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Kommunstyrelsen gav år 2014 stadsarkitekten och planenheten i uppdrag att
ta fram en stadsbyggnadsidé för Nacka stad som utgår från visionen för Nacka
stad – nära och nyskapande. Detta har utvecklats till en stadsbyggadsstrategi
som har fått namnet Fundamenta. Fundamenta ska stärka Nacka stads karaktär
och komplettera den utvecklade strukturplanen för Nacka stad. Dokumentet ska
användas som ett verktyg för analys och vägledning i planering och byggande
av Nacka stad. Fundamenta ska vara ett underlag till varje markanvisning. Varje
Fundamenta följs av ett antal frågor som ska besvaras av alla inblandade aktörer.
Fundamenta är antaget av kommunstyrelsen som en stadsbyggnadsstrategi för
skapandet av Nacka stad.
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Fundamenta är grunden för vår syn på den växande staden.
Med Fundamenta har vi fastställt begreppet som ska vara
grundläggande för stadsbyggande i Nacka stad. Vi vill skapa
fysiska förutsättningar för stadsliv. Fundamenta skall alltid styra
och vägleda vår utveckling av staden.Typiskt för en stad är
det offentliga rummet där alla har rätt att vistas. Typiskt för
en stad är ett ständigt flöde av människor. Tillgänglighet och
kommunikation är grundläggande för stadens flöden. Stadsliv är
mötet mellan bofasta, verksamma och besökare. Möten som är
avgörande för stadens utveckling. Det är utifrån vår historia och
vår kulturmiljö som människan får ett sammanhang. Staden är
en helhet.
Nacka stad har sju Fundamenta. De är grundläggande,
nyskapande och kortfattade. Hela vår stad skall utgå från
Fundamenta och anpassas till dess synsätt.
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Flödet av människor och människors mötesplatser är
stadens främsta kännetecken. Genom staden ska alla delar
i det komplexa offentliga livet bindas samman. Stråk och
knutpunkter skapar stadsrummets förutsättningar. De ska
vara mångfunktionella, orienterbara, tydliga och överblickbara.
Kollektivtrafikens bytesplatser ska gestaltas med stor omsorg.
Staden är en rörelseplats, en scen att betrakta och bli betraktad
på. Flödet av människor ger möjlighet att se, mötas och skapa
kontakt. Barnens rörelser är utgångpunkter att ta fasta på.
Hur går rörelsen? Finns det något självklart centrum? Är det ett
sammanhängande nätverk? Var byter man riktning? Var är flödet störst?
Vilka funktioner har knutpunkterna? Var finns barnens platser? Var
kan man förväntas stanna?
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Det viktigaste stadsrummet är det offentliga rummet som
präglas av öppenhet, funktion och betydelse. Där ska alla
människor ges möjlighet att se varandra, mötas och interagera.
Det offentliga rummets betydelse som mötes- och vistelseplats
ska lyftas fram. Speciella platser ska identifieras, utvecklas eller
skapas. Lekplatsen ska vara en självklar del i det offentliga rummet. Även idrottsplatser, bibliotek och kommersiella tillgängliga
miljöer kan vara en del av det offentliga rummet.
Stadsrummen ska tillåtas att förändras över tid. Spontana stråk
kan uppstå och all mark behöver inte ges en bestämd
användning. Stora eller medvetet sparade ytor kan ge oanade
möjligheter, tillfälliga verksamheter och evenemang.
Vilka är stadsdelens offentliga rum? Hur är de offentliga rummen sammanlänkade? Hur identifierar och gestaltar vi platsen? Var finns möjlighet
till utblick i det offentliga rummet? Sker möten på olika platser i olika
vädertyper? Är det offentliga rummet och mötesplatserna jämställda, trygga
och välkomnande?
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Gatorna utformas utifrån funktion, innehåll och trafikmängd,
men gatans betydelse som offentligt rum måste också medvetandegöras, lyftas fram och gestaltas. Gatunätet präglar
områdets struktur och karaktär. I nätet finns huvudgator,
lokalgator, gågator och gränder. Topografin gör att trappor och
enklare gångbroar kan behövas. Hur, var och om träd planteras
längs gatorna och om kantparkering finns påverkar bredd och
rumslighet. Trädrader förstärker formmässigt det linjära rum
som gatan utgör. Lokalgatorna utformas
fartdämpande och på de gåendes villkor.
Pendlingscykling kan ges möjlighet utmed huvudgator.
Stadsgatan är ett rum i vilket husen bildar väggar.
För vilken hastighet ska gatan utformas? Påverkas hastigheten av gaturummets utformning? Vilken trafikmängd är rimlig?
