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Skicka ett mejl till nackastad@nacka.se. 
Anmäl dig till vårt digitala nyhetsbrev på 

www.nacka.se/stad. 
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Nytt om Nacka stad

Fakta om Kvarnholmsförbindelsen
Svindersviksbron: Två körfält, gång- och 
cykelväg.
Tunnel under Ryssberget: längd 310 meter, 
med ett körfält för vardera riktningen.
Gång- och cykelväg till Vikdalen
Entreprenör: Implenia (fd. Bil� nger Berger)
Byggherre: Nacka kommun
Finansiering: Nacka kommun 55 procent, 
Kvarnholmen Utveckling 45 procent.
Tra� kverket planerar och ska bygga 
”Tra� kplats Kvarnholmen” som binder ihop 
Kvarnholmsförbindelsen med väg 222 i höjd 
med Nacka gymnasium. 
Läs mer på Tra� kverkets webb.

I DETTA NUMMER
• Vad händer på Kvarnholmen?
• Kvarnholmsförbindelsen öppnar 

för trafi k
• Nacka FöretagarTräff 

Nacka FöretagarTrä� 
Sveriges största mötesplats 
för företagare. Nacka Före-
tagarTrä�  är resultatet av ett 
mångårigt samarbete 
mellan tre hörnstenar i Nackas 
livak tiga och snabbväxande 
näringsliv: Företagarna Nacka-
Värmdö, Handelskammaren 
Nacka-Värmdö och Nacka 
kommun. 

Trä� en, som arrangerats varje år 
sedan 1994, drivs utan vinstsyfte. 
Arrangörerna arbetar ideellt med 
att förverkliga idén om en livaktig 
mötesplats för att stimulera kontak-
ten, idéutbytet och a� ärerna för det 
lokala näringslivet.

Nacka FöretagarTrä�  på Nacka 
Strandsmässan arrangeras onsdag 
24 februari.
Läs mer: www.foretagartraff en.se

Vi vill veta vad du tycker!
Med detta nyhetsbrev håller du dig 
underrättad om vad som planeras 
och byggs i Nacka stad. Men vi vill 
också veta vad du tycker, undrar över 
och vill läsa mer om. Mejla oss gärna 
dina synpunkter på 
nackastad@nacka.se 

Du som bor på västra Sicklaön får 
Nytt om Nacka stad i brevlådan 
fyra gånger om året. Det går även att 
få nyhetsbrevet digitalt. Anmäl dig 
i så fall som prenumerant på 
nacka.se/nackabyggerstad

• Cykelvänlig arbetsplats
• Service och handel vid tunnelbanan 
• Variation och fl exibilitet i Nacka stad
• Öppet hus – Tunnelbanan

• Lucker vann arkitekttävling
• Nya hotell i Nacka stad
• Nacka stad 2030 – utställning i Nacka forum
• Visste du att…

På Kvarnholmen, mittemot Djurgården, 
utvecklas en ny stadsdel, med bostäder, 
arbets platser, närservice, restauranger, skola, 
kultur och rekreation. I juni öppnar den 
nya Kvarnholmsförbindelsen som kopplar 
samman  Kvarnholmen med centrala Nacka. 
2026 ska 3 200 bostäder och 1 000 arbets-
platser � nnas på plats. 

Av dessa 3 200 bostäder är idag drygt 
600 klara och redan under 2017 ska över 
1 000 bostäder stå klara. I takt med att � er 
bostäderna färdigställs skapas förutsätt-

ningar för � er nya verksamheter på Kvarn-
holmen.

Närmast planeras för ett Närcentrum 
mitt på Kvarnholmen med dagligvaru-
handel, bageri, apotek, vårdcentral och 
restaurang. På Norra kajen ska det också 
öppna en restaurang. Just nu pågår ett inten-
sivt arbete med att hitta lämpliga hyres-
gäster. Närcent rumet och restaurangen på 
Norra kajen plane ras öppna kring årsski� et 
2017/18. 
Läs mer på www.kvarnholmen.com

I en ny studie genomförd av Nacka kom-
mun konstateras att det � nns plats för nya 
hotell när Nacka stad växer. Framförallt är 
det vid tunnelbanans framtida stationer i 
Sickla och Nacka C, platser som studien 
tittat närmre på.

Med tunnelbanans utbyggnad till Nacka 
ökar både underlag till och behov av för 
nya restauranger, handel och hotell. Verk-
samheter som både ger nya arbetstillfällen 
och en mer levande stad under hela dagen.

Redan i dag � nns behov av � er hotell-
rum i Sickla. Med det attraktiva läget intill  
Stockholms innerstad, och det faktum 
att � era företags huvudkontor � nns i om-
rådet, � nns redan ett stort kundunderlag. 
Sickla är dessutom en viktig knutpunkt för 
kollektiv tra� k, vilket förstärks ytterligare 

med förlängd Tvärbana, upprustad Saltsjö-
bana och den framtida tunnelbanesta-
tionen. Erfarenheten visar att förstärkt 
 infrastruktur är en stark faktor för etablering 
av nya företag.

