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• Nu börjar förberedelserna för tunnelbanan

I mätningen granskas och poängsätts sex 
områden och Nacka får toppresultat i fyra 
av dem – infrastruktur och underhåll, akti-
viteter 2016, cykelpolitik samt uppföljning 
och mätning. I den totala mätningen där 
man inte tar hänsyn till kommunens storlek 
kom Nacka på fjärde plats totalt, närmast 
efter de klassiska cykelkommunerna Lund, 
Malmö och Uppsala. 

– Det här är jätteroligt och ett konkret 
resultat av att cykel ingår som en viktig del 
av Nackas arbete med framkomlighet och 
miljö. Det ska vara lätt för Nackaborna 
att cykla till och från jobbet året om, säger 
projektledare Marianne Areskog.

Varje år förbättras cykelvägnätet i 
Nacka genom att nya cykelvägar byggs och 
genom att befintliga cykelvägar byggs om 

Nacka prisas  
för sitt cykelarbete
2016 är första året som Nacka deltar i Kommunvelometern som är  
Cykelfrämjandets mätning av Sveriges kommuners arbete med cykling. 
Det är i gruppen mellanstora kommuner som Nacka deltar och tar hem 
förstaplatsen som årets och landets bästa mellanstora cykelkommun.

för att klara dagens och framtidens gång- 
och cykelflöden. Det görs även särskilda 
punktinsatser och mindre åtgärder för 
att göra korsningar säkrare, bygga om 
busshållplatser och justera kantstenar. 
Det har även byggts cykelöverfarter där 
trafikmiljön är utformad så att fordon inte 
får köra i högre hastighet än 30 kilometer 
i timmen. 

När Nacka stad växer fram på västra 
Sicklaön kommer cykelns roll att bli ännu 
viktigare som transportsätt. 

– Tätare stadsstruktur ger kortare resor 
och då är cykeln ett snabbt och effektivt
transportsätt. Så det är viktigt att  cykeln 
får plats och prioritering i Nacka stad, 
 säger trafik- och samhällsplanerare 
 Kristofer Rogers.

2012 antogs den gällande översiktsplanen 
för Nacka kommun och till stora delar är 
planen fortfarande aktuell men nya förut-
sättningar innebär att vissa förändringar 
behöver göras för att planen fortfarande 
ska behålla sin aktualitet.

En av de största förändringarna sedan 
översiktsplanen antogs 2012 är avtalet om 
tunnelbanans utbyggnad till Nacka, som 
slöts i januari 2014. Samma år antogs fyra 
nya mål för Nacka kommun samt lokala 
miljömål. Under 2016 antogs ett miljö-

• Synpunkter på översiktsplanen granskas
• Tvärbanan och Saltsjöbanan stängs av  

i sommar

Tvärbanan mellan 
Solna och Sickla 
udde stängs av ett 
halvår 
Under 2017 kommer Tvärbanan 
mellan Alvik och Sickla utrustas 
med ett nytt signalsystem. Det nya 
systemet knyter ihop hela banan från 
Solna till och med den nya sträck
ningen från Sickla udde till Sickla 
station i Nacka.

 

Tvärbanan från Sickla till Solna 
invigs i oktober 2017
När Tvärbanan är igång igen, så 
kommer resenärer att kunna ta sig 
från Sickla i Nacka till Solna station 
utan att behöva byta i Alvik. Den nya 
stationen i Nacka kommer att bidra 
till att området utvecklas till en mer 
sammanhängande och tät stadsdel 
där arbetsplatser blandas med bostä
der och service. 

Mer information
Under avstängningen sker ersätt
ningstrafik med buss, mer informa
tion finns på sl.se
Läs om projektet Tvärbanan till 
Nacka på nacka.se/tvarbanan

Synpunkterna på  
översiktsplanen granskas
Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen  
ska vara väg ledande i utvecklingen mot målen och skapa förutsättningar för en  
bra miljö och ett rikt socialt liv för alla som bor i Nacka. 

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

program. Även redovisningen av mark- 
och vattenanvändningen har under dessa 
år blivit inaktuell till vissa delar.