Var behöver cykeltrafiken eget körfält? Var kan cykel- och
biltrafik samnyttja gatan? Kan gatubredden minskas för att ge ett intimare
gaturum? Hur påverkar topografin gatans utformning? Är det en gata på
de gåendes villkor? Var förväntas kollektivtrafiken gå?
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Större grönområden och vatten ramar in Nacka stad. Det
gröna i staden ska ha en funktion och ge möjlighet att följa
årstidsväxlingarna. System av parker, strandpromenader och
sparad natur för rekreation ska bibehållas eller skapas.
Men grönska finns också i prydnadsparker, gårdsmiljöer, på
byggnader och längs trädkantade gator. Stadsgatornas alléer
ger rumslighet och rörelse. Stadsgrönskans möjligheter för
dagvattenhantering, skydd mot vind och hetta, stadsodling och
vinterskrud ska utnyttjas. De gröna stråken ska förbindas och ge
förutsättningar för biologisk mångfald. Vägen till vattnet ska vara
tydlig. Det är nära till naturen.
Finns det olika parktyper i stadsdelen? Hur hänger det gröna ihop?
Har alla tillgång till en grön plats att vistas på? Hur gestaltas grönskan
den avlövade årstiden? Finns det förutsättningar för parkområden vårdade
av boende? Finns det några befintliga gröna värden? Ser du något grönt?
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Kvartersstaden är utgångspunkt för strukturen, men det är
platsens topografiska förutsättningar och befintliga värden som
ger kvarterens mönster. Gatan präglas av en tät bebyggelsefront
med synliga entréer och portar. Variation ska åstadkommas
genom mindre enheter med olika hushöjder, förskjutningar
och öppna kvarter. Höga hus kan finnas på särskilt lämpade
platser. Vindförhållanden är viktiga vid kvartersutformningen.
Bottenvåningarna ska gestaltas med omsorg och utformas
utifrån gaturummets betydelse med butiker, kontor, caféer,
förskolor, tvättstugor eller bostäder med direktentré.
Omsorg måste ägnas åt kvarterens gårdar, speciellt vid en
uppdelning mellan flera fastighetsägare. Markparkering ska
undvikas.
Ger kvartersformerna olika förutsättning för levande bottenvåningar?
Vid vilka stråk finns förutsättningarna för detta? Är entréerna mot
gatan? Ska kvarteret vara öppet för genomströmning? Har några visuella
öppningar möjliggjorts? Ska det finnas någon tydligt markerad del med
högre hus? Är det krökta gaturummets möjligheter utnyttjade? Ges några
utblickar eller siktlinjer genom stadsdelen?
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Storheten ligger i detaljerna. Stadens objekt visar ambitionen
på mottagandet av människan. Det kan vara markbeläggning,
planteringar, papperskorgar, gatlyktor, cykelställ, parkbänkar,
konstverk och annat. Ljussättningen har stor betydelse för
trivsel och trygghet men ger också karaktär åt byggnader,
objekt och växtlighet. Materialvalen är viktiga för upplevelsen
av omtanke och kvalitet. Design och konstnärliga tillägg,
föränderliga över tid, är väsentliga.
Är markbeläggningen, materialval och armaturer medvetet placerade och
utformade? Finns det någon plats för kreativ utformning? Finns det några
rum skapade av ljus? Är hänsyn tagen till mörker? Finns det möbler för
vila och skönhet? Var får offentlig konst utrymme?
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Stadsrummens gestaltning och stadens innehåll formar
betydelsen. Stadslandskapet ska ses som en helhet.
Utformningen är ömsom enhetlig, ömsom varierad. Det
befintliga, det nya och tiden ger tillsammans staden karaktär.
Kulturarvet ger perspektiv och identitet. Innovativa former
och lösningar ska utmana och premieras i både stor och liten
skala. Varje stadsdel och plats ska ha någon karaktärsgivande
del, ny eller befintlig. Sammanhängande bebyggelse ska delas
upp i mindre och tydliga delar. Miljövänliga lösningar kan ges
synliga uttryck. Platsens identitet och individens upplevelse och
användande av den ger stadsidealen. Barnens vistelse ger liv och
oväntade rörelser.
Har karaktären identifierats? Med hjälp av vad? Tar vi vara på Nackas
speciella topografi? Vilka befintliga drag och kulturmiljövärden förstärker
staden? Blir dessa värdefulla för den nya staden? Vad i den tillkommande
bebyggelsen är karaktärsgivande? Finns det något nytt formspråk? Finns
det någon energiprofil? Finns det någon speciell plats i stadsdelen? Kan
gestaltnings- eller designprogram bidra?
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