.

• Värdefull natur inom Kvarnängen, intill Konsul
Johnsons väg och angränsande mot Nynäs gods.

RISKER
• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsten
Nynäsviken. Kvarnbäcken är övergödd.
• Kemisk status för grundvattenförekomsten ÄlbyBerga.
• Kvarnbäcken är en viktig livsmiljö och
spridningskorridor för djur.
• Området kring norra Kvarnängen ingår i
vattenskyddsområde för grundvattentäkt.

• Spridningsvägar för växter och djur mellan Alhagen,
Kvarnängen och Fjättern behöver möjliggöras.
• Utveckla Kvarnbäcken och lyft fram dess värdefulla
delar, exempelvis som lärmiljö.
• Tillgängligheten till rekreationsområdet Fjättern
behöver förstärkas.

ÖVRIGT
• Den djurkyrkogård som finns i området ska bevaras.

• Risk finns för föroreningar från områdets
verksamheter.

ÅTGÄRDA
• Omvandla och utveckla Rappsta som
Blandstad med bostäder utmed Nynäsvägen
och Konsul Johnsons väg och verksamheter
utmed järnvägen.
• Skapa hållbara bostadsområden där kulturoch naturvärden integreras som en resurs.
• Integrera Kvarnängen med övriga staden.
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• Bered plats för ny bro över järnvägen mellan
Hammarhagsvägen och Konsul Johnsons väg.
• Utveckla det låglänta området i Kvarnängen för
båtuppläggning vintertid och idrott sommartid.
• Bered plats för ny förskola/skola i området.

KARTA 3.2 KVARNÄNGEN, RAPPSTA, KÄLLSMO
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3. Nickstahöjden och Nickstadalen
Bostadsområdena i Nickstahöjden, Nickstadalen och kring Nynäsgårds station har stor potential för
utveckling. I området finns flera omtyckta och viktiga mötesplatser för barn och unga. Området kan få en
tydligare kvartersstruktur genom att ny bebyggelse tillkommer och gator kopplas samman. Genom
förtätning av bostäder och service kan området bli en levande stadsdel och integreras bättre med stadens
övriga delar. Nickstahöjden behöver kopplas samman bättre med övriga staden, med gena och trygga
förbindelser över järnvägen.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen är riksintresse för kommunikation.

TRAFIK
• Järnvägen är transportled för farligt gods.
• Utred möjligheten att koppla samman Backluravägen
och Nickstabadsvägen med Centralgatan.
• Utred möjligheten att utveckla Backluravägen och
Nickstabadsvägen till kopplingsgator.
• Tydligare entré till Nickstahöjden och Nickstadalen
behövs.
• Trygga och gena förbindelser behövs över järnvägen.

• Risk finns för föroreningar från områdets
verksamheter.
• Risk finns för ras och skred och översvämning längs
Nickstaviken.
• Risk för störningar i anslutning till Nynäsvägen,
järnvägen och drivmedelsstationen vid Kullsta.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN
• Lokstallet är byggnadsminne.
• Äldre bebyggelse vid Nickstabadet har kulturvärden.
• Mycket värdefull natur inom Nickstabadet och
värdefull natur och spridningsväg längs med
Nickstaviken och Nickstahöjden.

RISKER
• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsten
Nynäsviken.

ÖVRIGT
• Nickstabadet är klassat som EU-bad.

• Kemisk status för grundvattenförekomsten ÄlbyBerga.

ÅTGÄRDA
• Utveckla Nickstahöjden som Blandstad och
som Ytterstad.
• Utveckla Nickstadalen som Blandstad.

• Utveckla västra sidan av stationsområdet med
pendlarparkering och laddstolpar för el.

• Skapa hållbara bostadsområden där kulturoch naturvärden integreras som en resurs.

• Förstärk Nickstabadet som offentlig mötesplats för
lek, idrott och rekreation, både på land och i vatten.

• Integrera Nickstahöjden och Nickstadalen med
övriga staden.
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• Bered plats för nya förskolor centralt i området.
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KARTA 3.3 NICKSTAHÖJDEN OCH NICKSTADALEN

Utvecklingsområde för
bostäder

4. Hacktorp, Kullsta, Via, Vaktberget, Telegrafen
I området finns stora delar av det som kännetecknar skärgårdsstaden Nynäshamn med toppiga berg i dagen,
höga tallar och bebyggelse som följer terrängen. Inom Villastaden ska ny bebyggelse bidra till småstadskaraktären och anpassas till omgivande bebyggelse och terräng. Nynäsvägen och Telegrafenområdet ska vara
stadens huvudsakliga komplement till stadskärnan när det gäller handel, service, kontor och restauranger.
Ny bebyggelse föreslås genom nybyggnad och omvandling inom Vaktberget och Telegrafen samt genom
förtätning och komplettering.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen och riksväg 73 är riksintresse för
kommunikation.

TRAFIK
• Järnvägen och väg 73 är transportleder för farligt
gods.
• Utveckla Nynäsvägen, Centralgatan och väg 73
söderut som stadsgata på sikt.
• Utred möjligheten att koppla samman Vikingavägen
med Nynäsvägen.

• Risk för ras och skred.
• Risk för störningar i anslutning till väg 73,
Nynäsvägen, järnvägen och drivmedelsstationen vid
Kullsta.
KULTUR- OCH NATURVÄRDEN
• Värdefull kulturmiljö inom Telegrafen/Vaktberget
och villastaden. Telihusen i Kullsta och Hacktorp,
Viaskolan, Lövlund och Prästgården inklusive dess
trädgård har kulturvärden.

• Öka rörligheten över väg 73 genom ett utbyggt
gång- och cykelvägnät.

• Mycket värdefullt grönområde inom Stadsparken
och värdefulla grönområden inom Vaktberget,
Vårdkasberget, Hacktorpsskogen och eklandskapet
intill Nynäsvägen.

RISKER

• Tillgängligheten till grönområdena Vaktberget,
Vårdkasberget och Hacktorpsskogen behöver
förstärkas liksom till rekreationsområdet Alhagen.

• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsterna
Nynäshamn, Mysingen och Nynäsviken.
• Kemisk status för grundvattenförekomsten ÄlbyBerga.

• Värdefulla utsiktsplatser på områdets höjder, utred
om den allmänna tillgängligheten kan stärkas.
• Jättegryta vid Vaktberget.

• Risk finns för föroreningar och smittspridning från
intilliggande verksamheter.

ÅTGÄRDA
• Utveckla Vaktberget och Telegrafen som Blandstad
med identitet präglad av det industriella arvet.

• Utveckla och stärk Stadsparken och Malmtorget som
mötesplatser.

• Tydligare entré till staden vid Telegrafen behövs.

• Utveckla Viaskolan och skolans utemiljö och bered
plats för nya förskolor inom Telegrafenområdet.

