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Sammanfattning 
 

I rörelse– ett trafikprogram för Nacka behandlar Nacka kommuns trafiksystem och rapporten 

genomfördes för att belysa dagens situation för att med bakgrund mot en sådan kartläggning 

presentera förslag på åtgärder för utveckling av trafiksystemet. En övergripande trafikstrategi 

kommer att tas fram i Nacka kommun och i samband med det och inför det arbetet behövdes en 

undersökning av trafiknätets sammansättning, behovsidentifiering samt en kartläggning av brister 

och problem i trafiknätet. Trafikprogrammet har skapats med bakgrund mot dels en historisk 

belysning av trafikens utveckling i kommunen, kartläggning av dagens trafiknät samt analys av de 

olika trafikslagens situation. Jämförelser gjordes tidigt mot andra kommuners trafikplaner och 

prognoser för framtiden har samlats ihop och presenteras i rapporten. Resultatet av 

undersökningen blev ett underlag till förslag till mål för trafiksystemet som kompletterats med ur 

behov identifierade förslag till åtgärdsprogram. Förslagen till mål och till åtgärdsprogram kan 

användas för vidare arbete med uppfyllelse av kommunens mer övergripande mål och vidare med 

operativ trafikplanering i Nacka kommun. Undersökningen kan leda till arbete mot ett mer 

sammanlänkat och komplett trafiksystem för alla trafikslag och transporter. 

 

Frågor som vore intressanta att behandla i ett framtida arbete är till exempel: Vad innebär 

begreppet hållbart i realiteten och framförallt, hur kan det användas i sammanhanget ett komplett 

transportsystem? Hur ska trafikens utveckling och omfattning kunna prognostiseras och dessa 

prognoser utnyttjas så att trafiksystemen utvecklas preventivt? 

Nyckelord 

Trafikslag, Inriktningsmål, åtgärdsprogram 

 

Summary 

In motion –a traffic program for Nacka is the result of a survey of the traffic system and 

transportation situation in Nacka and suggests possible development opportunities. A new traffic 

strategy will be developed in the municipality of Nacka the coming years, which is the reason for 

this study: to map the current situation, identify strengths and weaknesses, needs and 

opportunities. This program suggests possible development opportunities and gives an historical 

overview of the transportation system, the current situation and an analysis of different 

transportation modes. A mapping of other municipalities’ traffic strategies or programs have 

been done and included into the program as well as a prognosis for the coming years in the 

municipality. The work has identified goals and contains a suggestion for an action plan. The 

suggestions can serve as a basis for further development to fulfill the set goals in the 

comprehensive plan, and also more specific in the transportation plan, to get a better interlinked 

and efficient transportation system in Nacka. 

 

Key words 

 Transportation modes, goals, action plan 
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Legend till orienteringskarta Nacka  

1 Danvikshem, äldreboende 

2 ’Gud fader på Himmelsbågen’, Carl Milles 

3 Nyckelvikens herrgård 

4 Velamsund, naturreservat 

5 Skurubron 

6 Gammal vägskylt i Saltsjö-Duvnäs 

7 Herrbadhuset i Saltsjöbaden 

8 Grand hotell Saltsjöbaden 

9 Erstaviks gård, jordbruk (omgivet av naturområdet Erstavik) 

10 Hellasgården, friluftsområde 

11 Saltsjö Järla, Lavallhallen i bakgrunden 

12 Sickla köpkvarter 

13 Saltsjöqvarn  



 
 

9 
 

I rörelse – ett 

trafikprogram för Nacka 

 

 

 

 

Operativ trafikplanering 

 

 
 

 

Strategisk trafikplanering 

 

Nacka kommuns trafikstrategi 

1 Rapportens inledning, syfte och struktur 
Rapporten handlar om Nacka kommun som är centralt beläget endast fem kilometer sydost om 

Stockholms city och med gräns mot kommunerna Stockholm, Tyresö, Värmdö och via vattnet 

även Vaxholm. Nacka är en kommun med många kvaliteter, både storstad, skärgård och några av 

Storstockholms största grönområden. Utmed Nackas kust finns flera områden för rekreation och 

friluftsliv. En utmaning inför framtiden är (liksom i resten av regionen) att bevara och värna 

natur- och kulturmiljöer och samtidigt väva samman dessa med utveckling och förtätning i ett 

hållbart stadsbyggande. I samband med att Nacka kommun under 2010 påbörjade arbetet med att 

ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2011 har bland annat kust- och grönprogram tagits 

fram, nu följer en trafikstrategi i dess spår för att lägga grunden för fortsatt arbete i kommunen. 

 

1.1 Inledning 

Rapporten och examensarbetet I rörelse – ett trafikprogram för Nacka (fortsättningsvis i den löpande 

texten förkortat till I rörelse) är skrivet för Nacka kommun och har formats och arbetats fram i 

samband med det i kommunen pågående arbetet med att ta fram en trafikstrategi för hela Nacka. 

Arbetet har skett på trafikenheten i Nacka kommun och på så vis har jag fått insyn i deras 

arbetsuppgifter och i den kommunala processen. Under arbetet har därmed trafikenhetens 

kunskap och information om trafiksystemets uppbyggnad varit en viktig utgångspunkt. Syftet 

med det övergripande dokumentet Nacka kommuns trafikstrategi är att sammanställa och visa 

det sätt på vilket kommunen fortsättningsvis avser arbeta med strategiska trafikfrågor. I rörelse är 

skrivet med avsikten att framöver kunna utgöra basen i det som ska bli Nacka kommuns 

trafikstrategi. Målsättningen har varit att så mycket som möjligt av I rörelse ska användas till den 

kommande trafikstrategin, men vissa delar av examensarbetet kommer inte att ingå i 

Trafikstrategin. Dels ska hela Trafikstrategin förankras politisk och stora delar dessutom prövas 

politiskt och dels så ingår det delar av I rörelse som är skrivna primärt för examensarbetet och 

därför inte kommer att ha någon egentlig betydelse för den slutliga produkten Trafikstrategin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Struktur för Nacka kommuns trafikstrategi och tillhörighet för examensarbetet I rörelse – 

ett trafikprogram för Nacka 

 

I figur 1 är Trafikstrategin illustrerad som en stor cylinder vari tre mindre cylindrarna ingår. Rent 
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schematiskt kan Trafikstrategin delas in i två huvuddelar, strategisk respektive operativ 

trafikplanering, som i figur 1 illustreras som jämbördiga blå cylindrar. Den gröna cylindern är 

examensarbetet I rörelse som innehåller delar som kan ingå både i den strategiska respektive 

operative trafikplaneringen. Den del av I rörelse, den gröna cylindern, som sticker upp ur den stora 

cylindern, Trafikstrategin, avser de delar som bara ska ingå i I rörelse, examensarbetet.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med examensarbetet är att utgöra en bas i det fortsatta arbetet med Nacka kommuns 

kommande trafikstrategi, genom att presentera utgångsläge för Nackas trafiksystem. I 

utgångsläget ingår hur trafiknätet är uppbyggt, vilka delar som utgör systemet (trafikslag, nättyper 

m.m.), en beskrivning av hur utvecklingen sett ut historiskt samt hur trafiknäten utvecklats fram 

till modern tid och hur det ser ut idag. Det innebär också en mer djupgående analys av 

trafiksystemet, prognoser inför framtiden, förslag till möjliga inriktnings- och effektmål för 

fortsatt arbete samt att identifiera förslag till möjliga åtgärdsprogram/riktlinjer för att uppfylla de 

framtagna målenoch för ett mer komplett transportsystem. I rörelse har skrivits som en del i 

arbetet med Nacka kommuns övergripande trafikstrategi och därför är stora delar skrivna med 

hänsyn till detta och ambitionen har hela tiden varit att så mycket som möjligt av materialet ska 

kunna komma att ingå i Trafikstrategin. 

 

1.3 Struktur, bakgrund och innehåll 

I rörelse innehåller kapitel som i princip redan nu kan sägas kommer vara med i den slutliga 

Trafikstrategin, men som kan komma att kompletteras eller redigeras, respektive kapitel som 

måste granskas av referensgrupper och genomgå en politisk bearbetning samt beslutoch slutligen 

kapitel som inte alls kommer att ingå i den för Nacka kommun övergripande trafikstrategin. 

