STRATEGI
Framkomlighet i Nacka
Dokumentets syfte

Framkomlighet i Nacka anger strategiska utgångspunkter för hur kommunen ska
hantera kapacitetsbrister och framkomlighetsproblem i trafiksystemet när det nya
Nacka växer fram. Strategin definierar kommunens verktyg för framkomlighet i
trafiksystemet, med prioritet för gående, cyklister och kollektivtrafik.
Dokumentet gäller för

Framkomlighet i Nacka ska ligga till grund för alla beslut inom kommunen som på
något sätt berör framkomligheten i trafiksystemet.
--Framkomlighetsstrategin utgår från Nacka kommuns vision ”Öppenhet och mångfald”
och den grundläggande värderingen ”Förtroende och respekt för människors kunskap och
egen förmåga samt för deras vilja att ta ansvar” som speglar tilltron till den enskilda
resenärens förmåga att göra effektiva och hållbara resval utifrån situation och
tidpunkt. Av kommunens Fyra övergripande mål är det främst målet om ”attraktiva
livsmiljöer i hela Nacka” med undertexten ”framkomligheten är god” som denna
strategi bidrar till att uppfylla.
Mål kopplade till framkomlighet i trafiksystemet finns också i översiktsplanen
”Hållbar framtid i Nacka”, dokumentet ”Utvecklad strukturplan”, visionen för
Nacka stad och i Nackas miljöprogram 2016-2030. Dessa mål lyfter fram att
kommunen ska ha ett trafiksystem där alla fordonsslag är samordnade på ett hållbart
och välfungerande sätt, där andelarna för kollektivtrafik, gång och cykel ska öka, där
framkomligheten är säker och trygg med prioritet för gång-, cykel- och kollektivtrafik
framför biltrafik, samt där klimatpåverkan ska begränsas bland annat genom
minskade utsläpp av växthusgaser per person från vägtrafik.
Nacka skapar tätare stadsmiljöer med närhet till det mesta, där
framkomligheten i trafiksystemet är förutsägbar och pålitlig.
Koordinering
 Sam- och motverkande aktiviteter drivs av ett flertal aktörer i olika faser i
utbyggnaden av den tätare stadsmiljön. Måluppfyllelsen är beroende av att det
finns system för att koordinera dessa. Detsamma gäller vid mindre, lokala
utbyggnader och andra aktiviteter som riskerar att störa framkomligheten i
trafiksystemet.
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Regional samverkan
 Trafiken i Nacka är en del av ett regionalt system där möjligheterna att
påverka trafikutvecklingen förutsätter samverkan med angränsande
kommuner, regionala huvudmän och privata aktörer.
För att åstadkomma förutsägbar framkomlighet, god tillgänglighet
och kapacitet när det behövs, ska kommunen effektivt och samordnat
nyttja de verktyg som finns.
Nedanstående bild sammanfattar de arbetssätt och verktyg kommunen har att tillgå
för att förverkliga målen för framkomlighet. Verktygen kan i viss mån användas
separat, men fungerar bäst i kombination med varandra. Vilket verktyg som används
när bestäms av den specifika platsen och situationen.

Genom att konkretisera väntade störningar och åtgärder i en
kontinuerligt uppdaterad handlingsplan skapas underlag för
detaljerade resandeprognoser och kapacitetsanalyser.




Tidsperspektivet i handlingsplanen ska vara rullande 12 månader med utblick
tre år framåt.
Åtgärder konkretiseras och presenteras i handlingsplanen allteftersom de
störningsutsatta platserna identifieras och därmed vilka resandeströmmar
som riskerar att uppleva störningar och när.
De planerade åtgärderna klassas utifrån störningsgrad och redovisas på karta.
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 Det ska finnas ett hållbart utbud av alternativa sätt att förflytta sig som inte
handlar om att använda personbil under rusningstid, d v s öka attraktiviteten
för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 Faktiska restider till viktiga målpunkter (t ex Slussen, T-Centralen och Kista)
med olika trafikslag ska mätas regelbundet, rapporteras till kommunstyrelsen
och ligga till grund för åtgärdsplaneringen.
 Genom regelbundna kontakter med andra aktörer (t ex Stockholms stad,
landstingets trafikförvaltning och Trafikverket) ska Nacka påtala åtgärder
som de kan vidta för att för att öka framkomligheten för Nackaborna.

Uppföljning
Uppföljning sker i samband med kommunens bokslut för att säkerställa att strategin
bidrar till att uppfylla de angivna målen och skapar på så sätt framkomlighet när
Nacka växer och bygger stad.
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