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NACKA STRAND

Kombination av det maritima, företagar-
andan och det industriella arvet gör Nacka 
strand till en unik, trivsam plats att leva och 
verka i. Nya bostäder här ger möjlighet för 
fler att bo med närheten till vattnet. Mål-
sättningen är också att utveckla gator, torg 
och parker. Hela området växer ihop med 
Centrala Nacka med bara en kort prome-
nad till den kommande tunnelbanan.

Fler lekplatser
I takt med att Nacka strand växer planerar 
vi fler lekytor för barn. En ny lekplats är 
planerad i Västra Hällmarksparken och le-
kutrustning av något slag är också planerad 
i Strandparken vid piren, och även i den 
lilla parken strax söder om JV Svenssons 
torg. Vill du se vilka lekplatser som finns i 
närheten nu, gå gärna in på  
nacka.se/lekplatser, där finns också en 
karta med Nackas lekplatser utmärkta.

Torget vid Augustendalsvägen. Bilden är endast en vision 
och detaljer kan komma att ändras. Illustration: Sweco.

NACKA STRAND – EN UNIK PLATS ATT LEVA PÅ
Torghuset har rustats upp 
Det tidigare Tingshuset i Nacka Strand har 
fått ny fasad med ny belysning. De gamla  
lokalerna har byggts om till nya arbetsplat-
ser som hyrs ut av TAM Asset Management.

Carl Milles skulptur har fått  
ny belysning 
Skulpturen ”Gud Fader på himmelsbågen” 
av Carl Milles har fått ny belysning som inte 
bara lyser upp piren bättre utan också är 
mer hållbar.



1–2. Nya sittplatser i trappa, en ny 
park och infl yttade grannar, Norra 
branten
Trappan som går upp från strandpromena-
den upp till JV Svenssons torg färdigställdes 
i början av 2020 och har fått nya sittplatser 
i trä där du kan vila och titta på utsikten. 
Nytt gräs och blomsterplanteringar pryder 
trappans kanter och breder ut sig i en park 
nedanför trappan, där också tio ekar har 
planterats. Ekarna bidrar till att rena luft en 
och ge skydd mot vinden. De är också en 
del av ett stråk med ädellövträd mellan 
Nyckelviken och Ryssbergen som hjälper 
olika arter, som insekter, att spridas mellan 
områdena.

I de kontorshus i området som har byggts 
om till cirka 450 bostäder, har redan nya 
grannar fl yttat in.

3. Nya bostäder på Augustendals-
vägen och Fabrikörsvägen, Norra 
Nacka strand
I det här området blir det nya bostäder och 
det fi nns även planer på att bygga om gator, 
parker och torg.

Vid Augustendalsvägen byggs ett hus 
med 14 lägenheter som ska stå klara för 
infl yttning våren 2021. Nu pågår arbete 
med husets stomme. Byggaktör: Patriam, 
info@patriam.se.

För att förse bostäderna med fj ärrvärme och 
vatten läggs ledningar ner vid Augusten-
dalsvägen i vinter. Där kommer också en ny 
plats för hushållssopor att byggas. Vägen 
hålls öppen för trafi k under hela arbetet.

Vid Fabrikörsvägen har markarbeten 
påbörjats för cirka 60 nya lägenheter som 
beräknas stå klara för infl yttning i slutet av 
2022. Sprängningsarbeten har startat och 
tider för sprängning är klockan 9–15 under 
vardagar.  Under byggnationen kommer 
endast ett körfält att vara öppet på Fabri-
körsvägen. Elnätstationen vid Fabrikörs-
vägen har byggts om och smälter fi nt in i 
omgivningen. Byggaktör: Tobin Properties, 
info@tobinproperties.se.
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Illustration: Sweco

Bild från detaljplaneprogrammet 
2014, är inte ett slutligt förslagIllustration: BSK Arkitekter

Visionsbild. Illustration: Zynka VisualsVisionsbild. Illustration: DinellJohansson

NACKA STRAND FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS
Nacka strand utvecklas till en mer levande och blandad stadsdel, med nya bostäder, fl er 
arbetsplatser och plats för mer service. Nu är fl era projekt igång och här kan du se vad som har 
blivit klart på sistone, vad som är planerat framöver och hur det kan påverka dig i din vardag.

Planerad yta för lek, 
ungefärlig placering.
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Ombyggd elnätstation
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Eft er hand kommer kommunen att rusta 
upp delar av strandparken vid piren, dag-
vattendammen och bygga en ny elnäts-
station på Augustendalsvägen. Då allt fl er 
Nackabor väljer att båtpendla har SL fått 
en tätare båttrafi k. För att möta det ökade 
behovet planerar vi för att bygga en nya 
brygga. 