• Förtäta vid Telegrafgatan kring Nynäsgården som
Ytterstad och vid tennisbanorna vid Vikingavägen
som Villastad.
• Bevara och lyft fram Villastadens och Ytterstadens
karaktärer i Hacktorp, Kullsta och Via.
• Utveckla Nynäsvägen och Telegrafenområdet som
primärt handelsområde.
• Utveckla området kring Nynäsgårds station som
sekundärt handelsområde.
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• Koppla samman Vikingavägen med Nynäsvägen och
bygg ut en del av Vikingavägen som kopplingsgata.
• Skolgatan utvecklas som kopplingsgata.
• Bryggargatan och Industrivägen utvecklas i och med
att området byggs ut.
• Nynäsvägen utvecklas vidare som stadsgata.

KARTA 3.4 HACKTORP, KULLSTA, VIA, VAKTBERGET, TELEGRAFEN
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5. Heimdal, Gröndal, Mörby
Området ligger centralt i staden med närhet till stadskärnan, kollektivtrafik, parker, handel, skolor och
service. I området finns stora delar av det som kännetecknar skärgårdsstaden Nynäshamn med bebyggelse
som följer terrängen och tidstypiska bebyggelseområden från 1940-, 50- och 60-talen. Heimdal och
Gröndal utvecklas genom förtätning med hänsyn till områdets karaktär.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen inklusive stationen Gröndalsviken är
riksintresse för kommunikation.

• Kemisk status för grundvattenförekomsten ÄlbyBerga.

• Strandskydd.

• Risk för ras och skred.
• Risk för störningar i anslutning till järnvägen.

TRAFIK
• Järnvägen är transportled för farligt gods.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN

• Utveckla Centralgatan och Idunvägen som
stadsgator på sikt.

• Värdefull kulturmiljö finns inom Höjdgatan, Heimdal
och Villastaden. Kronan, Linnea och Bostäderna
(Frejgatan) har kulturvärden.

• Öka rörligheten över järnvägen mellan Nicksta,
Heimdal och Centralgatan genom ett utbyggt gångoch cykelvägnät.

• Värdefulla grönområden vid Dalgatan, Höjdgatan,
Heimdal, Fröjas väg, vattentornet och Gröndal.

• Öka rörligheten mellan Sigyns väg och
Gröndalsvägen.

• Tillgängligheten till grönområdena kring Dalgatan,
Höjdgatan och vattentornet behöver förstärkas.

• Stråket Estögången-Mörbyvägen-Lövlundsvägen
behöver utvecklas för gång- och cykeltrafik.

• Värdefulla utsiktsplatser på områdets höjder, utred
om den allmänna tillgängligheten kan stärkas.
• Utred möjligheten att skapa en ny kvarterspark i
Heimdalsområdet.

RISKER
• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsterna
Nynäshamn och Nynäsviken.

ÅTGÄRDA
• Utveckla Heimdal och Gröndal som Blandstad med
identitet präglad av arkitekturarvet.

• Utveckla del av Centralgatan som stadsgata (sträckan
mellan Heimdalsvägen och Mörbyvägen).

• Bevara och lyft fram Villastadens karaktär i Mörby.

• Utveckla del av Idunvägen som stadsgata (sträckan
mellan Gröndalsvikens station och Heimdalsvägen).

• Förtäta vid Idunvägen, korsningen Höjdgatan/
Skolgatan och vid Lokmannavägen som Blandstad.
• Utveckla området vid Gröndalsvikens station som
sekundärt handelsområde och med pendlarparkering
och laddstolpar för el.
• Stärk Heimdalsplan och Odins plan som mötesplatser.
• Utveckla Gröndalsskolan och skolans utemiljö och
bered plats för ny förskola i Humlan.
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• Utveckla Heimdalsvägen och Frejgatan som
kopplingsgata ner till Svandammsskolan.

Utvecklingsområde för
bostäder
Områdesgräns

KARTA 3.5 HEIMDAL, GRÖNDAL, MÖRBY
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Centralgatan byggs ut från Mörbyvägen/
Lövlundsvägen till Heimdalsvägen

6.

Idunvägen mellan Gröndalsvikens station
och Heimdalsvägen byggs ut

7.

Heimdalsvägen och Frejgatan byggs ut från
Idunvägen till Svandammsskolan

11.

Skolgatan byggs ut
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6. Stadskärnan, södra hamnen, Svandammen
Stadskärnan och hamnen är Nynäshamns ansikte utåt och viktiga för stadens, och även kommunens,
identitet som havsnära småstad och kommun. Stadskärnan utgör de mest centrala delarna i Nynäshamn
och har en central roll för handels- och serviceutbudet. Södra Hamnområdet utvecklas som mötesplats
för att bli mer levande under hela året med verksamheter inriktade mot hamn och båtliv. Kontakten med
vattnet behöver stärkas. Området intill Svandammen och stationen utvecklas med bostäder.

UPPMÄRKSAMMA

• Risk för ras och skred.

RIKSINTRESSEN

• Risk finns för föroreningar kring hamnområdet.

• Järnvägen inklusive Nynäshamn station är
riksintresse för kommunikation.

• Risk finns för översvämning i hela det låglänta
området i hamnen och kring stationen.

• Delar av hamnen är av riksintresse för
kommunikation.

• Miljöfarliga och störande verksamheter finns i
området.

• Strandskydd.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN.
TRAFIK
• Järnvägen är transportled för farligt gods.
• Väg 73/Nynäsvägen är transportled för farligt gods.
• Tydliga entréer till stadskärnan behöver tillkomma.
• Öka rörligheten mellan stadskärnan, Nynäshamns
station, hamnen och färjehamnen.
• Stråket Estögången-Mörbyvägen-Lövlundsvägen
behöver utvecklas för gång och cykel.
• Utred Järnvägsgatans sträckning och utveckling mot
stadsgata.

• Värdefull kulturmiljö inom stadskärnan och
villastaden. Bland annat har Nynäshamns kyrka,
stationshuset, de äldre stenhusen i centrum,
Lydiahuset, Valkyrian, Studiegården (Villan),
Baptistkyrkan, Skogshyddan, elverket, Domushuset
och Stadshusplatsen kulturvärden.
• Mycket värdefulla grönområden kring Nynäshamns
kyrka, Svandammsparken, Kamelparken och på Frejas
holme, värdefulla grönområden i Järnvägsparken och
delar av Svandammsparken.
• Naturminne i form av flyttblock vid Jättekastgränd.

RISKER

• Utred möjligheten att utveckla Svandammsparken
som en stadspark med hög biologisk mångfald, för lek
och rekreation.

• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsten
Nynäshamn.

• Utred möjligheten att utveckla Kamelparken till
stadspark.

ÅTGÄRDA
• Förtäta vid Alkärrsplan och Hamngatan som
Stadskärna och utmed Järnvägsgatan som Blandstad.

• Stärk Stadshusplatsen som mötesplats och öppna upp
mellan torget och Floravägen.