Givetvis kommer hela den slutliga Trafikstrategin genomgå politisk bearbetning och 

referensgruppsarbete. 

1.3.1 Struktur 

De grönfärgade rutorna i figur 2, kapitel 1 och 8 är renodlade examensarbeteskapitel som bara 

ingår i I rörelse. De blå kapitlen, 2-5 är helt faktabaserade och beskriver det identifierade 

utgångsläget för trafiksystemet. Det är dessa som principiellt kommer användas som bas till 

Trafikstrategin och som ska förankras politiskt och kan komma att både kompletteras och/eller 

skrivas om. De halvfärgade kapitlen, 6 och7, beskriver de förslag som tagits fram i samband med 

arbetet med I rörelse och ska kunna användas som de är men som kommer att vidarearbetas i 

arbetet med Trafikstrategin. 

Figur 2: Struktur och innehållsflöde I rörelse – ett trafikprogram för Nacka 

1.3.2 Bakgrund 

Mobilitet är en av de största källorna till välfärd och under kommande år ligger utmaningen i att 
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hitta en balans mellan tillväxt och utveckling och att minska de negativa effekterna av transporter, 

för att uppnå än mer hållbar rörlighet. (SIKA, 2009) 

Ovanstående påstående har inspirerat till namnet på föreliggande examensarbete, I rörelse – ett 

trafikprogram för Nacka. Trafikprogrammet har sitt ursprung i det pågående arbete där jag deltar, 

med framtagandet av en trafikstrategi för Nacka kommun. Metodavsnittet, diskussionerna och 

analyserna har en litet annan vinkling dels på grund av att de ska ge en inblick i den kommunala 

arbetsgången med (i mitt tycke) fördelar och nackdelar. Den distinkta uppdelningenvar 

nödvändig för att inte som författare förhålla mig personligen till innehållet i den kommunala 

texten – Trafikstrategin – utan bara i examensarbetet. En annan skillnad mellan dokumenten 

förutom själva strukturen är att strategin kommer att vidareutvecklas och leva vidare långt efter 

avslutandet med det här trafikprogrammet. I kapitlen 2-7 kommer främst begreppet 

Trafikstrateginatt användas eftersom det är till den som materialet i huvudsak har tagits fram, det 

som även utgör basen i I rörelse- trafikprogrammet.  

1.3.3 Innehåll 

Kapitel 1 hör helt till examensarbetet I rörelse och innefattar introduktion, syfte och metod. 

 

Kapitel 2 ingår i basen till Nacka kommuns kommande trafikstrategi och introducerar själva 

begreppet trafikstrategi, beskriver vad det är samt dess roll i den kommunala planeringen. Här 

beskrivs också hur Trafikstrategin är strukturerad och uppbyggd.   

I kapitel 3 beskrivs utgångslägeför Nackas transportsystem och till det finns flertalet underkapitel: 

Nacka i regionen, Nackas trafikhistoria och Nacka idag, här ingår en beskrivning av 

trafiksystemet med dagens olika trafiknät och allmän information om kommunen, med kortfattad 

beskrivning av näringsliv, befolkning och resmönster m.m. samt även framtidsprognoser för 

befolkningstillväxt och trafikalstringar. 

Kapitel 4 innefattar såväl nationella, regionala som lokala mål för trafiksystemet och beskriver 

Nackas strategiska trafikmål.   

Kapitel 5 är en analys av trafiknäten och transportsystemet med underkapitlen; Bristerrespektive 

Möjligheter samt dess sammanställning som resulterar ien SWOT-analys. 

 

I kapitel 6, som är halvfärgat i den schematiska bilden, figur 2, beskrivs TRAST med sju 

utgångspunkter för ett hållbart transportsystem och de förslag till Trafikstrategins inriktningsmål 

med tillhörande effektmål/åtgärdspunkter som tagits fram till I rörelse– ett trafikprogram för Nacka. 

Det här kapitlet kommer att genomgå både referensgruppsarbete och politisk bearbetning 

respektive granskning. De tidigare kapitlen med utgångsläge och analys av trafiknätet har lett till 

identifiering av behov och på så vis resulterat i förslag till möjliga inriktnings- och effektmål.   

I kapitel 7 följer en uppföljning av inriktningsmålen från kapitel 6. De föreslagna 

inriktningsmålen sorteras in under det Översiktsplan 2011-mål som de främst bidrar till. Därpå 

följer en sammanfattning av vilka åtgärdsprogram behöver tas fram och förslag på vad som kan 

ingå i dem, det vill säga vad de skulle kunna innehålla. Behovet för de förslagna åtgärdsprogram 

har identifierats under arbetets gång. 
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Kapitel 8 kommer bara att ingå i examensarbetet I rörelse. I kapitlet diskuteras potentiella 

målkonflikter, inte bara beträffande de föreslagna inriktningsmålen gentemot Nackas mer 

övergripande mål, utan även de mot de nationella och regionala målen. Därefter sammanställs en 

mer generell konsekvensbeskrivning av Trafikstrategin. Slutligen sammanfattas trafikprogrammet 

i en avslutande diskussion om dess syfte och användningsområde samt kort om den kommunala 

processen och ett tidsperspektiv på Nacka kommuns trafikstrategi. 

De första tre bilagorna är främst framtagna till Trafikstrategin. Bilaga 1 är en begreppsförklaring 

som sammanställer och förtydligar de begrepp som används i dokumentet och som kan behöva 

ytterligare förklaring. Bilaga 2 tillhör även den både examensarbetet I rörelse och Trafikstrategin 

och är en sammanställning över drivmedelsslagens fördelning över alla bilar registrerade i Nacka. 

Där kan även avläsas befolkningsmängden i ålder 18- vid respektive årsskifte samt antalet bilar 

som ägs av juridisk person. Bilaga 3 tillhör kapitel 3 Utgångsläget och visar en flödeskarta över 

trafikmängderna på Sicklaön år 2007. 

Bilaga 4 är en, i tabellform, uppräkning av de trafikdokument från andra kommuner som jag har 

läst och låtit mig inspireras av till I rörelse men även lyft till diskussion i arbetsgruppen för 

Trafikstrategin. Här har jag dels, mycket kortfattat, räknat upp vad som var bra respektive mindre 

bra eller inte applicerbart på Nacka, samt vad vi primärt inspirerats av och gjort liknande. 

Bilaga 5 hör bara till I rörelse och är en beskrivning av hur workshopen gick till som resulterat i 

förslagen till inriktningsmål och trafikmål för Trafikstrategin. Där finns även inbjudan och 

powerpoint-presentation till genomförd workshop. 

En komplett källförteckning över bildkällor, litteraturkällor och övriga källor finns i slutet av 

dokumentet, före bilagorna. 

 

1.4 Metoder och tillvägagångssätt 
För att i arbetet med Trafikstrategin uppnå en bred informationsgrund att stå på har en stor del 

av arbetat lagts ned på att sammanställa data som beskriver nuläget i Nacka,det som i princip är 

sammanställt i kapitel 3. Ambitionen har varit att så mycket som möjligt av materialet ur I rörelse 

ska ingå i Trafikstrategin och att därför arbeta förutsättningslöst med att säkerställa information 

om dåtidens och dagens situation. Dagens trafiknät är utgångspunkten som lägger grunden för 

utvecklingsmöjligheter och att sammanställa information om dagsläget har gett kunskap om hur 

kommunen resonerar övergripande och hur de avser arbeta vidare. Till arbetet med en 

trafikstrategi för Nacka kommun har en arbetsgrupp satts ihop, bestående av Marianne Möller– 

trafikplaneringschef Nacka kommun, Emil Hagman – trafikplanerare Nacka kommun, samt jag 

själv. 