 Studien visar också att området kring 
tunnelbanestation Nacka C har goda för-
utsättningar för placering av hotell. Med 
de 6000 arbetsplatser som ska byggas i 
området och det nya Stockholm Fashion 
District i Nacka strand skapas nya möjlig-
heter. Nytillkommande verksamheter till-
sammans med be� ntliga företag ger ett 
mycket stort underlag för hotellrum. 

 

På www.nacka.se/stad kan du ta del av hela 
studien.

 

Med tunnelbana och o� ensiv stadsutveckling � nns nya förutsättningar för 
� er hotell på västra Sicklaön, särskilt i Sickla och Nacka C.

Nya hotell i Nacka stad

Nacka stad 2030 
– Utställning i Nacka 
Forum 
I Nacka Forum har du nu möjlighet 
att se en modell över framtidens 
Nacka stad och få mer information 
om hur västra Sicklaön utvecklas mot 
en levande stad. Modellen visar var 
bebyggelsen av nya bostäder och nya 
arbetsplatser växer fram. En del av 
de vita husen representerar redan 
beslutade utbyggnadsplaner  och an-
dra visar mer visionära idéer. I stort 
ger ändå modellen en representativ 
bild över hur Nacka stad kan se ut 
2030. Allt efter som stadsutveck-
lingsplanerna går framåt uppdateras 
modellen. 

I utställningslokalen får du också 
information om tunnelbanans utbygg-
nad till Nacka och särskilda utställ-
ningar om andra viktiga delar som 
rör stadsbyggandet. De närmaste 
veckorna kan du exempelvis ta del av 
näringslivsutveckling och miljöfrågor.

Normalt hittar du modellen över 
Nacka stad i Nacka stadshus, men nu 
� nns den uppställd i Nacka Forum, på 
plan 1. Utställningen har öppet under 
gallerians öppettider. Välkommen!

För att knyta samman Kvarnholmen och 
centrala Nacka bygger vi en bro över Svin-
dersviken och en tunnel under Ryssbergen. 
Ett viktigt steg har då tagits för att knyta 
ihop Nacka stad.

Den senarelagda öppningen beror på att 
entre prenören inte lyckats hålla överens-
kommen tidplan. Kostnaderna för det kom-
mer entre prenören stå för. Redan tidig  are 
var tidplanen något förskjuten e� er som 
projekteringen av bron också tog längre tid 
än beräknat.

Kvarnholmsförbindelsen öppnar för 
trafi k i juni 2016

Vad händer 
på Kvarnholmen?
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VILL DU VETA MER OM 
NACKA STAD?
Läs mer på nacka.se/nackabyggerstad
blogg.nacka.se/nackabyggerstad 
Följ oss på twitter @Nackabyggerstad

Nytt öppet hus för 
tunnelbanan i april
Vid nästa samrådsperiod i april kommer 
Landstinget att visa förslag på  stations-
entréerna för tunnelbanan  i Nacka. Du 
kommer också att få se var entréerna 
kommer upp i Nacka stad och hur miljön  
runt stationerna kan komma att se ut 
med den nya bebyggelsen som planeras.  

Läs mer på nacka.se/stad eller dela på  

# NackaStad

Möjligheter till samutnyttjande i bygg-
na der  är därför något som e� ersträvas av 
kommunen. På sikt kan en förskola bli en 
grundskola när behoven ändras över tid. 
Samma lokal kan förändras till butik eller 
till äldreboende när det behovet uppstår. 
Genom denna � exibilitet skapas en stad 
som uppfyller de behov som människor be-
höver just nu. Längs med huvudstråken är 
det särskilt viktigt att det � nns en blandning 
av olika verksamheter och boende former 
och när det saknas är ambitionen alltid att 

Variation och � exibilitet när 
vi bygger Nacka stad
Nacka stad ska ha ett levande stadsliv både dagtid och kvällstid. Detta förutsätter en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, kollektivtrafi k, handel, kultur, skolor, förskolor, 
nöjen och möjlighet till rekreation. Fastigheter ska vara fl exibla så att deras funktion 
kan  förändras vid behov. 

Det är inte bara bergtunnlar och 
stationshus som ska på plats när det 
komplexa bygget av tunnelbanan  
genomförs. Service och handel i 
anslutning till stationerna är också 
viktiga delar som ska på plats. Även 
stads miljön kring tunnel banan är 
avgörande för helheten.  Vi har pratat 
med Frida Foley, projektledare för 
tunnelbanan till Nacka och Anders 
Börjesson, näringslivsdirektör i Nacka 
om detta.

Hur bestäms vilken 
verksamhet en viss 
tunnelbanestation 
ska ha?
Det är behov och e� er-
frågan som styr utbudet 
vid de olika stationerna. 
Det kommer att � nnas 
service och handel vid 
samtliga Nacka stationer 
men på olika nivåer. De 
tre lägena har  självklart 

olika förutsättningar. Sannolikt har Sickla, som 
redan  idag har full verksamhet i området även 
förutsättningar för � er nya verksamheter även 
vid tunnelbanan. 