4. Nya bostäder och lokaler på 
Lokomobilvägen, Södra Nacka strand 
Innanför tunneln i Nacka strand, på höjden 
vid Lokomobilvägen, byggs cirka 200 bostä-
der. Under 2021 börjar husen att byggas 
och under 2022 ska de första bostäderna 
stå klara för infl yttning. Markarbeten pågår 

med sprängning av berg och schakt av berg- 
och jordmassor. Tider för sprängning är 
klockan 10, 12 och 14 under vardagar. 
Våren 2021 ska det mesta av markarbetet 
vara klart. Byggaktör: Besqab, 
info@besqab.se. 

5–6. Möjlighet att utveckla 
i framtiden Västra Nacka strand 
och Östra Nacka strand 

Här fi nns det möjlighet att bygga 
nya bostäder och lokaler för verk-
samheter i framtiden. Planen är att 
påbörja arbetet med detalj planer för 
områdena under 2021. Byggaktörer: 
Genova, SBB och Pefab Fastigheter.

Visionsbild. Illustration: Studio Superb 

NACKA STRAND FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS



MER INFORMATION 
Läs mer om utvecklingen i Nacka strand på  
nacka.se/nackastrand 

HAR DU FRÅGOR?  
Kontakta: Stadsbyggnadsservice, stadsbyggnad@nacka.se  
08-718 80 00.

KAJEN – EN MÖTESPLATS

Under sommaren och hösten har kajen i Nacka strand utvecklats till en uppskattad  
mötesplats med större utbud av mat och aktiviteter. Arrangör: PEFAB, info@pefab.com

NY VÄG KOPPLAR  
IHOP NACKA STRAND 
MED VÄG 222
Boende i Nacka strand och Jarlaberg 
kommer att få en ny in- och utfart till väg 
222, genom trafikplats Skvaltan. I början av 
2021 bygger Nacka kommun en förbindel-
seväg mellan Skönviksvägen och trafikplats 
Skvaltan som kopplar ihop Jarlaberg och 
Nacka strand med väg 222. Den nya vägen 
säkrar också en fungerande in- och utfart 
under kommande byggprojekt i området.

Under hela arbetet med att bygga vägen 
kommer Skönviksvägen att vara öppen för 
biltrafik, gående och cyklister. Vägen är klar 
i slutet av 2021 men kan börja trafikeras 
av allmänheten först när Trafikverket har 
byggt ut trafikplats Skvaltan. Läs mer på  
nacka.se/nyvagjarlaberg och trafikverket.se

VISSTE DU... 
...DET HÄR OM NACKA STRAND?

Nacka strand har vuxit fram under lång tid 
och flera epoker gör sig påminda i området. 
Från 1800-talets sommarvillor, 1900-ta-
lets industrier och 1980- och 1990-talets 
kontorsetableringar. Med det fina vattenlä-
get och närheten till Stockholms innerstad 
finns förutsättningar för fortsatt utveckling 
av Nacka strand.  

Nacka strand hette tidigare Augustendal. I 
slutet av 1800-talet köptes Nacka strand av in-
dustripionjären J.V Svensson. Han satsade på 
tillverkning av fotogenmotorer och med 500 

anställda var företaget en av Sveriges största 
arbetsplatser. Under 1920-talets lågkonjunk-
tur drabbades många av Sveriges verkstadsfö-
retag och J.V Svensson gick i konkurs. 

Runt 1980 tog Nacka kommun fram en 
ny stadsplan för området. Augustendal bytte 
namn till Nacka strand och området fick nya 
bostäder och framför allt nya kontorshus. 
Idag fortsätter utvecklingen av Nacka strand.

Nacka strand
1800-talet – stränderna börjar bebyggas med 
sommarhus.
1899 – Nacka strand köps av J.V Svensson 
som skapar 500 arbetsplatser inom verkstads-
industrin.

1920-talet – lågkonjunktur, J.V Svensson  
går i konkurs.
1980-talet –kontorshus och nya bostäder 
börjar att byggas.
1988 – Augustendal byter namn till  
Nacka strand.
2020-talet – Nacka strand utvecklas till en  
mer blandad stadsdel med bostäder,  
arbetsplatser och service.
2030 – nya tunnelbanan kommer till Nacka 
med stationen Nacka C på gångavstånd från 
Nacka strand.

Tornvillan. Fotograf Elisabeth Tegner, 
cirka 1970.

Arbetarbostäder på Tändkulevägen, dåvarande August-
endal. Fotograf Gastón Salas, 1992.

Tegelbyggnaden från 1900, dåvarande Augustendal - inhyste fabrikör 
J.V Svensons Motorfabrik AB. Fotograf Birgitta Pettersson 1984.