• Utveckla stationsområdet (väster om järnvägen) som
Stadskärna, med allmän parkering och bostäder.

• Skydda kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
byggnader inom området.

• Utveckla södra hamnområdet (öster om järnvägen)
och ”Gotlandssnurran” som Hamnstad, med
verksamheter riktade mot båtliv, hamn och offentlig
mötesplats.

• Bevara hällmarkspartierna vid kyrkbacken och kyrkan
som landmärke.

• Utveckla södra hamnområdet som småbåtshamn och
replipunkt för skärgårdstrafiken. Skapa vänthall inom
området.

• Bered plats för nytt serviceboende/vård- och
omsorgsboende intill Rosengården, Balder och i
kvarteret Ankaret.

• Öka rörligheten mellan stadskärnan, Nynäshamns
station, hamnen och färjehamnen.

• Utveckla Svandammsskolan för skola/förskola eller
vård- och omsorgsboende.

• Bevara och lyft fram Villastadens karaktär vid
Lövlundsvägen.

• Gör om Centralgatan i stadskärnan till gågata.

• Utveckla stadskärnan som primärt handelsområde,
med förtätning enligt karaktären Stadskärnan.
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• Bered plats för ny förskola inom kvarteret Ankaret.

• Utred hur Lövlundsvägen behöver förändras (fram till
Vikingavägen).

Utvecklingsområde för
bostäder

Områdesgräns
Handelsområde

KARTA 3.6 STADSKÄRNAN, SÖDRA HAMNEN, SVANDAMMEN
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Hamnviksvägen byggs ut från
Svandammsskolan till Hamnviksbadet

12. Centralgatan byggs om till gågata i
stadskärnan
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7. Estö, Gröndalsviken
Estö har historiskt sett, haft en stor betydelse för stadens friluftsliv. Havet och naturen erbjuder en stor
variation av rekreationsmöjligheter och ger området en tydlig karaktär. Estö utvecklas med fler bostäder
och ny skola med närhet till rekreationsområden, kollektivtrafik samt stadskärnans handel och service.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen inklusive stationen Gröndalsviken är
riksintresse för kommunikation.
• Riksintresse för rörligt friluftsliv.
• Strandskydd.

• Risk för markföroreningar.
• Risk för översvämning i hela det låglänta området
kring Estö gamla idrottsplats, vid Gröndalsviken och
Hamnviken.
• Risk för dåliga markförutsättningar på Estö gamla
idrottsplats.

TRAFIK
• Järnvägen är transportled för farligt gods.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN

• Utveckla Estövägen till stadsgata på sikt.

• Guldbröllopsminnet, Måsen, Gnistan och bebyggelse
längs Hamnviksvägen har kulturvärden.

• En tydlig entré till staden vid Hamnvik behöver
utvecklas.
• Gröndalsviken utvecklas som småbåtshamn.

• Mycket värdefull natur i eklandskapet kring Estö
gamla idrottsplats och längs Hamnviken. Värdefull
natur utmed hela Estö udde, vid Torparegränd och
nedanför Krokvägen/Toppstigen.

RISKER

• Utred möjligheten att öka tillgängligheten utmed
stranden längs rekreationsstråket NickstaGröndalsviken-Estö-Hamnviken-Lövhagen.

• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsterna i
Nynäsviken (inklusive Hamnviken) och Gårdsfjärden.
• Risk för ras och skred.
• Risk för störningar i anslutning till järnvägen.

ÅTGÄRDA
• Utveckla området kring Guldbröllopsstigen som
Ytterstad.
• Förtäta i slutet av Trollvägen och Torparegränd
(småskaligt) som Ytterstad.
• Förtäta längs med Estövägen som Blandstad och
nedanför Krokvägen/Toppstigen och längs med
Videgatan som Ytterstad.
• Flytta bussdepån till Kalvö eller Ösmo.
• Utveckla området kring Estö gamla idrottsplats
som stadspark för lek, idrott, rekreation och
kulturevenemang.
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• Bered plats för ny skola och förskola inom Estö gamla
idrottsplats, där utemiljön kan samnyttjas både som
skolgård och park.
• Åtgärda dagvattenproblematiken.
• Utveckla Gröndalsvikens station med lättare service.
• Utveckla Hamnviksvägen som stadsgata.

Utvecklingsområde för
bostäder

Föreslagen stadspark

KARTA 3.7 ESTÖ, GRÖNDALSVIKEN
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8. Trehörningen, Sandhamn, Glasberget
Sandhamn och Glasberget utvecklas för att bättre integreras med övriga delar av staden och för att
möjliggöra fler naturnära bostäder. Trehörningen och Oscarsberget innehåller många kulturhistoriskt
viktiga miljöer som bevaras och utvecklas. Ringvägen är ett av Nynäshamns mest attraktiva och välbesökta
rekreationsstråk med fri sikt över horisonten och ska så fortsätta vara. Det blågröna omlandet som
omsluter stadens sydliga delar är ett mycket populärt rekreationsområde som har stor betydelse också för
djur- och växtlivet.

UPPMÄRKSAMMA
RIKSINTRESSEN
• Järnvägen är riksintresse för kommunikation.
• Riksintresse för rörligt friluftsliv.
• Strandskydd.

TRAFIK
• Järnvägen är transportled för farligt gods.
• Entréerna till staden vid Ringvägen, vid Hamnviken
och från havet behöver uppmärksammas.
• Utveckla Sandskogsvägen som stadsgata
och Strandvägen och Sandhamnsvägen som
kopplingsgata.

RISKER
• Måttlig ekologisk status i vattenförekomsterna i
Nynäsviken (inklusive Hamnviken) och Gårdsfjärden.
• Risk för ras, skred och kusterosion.
• Risk för störningar i anslutning till järnvägen.
• Risk för markföroreningar i anslutning till
båtverksamheten.

• Risk för översvämning i de låglänta områdena utmed
stränderna och inom norra Sandhamnsvägen.

KULTUR- OCH NATURVÄRDEN
• Värdefull kulturmiljö inom hela Trehörningen.
Området kring Oscarsberget, hembygdsgården,
Fagervik och KSSS har kulturvärden.
• Fornlämning i Oscarsberget (ristning).
• Mycket värdefull natur kring Trehörningens parkmiljö,
Oscarsberget och utmed hela Ringvägen. Värdefull
natur på Trehörningens norra udde, inom Sandhamn,
Sandhamnsskogen och Glasberget.
• Naturminnen i form av jättegrytor vid Oscarsberget
och Sands backar.
• Utred om tillgängligheten utmed stranden längs
rekreationsstråket Nicksta-Gröndalsviken- EstöHamnviken-Lövhagen, utmed Fagerviken och
Trehörningsviken kan öka.
• Värdefulla utsiktsplatser på områdets höjder,
undersök om tillgängligheten kan stärkas.
• Utred om parkmiljön och gamla vattentornet på
Trehörningen kan utvecklas till kvarterspark.