1.4.1 Tillvägagångssätt 

Genom att läsa andra kommuners trafikstrategier, trafikplaner och åtgärdsprogram för trafik så 

har jag fått en bild1 av vad de har medtagit med för typ av information, det vill säga tänkbar 

uppläggning och innehåll i en trafikstrategi. Dels har jag fått större insikt i skillnaden mellan de 

                                                 
1 Likt den metod som kallas Grounded theory har jag sökt information förutsättningslöst och med ’öppna 
ögon’ sonderat terrängen för vad för typ av information som kan tänkas finnas med i en trafikstrategi. 
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olika dokumenttyperna; trafikstrategier, trafikprogram och olika trafikpolicys och dels har 

diskussionen lättare kunnat lyftas till arbetsgruppen för Trafikstrategin. Diskussionerna har 

främst behandlat vad just Nackas trafikstrategi borde/skulle kunna innehålla. Tillvägagångssättet 

varit att konkretisera vad som funnits bra respektive mindre bra eller möjligt/lämpligt även för 

Nacka. Främst trafikdokument från Gävle, Haninge, Danderyd, Vallentuna och Linköping, 

Örebro och Upplands Väsby har inspirerat till möjliga upplägg, delar av innehåll och typiska 

begränsningar, det vill säga hur mycket och hur detaljerad information som bör finnas med etc. 

Här har tillexempel noterats att Linköpings trafikstrategi har en intressant resestatistik och att 

Gävles trafikstrategi har en lättförståelig och konkret målformulering. När det gett uppslag på vad 

som kan ingå i Nackas trafikstrategi skrevs en möjlig arbetsplan till I rörelse - examensarbetet med 

en preliminär innehållsbeskrivning. Den diskuterades sedan vidare i Trafikstrategins arbetsgrupp 

och då bestämdes preliminärt, vad som kunde eller inte kunde ingå i respektive dokument. En 

sammanställd tabell över vad som varit bra/mindre bra och vad vi låtit oss inspireras av från de 

andra kommunernas trafikdokument finns i Bilaga 4. 

För att skapa en bild av det långsiktiga och strategiska planarbetet i Nacka studerade jag den nu 

gällande översiktsplanen för Nacka, från 2002, respektive det arbetsmaterial som ligger till grund 

för den nya översiktsplanen för 2011, i dagsläget (september 2010) en samrådsversion, samt det i 

december 2010 framtagna kommunala Majoritetsprogrammet 2010-2014, Kommunstyrelsen, Nacka 

kommun (2010). Även flertalet rapporter där Nacka finns med, både i huvudroll och eller som 

mer eller mindre delaktig, har ingått i arbetet för att ge ett vidgat perspektiv. Bland andra har 

följande rapporter/styrdokument i olika grad fungerat som underlag för att uppnå en mer 

nyanserad bild av dagens trafiksituation: Transportinfrastruktur i ett Nackaperspektiv (Ingo, 2003), 

Idéstudie – Bättre kollektivtrafik i ostsektorn (SL, 2008) och rapporten Fakta om SL och länet 2009 (SL, 

2010). Även rapporterna Nationella Transportpolitiska mål (Näringsdepartementet, 2009), Stockholms 

läns infrastrukturplan för perioden 2010-2021 (Länsstyrelsen Stockholms län, 2010), 

Stockholmsförhandlingen(2007) och RUFS 2010 (Regionplanekontoret Stockholms län, 2010) har 

tagits med i trafikstrategin för att tydliggöra att den grundar sig på generella mål för planering på 

översiktlig nivå. Särskilt som Nacka nu går in i ett nytt skede med den nya översiktsplanen och 

framtagandet av en trafikstrategi som följer dess riktlinjer. 

1.4.2 Metoder 

 Metod för kapitel 5 Trafiknätsanalys  

Efter att ha sammanställt underkapitlen Bristerrespektive Möjligheter (kapitel 5) skrivits så har jag 

använt Analysera din ort (Boverket, 2006) och TRAST – trafik för en attraktiv stad (Sveriges 

Kommuner och Landsting, Banverket, Boverket, Vägverket, 2007) för att ta fram en metod för 

analys av trafiksystemet. I arbetsgruppen till Trafikstrategin bedömdes att en så kallad SWOT-

analyskunde vara lämplig (även om jag anser att det kan diskuteras hur resultatet av en SWOT-

analys bäst bör användas). Utifrån de två nämnda underkapitlen har jag sedan arbetat vidare med 

en sammanställningav det som framkommit generellt i arbetet med programmet, och det har 

format SWOT-analysen. På sätt och vis är därför SWOT-analysen en konkretisering av de mer 

eller mindre uppenbara brister respektive möjlighetersom löpande har kunnat konstateras i 

arbetet med att beskriva nuläget i kommunen. Informationen om nuläget i kommunen har 

inhämtats dels genom möten och i det dagliga arbetet på trafikenheten i Nacka och delsgenom att 

granska olika typer av trafikdokument från olika kommuneroch andra mer generella 

styrdokument/rapporter. Dessa rapporter har i sin tur fått bistå som inspiration och underlag till 
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upplägg och disposition. Förhoppningsvis bidrar även specifik och relevant statistik men även 

historik till en nyanserad nulägesbild av kommunens trafiknät och transportsystem. Positiva 

respektive negativa faktorer har kategoriserats och samtidigt utförligt beskrivits för att sedan 

konkretiseras i tabellform. I SWOT2 -analysen påvisas problem men olika potential , men 

samtidigt är den kanske mer ett förtydligande av identifierade problem men samtidigt påvisas 

annat som skulle kunna ses som en stor potential. 

Metod för kapitel 6 Förslag till inriktningsmål och effektmål för Nacka kommun 

Arbetsgruppen för Trafikstrategin diskuterade löpande möjliga sätt att få in fler synpunkter på 

Trafikstrategin och de inriktnings- och effektmål som bör ingå i den. För att kunna generera 

relevanta mål som ska användas i planeringen och i det dagliga arbetet med olika trafikfrågor, 

som främst rör tjänstemännen på trafikenheten, bör dessa vara med och arbeta fram 

inriktningsmålen med dess tillhörande effektmål. Vi beslutade därför i samråd med min 

handledare, Maria Håkansson på KTH, att ha en workshop. Tanken är att inom arbetet med 

Trafikstrategin, i ett senare skede ha ytterligare en eller flera workshops. Av dessa ska minst en ha 

ett något annorlunda upplägg med syftet att förankra förslagna inriktnings- och effektmål hos 

kommunalpolitikerna i Nacka kommun. En referensgruppbestående av medarbetare från andra 

enheter i den kommunala organisationen kommer även de att gå igenom delar av Trafikstrategin, 

men det blir troligen i ett senare skede. I trafikprogrammet, examensarbetet beskrivs och 

analyseras enbart den första workshopen eftersom den politiska processen tidsmässigt försvårar 

ytterligare en workshop inom tidsramen för examensarbetet (hösten 2010). Analys av upplägg 

och resultat beskrivs i bilaga 5 till I rörelse. 

Som metod till den första workshopen valde arbetsgruppenen form av gruppintervju eller 

egentligen styrd samtalsgrupp. Workshopen organiserades som en så kallad fokusgrupp där man 

för en diskussion om ett visst ämne. Detta dels beroende på att det fanns begränsad tid att tillgå 

och för att individuella intervjuer och diskussioner med medarbetarna kring målen kanske inte 

ger en tillräckligt bred vinkling eller motsatt, en för sammanhanget för djuplodad information. En 

förhoppning var också att kompetensbredden i gruppen skulle ge bättre underlag till diskussion 

och därmed leda till mer välförankrade mål för enheten att arbeta mot. 

Enligt Wibeck (2000) kan en fokusgrupp definieras som en samlad grupp som under en 

begränsad tid ska diskutera ett givet ämne. Fokusgrupper beskrivs som en lämplig 

datainsamlingsmetod för den som har begränsad tid men behov av att intervjua flera människor, 

för att uppnå en mer komplett bild av ett ämne eller en uppgift. Wibeck konstaterar att en 

fokusgrupp därför skulle kunna kallas för en typ av gruppintervju, eller ett strukturerat 

gruppsamtal. I vilken utsträckning de data som genereras av gruppsamtalet bedöms kunna vara 

användbara beror främst på hur villiga deltagarna är att dela med sig av sina åsikter och 
                                                 
2 Resultatet av SWOT- analysen som konkretiserats i tabellen har använts vidare i arbetet med I rörelse för 

att identifiera behov av nya mål och åtgärder. Det har varit väldigt användbart, främst genom att jag inför 

workshop tog fram egna förslag på inriktningsmål och effektmål baserade på resultatet från analysen. 

