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Gata - tra0k:
- Planeriflgsf6tuisättningar, "Trafik och infrastuul<rur": Beslsivningen av befintlig trailk

och irfrastruktur är mycket Lortfattad. En fördjupande besi<rivning, gärna med
ilustrationer, betLövs for att man sta kuma ta stiilhing riLl hur p12nförslaget påverkar
befindig tmlik och in{iasurk.ur. Beskivninger behövei ta upp följånde.

o B€fintligt gatunät 1nc.m R.geherl.soinrådet och på mslutarde gator (t.rx.
hastighetsbegräosaingar, befindiga f'töden, wäg2t som är avsiängda)

o Vägrnslutningff frin Regemen*områcler rill omgivande gan-raar

o l{ollektivtra6k (rnje, turfi&er srmr hälplatser)
o Gån$rä. och cyL€Lnät

o larkcring
o Betintliga verksemheter som alstei Ealrh Gång cyke1, bli). Tärncet på r.ex.

skolor, andta verksamheter, bostäder.

- Planförslag, "TrafiL<": Hur plenfdrslåget på\,trkar (aflken är int€ tillräcldi$ utrett. En
mindre trafikutredning behöver göras.

o Parkeing för cyLel behö.:er Leskivas på Iilinande särt som görs iör bil
o Beskrivoing€n av anta.let tillhommande brlrörelser behöver sättas i re1åtion dl

befindiga flöden samt den tta&k som tiLlkommer i närliggånde proiekr tlu
exempel l,illö. Det går i dagsLiigei inte evgora om de trllkommande biirörelsetna
ät mycLet e11er lire.

o Arralys behövs zv konselvenserna av de tiilkommande biLörelseoa avseende:

' Gåerde och cyklisters s;kclier Lnlm området. Sp€.rellt tok'.rs på barn
e{tersom det finns många skolor inom området och det redan ntag
inkommer synpunLret på en osäker trafiLr1ri-ljö.

' om några speci€ a åEärder behöver vidras inom områdel avseende

grorna p9. den ökade tafiken

' KåFåcliet i liorsningsanslutningama tilL Dragongatan (se kommentar
nedan)

' Bqhov av mr.ljöbedömning, "Behorsbedömning '



Hiir slar att "åtgiirtien kan lecia uii en ölnlne av rairken;r:om sradsdeler
Regementa". Det är givct an årgärdd leder till öhad m6h ocl:1 inte barä ,,irä1

gö{a de.".
Pågående åtgdrdsvalssrudie fokusetat frzm€öt allt på cirkujationspletseo och
Fina kofset, inte dessa mindre sekundära anslutningar. I planbesLrivalngen
behöver ptoblemaritren OdlQare beskrivas. Här behövet också nämnas atr den
lramtida utbyggaadeo zr ha:lneo och Hamnstaden hornlrrer fördiupa
problematilen ytterJigare.

_ l(onselnreaser,"Trairif'
o Se kommentaren o1/an

- I(onsekvenset,'tsampenp.kivet"
o Även konsekvenset för de barn och unga som vistas i områder idag behöver

besLriwas. Utb_vggnaden leder riII ökad rrafik vllket påverLat bamen negatiYt sert
till deras .rafiksiikerhet och n:ygghet.

'lil.l denq koramer vår syoprii it avs€eod€ att plrk€rirg fix Få l§aftersrnarken inte behör,s. En
parkeringsutredning för hela Regementsområdet hrde i så fall behör.rs ras ftam som viszr åtr behovet
finns.

Om gemensäroheså!1ågqning ska vara eflda köq'tån dll p-hus måste denna vara minsr 7 meter för ärt
r'1öiliggöfa baek örelsff ut fiår gaiåge.

Miljö och adall:
. ,{tia.tisuu]mmen i omradet skz placeräs i ansiumhg tiii gata och avlailsrrarsponerna si,a ske lra

\,-ägniitet, sofi sk, djrniisioiträs enligr gäUande regler och tikdirjer.

Landskap och gestaltning:

DP
Träden sohi siår på Böriiry 1: Idag s.åi de .ä 2 rnerer in fttu fasiSlieisgiådsen o.h
pEEäståmmelserna säger ätt b)'gg!åd pläceras minst 1,5 meter frtu gtins mot gata. Behåi.las går

hte sorn det är nu...?l Vad ar tånten? De ,r värdefu1la inslag. Hur kan de sk).ddas, och kao de

sk).ddas när de slår på kvertersmark)

Josephsos toig keo iflte ha kåvet "får jnte håidgöraj' efrcrsom detta är motsrddigt mot det
fnrslag på hårdgöring med stenml6l som Iiorts i flaobeskivlirg.

D e t al jpl a n e b e s ktinin g
Det är olka ftbdker uflder planeringsförursättrtilgar och plantörslag
SaLnat met utför\ info om ex ging och .ykeltrånk under plåf,förutsättullngzr.

. Phnomlaaet Uge och åvgränsnlng: Har besktirs det vad ap gransai nl1. T),cker 3.r mnn skx

nämna de förskoior och skoL,t som [gger i direkt närhet ti11 dp-omddetl
. ELosystemtiänste( ska der s!å så mLt fahte o!]] el<osysremijäflster här? Idzg är

ekosl'stemtjänsrerna inom området mycket låga. I texren sttu det an ekosystemtiänsrernå inom



området ä! biologisLr mringfald och polllnering. Det Ui-r kaflske atr te i. Den ehosysremtjänsr som
öirrådci i i'iss niåi, har är v;ticireElciåiidc. lnst.ka räd furis inoin onriådcl san,i in g1Ås\ i-

. Torg behövs en beslf,i\'ning på hur det används i d"g.

