
Minnesanteckningar möte 190114 
 
  

Information om Östra Finnbodavägen  

 
2019-01-14 var representanter från kommunen på plats och höll ett informationsmöte i 
Klubbhuset avseende arbetena av Östra Finnbodavägen. Nedan är anteckningar från denna 
presentation. 
 
Om projektet 
Nacka kommun rustar upp Östra Finnbodavägen för att underlätta för gångtrafikanter, 
förbättra tillgängligheten och säkerställa en trygg trafikmiljö. Det blir ny gångbana med ny 
kantsten och modern belysning.  
En permanent busshållplats byggs på södra sidan av vägen. Ett väderskydd är redan på plats. 
Den nuvarande busshållplatsen är en tillfällig lösning. Den permanenta kommer att bli på 
motsatt sidan, på södra sidan av Östra Finnbodavägen.  
Inga förändringar i busstrafiken är planerade, varken under byggtiden eller efteråt.  
Arbete pågår dagtid mellan 07.00 och 17.00. 
Nacka kommun passar också på att göra vissa ledningsomläggningar.  
Upprustningen påbörjas i januari 2019 och pågår till i november samma år.  
Kommunen har avtal med JM Entreprenad. 
 
Minnesanteckningar  
• Östra Finnbodavägens ska breddas samt få en utökad gångbana och förbättrad belysning. 
• Ett körfält kommer att vara öppet under byggtid. 
• En del störande transporter kan förekomma på vägen. Sprängningar kommer att ske, 
bullermätningar säkerställer att riktvärdena följs.  
• Det kommer, som regelverk föreskriver, att vara fri passage för blåljus längs hela Östra 
Finnbodavägen under byggtid. 
• Trafiklösning under byggtid ännu inte reglerad i detalj. Ett körfält hålls öppet under hela 
byggtiden så att det andra kan användas för schakt. 
• Den befintliga gångbanan kommer att vara kvar under byggtiden för att sedan ersättas med 
en ny gångbana som går längs hela Östra Finnbodavägens södra sidan. 
• När det gäller placeringen av busshållplatsen anger Keolis krav/förutsättningar en viss 
lutning och att lutningen ska vara åt rätt håll för att bussen ska kunna stanna.  
• Vändplanens planerade storlek är anpassad efter Keolis regelverk för att den ska kunna 
användas av den busstyp som Keolis kör på sträckan.  
• Utsättningskäpparna visar fastighetsgräns och Z-område i detaljplan. 
• Tillgänglighetsanpassning sker bland annat genom att gångtrafikanter inte längre blandas 
med motorfordon. Gångbanan tillgänglighetsanpassad vid ingångar till portar. 



• Inga parkeringsplatser på kommunal mark påverkas pga av denna entreprenaden. Det är 
parkeringsförbud längst hela Östra Finnbodavägen samt stoppförbud inom vändplanen i öst. 
De p-platser som temporärt finns till förfogande för HSBs hyresgäster ligger på HSBs mark och 
ska om möjligt vara åtkomliga från vägen. Kommunen upplåter inte mark för parkeringsplatser 
men strävar efter att underlätta åtkomst till parkeringsplatserna. 
• Cykelbanan kommer att vara en del av körbanan (ej separat cykelväg). 
• Entreprenaden pågår inför och under sommaren. 
 
Önskemål från boende 
• Fortsatta postala utskick från kommunen till de boende ska göras med teckensnitt 14 
punkter. 
• Drift och sandning ska fungera under byggtid. 
• Viktigt att åtkomst till parkeringsplatser fungerar så bra som möjligt. 
Kommunen/entreprenören underlättar åtkomst med så kallade körplåtar. 
• Transporter och byggtrafik ska köra så lugnt som möjligt. 
• Entreprenören ska lämna fria ytor där/när det är möjligt. 
• Önskemål om att höja/anpassa längsgående lutning längs vägen så att gångvägen inte blir så 
brant.  
 
Läs mer här: nacka.se/danvikshem 
För frågor och ytterligare information: Kontaktcenter, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se 
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