Genom det dagliga arbetet på trafikenheten Nacka kommun har deltagarna på workshopen en stor insyn i 

och förståelse för uppenbara problem respektive potential men för mig har analysen varit en nyckel till att 

förstå och höra de behov om nya mål som diskuterats under workshopen, en hjälp att formulera 

sammanställningen av resultatet efter workshopen. 
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erfarenheter, men även hur väl deltagarna samspelar med varandra och hur homogen gruppen är 

kan spela stor roll. Det finns både fördelar och nackdelar med en homogen samtalsgrupp, om alla 

är överens eller känner en hög grad av samförstånd ger det kanske inte tillräckligt intressanta 

diskussioner. Om medlemmarna i gruppen istället är för olika kan irrelevanta diskussioner, 

utanför det tänkta diskussionsämnet, uppstå. En viktig aspekt är dock att mer kompatibla grupper 

anses kunna utför sin uppgift, i det här fallet diskussionen kring det valda ämnet, mer effektivt på 

grund av att mindre energi går åt till att upprätthålla gruppen. (ibid) 

Att hålla en pilotintervju/testworkshop 

Enligt Halkier (2008) är en pilotintervju/test är ett bra sätt att förbereda sig inför rollen som 

moderator eller ledare för en workshop. Den kan även ge en möjlighet att i förväg pröva 

eventuella övningar, sin frågeställning eller uppläggning och ge tillfälle att diskutera eller fundera 

över vad som kan fungera eller inte. (De föregående alternativen finns att läsa om i bilaga 5). 

På grund av att diskussioner pågått i arbetsgruppen avseende metoden och uppläggning för 

workshopen beslutades att hålla en simulerad workshop inom arbetsgruppen med syftet att pröva 

den tänkta uppläggningen. Det material som alla medarbetare skulle få ta del av inför 

workshopen, gjordes då i ordning inför denna testsession och kunde prövas, för att sedan kunna 

fatta beslut om huruvida det var tillräckligt underbyggt och informativt. I diskussionerna kring 

strukturen på inriktningsmålen (se kapitel 6) hade vi beslutat att pröva en insortering av målen 

under de rubriker som i TRAST beskrivs som utgångspunkterna för ett hållbart transportsystem. 

Det ledde till flera frågor som testsessionen skulle leda fram till svar på. Till exempel: Hur skulle 

insorteringen under ’rätt’ TRAST-rubrik få styra upplägget av workshopen? Skulle en 

presentation av TRAST hållas direkt i inledningen för att sedan leda rakt till målformulering? 

Eftersom målen ska kunna sorteras in under tillhörighet till respektive ÖP-mål så borde även de 

finnas i varje medarbetares bakhuvud när diskussionerna börjar, hur skulle vi göra det? 

Tankar inför workshopen och att tänka på under en workshop 

Det är av vikt att alla får prata fritt och upplever sig kunna säga sin mening och i det ingår att ge 

medarbetarna spelrum. Försiktiga frågor kring varje rubrik kan, om det är svårt att dra igång en 

diskussion, hjälpa samtalet. Eventuellt kan en siffra för minimiantalet önskade mål som ska 

formuleras till varje rubrik (utgångspunkterna ur TRAST) och som inte ska begränsas för 

tjänstemännen, utan syftet är att generera så många mål som möjligt (av kvalitet, rimliga och 

välformulerade). Kommunalpolitikerna skulle då på sin workshop kunna diskutera och prioritera 

bland dessa förslag för att sedan formulera de mål som ska vara. (Håkansson, 2010) 

Halkier (2008) beskriver i sin bok Fokusgrupper hur det finns tydliga paralleller att dra mellan en 

moderator vid en fokusgrupp eller workshop och en intervjuare. En viktig aspekt är att deras roll 

främst bör vara en lyssnares. Diskussionen ska även täcka de relevanta ämnen som 

workshopen/projektet ska ta upp och det är moderatorns roll att se till att det sker. Att få 

deltagarna att prata med varandra och att hantera sociala aspekter av diskussionen, 

gruppdynamiken, är två viktiga uppgifter för moderatorn. Deltagarna ska få interagera som de 

brukar göra, annars finns en risk att en viktig del i dynamiken – att deltagarna kommenterar 

varandras uttalanden, vänder sig till varandra, ställer varandra frågor och diskuterar, försvinner. 

En annan viktig aspekt av fokusgruppen är en introduktion, genom att den kan ge deltagarna 

nödvändiga spelregler utan att moderatorn kontrollerar dem. Introduktionen ska förmedla 
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projektets syfte, vad som kommer att hända och hur det ska gå till. Även att belysa moderatorns 

roll som lyssnare och deltagarnas roll i diskussioner, att man är intresserad av både deras 

inställning, erfarenheter samt hur slutresultatet kommer att användas kan vara bra att ta med i 

introduktionen. Halkier konstaterar även att fokusgrupper är en bra plats för observationer och 

att moderatorn har fördelar av att ta anteckningar under hela mötet3, inte bara om innehållet i det 

gruppen diskuterar och utbyter åsikter kring utan även om stämningen, hur de olika deltagarna 

agerar, hur de förhåller sig till varandra och moderatorn i diskussionen (exempelvis om de vänder 

sig direkt till varandra eller främst till moderatorn). Detta beskrivs även kunna ge intressant 

information till en analys av resultatet. (ibid) 

Testsession/försöksworkshop 

En testsession genomfördes en vecka innan den riktiga workshopen, för att medge ändringar och 

förbättringar inför inbjudan (se bilaga 5) som i sin tur skickades ut ett par dagar innan. 

Testsessionen pågick i en dryg timme och med två deltagare, som även skulle vara med under den 

andra workshopen men som i viss mån även varit delaktiga i diskussioner kring upplägget. 

Deltagarna hade i förväg fått ta del av en inbjudan med information som även gavs de andra 

deltagarna på e-post inför den riktiga workshopen. Allt material presenterades på testsessionen så 

som det förberetts inför den riktiga workshopen och programmet gicks igenom och diskuterades 

punkt för punkt. Tillvägagångssättet för att göra ett effektivt test men samtidigt inte dämpa 

deltagarnas kreativitet inför den riktiga workshopen var att under testsessionen inte pröva själva 

uppgiften till den riktiga workshopen. Istället så diskuterades upplägget, formen på 

presentationen, vad som skulle hända och när. Även hur presentationen av målen i ÖP, 

Översiktsplan 2011– samrådsversion respektive TRAST-rubrikerna skulle läggas fram för att 

maximera diskussionen och i och med det förhoppningsvis även resultatet diskuterades på 

försöksworkshopen.  

Flera punkter i programmet justerades något både under och efter testsessionen och både 

uppgifterna och sättet på vilket de skulle presenteras diskuterades, vändes och vreds på. En 

relevant synpunkt som framkom var vikten och troligen även behovet av att förklara för 

deltagarna att de, i sin yrkesroll på Nackas trafikenhet faktiskt kan komma att arbeta efter de här 

målen och åtgärderna sedan. Det framhölls som viktigt att förmedla att ’det som kommer fram 

idag är det som faktiskt kommer att användas som underlag till Trafikstrategin’. Arbetsgruppen 

hade inför testsessionen diskuterat huruvida vi styrde diskussionen för hårt, dels med avseende på 

teorierna kring fokusgrupper (om att låta guppen prata fritt och lyssna) men även med tanke på 

att inte hämma kreativitet och nytänkande. Samtidigt, i en ostyrd diskussion kanske inte alla 

kommer till tals. Under testsessionen kom vi fram till att det nog behövdes en relativt styrd 

workshop, dels med tanke på tidsbristen men även med tanke på att graden av kreativitet ändå är 

svår att bedöma utifrån upplägget4. 