ÅTGÄRDA
• Utveckla Sandhamn som Ytterstad och förtäta
längs med Sandskogsvägen med hänsyn till
befintliga rekreationstråk, ekologiska värden och
spridningsvägar i grönstruktur.
• Utveckla Glasberget som Ytterstad med hänsyn
till befintliga rekreationstråk, ekologiska värden
och spridningsvägar i grönstrukturen.
• Bered plats för nytt vård- och omsorgsboende på
Glasberget.
• Bevara och förstärk kulturmiljön på Trehörningen.
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• Bevara och lyft fram Villastadens karaktär kring
Oscarsberget och längs Fagerviken.
• Förstärk området vid Nynäshamns segelsällskap och
Fagerviken för båtliv och som småbåtshamn.
• Ringvägen bevaras och utvecklas fortsatt för
rekreation.

KARTA 3.8 TREHÖRNINGEN, SANDHAMN, GLASBERGET
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Bilaga: Planeringsunderlag
En plats specifika egenskaper skapar förutsättningar för dess
utveckling. I denna bilaga beskrivs förutsättningarna för
planeringen, tidigare ställningstaganden och planeringsunderlag,
kvaliteter och risker som behöver tas hänsyn till vid avvägningen
om hur staden ska utvecklas.
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Planeringsunderlag och tidigare
ställningstaganden
Nynäshamns kommun har antagit ett stort antal planer, mål samt strategi- och policydokument som berör
planering och byggnation och syftar till hållbar utveckling. Dessa har legat till grund för arbetet med att ta
fram fördjupningen av översiktsplanen, se lista.

Översiktliga planer
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS (2010)
Översiktsplan för Nynäshamns kommun (2012)

Bebyggelse och kulturmiljö
Bebyggelseinventering för Nynäshamns kommun (1978)
Industriminnen i Nynäshamns kommun (1978)
Kulturmiljöprogram för Nynäshamns kommun (1983, delvis uppdaterat i ÖP 2012)

Miljö, energi och klimat
Klimatstrategi och energiplan Nynäshamns kommun (2012)
Lokala miljömål för Nynäshamns kommun (2009, reviderad 2013)
PM om lägsta grundläggningsnivå i Nynäshamns kommun (2010)
Regler och riktlinjer för hållbart byggande i Nynäshamns kommun (2013)
Riskstrategi, Nynäshamns stad (2013)
SGI/SMHI Klimatanalyser, underlag till översiktsplan för Nynäshamns kommun
(2009 och 2010)
Avfallsplan för Nynäshamns kommun (2011)
VA strategi och VA-utvecklingsplan (2014)

Natur
Dagvattenpolicy för Nynäshamns kommun (2010)
Grönstrukturplan för Nynäshamns stad (Granskningshandling 2017)
Vattenplan för Nynäshamns kommun (samrådsförslag 2015)

Näringsliv, service och kultur
Handelspolicy för Nynäshamns kommun (2014)
Kulturplan för Nynäshamns kommun (remissversion 2015)
Marknadsplan Nynäshamns kommun (2015, tas fram årligen)
Nynäshamns besöksnäringsstrategi (2013)
Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun (2014)

Trafik
Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun (2011)
Parkeringspolicy för Nynäshamns kommun (2014)
Tillgänglighetsplan för Nynäshamns kommun (2010)
Trafikplan för Nynäshamns kommun (2012)
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Hållbar utveckling
Hållbar utveckling är ett begrepp som använts inom stadsplanering sedan 1980-talet. Det definieras i
Brundtlandrapporten från 1987 som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling ska vara grunden i
planering och byggnation i Nynäshamns stad.
Hållbar utveckling vilar på tre ben: sociala, ekonomiska och ekologiska/miljömässiga aspekter, och uppfylls
om alla tre aspekterna tillgodoses. Med hållbar utveckling avser Nynäshamns kommun följande:

SOCIALT HÅLLBAR STAD
Alla människor ska ha samma möjligheter att känna sig trygga och
delaktiga i samhället. Jämlikhet ska råda och alla ska ha makt och
inflytande över den egna livssituationen. Jämställdhet mellan kvinnor
och män är en grundläggande utgångspunkt för en hållbar stad.
Invånarna ska ha möjlighet att utöva sin kultur och det ska råda
religions- och yttrandefrihet. Estetiska och kulturella värden som är
förknippade med naturen ska bevaras.

EKOLOGISKT HÅLLBAR STAD
Naturens resurser ska värnas och de ändliga resurserna måste hushållas
med. Utsläpp av restprodukter till luft, mark och vatten ska begränsas
till nivåer som människan och naturen tål. Den biologiska mångfalden
ska bevaras.

EKONOMISKT HÅLLBAR STAD
Det ekonomiska perspektivet omfattar både den privata och
gemensamma ekonomin. Det handlar om att utnyttja resurser på bästa
sätt samt att skapa valmöjlighet. För den enskilde individen handlar det
om att det ska finnas möjlighet att arbeta eller starta och driva företag,
det ska finnas möjlighet att välja olika slags boende och transportsätt.
Eftersom tid också kan räknas i pengar är tillgänglighet en viktig
aspekt.
Den gemensamma ekonomin avser kommunens och statens medel.
En stor del av denna ekonomi går till att finansiera sådant som
infrastruktur och service. En hållbar ekonomi kan uppnås genom att
nyttja befintliga system och resurser i så stor utsträckning som möjligt.
Först när befintliga system är fullt utnyttjade byggs nya lösningar. Detta
kan gälla exempelvis vägar, järnvägar, kollektivtrafik, förskolor, vård
och omsorg.
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Karta över planeringsunderlag
En översiktsplan är ett resultat av avvägningar mellan olika allmänna intressen. Hänsyn måste tas till kvaliteter och risker som finns i staden. Kartan redovisar riksintressen, natur- och kulturvärden samt risker som
har legat till grund för framtagandet av planens utvecklingsområden.

RIKSINTRESSEN
Vissa områden i Sverige är särskilt betydelsefulla och har stora
värden för riket i helhet. Dessa områden har pekats ut av riksdagen
som områden av riksintresse enligt kapitel 3 och 4 i Miljöbalken. Ett
riksintresse innebär inte ett förbud mot åtgärder i eller i närheten av
området, men områdets värde eller betydelse får inte påtagligt skadas
av annan verksamhet. Riksintresset väger tyngre än ett eventuellt
motstående allmänintresse och kommunen ska i sin planering visa hur
riksintressena ska tillgodoses.
Stora delar av kommunen är utpekade som riksintresseområden och i
Nynäshamns stad finns riksintresse för kommunikationer, friluftsliv
och rörligt friluftsliv, yrkesfiske, kust- och skärgårdsområden samt högexploaterad kust.

