
MORNINGSIDE MARINA
PLANENHETEN

FLERBOSTADSHUS VID MORNINGSIDE MARINA
DETALJPLAN FÖR MORNINGSIDE MARINA, ERSTAVIK 25:38 M FL.

GRANSKNING 2
Granskningen pågår mellan den 28 april till den 9 juni 
2020. Under perioden som detaljplaneförslaget är utställt 
på granskning har du möjlighet att lämna synpunkter på 
planförslaget. 

Planförslaget kommer vara uppsatt i Nacka stadshus, 
Granitvägen 15. Planförslaget finns även tillgängligt på 
biblioteken i Nacka Forum, Fisksätra och Saltsjöbaden under de 
tider biblioteken har öppet. 

Information om planförslaget finns även på Nacka kommuns 
hemsida http://www.nacka.se/morningside-marina

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och 
ska senast vara inkomma den 9 juni 2020.
Synpunkter kan lämnas:
Via e-post    registrator.plan@nacka.se

   Dnr KFKS 2010/502-214 i ämnesraden

Via brev      Nacka kommun, Planenheten,  
   Dnr KFKS 2010/502-214 
         131 81 Nacka

Frågor om planförslaget ställs till planarkitekter 
 

Anine Rondén: e-post anine.ronden@nacka.se,
telefon 08-718 95 44 eller, 
Tim Kahlbom: e-post tim.kahlbom@nacka.se, 
telefon 08-718 79 34 

Frågor om utbyggnad och genomförande ställs till projekt-
ledare Eva Olsson: e-post eva.olsson@nacka.se,    
telefon 08-718 77 78 

GRANSKNINGSTID 28 APRIL - 9 JUNI 2020
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Bostäder. Endast handel, kontor och bostadskomplement i
bottenvåning.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSER
Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

Trafik mellan områdenHUVUDGATA

Kvartersmark

ParkeringP

Vattenområden

Brygga för intilliggande bostadsfastighetWB1

Brygga med kallbadhusWB2

Småbåtshamn med bryggor

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
Byggnad får inte uppföras

Marken ska byggas över med planterbart bjälklag.

u Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga
underjordiska eller sjöförlagda ledningar.

MARKENS ANORDNANDE (utformning av kvartersmark)
Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE
Utformning

+0.0

v1

v2

BHK

Högsta totalhöjd i meter över nollplanet. Utöver
högsta totalhöjd får mindre uppskjutande
byggnadshöjder, som t. ex. skorstenar,
ventilationshuvar och hisschakt uppföras.

Underkant balkong ska ligga på minst +5,0 meter över nollplanet.
Balkong ska ha en frihöjd på minst 3,0 meter över kajplanets körbara ytor.
Balkong får skjuta ut max 1,5 meter från fasadliv. Utöver detta får balkong skjuta
ut max 3,0 meter från fasadliv på en sammanlagd sträcka av 25 meter per hus.
Mot Saltsjöbadsvägen får balkong skjuta ut max 1,0 meter.

Öppet vattenområdeW

Teknisk anläggningE

WV1

Brygga för allmän angöringWV2

Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik till en
fri höjd av +5,0 meter över nollplanet.

x

Anlagd parkPARK

Körbar yta ska ha fri höjd på minst 3,0 meter över
kajplanets nivå. Pelare och konsoler som möjligör
byggnadens frihöjd för körbar yta får uppföras.

Fri höjd ska finnas på minst +5,0 meter över angivet
nollplan.
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Utseende

Byggnadsteknik

STÖRNINGSSKYDD

Bygglov får inte beviljas innan markens lämplighet för bebyggande 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 7 år från den dag planen vinner laga kraft.

Strandskydd
Strandskydd upphävs inom hela planområdet med undantag av öppet vattenområde

ILLUSTRATION

UPPLYSNINGAR
Information om grundläggning:

Byggnader ska grundläggas på borrade pålar där det förekommer
lager av gyttja och lera.

Schakten för grundläggning ska göras på ett sätt så att
totalstabiliteten blir tillfredsställande. För att åstadkomma
tillfredställande stabilitet för kajplanen ska det grundläggas med
påldäck som avslutas med en stödmur mot stranden och mot
strandpromenaden.

Lägsta nivå på kajplanet är +2,0 meter över nollplanet.
Lägsta nivå på kajpromenaden är + 1,5 meter över nollplanet.
Grundläggning och konstruktion av byggnader ska vara vattentät upp till +2.7 meter över
nollplanet.
Om konstruktionen inte utförs vattentät ska lägsta grundläggningsnivå ligga på minst +2,7
meter över nollplanet.

Bostäder och bostadsentréer ska placeras ovanför +2,7 meter över nollplanet. Lokaler får
placeras vid en lägre nivå om vattentät kontruktion uppförs.

Entréer till lokaler och trapphusentré får placeras lägre än +2.7 meter över nollplanet
förutsatt att alternativ vattensäker entré på minst +2,7 meter över nollplanet kan
anordnas. Dessutom ska bostädernas trapphus vara tillgängligt från Saltsjöbadvägen.