                                                 
3 Eftersom jag känner och tillhör gruppen blev jag då och då ombedd att delta i arbetet och hade därför 
svårt att föra formellt protokoll och inta rollen som neutral icke deltagande observatör. Anteckningar 
fördes dock sporadiskt.  
4 Inför testsessionen hade en PowerPoint presentation satts ihop (se bilaga 5) där jag för mig själv hade 

skrivit ned vad och hur jag skulle presentera och förklara både överordnade mål, uppgiften och 

tillvägagångssättet. Med inspiration från andra trafikstrategier, trafikprogram och andra planhandlingar 

hade jag formulerat egna förslag till möjliga inriktnings- och effektmål för att åskådliggöra hur svårt det 
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Med bakgrund mot arbetsgången som beskrivs ovan och olika tänkvärda aspekter sattes 

information om workshopen och dess syfte och tillvägagångssättet ihop redan till inbjudan. I 

arbetsgruppen beslutades att bara delar av diskussionen skulle ske i samlad grupp dels på grund 

av tidsbrist och dels för att gruppvis arbete med målen kanske kunde generera fler kreativa 

förslag. Det fanns även flera tankar bakom gruppindelningen. Varje grupp skulle helst ha minst 

en representant av både könen. Varje grupp skulle helst ha haft tillgång till samma information 

innan eller så många grupper ha så lika utgångspunkt som möjligt. En tredje aspekt i 

gruppindelningen var att personer med olika lång erfarenhet, som normalt inte arbetar med 

samma frågor (om det är möjligt), i olika ålder och med olika utbildning, skulle hamna i grupp. 

Eftersom att två av deltagarna hade tagit del av materialet till workshopen innan, genom 

testsessionen, så var ett alternativ att sätta dem i en egen grupp. Men för att istället sprida 

informationen och kunskapen så jämnt som möjligt så sattes de och min handledare här i Nacka i 

varsin grupp. Förhoppningsvis bidrog det till en mer djuplodad diskussion eftersom de här 

personerna visste vad som skulle kunna ingå i resultatet.Workshopens resultat det vill säga de 

föreslagna inriktningsmålen och effektmålen beskrivs i kapitel 6. I Bilaga 5 finns en beskrivning 

av den faktiska uppläggningen samt en sammanställning av de alternativa upplägg som 

diskuterades i arbetsgruppen.  

  

                                                                                                                                                         
kan vara att konkretisera målen till faktiska åtgärder. De egna förslagen har dessutom använts som 

underlag till att leda diskussionen under workshopen.  
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2 Introduktion till en trafikstrategi  
I följande kapitel gör jag ett försök att reda ut begreppet trafikstrategi, vad är det, vad är dess roll 

i den kommunala planeringen och hur är Nackas kommande trafikstrategi disponerad i 

förhållande till övriga strategiska dokument och program? 
 

2.1 Vad är en trafikstrategi? 

En trafikstrategi är ett dokument vari en kommun anger inriktningen på sin trafikplaneringoch 

trafikstrategin ska bygga på den samlade kunskap om trafiken och dess effekter som finns inom 

den kommunala organisationen. Enligt TRAST – trafik för en attraktiv stad (2007), ett 

planeringsverktyg utformat av Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Banverket, 

Boverket och Vägverket ska en trafikstrategi ge en samlad beskrivning av hur trafiksystemet 

ärtänkt att utvecklas och byggas ut för att gynna den aktuella kommunens utveckling. Det 

nuvarande trafiksystemetska beskrivas, dess fördelar och brister samt vilken tillgänglighet som 

kommunens utveckling kräver och hur dess behov kan tillgodoses. Även mål för de olika 

trafikslagen ska formuleras samt vilka områden som ska prioriteras och möjliga åtgärdsförslag. 

(TRAST. Sveriges kommuner och Landsting, Vägverket, Boverket, Banverket, 2007)  

Syftet med en trafikstrategi är sammanfattningsvis 

 Att utgöra en sammanhållande strategi för hur trafiken och infrastrukturen bör 

utvecklas för att bidra till ett hållbart, attraktivt samhälle utifrån de tre 

hållbarhetsaspekterna social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

 Att utgöra ett dokument som på ett enhetligt sätt samlar trafikfrågor och tydliggör dessa i 

sammanvägning med andra intressen i planeringen. 

 Ett stöd för flera kommunala processer så som översiktsplan, fördjupad översiktsplan, 

detaljplan mm. 

Trafikstrategin bör därför tydligt beskriva hur kommunen avser arbeta med trafik- och 

infrastrukturfrågor. Strategin kan vara skriven antingen så att den är gällande ett visst antal år eller 

i form av ett så kallat levande dokument, det vill säga som ska uppdateras rullande under 

kommande år. Tanken är då att löpande kunna uppdatera trafikstrategin även efter nya standarder 

och krav eller efter hand när föreslagna åtgärder vidtagits. En trafikstrategi börinte vara ett 

’skrivbordsdokument’ det vill säga att den ska fungera direkt vägledande vid t ex detaljplanering 

och tydligt ge inriktning åt program och policyarbete. Den ska hantera avvägningar mellan 

tillgänglighet, stadsbyggnadskvaliteter och andra egenskaper som behöver balanseras i 

trafiksystemet.  

Tabell 1: Schema över planeringens olika indelningar. (TRAST, 2007) 
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I likhet med en översiktsplan är en trafikstrategi ett inriktningsdokument och därför inte juridiskt 

bindande, men den är på samma vis ett politiskt dokument vars mål måste tas upp för beslut i 

kommunfullmäktige. Syftet med TRAST är att ge kommunerna stöd i att utveckla ett balanserat 

trafiksystem. Illustrerat i tabell 1 (tagen direkt från TRAST) kan planering delas in i tre kategorier 

och Trafikstrategi hör dels till kategorin Inriktningsplaneringett dokument/handlingsplan mellan 

en översiktsplan och en trafikplan.  

 

2.2 Trafikstrategins roll i kommunal planering 

Samhällsplanering kan sägas syfta till att samhället ska utvecklas, därmed avses att planera och 

bestämma vad marken ska användas till. Planering kan beskrivas som en beredskap inför 

framtiden men även som en förberedelse för handling. En planeringsåtgärd är sällan lösningen 

för alla, den kan ofta gynna vissa grupper, samtidigt som den missgynnar andra grupper, givetvis 

båda i större eller mindre utsträckning beroende på situationen. På grund av det i nästan all 

planering långa tidsperspektivet, som i sig kan ge många alternativa utvecklingar, leder inte all 

planering alltid fram till en plan. Det kanske inte heller behöver göra det utan det kan vara 

viktigare att ta fram just strategier, en beredskap där arbetet istället fokuseras på mål och resultat 

som studeras eller ramar och restriktioner för förändring. Avgörande blir istället hur robusta 

lösningarna är och hur osäkerheter hanteras. (KTH, Trafik och Logistik, 2008) 

Översiktsplanen ger en helhetsbild av förutsättningarna för och inriktningen på den planerade 

mark- och vattenanvändningen i kommunen samt hur den byggda miljön ska bevaras och 

samtidigt utvecklas. Inriktningsplanering följs av åtgärdsplanering med mer detaljerade steg som 

trafikplaner, åtgärdsprogram. Trafikplaner kan omfatta alla trafikslag eller bara ett och anger hur 

trafiksystemet ska vara uppbyggt och vad som krävs för att uppnå det. De bör resultera i ett 

åtgärdsprogram eller presentera en lista med prioriterade åtgärder som ska genomföras i linje med 

de intentioner som formuleras i trafikstrategin. Därefter kommer genomförandeplanering där de 

prioriterade åtgärderna ska verkställas i och med konkreta projekt. (TRAST. Sveriges kommuner 

och Landsting, Boverket, Banverket, Vägverket, 2007)  

 

