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KÄNN DIG REDAN  
VARMT VÄLKOMMEN!
Det här är en övergripande etableringsinfor-
mation för den nya spännande stadsdelen 
Centrala Nacka, framtagen tillsammans med 
fastighetsägare, byggaktörer och kommunen 
för att ge vägledande information och inspira-
tion inför kommande etableringar. 
 Målet är att skapa Sveriges första naturbana 
stadsdel, en attraktiv plats med unik karaktär 
och innehåll som attraherar nya boende, 
verksamheter och besökare. En plats där 
naturens lugn möter stadens puls i Nackas 
mest centrala läge med närhet till både natur 
och butiker, restauranger, näringsliv, skolor 
och kultur. 
 En plats som bidrar till livskvalitet, 
utveckling och skapar stolthet för 
både befintliga och nya Nackabor och 
verksamheter.



SVERIGES FÖRSTA 
NATURBANA STADSDEL 
En ny stadsdel växer fram i Nackas mest centrala 
läge med närhet till både natur och stad. Här får 
det dynamiska mötet mellan naturens lugn och 
stadens puls prägla gestaltningen och innehållet i 
den nya stadsmiljön.
 Vi bygger etappvis nya kvarter, gator och torg 
med 6 000 bostäder och 7 000 arbetsplatser, en 
stadspark, caféer, restauranger, handel och hotell. 
 Här skapar vi stadskvarter där naturen får ta 
större plats med gröna och urbana mötesplatser 
och stråk samt med gångavstånd till vatten och 
uppskattade grönområden. 
 När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar 
det tolv minuter från Stockholms city till Centrala 
Nacka. 
 Bo nära, jobba och lev med naturen närvarande 
i varje steg du tar.





ETT BRA UTGÅNGSLÄGE 
I Centrala Nacka finns redan Sveriges bästa skolor, ett rikt 
föreningsliv, idrottsanläggningar, Nacka stadshus samt 
Nacka Forum med butiker, bibliotek, vård och service. Ut-
budet av handel, restauranger och service utvecklas kon-
tinuerligt i takt med den nya stadsdelen och nu finns det 
möjlighet att vara en del av den etableringen.
 I Nacka råder ett dynamiskt företagsklimat som främjar 
innovation och entreprenörskap. Nackas företagare ger i 
2021 års NKI mätning kommunen högsta betygen någon-
sin. Det visar Sveriges Kommuner och Regioners nationella 
kvalitetsmätning av kommuners myndighetsutövning och 
service mot företag. 
 En spännande utveckling pågår av hela västra Sicklaön 
med nya bostäder och verksamheter, exempelvis i Nacka 
strand och på Kvarnholmen, delar som är kopplade till 
Centrala Nacka och som förstärker områdets totala attrak-
tivitet. 
 Centrala Nacka är redan en viktig mötesplats med ut-
märkta kommunikationer. Här finns bussar, Saltsjöbanan 
och närhet till pendelbåt samt goda cykel- och parkerings-
möjligheter. När den nya tunnelbanelinjen är klar 2030 tar 
det cirka tolv minuter mellan Centrala Nacka och  
Stockholms city.



NATURBANA STADSKVARTER
Här samsas stadskvarter med parker med grön-
ska, skog och berg. Stadsgator övergår i stigar. 
Kvartersrestauranger bor granne med picknick-
platser. Det är självklart med tillgänglighet till 
både naturens lugn och stadens puls.
 I Centrala Nacka är det stort fokus på de offent-
liga rummen, där de gröna och urbana stråken 
och mötesplatserna har olika funktioner och ka-
raktär, från kantklippt till vildvuxet. Stadsparken 
är Centrala Nackas gröna hjärta och vardagsrum 
med plats för många olika behov året runt – lugn 
och umgänge, lek och rörelse, kultur och upple-
velser.

Den 30 våningar höga och innovativa byggnaden Discus markerar en-
trén till stadsparken och tunnelbanan. Stadsparken färdigställs etappvis 
från 2025 till 2028. 



INNEHÅLL I VÄRLDSKLASS
Vi utvecklar en naturban stadsdel med ett innehåll 
i världsklass som bidrar till att verksamheter och 
människor trivs, växer och utvecklas.
 Ett innehåll som stärker framtidens lärande, 
kultur och idrott, entreprenörskap och innovation 
genom den mångfald av olika verksamheter, före-
tag, service, upplevelser och möten vi vill skapa i 
Centrala Nacka.
 Ett innehåll som stärker stadslivet och bidrar till 
levande bottenvåningar med kvartersnära person-
lig service, möjlighet att lösa vardagspusslet, trä-
na, äta och umgås.
 Tillsammans med Nackabor, näringsliv och kom-
mun utvecklar vi nya och hållbara lösningar som 
krävs för att uppnå vår målbild. 



NÄRHET
12 minuter till allt du behöver: 

Vatten och natur – sjö, kust, naturreservat och parker.

Stadens attraktiva utbud – med bostäder, handel,  
verksamheter, skola, idrott, kultur och nya mötesplatser.

Möjlighet att växa och utvecklas – i skolor av toppklass, 
med ett stort utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter, ett bra 
företagsklimat och lokalt entreprenörskap.

Smidigt att resa och mötas – med tunnelbanan kommer 
det att ta tolv minuter hit från Stockholm city och det finns 
redan god tillgänglighet med buss, pendelbåt och cykel. 

Hälsa och välmående – närhet till natur och människor,  
rörelse och inspiration och ett enklare livspussel.

Helt enkelt en plats där människor och idéer trivs,  
möts och växer tillsammans!



