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DET ÄR MÅNGFALDEN SOM BERIKAR 
STADSBYGDEN

Årets nominerade kandidater uppvisar stor bredd i Nackas 
stadsbyggnadsobjekt. Topografin och naturen har fått stor 
betydelse i flera av de nominerade objekten. Bland årets kan-
didater som färdigställts tidigare finns två bostadsområden 
som ligger på berg, parker, konstnärliga projekt och förstås 
fantastiska villor. 

Villabebyggelsen breder ut sig på mängder av avstyckningar 
ofta i naturterräng och tyvärr är det inte alltid som känslan 
för tomtens egen förutsättning finns. Men det gröna Nacka 
finns nästan med i alla de nominerade förslagen. 

De två flerbostadsprojekten ligger på berg med sin egen 
dramatik och med små befintliga skogsnaturer. Två parhus 
har getts en placering så att de befintliga ekarna fått ge 
karaktären. Två kreativa skulpturer representerar ”Konsten 
att bygga stad”. En dagvattenspark och en lekpark som ett 
torg i ett radhusområde är också nominerat. En panncentral 
har försetts med nytt spännande hölje som gett tydlighet åt 
den tekniska försörjningen och förstås några villor i år med 
ömsint utförande i samspel med befintlig natur.

Nackas gestaltande väg framåt mot en spännande stadsbygd 
är väl representerad i årets kandidater.

Eva Maria Persson
Stadsarkitekt

OM STADSBYGGNADSUTMÄRKELSEN

Designåret 2005
Idén till Stadsbyggnadsutmärkelsen väcktes under Designåret 2005 
som en möjlighet att skapa något beständigt för god design i Nacka. 

Nominera för extra god design
Stadsbyggande är ett brett område! Utmärkelsen kan ges till allt från 
hus, torg och gatumiljöer till skulpturer, parker och våtmarker. Det 
byggda ska vara något nytt eller något förtjänstfullt restaurerat, färdig-
ställt under det gångna året. För att komma ifråga ska objektet tillföra 
extra god design inom sitt stadsbyggnadsområde. 

Vinnaren utses genom omröstning
Nominering sker genom brett upprop, även byggherrar kan vara 
med. En slutlig grupp om cirka 10 förslag fastställs av Stadsbyggnads-
processens ledningsgrupp. I urvalet eftersträvas hög designkvalitet 
och en stor bredd inom stadsbyggnadsområdet. Hela Nacka kan vara 
representerad med alla kommundelar. 
 2016 sker omröstningen digitalt bland personalen på stadsbygg-
nadsprocessen och slutlig omröstning av politiker i Miljö- & Stads-
byggnadsnämnden. Därefter delar ordförande ut priset på plats.
 2016 är det elfte året som priset delas ut. För framtiden skall en 
översyn göras. Genom Nacka blåser friska förändringsvindar. Stads-
arkitekten ansvarar för evenemanget med stöd av bygglovenheten 
och planenheten. 

Tidigare vinnare
2006: Blåbärsområdet, grupphusområde i Boo
2007: Våtmark Myrsjön
2008: J V Svenssons torg
2009: Tillbyggnad av Skogsö kapell
2010: Strandpromenaden mellan Vikdalen och Marinstaden
2011: Braxenparken i Fisksätra 
2012: Flerbostadshus Älta
2013: Sickla vatten, konstinstallation
2014: Läderfabriken, Järla sjö
2015: Vertikalen Kvarnholmen



FLERBOSTADSHUS VID LOKOMOBILVÄGEN, SICKLAÖN 368:2
Byggherre, Wallenstam 
Arkitekt, Semrén & Månsson 

ARBETSGLÄDJEN SKULPTUR UTSKOGSVÄGEN 22 SICKLAÖN 40:13                                                                                                                                      
Byggherre, Nacka kommun, enheten för drift-och underhåll
Arkitekt, kollektivt konstnärligt skapande av personal på drift- och  

 underhållsenheten med Katarina Fredrika som inspiratör

Motivering: Med fyra hus, där tre ligger runt en liten häll med naturmark och ett hus 
mot Lokomobilvägen har ett sargat berg blivit en fin länk mellan Nacka Strand och 
Jarlaberg. På ett spännande sätt kan man röra sig bland husen och 122 bostäder ger 
liv åt rörelserna. Tegel, puts och nyskapande räcken har gett en tydlig årsring av fin 
bostadsarkitektur. Projektet föregicks av en inbjuden arkitekttävling 2010. 

Motivering: Av återvunna pumpventiler och rör har man skapat en identitet åt platsen 
och lyfter en verksamhet och en yrkeskår mer verksam under mark än över. Här finns 
en stolthet som sticker ut. Skulpturen är oväntat vacker och har en härlig variation i 
sitt omfattande rör och ventilsystem under dagens olika ljus och i olika väder.

Motivering: En grönskande dal med lätt kuperad ängsmark, slingrande bäck, romantisk 
bro och stigar utmed skogsbrynen. En flock getter är barnens bästa lekplats. Land-
skapet är gestaltat för dagvattenhantering. Där finns en översilningsäng för att binda 
närsalter, små trösklar för vattnets syresättning och vattensamlingar för insekter och 
groddjur. 