2.3 Nackas trafikstrategi  

Trafikstrategin för Nacka kommun är disponerad utifrån de övergripande kommunala mål som 

den ska följa och arbeta mot att uppnå. I Nackas fall tas Trafikstrategin fram något förskjutet, 

efter arbetet med den nya Översiktsplan 2011. Nackas Trafikstrategi är därför tänkt att understödja 

de generella mål och riktlinjer som har satts upp för Översiktsplan 2011 och sedan formulera mer 

konkreta inriktningsmål och med indikatorer/effektmål för att följa upp dessa. De riktlinjer som 

föreslås i Översiktsplan2011 - samrådsversion är i samklang med den pågående Trafikstrategins 

intentioner.I översiktsplanen har målområden/utmaningar definierats och till dem hörande mål 

formulerats. Dessa mål tillhöranderespektive identifierad utmaning är tänkta att delvis styra de 

inriktningsmål som slutligen kommer formuleras för Trafikstrategin. Till Trafikstrategins 

inriktningsmål ska effektmål/åtgärdspunkter formuleras som om möjligt ska verka 

måluppfyllande i alla led, även upp mot de mer övergripande målen i översiktsplanen. I arbetet 

med I rörelse har förslag till dessa inriktnings- och effektmål arbetats fram men den strategiska 

trafikplaneringen måste bearbetas politiskt och i referensgrupper till Trafikstrategin. 
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Nackas trafikstrategi har fått ett preliminärt upplägg av en kombinerad trafikstrategi och 

trafikplan vari ett identifierande av olika åtgärdsprogram för tydlig vägledning till detaljplanering 

förmodligen kommer inkluderats.Upplägget av Nackas trafikstrategi, illustrerat i kapitel 1; figur 1 

skulle kunna beskrivas som indelad i två delar, strategisk trafikplanering och operativ 

trafikplanering. Den strategiska delen är det som normalt ingår i en trafikstrategi som till exempel 

generell planeringsinriktning, trafiknätsanalys och långsiktiga perspektiv med till exempel 

eventuella markreservat. Den operativa delen skulle kunna ges mer karaktär av en trafikplan med 

konkreta åtgärdsprogram och riktlinjer för detaljplanering till exempel genom parkeringstal, 

standarder mm. Upplägget är inte helt fastställt och det är möjligt att den strategiska delen 

kommer överväga den operativa delen som i sin tur skulle kunna formuleras i ett senare skede 

och/eller mer områdesspecifikt. 

Tabell 2: Upplägg och struktur av Nackas trafikstrategi.(Omarbetad tabell ursprungligen ur 

TRAST, 2007) 

2.3.1 Trafikstrategins syfte 

Syftet med Nacka kommuns trafikstrategi är att sammanställa och visa det sätt på vilket 

kommunen fortsättningsvis avser arbeta med strategiska trafikfrågor.Strategin ska visa samband 

mellan trafiksystemet och de övergripande planeringsmål som Nacka kommun har och avsikten 

är att den ska ge tydlig vägledning och inriktning för kommande policys, åtgärdsprogram och 

planer. Framförallt ska Trafikstrategin ta ett samlat grepp inom trafikområdet och styra arbetet 

mot att uppfylla kommunens mål, formulerade i ÖP. Trafikstrategin kommer att ha ett relativt 

långt tidsperspektiv med utblick mot 2030 och därefter, men ska samtidigt kunna uppdateras 

rullande så att nya åtgärdspunkter tas fram när ett befintligt behov har åtgärdats och slutförts. 

Det vill säga när en avsedd nivå uppnås sätts nya önskade effektmål och åtgärdsnivåer, för att 

kontinuerligt driva arbetet framåt. Nyckelfrågor som Nacka kommuns trafikstrategi ska besvara 

är vilka möjligheter respektive brister och problem som finns och kan tillvaratas eller behöver 

åtgärdas i trafiksystemet idag. Samtidigt ska Trafikstrategin ta hänsyn till nya behov och 

utmaningar som trafiksystemet kan komma att stå inför de kommande tjugo åren. 

2.3.2 Trafikstrategins innehåll 

Trafikstrategin beskriver först en trafikstrategis roll i kommunal planering. Därefter ges en 

sammanställd information om Nacka Kommun i Stockholmsregionen, om dåtidens 

trafiksituation, dagens trafiksituation och även framtidens trafiksituation genom en beskrivning 
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av framtidsprognoser både för befolkning och för trafik.Trafikstrategin måste även behandla 

strategiska trafikfrågor med övergripande strategiska trafikmål. Sedan kommer även de 

inriktnings- och effektmål som fastställts för Trafikstrategin att beskrivas, förhoppningsvis med 

mätbara effektmål eller indikatorer. Slutligen ska strategin även presentera de olika 

åtgärdsprogram som behövs och vad som kan ingå i ett sådant samt även mer konkreta riktlinjer 

för vägledning vid detaljplanering. 

Figur 35 beskriver hur de olika regionala och lokala dokumenten styr och har varit vägledande i 

arbetet med att ta fram en trafikstrategi för Nacka kommun och som figuren visar är tanken att I 

rörelse kommer vara en del av den kommande Trafikstrategin liksom kompletteringar kring 

strategisk och operativ planering. Stockholmsförhandlingen finns beskriven i kap 3.1 Nacka i regionen 

på grund av att den beskriver och tidsätter konkreta utbyggnader som kan relateras till Nackas 

plats i regionen. I kapitel 4: ”Övergripande mål – Nationella, regionala och lokala” ingår 

Nationella transportpolitiska mål, Länsplanen och RUFS tillsammans med för Nacka 

Majoritetsprogrammet 2010-2014 och Översiktsplan 2011. Trafikstrategin består av strategisk 

trafikplanering och operativ trafikplanering och I rörelse utgör en länk mellan de två såtillvida att 

den tar upp delar som skulle kunna komma att ingå i respektive del av Trafikstrategin samt 

genom att även visa på samband, presentera utgångsläget och förutsättningarna för de andra två. 

 

Figur 3. Hierarki och strukturell ordning av de regionala och lokala styrdokumenten 

                                                 
5 Bilden är schematisk och visar därför inte hur de olika dokumenten styr varandra innehållsmässigt eller 
storleksordningen på dess betydelse utan snarare dess ordning hierarkiskt och den generella beslutsgången.  



 
 

23 
 

3 Utgångsläge för Nackas trafiksystem 

 

3.1 Nacka över tid 

Det här underkapitlet beskriver Nacka kommun och ger allmänna kommunfakta både från nutid 

och historiskt, befolkningstal, bostadsbyggande, de kommundelarnas bostadsområden och dess 

karaktär. 

3.1.1 Dagens Nacka 

 Nacka är 96 km2 till ytan och har en befolkningstäthet på 897 inv/km2. Av de drygt 88 000 

invånarna förvärvsarbetade nära 66 500, år 2008. Under 2009 hade Nackanäst störst 

befolkningstillväxt i länet och den tredje största totalt i Sverige. En orsak till den stora 

befolkningsökningen bedöms vara det expansiva bostadsbyggandet under hela 2000-talet. (Nacka 

statistik, 2010)  

Nacka är inte längre en industriort. Flest företag i Nacka finns inom branscherna juridik, 

ekonomi, vetenskap, teknik och handel och år 2009 fanns nästan 9 000 aktiva företag och de 

hade ökat med nära 300 under året. År 2008 hade drygt 31 500 förvärvsarbetande sin arbetsplats i 

Nacka, och av dessa arbetstillfällen fanns nära 19 400 på Sicklaön och 6 700 i Saltsjö-Boo. 

(Ampak, 2008) 

Stora delar av Sicklaön präglas idag av lite tätare bebyggelse med flerfamiljshus i områden från 

sent 1930-tal och fram till tidigt 1960-tal men här ligger även det som från början varit 

sommarstugeområden i bland annat Ektorp och Skuru. På Sicklaön ligger även villaområdena 

Storängen och Lillängen med sekelskiftesvillor (1900-talet) och områdena präglas av en äldre 

karaktär. Boo började bebyggas med sommarstugor kring början av 1800-talet och har länge varit 

mestadels sommarstugebebyggelse även om en successiv förtätning och ombyggnation till 

permanenta bostäder har pågått i flera årtionden. Orminge är bebyggt med både 

flerfamiljshusområden, villa- och radhusområden, med en bakgrund av förre detta gårdar, torp 

och fritidshusbebyggelse. Saltsjöbaden anlades år 1890 som badort och är till största del ett 

villasamhälle av sekelskifteskaraktär. På många ställen har dock området förtätats och i 

Saltsjöbaden idag finns en del radhusområden och även flerfamiljshus. Stensöområdet i Älta och 

västra Orminge byggdes under 1960-talet och räknas till miljonprogrammet. Övriga delar av Älta 

är till större del radhus- och villaområden. Fisksätra består av ett slutet område med flerfamiljshus 

med omkringliggande småhus- och radhusområden och byggdes under 1970-talet. (Nacka, 2010) 

 

I flera kommuner i länet (inklusive Nacka) omvandlas stora fritidshusområden till 

permanentboende vilket tillsammans med den successiva förtätning som sker i hela 

Stockholmsregionen har en del i befolkningstillväxten. Nacka har förtätats successivt egentligen 

ända sedan tidigt 1800-tal mer om det i kapitel 3, men i tabell 3 visas antalet nyproducerade 

lägenheter i småhus och flerfamiljshus sedan 1970 och fram till 2008. Regionplanekontoret i 

Stockholms län har sammanställt statistik varifrån kan utläsas att Nacka år 2008 hade den fjärde 

största antalet nyproducerade lägenheter, större hade bara Stockholm, Huddinge och Södertälje. 