Under samrådsperioden 12 april–16 
juni har det funnits möjlighet att tycka till 
om förändringarna i översiktsplanen. Nu 
granskas synpunkterna som kommit in till 
kommunen. 

Du kan läsa hela översiktsplanen på Nacka 
kommuns webbplats.

Den nya lekplatsen på Kvarnholmen 
är mycket speciell då den tagits fram 
tillsammans med människorna som 
bor på Kvarnholmen. Det började 
med att kommunens stadsplanerare 
valde ut två platser som boende fick 
vara med och utforma efter egna be
hov och önskemål. Därefter träffades 
boende, stadsplanerare, en arkitekt 
och en konstnär för att tillsammans 
arbeta fram konkreta förslag. Nu 
när Lilla Kvarnholmen invigs kommer 
många av dessa idéer att återfinnas 
även alla inte kunde förverkligas. 
Lekparken har en tydlig koppling till 
platsen och platsens historia och ska 
passa för barn i olika åldrar.  

Invigningen sker i samband med 
Kvarnholmens dag lördagen den 26 
augusti. Mer information om dagen 
hittar du på kvarnholmen.com

26 augusti invigs 
”Lilla Kvarnholmen” 
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Logistikcenter på Kvarnholmen för mindre  
byggtrafik och bättre miljö

Klassisk arkitektur 
fick markanvisning
Storstaden Bostad tilldelas mark för 
att bygga bostäder på ”Nya gatans” 
sydöstra kvarter. Utvärderingen 
byggde till 75 procent på gestaltning 
och till 25 procent på vilket pris kom
munen får för marken. 

– Förslaget är djärvt och ger Nacka 
en byggnad med stark egen karaktär. 
Det är identitetsskapande för platsen, 
en tydlig markering av att staden bör
jar här. Det är en klassiskt inspirerad 
byggnad som samtidigt ger en öppen 
känsla, säger Mats Gerdau, kommun
styrelsens ordförande.

Totalt fanns det nio förslag. Nacka
bor och andra har haft möjlighet att 
visa vad man tyckt om förslagen på 
kommunens webb – något som har 
väckt ett mycket stort intresse.

nacka.se/stadshusomradet

Nu börjar för
beredelserna inför  
tunnelbanan
För att bygget av tunnelbanan ska 
kunna genomföras så smidigt som 
möjligt behöver en del förberedelser 
göras innan byggstart. I Sickla och Järla 
drar arbetet igång redan i juni och i 
augusti är det dags för Skvaltan. Det 
är landstinget som ansvarar för de 
förberedande arbetena. 

De förberedande arbetena kan 
handla om att lägga om ledningar i 
marken för att göra plats för bygg
arbetsplatserna, flytta en gång och  
cykelväg eller bredda en väg. I Skvaltan 
ska det byggas en transportväg och i 
Järla behövs en ny gata. Nedan ser du 
vad som kommer att hända i Nacka.

 
SICKLA Ledningsomläggningar. Preli
minär tidplan: juni–december 2017.

JÄRLA Ledningsomläggningar och 
omläggning av gata öster om brand
stationen. Omläggning av gång och 
cykelväg. Preliminär tidplan: juni– 
december 2017.

SKVALTAN Förberedelser för bygg
arbetsplats, anläggning av arbetsväg 
för byggtrafik och omläggning av 
gång och cykelväg. Preliminär tidplan: 
augusti 2017–maj 2018. 

Mer information finns på:  
nyatunnelbanan.sll.se

84% 
av Nackaborna är positiva 

eller mycket positiva till  
att tunnelbanan byggs ut  

till Nacka.

Det är nio projekt som tävlar om att bli det 
bästa ljusprojektet i Sverige 2016. Det är 
25:e året i rad som det prestigefyllda priset 
delas ut och i september utses vinnaren. 
Svindersviksbron och tunneln under Ryss-
bergen utgör tillsammans Kvarnholmsför-
bindelsen, som invigdes den 11 juni 2016.
Belysningen på Svindersviksbron är till för 

– Tanken med centret är att byggtranspor-
terna ska bli färre och fungera smidigare. 
Genom ett bokningssystem kommer alla 
byggprojekt att boka in sina leveranser så att 
det inte blir så många transporter samtidigt. 
Mindre leveranser samlas ihop och sam-
ordnas i gemensamma transporter, berättar 
Johan Wiklund. 