Kust- och skärgårdsområden samt högexploaterad kust
Nästan hela kommunen omfattas av riksintresse för kust- och
skärgårdsområden samt högexploaterad kust. Bestämmelserna hindrar
inte utvecklingen av befintliga tätorter, av det lokala näringslivet eller
uppförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Det finns
heller inga hinder för utvinning av värdefulla ämnen eller material om
särskilda skäl föreligger. Det är natur- och kulturvärdena i sin helhet
som är av riksintresse. Exploatering och andra ingrepp i miljön kan
tillåtas om det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Utvecklingen i Nynäshamns stad ska ske med stor hänsyn till naturoch kulturvärdena.

Friluftsliv och rörligt friluftsliv
Estös södra udde samt Lövhagen och havsområdet söder om detta
är klassade som riksintresse för friluftsliv. För riksintresseområden
gäller att områdenas funktion för friluftsliv och rekreation ska bevaras.
Viss bebyggelse kan tillkomma inom riksintresseområdena, främst i
anslutning till befintliga orter.
Viss ny bebyggelse föreslås på Estö inom det område som omfattas av
riksintresse. Området bedöms vara så pass centralt beläget i staden att
ny bebyggelse kan motiveras.

Transportinfrastruktur
I Nynäshamns stad finns flera områden som är av riksintresse
för kommunikationer: riksväg 73, Nynäsbanan med stationerna
Gröndalsviken och Nynäshamn inklusive spårområden, farled 521
med tillhörande sjösäkerhetsanordningar och hamnen från sundet
mellan Norviksholme och Låsudden på Yxlö i norr till sundet mellan
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Älgviken

Nynäshamn och Bedarön i höjd med nynäshamns stations norra slut
i söder. Det vill säga hamnen med färjetrafik är en del av riksintresset
däremot är inte gästhamnen och småbåtshamnen det.
Kollektivtrafikförbindelserna inom kommunen samt till och från
omkringliggande strategiskt viktiga platser behöver förbättras
till exempel till och från Flemingsberg och Södertälje. Genom
en ökning av kollektivtrafiken ökar andelen hållbara resor och
transporter. Kommunen stöder en utbyggnad av Stockholm Norvik
hamn för godstransporter. Förutsättningarna för färjeterminalerna
samt skärgårdstrafiken ska bevaras i hamnområdet i anslutning till
stadskärnan.

Yrkesfiske
Stadens hamnar är av riksintresse för yrkesfisket. Dessa ska, så långt
det är möjligt, skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra
näringarnas bedrivande och som har betydelse för yrkesfisket. En
viktig förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas inom ett avgränsat
havsområde är att det finns hamnar som kan tillhandahålla service till
fiskefartygen samt att det finns landningsmöjligheter. Riksintressena
beskrivs av Fiskeriverket.1 Kommunens avsikt är att stadens hamnar ska
utvecklas så att yrkesfiske kan bedrivas.

Militär verksamhet
Allmänt gäller att hela landet är samrådsområde för objekt högre
än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse och 20 meter utanför
sammanhållen bebyggelse. Byggnader högre än 20 meter kan
påverka luftfarten och vid planering av byggnader över 20 meter ska
flyghinderanalys genomföras. Höga objekt riskerar att störa vissa
funktioner hos riksintressen för totalförsvarets militära del som inte
kan redovisas öppet. Försvarsmakten ska kontaktas i tidiga skeden i
sådana ärenden.

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd på 100
meter intill strandlinjen på land och i vatten. Strandskyddet är till för
att dels långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden
och dels för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Kommunen kan begära hos länsstyrelsen att strandskyddet upphävs
för ett område i samband med att en ny detaljplan antas, om det finns
särskilda skäl för det och om intresset av att detaljplanera området
väger tyngre än strandskyddets syften. I stora delar av Nynäshamns
stad är strandskyddet upphävt. Om strandskyddet har varit upphävt
i en detaljplan och planen upphör att gälla eller ersätts av en ny
detaljplan, återinträder strandskyddet. För att upphäva skyddet eller
få dispens måste det prövas på nytt mot de nu gällande reglerna. Det
krävs särskilda skäl för att bevilja strandskyddsdispens. Frågan utreds
i respektive detaljplan. Kommunens intention är att strandskyddet ska
kvarstå i största möjliga utsträckning.

1
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Fiskeriverket (Finfo 2006:1) områden av riksintresse för yrkesfisket

Riskhänsyn
En riskstrategi har tagits fram som redovisar vilka riskobjekt som
finns i staden samt vilka områden som finns där riskbedömning krävs
vid bostadsbyggnation. Olika riskobjekt har olika avstånd från sina
gränser som är direkt olämpliga att bebygga med bostäder. Utanför det
området finns också en bredare zon där en riskbedömning krävs vid
bostadsbyggnation. Om någon av verksamheterna skulle flytta eller
någon ny skulle etablera sig så förändras situationen.
Den följande riskkartan redovisar både dagens risksituation och den
utveckling som förväntas gälla år 2030.
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Teknisk försörjning
VATTEN OCH AVLOPP
Vattenskyddsområden
Nynäshamns stad och de östra delarna av kommunen får
sitt dricksvatten från Mälaren via Stockholm Vatten AB:s
överföringsledning. I de norra delarna av Nynäshamns stad finns
vattenskyddsområden som ska skydda vattentäkter och grustäkter som
ska kunna fungera som reservvattentäkt. Länsstyrelsen arbetar för
närvarande med en översyn av gränserna för vattenskyddsområdena.
Kartan redovisar både gällande och föreslagna gränser.
Särskilda föreskrifter gäller i vattenskyddsområdena. Södertörns miljöoch hälsoskyddsförbund ansvarar för dessa.

Avrinningsområden och vattenförekomster
Ett avrinningsområde är det landområde där nederbörd (dagvatten)
avrinner till samma vattenförekomst, exempelvis en sjö, vattendrag eller
havsområde. Området avgränsas av höjdryggar som skapar vattendelare
gentemot andra avrinningsområden. Inom planområdet finns sex
avrinningsområden.
I dagsläget saknar kommunen uppdaterad information kring stadens
avrinningsområden och deras påverkan på olika geografiska områden.
Detta måste utredas i kommande detaljplanearbete.
Från områdena runt Kullsta och norra delen av Nynäshamns stad
rinner dagvattnet till våtmarken Alhagen och renas där. För övriga
områden rinner dagvattnet direkt ut till recipient. Kommunen arbetar
för att separera dagvatten och spillvatten.
Planområdet berörs, enligt EU:s vattendirektiv av fem
vattenförekomster, fyra ytvatten (Mysingen, Nynäshamn, Gårdsfjärden
och Nynäsviken) och en grundvattenförekomst (Älby-Berga). Utöver
dessa finns ytterligare tre vatten som berör staden eftersom de ligger
inom samma avrinningsområde som delar av staden; Kvarnbäcken och
sjöarna Fjättern och Älvviken.