År 2008 hade Nacka kommun även den i länet tredje största inflyttningen till permanentade 

fritidshus. (Regionplanekontoret, 2010) 
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Tabell 3: Nyproducerade Lägenheter i Nacka samt några jämförelsekommuner i Stockholms län 

1970-2008 

Kommun År 1970 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2007 2008 
Huddinge Småhus  8223 10936 12832 13568 14379 15325 16003 16200 16352 
  Övriga 

hus 
10596 16781 17834 18296 19571 204559 21358 21770 21961 

  Totalt 18819 27717 30666 31864 33950 35784 37361 37970 38313 
Nacka Småhus 6644 9351 10672 11234 12035 12549 13450 13666 13730 
  Övriga 

hus 
10547 14486 15162 16557 17957 18124 20330 21385 21490 

  Totalt 17191 23837 25834 27791 29992 30673 33780 35051 35220 
Solna Småhus 645 575 712 838 846 846 895 895 895 
  Övriga 

hus 
22720 25838 26426 27396 28774 29858 32751 33749 34297 

  Totalt 23365 26413 27138 28234 29620 30704 33646 34644 35192 
Stockholm Småhus 34023 40829 41396 42062 42528 43081 43606 43818 44130 
  Övriga 

hus 
316848 326360 335628 344576 353972 361677 375078 384345 389798 

  Totalt 350871 367189 377078 386638 396500 404758 418684 428163 433928 
(Utdrag ur årsstatistik 2008-2010:Bostäder och Bostadsbyggande. Regionplanekontoret Stockholms läns 

landsting, 2010) 

3.1.2  Historiska grundfakta om Nacka 

Nacka har troligen fått sitt namn av det järnbruk som anlades av Gustav Vasa intill ett berg kallat 

Nacken, bruket låg vid Nacka ström i dalgången från Järlasjön upp mot nuvarande 

Dammtorpssjön. Från början avsåg namnet också bara ett litet område kring Nacka ström, söder 

om Järla sjö och väster om det vattendrag i dalgången som kallades Nackaån. (ÖP 2011 del 2. 

Nacka kommun, 2010)  

I slutet av 18oo-talet slogs tre församlingar ihop till en, Nacka församling. Då påbörjades 

byggandet av Nacka kyrka, mellan Järla och Sickla gårds ägor och Nacka kom att beteckna ett 

större område än beskrivet ovan. Nackas tätortsbildning fick sin egentliga början på 1870-talet 

när många fabriker flyttade ut från Stockholm men den verkliga expansionen tog fart när 

Saltsjöbanans färdigställdes av Knut Wallenbergför att försörja det nya samhället och badorten 

Saltsjöbaden. I Saltsjöbaden anlades ett exklusivt villasamhälle (en så kallad patricierförstad) där 

flera av fabrikernas direktörer bosatte sig. På andra håll växte först blandade kåksamhällen fram 

men snart organiserades dessa till mer välordnade fabrikssamhällen, de största fanns vid Sickla 

och Saltsjö Järla. Bebyggelsen har fortsatt kännetecknas av både villaområden, arbetarbostäder 

och industrisamhällen och under senare tid även byggande av flerfamiljshus. Pendlingen till 

Stockholm har ända sedan Nackas tidiga dagar varit betydande och i mycket har Nacka delvis 

växt samman med Stockholm. (Nilsson, 2008 ) 

Näringslivet i kommunen hade länge en industriell prägel, där Atlas Copco hörde till de mest 

betydande fabrikerna. I samband med tillkomsten av Saltsjöbanan köpte och upplät banans 

skapare Knut Wallenberg gårdarna Järlas och Sicklas mark åt företagen AB de Lavals Ångturbin 

(1896) och AB Diesels motorfabrik (1898). Under 1890-talet byggdes även kvarnindustrierna 

Saltsjöqvarn och kvarnen Tre Kronor. Industrier har dock funnits betydligt längre än så i Nacka. 

I Duvnäs fanns redan under medeltiden ett tegelbruk, som på 1460-talet levererade tegel till 

Stockholms stadsmur. Under 1500-talet anlades en träkolningsplats för Nacka bruk och år 1756 
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lät en skotsk industriman uppföra en nålfabrik och en låssmidesfabrik. (Lundström &Rönnquist 

Germanis, 1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Atlas Copco monteringshall 1920. (Nacka genom tiderna, 2010) 

Bild 2: AB DeLaval ångturbins verkstadsavdelning1890-talet. (Nacka genom tiderna, 2010) 

 

 

3.2 Nacka i regionen 

Att Nacka gränsar till Stockholms city är en bidragande faktor till dess utvecklingspotential men 

det innebär även att Nacka är beroende av Stockholms utveckling och hur regionen samordnar 

planering av till exempel kollektivtrafik och större utvecklingsprojekt.  

 
Bild 3: Nackas inlopp, 2005. (Nacka kommuns bildbank, 2010) 

Nacka är med sina drygt 88000 invånare en av Stockholms läns folkrikaste kommuner, den tredje 

största kommunen i länet. Under 2009 hade Nackanäst störst befolkningstillväxt i länet och den 

tredje största totalt i Sverige. Nacka kan delas in i mindre delar; Sicklaön, Boo, Orminge, 

Fisksätra, Saltsjöbaden och Älta, som alla har sin respektive karaktär och historia. Forum Nacka 

är det som anses vara det gemensamma centrumet för hela kommunen och på så sätt 

kommunens kärnpunkt. Både Björknäs, Orminge, Saltsjöbaden, Sickla och Älta har egna lokala 

centrum av olika storlekoch med olika underlag. 

Nacka arbetar särskilt aktivt med valfrihet och mångfald av pedagogik, verksamheter och aktörer 

och samarbetar med flera stora lärosäten i regionen för att på flera sätt bidra till att säkra hög 

utbildningskvalitet. För regionen som helhet innebär det att Nacka erbjuder ett innerstadsnära 
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läge, god och nära tillgång till grönområden och vatten, vackra kulturhistoriska byggnader och 

platser som Saltsjöqvarn, Dieselverkstaden och Laval-hallen i Saltsjö Järla. I Nacka finns även 

god tillgång till service, verksamheter och handel, särskilt i Nacka Forum och Sickla köpkvarter 

som redan idag är målpunkter för hela regionen.  

De geografiska förutsättningarna innebär att även Värmdös tillväxt och befolkningsökning måste 

ligga till grund för Nackas trafiksystems fortsatta utveckling. Till formen är Nacka är koniskt och 

det innebär att i stort sett all trafik, till och från Nacka och även Värmdö måste passera konens 

topp: antingen genom Södra Länken eller över Danviksbron. Ett alternativ är Ältavägen som går 

söderut från Sickla köpkvarter och vidare in i Tyresö kommun och den enda övriga passagen är 

via bilfärjor till Vaxholm, och större delen av resorna Värmdö kommuns invånare gör går därför 

genom Nacka. På många sätt är Nacka en bostadskommun, pendlingen till Stockholm är 

omfattande och en stor del av Nackas invånare arbetar i andra kommuner och fler pendlar ut än 

inom eller in till kommunen.  

Av Nackas 17 417 inpendlare från Stockholms län kommer nära 8 400 personer från Stockholms 

stad och 2 200 från Värmdö, därefter kommer ca 900 personer från Huddinge respektive 800 

från Haninge och 700 från Tyresö. Resterande inpendlare kommer från övriga kommuner i 

Stockholms län. Av Nackas 29 785 utpendlare reser 21 627 till Stockholms stad, 2 030 till Solna, 

nära 900 till Värmdö, 800 till Huddinge samt omkring 400 till Tyresö respektive Haninge. 