Att det pågår så många olika byggen sam-
tidigt på en relativt liten plats som Kvarn-
holmen är förstås en utmaning i sig. Redan 
idag bor det många här och fler flyttar in i en 
stadig ström vartefter nya bostäder blir klara. 

– Det handlar inte bara om en effekti-
visering för byggprojekten det är också en 
trygghetsfråga för människorna som bor 
här. Barnen måste kunna ta sig till och från 
skola och förskola på ett tryggt sätt. Genom 
att minimera tunga transporter och planera 
in leveranstiderna blir miljön bättre för de 
boende, menar Veronica Dahlquist.

Även byggprojektens avfallshantering sam-
ordnas genom logistikcentret. Vilket innebär 
att hämtning av avfall kan ske oftare och 

Kvarnholmen är den plats där det redan nu byggs för fullt. Flera byggprojekt pågår samtidigt och transporterna till  
och från ön är många. För att råda bot på detta öppnas ett bygglogistikcenter i Gula ladan nedanför Finnbergstunneln. 
Vi har träffat Johan Wiklund som är platschef och Veronica Dahlquist som är affärsansvarig på logistikcentret.

LOGISTIKCENTRET

Logistikcentret drivs på uppdrag av  
KUAB och är ett samarbetsprojekt  
mellan Swerock Recycling och  
Wiklunds. 

4 personer arbetar på logistikcentret  
med samordning, bygglogistik, utbildning 
och avfallshantering

Varje dag hanteras 60 kubik avfall på  
bygg l ogistikcentret.

Alla avfallstransporter från bygglogistik
centret   är samlastade och fossilfria. 

Förutom sänkta avfallskostnader är  
målet också att öka utsorteringsgraden  
av material till återvinning och åter
användning. 

Genom att minimera tunga  
transporter och planera in  

leveranstiderna blir miljön bättre  
för de boende. 

Veronica Dahlquist

att det ska kännas säkert och tryggt att röra 
sig på bron även när det är mörkt. Ljusets 
växlar så att olika delar av brokonstruktionen 
belyses, ljusets utformning ska också tillföra 
ytterligare en dimension. Ljusets gestaltning 
av bron grundar sig i idén om att skapa en 
symbol som binder samman Kvarnholmen 
med centrala Nacka.

mer samordnat. Allt avfall samlas ihop vid 
logistikcentret innan de hämtas med större 
transporter. Genom detta får man plats med 
fler mindre behållare och det blir enklare att 
källsortera avfallet.

– Det finns ett tydligt miljötänk i detta. 
När det gäller avfallshanteringen så ställer vi 
höga krav på källsorteringen och görs det rätt 
så minskar byggföretagen sina kostnader. Det 
finns alltså en ekonomisk vinning i att vara 
rädd om miljön, säger Johan Wiklund.  

Genom logistikcentret finns det även möjlig-
het att mellanlagra byggmaterial som ska 
användas i ett senare skede och att hyra  
maskiner. Även detta ska effektivisera bygg-
projekten och minimera onödiga transporter. 

Kvarnholmen är Nackas enskilt största 
stadsbyggnadsprojekt. När allt är klart kom-
mer 6 000 människor att bo här och 1 000 
personer kommer att ha Kvarnholmen som 
sin arbetsplats. 

Svindersviksbron nominerad till Svenska ljuspriset

Nacka stad 2030?
Under våren har modellen över Nacka 
stad uppdaterats och även fått en ny 
placering i Nacka Forum. Modellen 
visar var bebyggelsen av nya bostäder 
och arbetsplatser växer fram på västra 
Sicklaön. En del av de vita  klossarna 
representerar redan beslutade 
utbyggnadsplaner och andra visar mer 
visionära idéer. I stort ska modellen ge 
en representativ bild över hur Nacka 
stad kan se ut 2030 då även tunnel
banan är utbyggd till Nacka. 

Du hittar modellen i vår nya lokal 
vid restaurangstråket på plan 1 i Nacka 
Forum. Utställningen har öppet under 
gallerians öppettider.  Välkommen!