Det som främst e� erfrågas är service som 
under lättar vardagen för resenärer och boende. 
En möjlighet att köpa SL-biljetter, tidningar 
och kanske färskt bröd. 

Varför är miljön runt stationerna 
så viktig?
Runt de tre tunnelbanestationerna skapas  själva  
essensen till den blandade staden. Det är i dessa 
lägen som grogrund för handel och service  ska-
pas. Genom att blanda funktionerna i staden 
som växer fram runt stationerna skapas liv och 
rörel se, inte bara dagtid utan även på kvällar 

Service och 
handel vid 
tunnelbanan

komplettera för att få ett levande stads-
liv där människor trivs, vill bo och arbeta.  
Fram till 2030 ska 14 000 nya bostäder och  
10 000 nya arbetsplatser � nnas på plats 
i Nacka stad. Samtidigt är det viktigt att 
behålla  de verksamheter som � nns här i dag, 
även om det ibland handlar om omlokalise-
ring till en ny plats i Nacka. Den blandade 
stad som nu växer fram i Nacka stad lockar 
inte bara boende utan i lika stor utsträck-
ning nya företag som behöver samma förut-
sättningar för att utvecklas och trivas.  

”Och den blandade staden  
skapar i sin tur förutsättningar 

för nya verksamheter även 
vid tunnelbanan”.

”Blandningen är en 
förutsättning för en levande Nacka 
stad och skapar rätt  förutsättningar 

för verksamhetsetableringar”.

Bergs gård, idag en plats för Bergs 
oljehamn, har deltagit i en av världens 
största arkitekttävlingar för unga 
arkitekter. Totalt 36 förslag visade 
hur Bergs gård kan förvandlas till en 
levande stadsdel med tydlig koppling 
till resten av Nacka stad. 

Nu står det klart att bidraget 
Lucker arkitekt Karl Zetterholm 
(Utopia Arkitekter) vinner arkitekt-
tävlingen för Bergs gård. Tävlingsbidra-
get vinner för sitt sätt att presentera 
idéer för hur verksamheter, o� entliga 
byggnader och bostäder berikar var-
andra. Tävlingen är en del av Europan 
13, världens största återkommande 
arkitekttävling för unga europeiska 
arkitekter.

Vinnaren har i sitt förslag för Bergs 
gård en planstrategi som uppmuntrar 
till en tät och blandad stad, vilket också 
ska prägla hela Nacka stad. Förslaget 
riktar in sig på platsens största utma-
ningar; att integrera området med en 
utmanande topogra�  med den urbana 
staden och samtidigt tar tillvara det 
unika läget vid Stockholms inlopp.

NACKA C – Södermalm 8 minuter
NACKA C – Kungsträdgården 10 minuter
NACKA C – T-centralen 12 minuter

Frida Foley projektledare.

Hur cykelvänlig är din 
arbetsplats?
Nu har din arbetsplats möjlig-
het att utmärka sig som en 
”Cykelvänlig arbetsplats”. 
Utmärkelsen stärker företagets 
varumärke och ni får friskare 
och sundare medarbetare 
– en vinst för både personal 
och företag.

Nacka kommun har tagit fram 
utmärkelsen för att uppmuntra alla 
arbetsplatser att göra det lätt att välja 
cykeln. ”Cykelvänlig arbetsplats” är 
öppen för alla arbetsplatser i Nacka 
med minst 10 anställda och det kostar 
inget att delta.

Vill du att ditt företag ska vara med 
hör av dig till: marianne.areskog@
nacka.se så får du veta mer. 

Lucker vann arkitekt-
tävling för Bergs gård

och helger. Detta ger i sig en trygghet för de 
som reser med tunnelbanan och även för boen-
de i området. Och den blandade staden  skapar 
i sin tur förutsättningar för nya verksamheter 
även vid tunnelbanan. 

Det är i exakt dessa lägen som intresset är 
som allra störst att etablera kontor. Den ökade 
dagbefolkning som detta innebär gör, i kombi-
nation med de bostäder som också skapas runt 
stationerna, att grunduppsättningen vad gäller 
handel och service kan adderas kra� igt. Det är 
i dessa lägen de � esta arbetstillfällen kommer 
att skapas.

”På den här platsen fi nns många 
attraktiva sjölägen, som alltid driver 
upp priset på bostäder.  Genom 
att utveckla även de inre delarna 
borde det gå att bygga även för 
människor med mindre pengar. 
Där kan man lägga studentlägen-
heter och andra småhushåll, 
säger Karl Zetterholm, vinnare 
i arkitekttävlingen för Bergs gård”.

VISSTE DU ATT... 
• Det bildas 3 företag i Nacka 

varje dag

• Besöksnäringen i Nacka 
omsätter 1,5 miljarder

• Det fi nns över 13 000 företag 
i Nacka

Anders Börjesson 
näringslivsdirektör


