
Nytt om Nacka stad
Oktober • 2015

Nytt om Nacka stad
Har du frågor om Nacka stad?  
Skicka ett mejl till nackastad@nacka.se.  

Produktion: Nacka kommun
Tryck: DanagårdsLitho, 2016

Oktober • 2016

Nytt om Nacka stad

I DETTA NUMMER
• Öppet hus för tunnelbanan i höst
• Saltsjöbanans upphöjning
• Finnbodadagen firades 3 september

• Intervju med Anna-Maria Erlandsson
• Överdäckning och ny bussterminal
• Kvarnholmsförbindelsen öppnade i sommar

Nacka kommun vill höja upp Saltsjöbanan
på en bro längs en sträcka nära Sickla
köpkvarter, i höjd med Alphyddan och
Finntorp. Planiavägen och Simbagatan 
kan då kopplas ihop med Värmdövägen. 
På så sätt binds områdena norr och söder 
om Värmdövägen samman och ger ut
rymme för nytt stadsliv. Att man kan röra 
sig fritt mellan de olika delarna i området 
betyder oerhört mycket för att skapa en 
attraktiv stadsmiljö med nya bostäder, 
affärer och gator. Tunnelbanan byggs ut
med entréer på båda sidor om Värmdövägen. 

– Genom att höja Saltsjöbanan tar vi 
bort den barriär som tågspåret utgör och 
knyter ihop området. Samtidigt kan vi 
skapa utrymme för nytt stadsliv med  
kvartersnära butiker, restauranger och 

Saltsjöbanan höjs upp  
vid Sickla köpkvarter
Nacka kommun går vidare med planerna att höja upp Saltsjöbanan 
längs en sträcka intill Sickla köpkvarter. Förslaget har precis varit på 
samråd där Nackaborna fått tycka till. Nu sammanställs alla synpunkter.

caféer, säger Fredrik Lidberg, projektledare 
Nacka kommun.

Under det upphöjda spåret kommer det 
att byggas lokaler för till exempel butiker 
och kulturverksamhet. Bron med de nya 
lokalerna kommer att vara en del av den 
nya staden. Genom upphöjningen  
kommer gående, cyklister och trafikanter  
enkelt att kunna röra sig i den nya stads
delen.

Värmdövägen kommer längs med 
Sickla omvandlas till stadsgata med nya 
flerbostadshus och entré till Sickla tunnel
banestation.

Detta projekt görs i samarbete med 
landstingets Trafikförvaltning. Detalj
planen beräknas vara färdig under hösten 
2017 och bygget kan påbörjas under 2018.

Illustration över  
hur upphöjningen och  
platsen under kan 
komma att se ut. 

Snart dags  
för öppet hus om  
tunnelbanan
Vid nästa samrådsperiod som pågår 
november-december kommer  
stationslägen och tunnelbanans 
entréer i Nacka att presenteras.  
Du kommer också att få veta mer 
om hur bygget går till och vilka  
platser som behöver användas till 
etablering under bygg tiden. Du får 
även se var tunnelbanans tunnlar 
under mark kommer att gå. Mer 
information och datum för öppet hus 
meddelas på nyatunnelbanan.sll.se.

Välkommen önskar landstinget 
och Nacka kommun!

Läs mer på nyatunnelbanan.sll.se
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Sickla industriväg 
öppen för trafik 
Sickla industriväg är öppen för bilar 
och bussar igen efter att ha varit av-
stängd under 1,5 år. När du kommer 
från Värmdövägen behöver du inte 
längre ta en omväg för att komma till 
Sickla Köpkvarter och Järlaleden. 

Nu kör busslinje 401, 403, 469 
och 469 Sickla industriväg direkt till 
och från Värmdövägen i stället för att 
ta omvägen via Järlaleden. Bussarna 
stannar vid de två hållplatserna mitt 
på Sickla industriväg. De två hållplat-
serna närmast Smedjevägen kommer 
att vara fortsatt indragna under en 
period. 

Anledningen till att Sickla industri-
väg varit avstäng är att Trafikförvalt-
ningen bygger ut Tvärbanan till Sickla. 
Tvärbanan invigs hösten 2017 och då 
kan du åka från Sickla till Gullmars-
plan och nå tunnelbanan där. 