Byggnaderna ska huvudsaklig förses med ytskikt av trä.

 har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts.

Bostäderna ska utformas avseende trafikbuller  så att:
- 55 dBA ekvivalent ljudnivå (frifältsvärde) vid bostadsbyggnads fasad ej

överskrids. Då så inte är möjligt ska minst hälften av bostadsrummen i varje
bostad få högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad samt högst 70 dBA
maximal ljudnivå vid fasad nattetid (frifältsvärden).

- ljudnivå vid minst en uteplats i anslutning till bostäder inte överskrider
50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA  maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå
får överskridas med högst 10 dBA fem gånger per timme kl. 06.00-22.00

Bostäderna ska utformas avseende verksamhetsbuller så att:
- Samtliga bostadsrum i en bostad får en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA

dagtid (06.00-18.00) och 45 dBA kvälls- och nattetid (18.00-06.00).

betecknat med W på plankartan.

kallbadhus

Stomljud: maximalnivå högst 30 dBA "Slow" i bostäder vid fordonspassage
Vibrationer: högst 0,3 mm/s komfortvägda vibrationer vid fordonspassage.

Planen är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) i sin
lydelse före 1 januari 2015.

Utnyttjandegrad
Total bruttoarea för bostäder får inte överskrida 4500 m2 .
Total bruttoarea för garage, lokaler och bostadskomplement får inte överstiga
1800 m2.

Minst 75 % av takytan ska vara vegetationsklädd.

Högst 50 % av markytan får hårdgöras.

Transparent skärm med en höjd av max 3,5 meter över
anslutande marknivå får uppföras.
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Inom kvartersmark krävas marklov för markåtgärder
som försämrar markens genomsläpplighet

Ändrad lovplikt, lov med villkor
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Osäker fastighetsgräns i vatten
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Grundkarta: Morningside Marina, uppdatering
Koordinatsystem: SWEREF 99 1800
Höjdsystem: RH2000

Upprättad: 2020-03-05

Grundkartan upprättad genom utdrag och
komplettering av kommunens primärkarta.

Fastighetsindelningen i kartan har inte rättsverkan,
jämför mot beslut i lantmäterihandlingar.

Plankarta skala 1:500 (A1)

Detaljplan för

Nacka Kommun

Planenheten i mars 2020

Planchef
Susanne Werlinder

Planarkitekt
Anine Rondén

Tillstyrkt av MSN  ...............................................................................................
Antagen av KF  ..................................................................................................
Laga kraft  ..........................................................................................................

Projektnr. 9535
KFKS 2010/502-214

Till planen hör:
Planbeskrivning
Miljöredovisning
Fastighetsförteckning

GRANSKNINGSHANDLING 2

Morningside Marina, Erstavik
25:38 m fl.,

Principsektion. Visar 3-dimensionell fastighetsindelning och krav på minsta
mått på frihöjd om 3,0 meter.

Plankarta som översiktligt visar huvugatans hela sträckning skala 1:2000 (A1)
0 100m

5 10 15 20 25m

Normalt planförfarande

Så här långt har planarbetet kommit

Plankarta, ej skalenlig

 PLANFÖRSLAG SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFTANTAGANDE

Planområdets avgränsning i gult

Strandpromenaden

Morningside Marina

Planområdets läge i Nacka kommun

Saltsjöbadsvägen

D u v n ä s v i k e n



MORNINGSIDE MARINA
PLANENHETEN

FLERBOSTADSHUS VID MORNINGSIDE MARINA

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDRAG

Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att
• skapa nya bostäder på platsen
• tillföra bebyggelse med hög arkitektonisk kvalitet som kopplar samman 
den nya bebyggelsen med befintlig villabebyggelse i Saltsjö Duvnäs
• skapa en attraktiv kajpromenad som är öppen för allmänheten
• förbättra miljön för fotgängare och cyklister på Saltsjöbadsvägen mellan 
Morningside Marina och korsningen med Strandpromenaden
• förbättra miljön genom att ordna anslutning till kommunalt vatten och 
avlopp till de fastigheter väster om planområdet, som idag har enskilda lös-
ningar, genom en sjöledning över Duvnäsviken

Illustration som visar förslag på bebyggelse med utskjutande byggnadskroppar över kaj och 
vatten.

OMRÅDET IDAG

Detaljplanen berör området kring Morningside Marina som ligger på södra 
sidan av Duvnäsviken, cirka 800 meter öster om Saltsjö-Duvnäs station. Den 
berörda fastigheten Erstavik 25:38 är bebyggd med ett flertal byggnader av 
enklare karaktär. Fastigheten används idag dels som marina och dels av före-
tag som är kopplade till den marina verksamheten. 
Planområdet är cirka 3,8 hektar stort.
Planområdet är inte detaljplanelagt, men var föremål för programsamråd  
under tiden 12 mars – 14 maj 2012, § 45. Programmet antogs av kommun-
styrelsen den 11 februari, 2012. Aktuellt planförslag är i linje med det tidi-
gare programförslagets huvuddrag i programsamrådet. 