PIanförslag

. Rildinjet lör utföta:rde/gestdtniog Hät niimns inget om hur höga de befinrliga byggnaderna är,
vltl.en här ellei,,!11.1et kzpitlet pI?neri.gsförrtsättflilrg3!. Bör srå.

Kolnn]enrcra hur deraljplnneo v,iljer atr föår112 sig tlLi de srora .ippnå ytolna
Grönsttuktff och parker Hur drker mån k1ing Bionsk, Inom pllnen> ToLget, bevaorde av

Torg: En tundeting/ försieg, värför [en inte torget g<lras om till a[ bli en fung€rand€ $äsm,rrl?
Rr lrommenta.r "det som är värr åLt bevela dr torpets öppenher". vi håIler med om detta Vad sLå

r,-i görz däri \tem skz11 envä'nda ctt hårdgjort torg eler el) öppen r+ästrta? Kr-1\'i låt,L L,li r,tt
besl«iva vilten 1ta vi vil1 h? och låtå det komma i detaljprojek.crng utiftån samråd på platser
med boende, verksamheter, park och krlturmiliö. Gräs i stdlet för grus är mer alltaklivt för lek
såmvaro och s.öfte positiv påvedrao på o&rådets möiiighet ett öka sina ekosystem.jrnsrer. Etl
mindre ävs.eg ftår omtådets kukurhisroria som bör kunna motiveras med or.ar nämnda fördelar.

Eliosl,sremijänster: om mzn skivet arr träd ska bevaras i möjLigaste mån, soch vet alt der[tr l,1r.
l<ommer att kunna sLe så bör det hte skivas- Specieilt inte eitetsom träden står ca 2 meter in från
kvarErsgriins, vilker betyder att de ligler i föreslag€n bBgnads husLiv e)ler under föreslagra
bvggnad.

Vegetationsldädda tak äi endast eii förslag i dp. Varför inte säLta deira som eft L{Iav då onrådet

"aLu,i 
g.i,i"Lai

i
I

. Natu.niliö och biologisk måogfald: Grönskå Få kvartersmåik konrmer årt bli 1åg. Stor dei 2v
Botrby 1 bln byggnad och den matk som bl.r kvar bijr komplementbyggnader och nedlart tiU

szraEe. I)efia moiilrrar atl befindiea ska träd sDa-ras. eröia tek ska anlägqäs och ro:get fortsäfter
ett v,Lra g.rönr.

Sjads:9gb_bd{:Ap§!1ld: N4eningen som skivs här; vxd vjll män säga? Fötdaget påverkar i alJra

högsta $z.dl Karakiären som fufti.s inom området hff byg$ på de slora öppt1å ],ionu mellan

kasern- och stalibyggnadet D€ssa ytor, neLlåfltunmen, beränar en historie, skaPer pla$en.
Förslaget med två nva hus på Bonby 1 päverkär deonä sradsbild negativt då delar av den stor2

öppna vtm bygg.s ig-er o.h skärs av. De nya byggnaderna kommer att bii <ie hogst, inom den

ösna delen av regemeniet iorälrdr3r stadsbilden rejäll Höj;i på byggnad lnot Yst.ds stu.hö !,dl
sänkas för ati \.aia lägre äa beintliga bvggrzdet.

Boendesiljö sofl sl<åpäs L1i ]11te gori rned ar.seende på skugga, m:ngd och ]§'a]ir$ På
grönyta/uLemJlö.

i . EkosysieDiä ner: flyti nv i.ä11 su'}i cl,:i teski:;s sc;;i åtgird fö; lhdatD L;ar 1.r.ra möjlig. Men

] dct måste undersökas y.rerirgåre. Föftydiga viLL-en kornpensation man tiifll<er sig om rtädee måste

tas ner. Vem skall i så fall sd lör kostnad? Om kosu,aden skall tillfalla exlloatör måste der tumes

ett kav i piankäria.



Träden
Ttäden ät 4 stora gamla lifldar, och ett av få gröna inslag på områdei rfdem exatl 

'ir 
okla-r men

uolien.s knrp 70 80a- DFh"-bU.r h,nurde er grngioder \u 'r: 'äxJndel«o'o- Vi "
"""i.f,rao.lii" 

gr..,r som l<:*äekrs, ståtus På skadora ;' okl'rr" Träden b-'döm\, etrer 6l'nät

bestktning med par\ varä \'älda att bevrra.

6

D btEtr'r,\ lJ I

YA- enhetens s1'nprurkter:



. Infiltration av dagvåtten kommer ftoligtvis inte att öka' Befindig grås,'t2 föreslås h'tudgöms och

Lommer inBlttera mln&e vatten. Inga ltor ser i dp ut att kunna bli met genomsläppliga Vi ser i
plaflen hget 1«av som sq/r det. Se sid 23 i ptanbesl<rivfling

. Avlopp från erienhrelt l{älla{e ftu pumPas tiLl i<omnlunz1t VA-IIjt På

exploatörens/fåsdghetsägarens ansv:r och beLostrad

. M;kphneiflg Sr *a vid nybyggnad ordnas så att vatten inte blr stående, se sid 23'

Plan
. Deta]iPlan bör fö1jas av illustrationsplan med exploat&ens förslag som exempel'

Ti[ gatul<ostnadskall':Yl
r Eventuell anpassning till kfflisteo vid iafart, trädms bevarande, !1ytt av belysning tex

S2l na.nsrii.llt lör 1'ekdska avdelningen

Mari Holtt
Projekdedare