 
Vill du veta mer om Tvärbanan  
till Nacka hittar du information på 
sll.se.

resenärer beräknas stiga på  
varje timme i Nacka centrum  
under rusningstrafik år 2030.

Visste du att... 
Nu byggs 27 000 kvadratmeter  
kontor längs med Sicklavägen...

• Nacka kommun – stad eller kommun?
• Sickla industriväg öppen igen

Den del av Nacka kommun som ligger på 
västra Sicklaön är Nacka stad. Nacka stad 
sträcker sig från Hammarby sjöstad fram 
till och med Nacka Forum. Det är här 
som tunnelbanan får sina tre nya stationer, 
Sickla, Järla och Nacka centrum. I Nacka 
stad pågår stadsutvecklingen för fullt. 
En levande stad ska ta plats med tät och 
blandad bebyggelse, som en förlängning 
av Stockholm. Här ska du få stadens puls, 
kultur och nöjen, natur och avkoppling på 
samma plats. 

På Kvarnholmen byggs det för fullt, i 
Finnboda står nästan 900 nya lägenheter 
klara och i Sickla byggs 1000tals arbets

Nacka kommun växer så det knakar. Totalt ska 20 000 nya bostäder byggas 
och Nackas befolkning öka från dagens 99 000 till 140 000 år 2030. 

Nacka – en stad eller  
en kommun?

platser. Samtidigt pågår planeringen för 
nya bostäder i Sickla, Henriksdal, Nacka 
strand och i centrala Nacka.

Totalt ska det finnas 14 000 nya bostä
der och 10 000 nya arbetsplatser i Nacka 
stad till 2030. Det är detta som gör det 
möjligt att bygga tunnelbana till Nacka. 

Samtidigt som vi bygger stad på västra 
Sicklaön utvecklar vi våra lokala centrum 
som Orminge, Älta, Saltsjöbaden, Fisk
sätra och Ektorp. 

Gamla sommarstugeområden utvecklas 
till villaområden. 

Nacka stad är allstå en del av Nacka 
kommun.
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11 juni invigde  
vi Kvarnholmsför-
bindelsen!
Med en bro över Svindersviken och 
en tunnel genom Ryssbergen går det 
nu smidigt för Kvarnholmsborna att 
gå, cykla, åka kollektivt eller ta bilen 
över till centrala Nacka. Även för 
dem som bor i centrala Nacka får blir 
det nära till vatten, natur och kultur 
som finns på Kvarnholmen. Genom 
Kvarnholmsförbindelsen knyts två 
stadsdelar ihop vilket är ett viktigt steg 
mot en tät och blandad stad på hela 
västra Sicklaön.

När Kvarnholmsförbindelsen 
öppnade för trafik började även 
busslinje 402 att trafikera sträckan. 
Så numera kan du ta 402:an från  
Slussen via Kvarnholmen med slut-
station Nacka stadshus/Nacka Forum. 

 
Tidtabellen hittar du hos SL.  
sl.se

Hur kommer området kring Nacka 
Forum att se ut i framtiden? 
– Vi kommer att se bostadshus, parker, gång 
och cykelvägar, butiker och restauranger och 
andra platser där man kan mötas, på platser 
som idag domineras av Värmdöleden och 
dess av och påfarter. Bebyggelsen är blan
dad och stadsmässig och placerad i kvarter 
med större och mindre gator. Vi kommer 
att lättare kunna ta oss mellan Nacka strand, 
Skvaltan, Nacka Forum, Jarlaberg och andra 
delar av Nacka som idag är åtskilda av  
Värmdöledens barriär. 

Vilka är de största förändringarna? 
– I och med att tunnelbanan byggs ut så 
anläggs en station här i Nackas nya centrum 
och intill den en ny bussterminal. Vi planerar 
att bygga över en del av Värmdöleden för 
att bygga ihop staden. Längs en 300 meter 

När tunnelbanan byggs ut till Nacka kommer slutstationen att bli Nacka centrum och  
mycket kommer förstås att hända i området kring Nacka Forum. En av dem som  
planerar den spännande utvecklingen av Nackas nya centrum är Anna-Maria  
Erlandsson. Hon projektleder den del som handlar om att bygga över motorvägen  
i närheten av den blivande tunnelbanestationen, samt anlägga en ny  
bussterminal intill. 