 

MARKNADSÖVERSIKT
I Centrala Nacka kommer det att tillföras 6 000 
bostäder och 7 000 arbetsplatser de närmaste åren. 
Detta innebär en ökning av konsumtionsunderlaget 
med 995 miljoner kronor per år.

ÖKAT KONSUMTIONSUNDERLAG

RESTAURANG OCH CAFÉ + 245 MSEK
DAGLIGVAROR + 450 MSEK
SHOPPING + 300 MSEK

ÅRLIG OMSÄTTNING PER KVADRATMETER

RESTAURANG OCH CAFÉ 50 000 SEK
DAGLIGVAROR 80 000 SEK
SHOPPING 40 000 SEK

UPPTAGNINGSOMRÅDE OCH 
BEFOLKNINGSFÖRÄNDRING
I Centrala Nacka influensområde bor det idag drygt 
11 700 personer och 7 400 förvärvsarbetar i området. 
Redan idag är Centrala Nacka målpunkt för handel 
och omstigning inom lokaltrafiken. I området finns 
det också många idrottsanläggningar, skolor och 
en mässa. Totalt sett rör det sig därför mer än sju 
miljoner människor i området varje år.

BOENDE I UPPTAGNINGSOMRÅDET

2020 2034 FÖRÄNDRING

11 700 31 200 + 19 500

FÖRVÄRVSARBETANDE DAGBEFOLKNING

2020 2034 FÖRÄNDRING

7 400 14 700 + 7 000



COLLAGE

SPÄNNANDE  

KONTRASTER OCH  

VARIATION

STADSGATA OCH STIGAR,  

BUSINESS OCH BERGSKNALLAR  

FEELING OCH FÅGELSÅNG

STREET ART OCH STIGAR

AFTERWORK OCH MORGONDOPP

TECH OCH TALLAR



NÄRHET – VÄXTKRAFT  
– LIVSKVALITET 
Vår vision: Närhet och naturbant. Där naturen 
och det urbana möts på nya sätt. Och trivs 
tillsammans.

Vår målbild: Livskvalitet och växtkraft i Sveriges 
första naturbana stadskvarter med närhet till allt 
du behöver.

Fokus och ledord i utvecklingen av platsens 
naturbana stadsliv, identitet och möjligheter:

Närhet och möten – mellan människor och 
verksamheter, stad och natur, lokalt och globalt.

Kontraster och mångfald - i gestaltning och 
innehåll, för olika människor och verksamheter, i 
mötet mellan urbant och natur.

Karaktärs- och dragningskraft – en unik 
identitet och miljö som attraherar, skapar 
nyfikenhet och stolthet med utgångspunkt från 
platsens förutsättningar och det dynamiska mötet 
mellan stad och natur.

Livskvalitet och växtkraft – från livspussel 
till livsaccess, närhet till allt man behöver för en 
hållbar livsstil och utveckling.

Nytänkande och samverkan – genom nya 
hållbara lösningar, affärsmodeller och samarbeten



VÄLKOMMEN TILL NYA GATAN

HR Prisman

Brf Nya Gatan

Brf Stadsporten

Brf Elverkshuset

HR Elverkshuset
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Café/Bageri

Daglivaruhandel

Friskvård/Hår /Gym

Kontor

Restaurang

Sällanköp/Service/Blommor/Mäklare



KVARTER LOKALER OCH BOSTÄDER INFLYTT FASTIGHETSUTVECKLARE

Brf Stadsporten 1 130 kvm lokalyta  
Cirka 140 lägenheter 

Q3 2021–2022  Storstaden  

Prisman 1 450 kvm lokalyta  
Cirka 170 lägenheter 

2022  Svea Fastigheter

Brf Nya Gatan 854 kvm lokalyta  
Cirka 140 lägenheter 

2022  Botrygg

HR Elverkshuset 925 kvm lokalyta 
Cirka 100 lägenheter 

2023  Kungsvåningen

Brf Elverkshuset Cirka 600 kvm lokalyta  
Cirka 380 lägenheter 

2023–2024  OBOS

Klassicistiskt kvarter Under planering Under planering  Wallenstam

VÄLKOMMEN TILL NYA GATAN

http://www.storstadenbostad.se/projekt_stadsporten/
http://www.sveafastigheter.se/projekt/nya-gatan/
http://www.projekt.botrygg.se/brfnyagatan/
http://www.kungsvaningen.se/sv/vara-fastigheter/kvarteret-brytaren-bostad/
https://www.obos.se/hitta-bostad/sok-bostad/stockholm/nacka/elverkshuset/
https://www.nacka.se/underwebbar/centrala-nacka/bostader/


NY TIDSLINJE KOMMER



I samverkan mellan Nacka kommun, fastighetsägare, 
byggaktörer, näringsliv och Nackabor utvecklas  
Centrala Nacka till en stadsdel där det urbana stads-
livet och naturen möts på ett nytt sätt. 

Utvecklingen är ett långsiktigt projekt i flera etapper 
som kommer att kräva ödmjukhet, tålamod samt 
nära och stark samverkan med många aktörer. 

Målet är att skapa en stadsdel med unik karaktär och 
ett innehåll som attraherar nya boende, verksamheter 
och besökare. En plats som stärker Nackas näringsliv, 
kultur, idrott och skola. En plats som bidrar till livs-
kvalitet, utveckling och skapar stolthet för både 
 befintliga och nya Nackabor och verksamheter.



TA DEL AV DE MÖJLIGHETER SOM  
ERBJUDS I CENTRALA NACKA!

Vill du vara med i den spännande utvecklingen 
 av Sveriges första naturbana stadsdel? 

Välkommen att presentera dig för oss, våra  
kontaktuppgifter hittar du på centralanacka.se.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Centrala Nacka och dess samarbetspartners