FÖRÄNDRINGAR EFTER GRANSKNING 1

Detaljplaneförslaget var under september 2017 ute på en första granskning. 
Under granskningsperiod 1 inkom 19 yttranden. De huvudsakliga synpunk-
terna gällde strandskydd, höjden på byggnaderna, trafiksituationen på Salt-
sjöbadsvägen, grundläggning av husen, risksituationen från Saltsjöbanan, 
Marinans framtid, bullersituationen, bristande information om exploaterings-
avtalet och att planen anses strida mot översiktsplanen. 
Som ett resultat av inkomna yttranden under granskningsperiod 1 har min-
dre kompletteringar i planhandlingarna gjorts. 
• Området där strandskydd upphävs har minskats ytterligare
• Planbestämmelser angående buller och vibrationer har förtydligats
• En bestämmelse om total bruttoarea har lagts till för att försäkra att det 
endast blir tre våningar bostäder mot Saltsjöbadsvägen. 
• Information om grundläggningsförutsättningar har förts in i plankartan
• Riskutredningar har förtydligat risker från Saltsjöbanan. 

FÖRESLAGEN GESTALTNING

NYA BYGGNADER
Utmed Saltsjöbadsvägen föreslås fem huskroppar med flerbostadshus med 
sammanlagt cirka 40 lägenheter i tre våningar samt en suterrängvåning. 
Byggnaderna är uppdelade i två grupper, på östra sidan med tre hus och på 
västra sidan med två hus. Varje byggnad föreslås uppföras med en utskjutande 
del på pelare mot vattnet samt med terrasser i olika riktningar. Byggnaderna 
föreslås länkas samman i ett nedre plan som tar upp nivåskillnaden mellan 
gata och kaj och innehåller bland annat carport, garage och förråd. Mellan 
husen bildas upphöjda gårdar för bostäderna. Gårdarna ligger ett våningsplan 
över kajen och ungefär en meter över Saltsjöbadsvägen. Entréerna till bostä-
dernas trapphus ska kunna nås både från kajplanet och från Saltsjöbadsvägen. 
Taken är i huvudsak vegetationsklädda vilket ger en dagvattenfördröjande ef-
fekt samt att de visuellt kopplas till den omgivande grönskan. 
Den befintliga marinan i vattnet planeras att finnas kvar. De andra befintliga 
verksamheterna kan ges möjlighet att etablera sig i lokalerna i bottenvåning-
arna på flerbostadshusen. 

Vy från Strandpromenaden

KAJ OCH BRYGGOR
För att säkra tillgängligheten till stranden och möjliggöra angöring från både 
land- och sjösida föreslås en zon på kajen utmed vattenlinjen vara kvarters-
mark reglerat som mark tillgänglig för allmän gångtrafik. Det blir början på 
en kajpromenad som i framtiden kan förlängas österut utanför planområdet. 
Den allmänna delen av kajplanet nås direkt från Saltsjöbadsvägen på båda 
sidorna av planområdet. Väster om bebyggelsen nås kajen via allmän plats-
mark, och öster om samt mellan bebyggelsen via kvartersmark. Kajstråket 
föreslås vara väl belyst och möblerad med sittbänkar och stiliserade strand-
växter.

Föreslagen bebyggelse, vy från norr Föreslagen bebyggelse, vy från öster 

HÅLLBARHET

Projektet har ett tydligt syfte att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Planför-
slaget bidrar med en mer effektiv markanvändning, där attraktiva bostäder och 
verksamheter utvecklas samtidigt som marinaverksamheten kommer att vara kvar. 
 
Saltsjöbadsvägen uppgraderas till en säkrare och tryggare gata. Projektet medför 
också att den angelägna investeringen i en mer hållbar VA-lösning för grannskapet 
kan genomföras.  
 
De planerade bostäderna ska ges en tydlig miljöprofil, som ska kunna möta såväl 
kommunens ambitioner för hållbart byggande, som de framtida invånarnas  
väntade krav på en sund, hälsosam och miljöanpassad bostad.

FÖRSLAG TILL TIDPLAN

Tidplanen nedan utgör ett förslag till tidplan för hur planen ska tas fram och  
genomföras.
Plansamråd       1:a kvartalet 2015
Granskning       2:a kvartalet 2017
Granskning 2       2:a kvartalet 2020
Kommunfullmäktiges antagande   4:e kvartalet 2020  
Laga kraft*        1:a kvartalet 2021
*under förutsättning att detaljplanen inte överklagas

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. 
Byggstart kan tidigast ske en månad efter antagande i kommunfullmäktige un-
der förutsättning att detaljplanen inte överklagas.

Föreslagen bebyggelse, vy från nordväst 

Föreslagen bebyggelse, vy från Saltsjöbadsvägen