Finnbodadagen  
firades 3 september
En gång i tiden var Finnboda varv 
ett av Sveriges största varv och här 
tillverkades ungefär 100 egna fartyg. 
Ännu fler båtar reparerades här  
under varvets storhetstid. När HSB 
för snart 20 år sedan förvärvade  
området började en ny fas för 
Finnboda varv. Nya bostäder byggdes 
och restauranger och arbetsplatser 
kom till nere vid vattnet och Sjövägen 
fick en hållplats i Finnboda hamn. 
Många av de gamla varvsbyggnaderna 
bevarades och byggdes om till kontor, 
affärer och bostäder. Under året har 
café Finnboda Slip öppnat nere vid 
hamnen. För att fira att området är 
färdigställt och att alla husen snart  
är inflyttade arrangerade HSB Finn-
boda dagen tillsammans med Nacka 
kommun, lokala aktörer och boende 
lördagen den 3 september. 

FINNBODA OCH DANVIKEN
Byggherre: HSB är byggherre.
Antal bostäder: Totalt 900 nya 
bostäder.
Restid till City: 20 minuter med 
Sjövägen till Nybrokajen.

lång överdäck
ning – rakt ovanför 
motorvägen  
– blir det istället 
park och cykel och 
gång vägar, omgivet 
av ny stadsbebyg
gelse.
 
När sätter arbe-
tet igång och när 
blir det klart? 
– Så här stora förändringar kräver förstås 
omfattande planering, och det kommer att 
dröja flera år innan man ser några föränd
ringar med blotta ögat. Under tiden kommer 
vi att bjuda in allmänheten till samråd om 
planförslagen. 

– Vi måste arbeta helt och hållet i takt 
med landstingets tunnelbaneutbyggnad.  
Det innebär att när tunnelbanan invigs så ska 
även bussterminal och överdäckning och en 
stor del av vår nya stad vara på plats. 

Promenad på motorvägen? 
Överdäckning av Värmdöleden och ny buss terminal  
– viktiga byggstenar för en levande stad. 

Läs mer på nacka.se/stad eller dela på  

# NackaStad

Du som bor på västra Sicklaön får 
Nytt om Nacka stad i brevlådan  
fyra gånger om året. Det går även  
att läsa nyhetsbrevet digitalt.  
nacka.se/stad

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 

Illustration över hur det kan 
se ut efter överdäckning 
med park, busstermnal och 
tunnelbana i nära anslutning 
till varandra. 

Illustration över hur den 
nya bussterminalen och 
överdäckningen kan se ut.

Längs en 300 meter lång över-
däckning, rakt över motorvägen,  
blir det istället park, cykel- och 
gångvägar.

När nya tunnelbanan byggs ut 
med slutstation Nacka centrum 
blir området kring Nacka Forum 
ännu viktigare som bytespunkt  
för Nackaborna. 
Området kring Nacka Forum domine-
ras idag av storskaliga trafiksystem och 
en delvis gles bebyggelse. Motorvägen 
utgör en barriär som gör det svårt att 
röra sig mellan de olika områdena. 

En överdäckning av motorvägen  
och en ny bussterminal i anslutning  
till tunnel banan kommer att få stor 
betydelse för utvecklingen av nya  

Nacka centrum och resten av Nacka 
stad. Det blir enklare att byta till och 
från tunnel banan och att nå nya bostads-
kvarter, gymnasium, parker, idrottsplat-
ser och köpcentrumet Nacka Forum.

Projektet är i uppstarten av plan-
skedet och nu bestäms projektets 
avgränsning och hur det ska organiseras 
mellan olika parter. Trafikverket, Stock-
holms läns landsting och Nacka kom-
mun samarbetar i detta projekt. Under 
2017 kommer planförslaget att gå ut på 
samråd och då finns det möjlighet att 
tycka till om projektet.

Illustration över hur 
stadsparken i centrala 
Nacka kan komma att 
se ut.

Visste du att... 
Vi behöver bygga drygt  
1 000 bostäder per år i Nacka 
stad för att nå bostadsmålen  
i tunnelbaneavtalet...