VALSPARKEN LEKPLATS OCH TRÄDGÅRDSSTADSBEBYGGELSE 
TOLLARE 1:16  MFL
Byggherre, NCC boende AB
Arkitekt, WSP gm Eva Åberg

Motivering: Som ett skogigt torg ligger Valsparken omgiven av den nya radhus- och villabebyg-
gelsen. Lekplatsen har smugits in under träden, sandlåda och lekredskap har placerats in där det 
passar på underlag av barkflis. Där finns en kvarlämnad torraka, nu lekplats för barn såväl som 
insekter. 

  

TOLLARE DAGVATTENPARK TOLLARE 5:1 
Byggherre, NCC
Arkitekt, WSP gm Maria Åslund och Tove Grönwald
Konstnär, Aline Magnusson

2 4

1 3



ORMARNA SKULPTUR I ORMINGE CIRKULATIONSPLATS TOLLARE 1:112
Byggherre, Nacka kommun
Arkitekt kollektivt konstnärligt skapande med tre olika konstnärliga inriktningar 
och Katarina Fredrika som ledare.

PANNCENTRALEN  FASADRENOVERING, ORMINGE 58:1 
Byggherre, AB Fortum Värme
Arkitekt, Wåhlin Arkitekter, gm Johan Johansson och Pål Tyllström

 
Motivering: Den roströda lådan med skyltfönster och hög skorsten, panncentralen, är 
en av signaturbyggnaderna i Västra Orminge. Byggnaden stod färdig 1968 och den ligger 
inom det område som är kulturhistoriskt intressant. Fasadrenoveringen är trogen den 
ursprungliga utformningen. Fasaden är utförd i ett kassettsystem i corténstål, andra 
plåtdetaljer i svartlackad plåt. Det är omsorgen om detaljerna som gör detta projekt 
värt att uppmärksamma. 

Motivering: Motivering: Fräckt pressar sig de olikfärgade ormarna eller snarare drakar 
upp ur marken och följer cirkulationsplatsen. Även om de kan förefalla som odjur 
berikas platsen med en mångfärgad lekfullhet och tar upp platsens rörelser. Efter 
mörkrets inbrott ger belysningen ett flott intryck.                                                                                                       

TVÅ PARHUS KUMMELVÄGEN KUMMELNÄS 1:1144
Arkitekt: Blå Eken AB
Byggherre: NRK Invest AB

FRITIDSHUS PÅ TEGELÖN TEGELÖN 1:2
Byggherre, Mats och Elin Buchmayer
Arkitekt, Gudmundsson Arkitekter

Motivering: En enkel form, nästan en låda ligger i den glesa ö-skogen. Med stående obe-
handlad lärkträpanel som grånar smälter huset in i naturen. Sovrummet har vridits och 
sänkts för att anpassas till tomtens nivåer. Entréns utformning ger en liten arkitektonisk 
spets. Huset andas och doftar natur. Så enkel och bra är denna självklara arkitektur. Form 
utan åthävor och med tomtens förutsättningar som given förutsättning. 

Motivering: Med de gamla ekarna som utgångsvärde har parhusen placerats. Ekarna 
ger en given karaktär åt de två husen som också har ett eget arkitektoniskt uttryck 
och de alltmer grånande lärkträfasader smälter in i naturen. Hällmarken kommer 
fram och förstärker känslan av hus i natur.
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SIX WALLS HOUSE, KUMMELNÄS 1:1142
Byggherre, Hanna och Marcus Majewski 
Arkitekt, Arrhov Frick Arkitektkontor

SVANHÖJDEN FLERBOSTADSHUS, OXELVÄGEN/OXELBACKEN ÄLTA 10:62
Byggherre, Wallenstam
Arkitekt, Sjögren arkitekter AB

Motivering: Flerbostadshusen på höjden ansluter till naturen och på ett sinnrikt sätt 
ansluter parkeringshuset till Oxelvägen. Här fanns tidigare en panncentral och ett sargat 
berg som nu mot gatan ges en fin stadsmässighet. Innovativt har man fått fram en varierad 
bottenvåning med entréer och konstnärligt gestaltade glaspartier samt fina indragna träytor 
med möjlighet att sitta utmed Oxelvägen. På taket till detta hus har en liten rar lekplats 
lagts in. De stora bostadskropparna har fått liv med de oregelbundna fönstersättningen.

Motivering: Denna tvåvåningsvilla är inplacerad med platsen som inspiration. Naturen med 
hällar och barrträd ger fina utblickar mot sjön. Planlösningen så självklar. De sex väggarna 
med betongsten både in och utvändigt har gett fina proportioner. Fasaden mot sjön är mo-
dernt uppglasad och gavelrummet med dubbel takhöjd ger spännande genomsikt i huset. 
Och som ett utropstecken verkar huven som ger tillgång till husets platta tak. 
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www.nacka.se/stadsbyggnadsutmarkelsen
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