Vattenkvalitet och miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts för vatten för att
åstadkomma en god vattenkvalitet och en hållbar användning. Alla
vatten ska uppnå god status/potential senast år 2027 i enlighet med
vattendirektivets mål. Normerna är juridiskt bindande och formulerade
som kvalitetskrav för ekologisk status/potential, kemisk och/eller
kvantitativ status för vattnet. Kvaliteten på dessa vatten får inte
försämras.
Nynäsviken är en tydligt avsnörd vik med stor vattenvolym och låg
omsättningshastighet och bedöms vara mest känslig för påverkan. De
största problemen i de vatten som berör planområdet är övergödning
och belastning av skadliga kemiska ämnen. Störst påverkan har
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dagvatten, reningsverket och industriverksamheten i stadens östra delar
samt så kallad utsjöpåverkan från Östersjön.
För att uppnå god vattenkvalitet måste hänsyn tas även till
markområden utanför staden då dessa ingår i avrinningsområdena.
Det kan i framtiden bli nödvändigt med begränsningar i
markanvändningen. Vattnets värden inom planområdet är i dagsläget
sparsamt undersökta. Vid en framtida utveckling måste värdena
utredas.
Kommunen har tagit fram ett förslag till vattenplan som beskriver
vilka hänsyn och åtgärder som krävs för att uppnå god vattenkvalitet.
(Vattenplan för Nynäshamns kommun, samrådsförslag 2015).

Dagvatten
Dagvatten är vatten från regn, snösmältning och spolning som
rinner från hårdgjorda ytor som till exempel gator, tak, gårdar, med
mera. Klimatförändringarna kommer att innebära större krav på
dagvattenhanteringen. För att minska risken för översvämningar i
samband med intensiv nederbörd och för att hantera problematiken
med föroreningar krävs lösningar som förhindrar dagvattnets
snabba avrinning från bebyggelsen till recipient och som minimerar
belastningen av föroreningar på recipienten. Dagvatten ska i första
hand omhändertas lokalt (LOD) och helst infiltreras på marken där
nederbörden faller. I tätbebyggda områden ska vattnet samlas upp så
att det renas och flödet utjämnas innan det rinner vidare till recipient.
Gröna tak, dagvattendammar och kanaler är exempel på hur det går att
ta hand om dagvatten lokalt.

Dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och därför ställs höga krav
på kvaliteten. Nynäshamns stad är sedan 2009 anslutet till Norsborgs
vattenverk i Stockholm som tar råvatten från Mälaren. Ledningen har
en kapacitet som motsvarar det uppskattade vattenbehovet i staden
till 2030. I kommunen finns reservvattentäkterna Berga-Älby och
Fjättern som kan användas vid tillfälliga avbrott i cirka en vecka. Dessa
grundvattentäkter skyddas för eventuellt framtida bruk. Nya förslag till
gränser för vattenskyddsområdena väntar på beslut av länsstyrelsen.

Brandvatten
Brandvattenförsörjningen ska ordnas antingen med ett konventionellt
system med tätt placerade brandposter eller med räddningstjänstens
tankbilar och ett glest brandpostnät (det så kallade alternativsystemet).
Det konventionella systemet innebär att brandposter för vattenuttag
placeras ungefär var 150:e meter och bör prioriteras i tätare bebyggelse.
Det alternativa systemet kan ha längre avstånd till brandposterna
och kan utnyttjas i glesare bebyggelse. Vid det alternativa systemets
användning är det viktigt att utrymme finns för tankfordon att komma
fram till en eventuell brand. Brandvattenförsörjningen behöver beaktas
i ett tidigt skede i kommande detaljplanering.
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Avloppsförsörjning
LÄS MER
Vattenplan för Nynäshamns kommun
(samrådsförslag 2015)
VA-planen består av två delar:
VA-strategi(2012)
VA-utvecklingsplan ( 2014)
Dagvattenpolicy (2010)

Nynäshamns avloppsreningsverk ligger i nordöstra delen av
staden, norr om hamnen och tar emot spillvatten, dagvatten och
dräneringsvatten från hushåll och verksamheter. Reningsverket håller
en mycket hög kvalitet med en reningsgrad på 98-99 % för fosfor och
ca 75 % för kväve.
Reningsverket har god kapacitet idag men för att klara den planerade
expansionen i kommunen samt den utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp som anges i kommunens VA-plan krävs en utbyggnad.
Alhagens våtmark kompletterar reningsverkets mekaniska och kemiska
rening genom att naturliga processer omvandlar det gödande kvävet i
avloppsvattnet till luftkväve.

Avfallshantering
LÄS MER
Avfallsplan för Nynäshamns kommun
(2011)

Nynäshamns avfallshantering sköts av SRV återvinning AB som
ägs av Nynäshamns kommun tillsammans med Botkyrka, Haninge,
Huddinge och Salem. Kommunerna har en gemensam avfallsplan som
antogs 2011. SRV har EU:s så kallade avfallstrappa som utgångspunkt
för sitt arbete, vilket innebär att mängden avfall som uppkommer ska
minimeras och återanvändas i första hand, därefter kommer stegen
återvinning och energiutvinning och till sist att så lite som möjligt ska
lämnas till deponi.
Möjlighet till källsortering bör finnas i nära anslutning till bostäder. I
detaljplaner bör placering av återvinningsstationer samt platser för att
lämna farligt avfall samt el- och elektronikskrot beaktas och främjas.
Återvinningsstationer bör finnas vid dagligvarubutiker samt viktigare
noder. Verksamheter ska själva bestämma vem som tar hand om det
avfall från verksamheten som inte är hushållsavfall. De har även ansvar
för att avfallet hanteras enligt rådande lagstiftning.

ENERGIFÖRSÖRJNING
Kommunens övergripande målsättning för energiförsörjningen
är ett hållbart klimatneutralt samhälle och att styra en utveckling
mot hållbara energisystem. Genom att planera i lägen med goda
kommunikationer, främst spårbundna, främja energieffektivt byggande
och planera för förnyelsebar energiproduktion, kan kommunen bidra
till en god hushållning av energi.
På sikt bör det produceras mer miljövänlig energi från sol, vind och
vågkraft i kommunen än vad som används. Det förutsätter så kallade
smarta nät, som kan ta emot överskottsenergi och distribuera den till
de delar av nätet där energin bäst behövs. Den energi som faktiskt
produceras i kommunen är enbart förnyelsebar i form av fjärrvärme,
biobränsle till småskalig vedeldning, berg- och sjövärme samt metangas
från rötning vid reningsverket. Fjärrvärme finns utbyggt i Nynäshamns
stad. Som energikälla till fjärrvärmen används huvudsakligen returträ
eller skogsflis.
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Nynäshamn får energi från stamnätet via två 70 kV regionledningar
och i takt med att kommunen och staden växer byggs det lokala
nätet ut. I dagsläget finns inget behov av en förstärkning men i och
med att Norviks hamn byggs och att staden och kommunen växer
ökar behovet. Det planeras för en förstärkning genom en 220/70 kV
transformering i Nynäshamn och ett ledningsreservat finns sedan
90-talet, däremot ingen exakt ledningsdragning. Det kommer att
utredas närmare när en förstärkning blir aktuell. Tillståndsprocesser för
att ta fram nya ledningar är tidskrävande.

Solenergi
Solen är en bland de renaste energikällorna, användningen av den
ger varken giftiga utsläpp eller farligt avfall. Möjligheterna att nyttja
solenergi är stora i Nynäshamns kommun eftersom Nynäshamn är en
av de platser i Sverige som har flest soltimmar. Solenergi kan användas
både för energiuttag och för värmealstring.

Vindkraft
Inom planområdet finns ett utredningsområde för vindkraft i Kalvö.
Området är också intressant för utveckling av verksamheter och en
kombination med vindkraft bör eftersträvas.

IT-INFRASTRUKTUR
En välfungerande IT-infrastruktur är nödvändig för invånare, besökare
och företagare. Det är svårt att förutspå hur utvecklingen kommer
att bli fram till 2030. Nynäshamn ska ha en välfungerande, tillgänglig
och modern infrastruktur för IT. Fri nätuppkoppling underlättar för
ungdomar och besökare att nyttja tekniken. Hamnen och stadskärnan
bör prioriteras för ett öppet nät.
IT-infrastruktur ska i största möjliga mån placeras i marken. Luftburna
ledningar ska byggas bort.
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LÄS MER
Klimatstrategi och energiplan
Nynäshamns kommun (2012)

Risker och sårbarhetsfaktorer

LÄS MER
SGI/SMHI Klimatanalyser – sammanställning av underlag till översiktsplan
för Nynäshamns kommun (2009 och
2010)

Kommunen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig för
bebyggelse eller annan markanvändning. Därmed har kommunen
skadeståndsansvar om bedömningen och beslutet om lämplig markoch vattenanvändning visar sig vara felaktig. Det är därför viktigt att
ta fram beslutsunderlag som visar att ”rätt” beslut fattades vid just den
tidpunkten, oavsett framtida förändringar, som gör markanvändningen
olämplig. Länsstyrelsen kan upphäva en detaljplan, med stöd av planoch bygglagen, om inte tillräcklig hänsyn tagits till risker.
Risker som identifierats i Nynäshamns stad är naturhändelser och
tekniska risker: ras, skred och kusterosion, översvämning, riskobjekt,
miljöfarliga och farliga verksamheter, transporter av farligt gods på
land och vatten, föroreningar på land och i vatten samt brandsäkerhet.

NATURHÄNDELSER
Erosion, skred och ras
Staden har inventerats och områden som är utsatta för ras, skred och
kusterosion har identifierats. Det finns behov av att närmare studera
dessa förhållanden och eventuellt vidta skyddsåtgärder.

Översvämning
Risken för översvämningar påverkas av höjda havs- och vattennivåer
och ökad nederbörd. Översvämningar kan påverka bebyggelse,
infrastruktur, naturmiljö, kulturmiljö och areella näringar. En ökad
befolkning ökar belastningen på resurserna. I områden med risk för
översvämning behöver särskild hänsyn tas i samband med framtida
förändringar. Ny bebyggelse bör undvikas i största möjliga mån.
LÄS MER
PM om lägsta grundläggningsnivå i
Nynäshamns kommun (2011)

Kommunen anger en lägsta grundläggningsnivå på 2,5 meter (vilket
motsvarar 2,66 meter i höjdsystemet RH2000) över normalvattennivån
för ny samhällsviktig bebyggelse och 2,0 meter över normalvattennivån
för övrig bebyggelse i enlighet med kommunens PM om lägsta
grundläggningsnivå i Nynäshamns kommun.
I låglänta områden eller områden som riskerar översvämmas vid
kraftiga regn ska flexibla översvämningsbara ytor eftersträvas. Låglänta
områden som planeras byggas ut är delar av Estö samt området kring
Nynäshamns station. Särskilda åtgärder krävs för att möjliggöra
byggnation här.
Kommunen behöver ta fram en översvämningskartering för att
identifiera ytor som riskerar översvämmas vid kraftiga regn.

Klimatanpassning
Klimatet förändras vilket innebär nya prövningar för vårt samhälle
med ökad nederbörd, högre temperaturer och förhöjda vattennivåer.
Det kommer att ställa krav på en samhällsplanering som möter de
utmaningar och krav som uppstår på grund av ökat tryck på mark och
vatten. Även risken för värmerelaterad ohälsa kommer att öka. Den

99

fysiska planeringen måste skapa hållbara och flexibla strukturer som tål
konsekvenserna av ett förändrat klimat. Kommunen måste arbeta
helhetsorienterat kring dessa frågor för att tillgodose behoven.
Utmaningarna spänner över många områden såsom hälsa, vatten,
grönstruktur, bebyggelse, transportinfrastruktur, kulturmiljö, areella
näringar, turism etcetera.
Klimatanpassning av bebyggelse

Energieffektiva byggnader är en god framtidsinvestering som skapar
långsiktig hållbarhet. Genom att ställa krav på energieffektivitet i nya
byggnader minskas klimatpåverkan och energikostnader, något som
allt fler konsumenter uppmärksammar och efterfrågar. Det ekologiskt
hållbara är också ekonomiskt och socialt hållbart.
Ny bebyggelse bör anpassas för att klara klimatförändringar och
ökade temperaturer. För att minska risken för värmerelaterad
ohälsa är det viktigt att skapa förutsättningar för ett bra klimat
inomhus och i trädgårdar. Detta är särskilt viktigt vid byggnation
av bostäder och verksamheter för riskgrupper. Grönstrukturens
roll för klimatanpassning ska beaktas vid byggnation, läs mer i
grönstrukturplanen.
Nynäshamns kommun har i olika styr-, policy och plandokument
beslutat om regler och riktlinjer för byggande i kommunen. Dessa finns
samlade i dokumentet Hållbart byggande - Regler och riktlinjer för
byggande i Nynäshamns kommun.

TEKNISKA RISKER
Reningsverket
Nynäshamns avloppsreningsverk ligger norr om färjehamnen.
Skyddszoner finns runt avloppsreningsverket för att skydda boende
och verksamheter mot lukt-, buller och smittspridning. Inom 200
meter från reningsverkens fastighetsgräns ska inga bostäder eller
känsliga verksamheter förekomma, och inom 300 meter behöver
uppkomsten av nya bostäder eller nya känsliga verksamheter utredas.
Se Miljökonsekvensbeskrivning, MKB för DP Lamellen 1, Kalvö med
flera.

Miljöfarliga och farliga verksamheter
I Nynäshamn finns ett flertal verksamheter som innebär risker för
människors hälsa. Raffinaderiet, hamnarna, leder för farligt gods, LNG
teminalen och drivmedelsstationerna är några exempel. Verksamheterna
har en viktig roll för utvecklingen i Nynäshamn och inriktningen
är att fortsätta erbjuda goda förutsättningar så att verksamheterna
kvarstår och utvecklas. Nya bostäder och icke-farliga verksamheter ska
lokaliseras på ett lämpligt avstånd från riskkällorna.
Riskstrategi för Nynäshamns stad visar områden i staden som
är olämpliga för bebyggelse och de områden där fördjupade
riskutredningar krävs. Rapporten kan användas som underlag vid
planering och byggnation. Länsstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet
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LÄS MER
Riskstrategi för markanvändning/
bebyggelse nära farlig och miljöfarlig
verksamhet i Nynäshamns Stad (2013)

om vad som är lämpligt.
Riskstrategin ska aktualitetsbedömas varje mandatperiod.
Följande verksamheter har ingått i bedömningen: Nynas AB
Raffinaderi (Sevesoanläggning); Svenska Statoil AB (produktion
smörjolja); Nynäshamns hamn (inklusive hantering av farligt gods);
Nynäshamns avloppsreningsverk; Nynäshamns Gasterminal (LNGlager); Fortum Värme Nynäshamn AB (Kraftvärmeverk); bensin- och
dieselstationerna 1-2-3 Statoil AB, Jet, Preem Petroleum, Swea Energi
Sjöstation, Shell; Norviks hamn (roro- och containerterminal inklusive
hantering av farligt gods); Återvinningscentral Nynäshamn.

Transporter av farligt gods på land och vatten
För transport av farligt gods finns ett rekommenderat vägnät med
primär- och sekundärleder. Inom Nynäshamns stad är järnvägen
Nynäsbanan och väg 73 klassade som primärleder. En riskstrategi för
Nynäshamns stad har tagits fram, den ger en helhetsbild av olycksrisker,
avseende människors hälsa och säkerhet, inom Nynäshamns tätort och
dess närhet. Utredningen redovisar mark som är möjlig att bebygga,
områden som ska utredas samt var det är olämpligt att bebygga ur
riskhänsyn. Denna strategi används som ett planeringsunderlag till
kommande utbyggnader av staden.
På den del av Nynäsbanan som går genom staden sker inga transporter
för farligt gods då det inte finns något verksamhetområde inom staden
som kopplas till järnvägen. Inom staden sker endast persontransporter
på järnvägen. I och med att det inte finns något verksamhetsområde
kopplat till järnvägen inom staden bedöms inte farligt gods som en
risk på den sträckan av Nynäsbanan. Farligt gods kommer dock att
transporteras på nytt industrispår till hamnen i Norvik och där ska
risker bedömas vid utbyggnader i närhet av järnvägen. Industrispåret
kommer att kopplas på Nynäsbanan i höjd med Kalvö. Däremot
beaktas risk för urspåring utmed Nynäsbanan, med utgångpunkt på
bebyggelsefritt område om 30 meter från spårmitt.

LÄS MER
Riskstrategi för Nynäshamns stad

Väg 73 leder ner till småbåtshamnen och den största delen av
transporterna av farligt gods sker till och från verksamhetsområden,
nordöst om stadens bostadsområden. Farlig gods består bland annat
av naturgas från LNG-terminalen och material från Raffinaderiet och
Statoil. Från trafikplats Norvik och norrut bedöms risknivåerna vara
sådana att marken inom 30 meter från väg är olämplig att bebygga.
Risker måste utredas vid exploatering mellan 30 till 200 meter från väg
73 på denna sträcka. Mellan trafikplats Norvik och Raffinaderivägen
är marken inom 25 meter från väg olämplig att bebygga och
området mellan 25 till 150 ska riskbedömas. Vid väg 73 söder om
Raffinaderivägen är riskutredningsområdet minst, där är det olämpligt
att bebygga inom 10 meter från väg och utredningsområdet är mellan
10 till 50 meter. Förutom farligt gods på järnväg och väg 73 sker även
transporter av farligt gods på vattnet, till LNG-terminalen och Nynas
AB.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Luftkvalitet
Nynäshamn har en god luftkvalitet och överskrider enligt teoretiska
spridningsberäkningar idag inga miljökvalitetsnormer enligt
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. De mätningar
som gjorts visar också på goda marginaler till gränsvärdena.
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft behandlas utförligt av
Naturvårdsverket i handboken Luftguiden.2 Vid planering i anslutning
till hamnen behöver dock frågan uppmärksammas.

Ljudmiljö
En god ljudmiljö är viktig för en god hälsa. Buller kan orsaka allt från
obehag, irritation, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar till
hörselskador, stress samt hjärt- och kärlsjukdomar. Förutom problem
för den enskilde individen medför detta även stora samhällsekonomiska
kostnader. De Främsta orsakerna till buller är trafik och verksamheter.
Buller ska så långt som det är möjligt åtgärdas vid källan.
För att minska risken för trafikbuller behöver det totala
transportbehovet minska och så många resor som möjligt ske med
gång- och cykeltrafik. Transporter måste bli mer effektiva, behovet av
bilresor minskar genom att bygga ut andra transportmöjligheter. Att
förtätning sker i kollektivtrafiknära lägen bidrar även till att buller från
vägtrafik kan minska som ett resultat av att fler människor kan resa
kollektivt. Ur bullersynpunkt är en blandning av bostäder, service och
verksamheter fördelaktigt då ny bebyggelse med exempelvis kontor
och verksamheter kan planeras närmast järnväg eller infartsväg där
det kan förekomma buller. Vid förtätning av områden där det kan
förekomma bullerstörningar ställs krav på att bebyggelsen placeras rätt
och att planlösningar är genomtänkta. För att uppnå god ljudmiljö kan
kompensationsåtgärder krävas så som en ljuddämpad sida och annan
bulleranpassning av byggnaderna. Detta studeras i samband med att
detaljplan tas fram.
Verksamheter som riskerar att medföra bullerstörningar ska
lokaliseras i stadens verksamhetsområden som inte är kopplade till
bostadsbebyggelse. Tunga godstransporter kommer att öka under
de kommande åren som ett resultat av att hamnen Norvik byggs ut.
Därför är det viktigt att den bebyggelsefria zon, gröna zoner som finns
mellan stadens verksamhetsområde och bostadsområden finns kvar.
Järnvägen, väg 73 och större stadsgator, Kalvö och Hammarhagens
verksamhetsområden samt hamnarna kan vara bullerstörande.

Övriga risker
Radon och elektromagnetisk strålning behöver beaktas i planering.

2
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Naturvårdsverket. Handbok 2011:1 Luftguiden – Handbok för miljökvalitetsnormer för utomhusluft
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Översiktsplan för Nynäshamns kommun
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