Resterande utpendlare fördelar sig på övriga kommuner i länet. (Regionplanekontoret, 2010) 

Tabell 4: In- och utpendling Nacka kommun 2006-2008 

Pendling Årtal 2006 2007 2008 
Utpendling  28056 29433 29785 
Inpendling  16151 17417 18205 
inom Nacka 13005 ingen uppg 13276 

(Utdrag ur Årsstatistik 2008-2010: Arbetsmarknad och näringsliv. Regionplanekontoret, Stockholms läns 

landsting, 2010) 

3.2.1 Stockholmsförhandlingen 

Vintern 2006/2007 gav regeringen i uppdrag till förhandlingsman för Stockholms infrastruktur 

att ta fram en bred politisk överenskommelse beträffande infrastrukturinvesteringar i 

Stockholmsregionen. Uppdraget bestod i att genomföra en förhandling om Stockholms läns 

infrastruktur med syftet att ta fram en samlad trafiklösning. Den så kallade Stockholmsförhandlingen - 

Trafiklösning för Stockholmsregionen till 2020 med utblick mot 2030presenterade en prioritering av de 

kommande decenniernas infrastruktursatsningar i regionen. Medverkande i 

förhandlingsdelegationen var representanter från Stockholms läns Landsting, Stockholms stad, 

länets kommuner samt förhandlingsmannen som statens representant. De viktigaste 

infrastruktursatsningarna konstaterades vara Citybanan, Förbifart Stockholm och övriga 

kollektivtrafiksatsningar. Stockholmsförhandlingen är ett underlag till den statliga 

infrastrukturplaneringen, där dock flera objekt har en förskjuten tidplan.  

Stockholmsförhandlingen berör och påverkar Nacka både indirekt och direkt genom sin prioritering 

och redogör ett tidsperspektiv för olika satsningar. Delarna Prioritering med systemsyn, 

Genomförandeprogram för perioden 2008-2012, Inriktning för perioden 2013-2019 och Utblick 

för perioden efter 2019, beskriver dels tidsperspektiv och dels 2007 års beräknade kostnad för 
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alla olika satsningar. I kapitlet Prioritering med systemsyn poängteras vikten av en vidgad och 

sammanhållen region med ny kapacitet över Saltsjö- Mälarsnittet vari bland andra tunnelbana till 

Nacka (till 2025), Förbifart Stockholm och Ny Skurubro ingår. Där lyfts även god trafikstruktur i 

regioncentrum med bättre kollektivtrafik och förbindelser runt staden som en viktig punkt och 

att behovet av förbättrad kollektivtrafik mellan de radiella transportsystemen och av effektiv 

trafik till nya stadsområden är starkt. I det här stycket beskrivs flertalet åtgärder som påverkar 

Nacka specifikt, som till exempel att före perioden 2015 ska prioriteras att tvärspårväg Ost 

förlängas in till Slussen, där en ny bussterminal också ska påbörjas före år 2015 och att 

Saltsjöbanan ombyggs. I Genomförandeprogrammet för 2008-2012 ingår för Nacka bara 

Tvärspårväg Ost/Saltsjöbanan med en planerad byggstart år 2010 men i Inriktningen för 2013-

2019 finns bland annat bussterminal Slussen och ny Skurubro. I Utblick för perioden efter 2019 

finns bidrag till tunnelbana till Nacka och Östlig förbindelse med som projekt men med tillägget 

att Östlig förbindelse inte ingår i överenskommelsen. I Stockholmsförhandlingen har även 

gemensamma miljöåtaganden specificerats där regionens kommuner bland annat ska planera och 

bygga i goda kollektivtrafiklägen, något som tagits fasta på i de övergripande målen för Nacka 

kommun. (Stockholmsförhandlingen, Förhandlingsman som statens representant, Stockholms läns 

landsting, Stockholmsstad, Länets kommuner, 2007) 

 

3.3 Trafikens utveckling  

I det här kapitletbeskrivsde olika trafikslagenoch dess utveckling samt på vilket sätt som de har 

påverkat Nackas utveckling och utbyggnad. 

3.3.1 Båttrafiken 

Nacka finns med tidigt i historieböckerna eftersom den viktigaste färdvägen in till orter i 

Mälarregionen i många århundraden var en farled rakt igenom nuvarande Nacka. Farleden gick 

genom Stubbsundet, söder om Sicklaön, genom Baggenstäket, Duvnäsviken och Järlasjön till 

Hammarby sjö. Den var en säker passage genom en förkastningssänka utan farliga grynnor och 

den blev än viktigare på grund av att den även utgjorde gränslinje mellan de boende i olika 

socknar och områden. Längs med farledens stränder växte handelsplatser och krogar fram och 

lotsar, skeppare och roddare verkade och bodde där. Under medeltiden gjorde landhöjningen att 

den gamla farleden inte kunde användas annat än vintertid om isen låg. Leden kallades då 

Vintervägen och användes som en sådan ända fram till tidigt 1900-tal. Skepp och så småningom 

även mindre båtar fick istället åka en omväg genom Skurusundet. Historiker vet bestämt att det 

från slutet av 1700-talet (men förmodligen redan tidigare) fram till 1830 fanns båt- och 

färjeförbindelse över Skurusundet mellan Sicklaön och Boo/Värmdölandet. Denna ersattes 

därefter av en flottbro och båtpassage möjliggjordes genom att ett eller flera partier av bron hade 

klaffar som kunde fällas upp eller dras åt sidan. Även i andra änden, vid Danvikskanalen var 

Sicklaön färjeförbunden med fastlandet men den färjan ersattes redan i slutet av 1700-talet med 

en träbro. (Munthe, 1971)På 1830-talet startade Gustavsbergs porslinsfabrik ångbåtstrafik för att 

förenkla den egna verksamheten, en hjulångare som gick till och från Stockholm. Den utgjorde 

snart den viktigaste och mest moderna ångbåtstrafiken i skärgården och de utökade då till en hel 

flotta med båtar som gick till flera olika bryggor med varor och passagerare. Även många andra 

fabriker hade egna båtar, både för sina egna godstransporter men även för att arbetarna skulle 
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komma till och från Stockholm till fabriken morgon och kväll.(Alexandersson, 1973) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Flottbron över Skurusundet, fotograf okänd. (Nacka genom tiderna, 2010) 

Bild 5: Ångfartyget Gustavsberg IV vid klintens brygga. Vykort från omkring 1916-1917 (Nacka genom 

tiderna, 2010) 

 

3.3.2 Broarna 

I mitten av 1800-talet gjorde omfattningen av bebyggelsen på öarna och antalet landburna 

transporter att trafiknäten på land började utvecklas.   

1831 byggdes som tidigare nämnts, den första flottbron i Skurusundet, den ersattes 1875 då den 

tidigare bron förfallit. Flottbron var emellertid inte helt problemfri och blev snabbt omodern och 

otillräcklig. Klaffen över bron – som öppnades vid båtpassager, kunde vid dåligt väder vara både 

svår och framförallt tidsödande att manövrera. Flottbron var belägen några hundra meter norr 

om den nuvarande bron och hade sitt brofäste invid Gamla Brovägen. Högbron (dagens Södra 

bro) ritades av Lars Israel Wahlman och började byggas i maj 1914. Byggnadstiden var bara ett 

och ett halvt år och när den invigdes 1915, var den en av Europas mest 

avanceradebetongkonstruktioner. Bron är 280 meter lång, 32 meter hög och spännvidden mellan 

bågarna är 72 meter. Trots att bron när den byggdes var bredare än landsvägen blev den snabbt 

alldeles för smal för den växande trafikmängden och dubblerades 1957 med en bro till, den norra 

bron, till dagens fyra körfält, två i vardera riktningen.(Munthe, 1971) 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Skurubro 1954. (Östling, C O. Boo hembygdsförening) 

Bild 7: Skurubro efter dubblering 1957. (Östling, C O. Boo hembygdsförening) 

3.3.3 Saltsjöbanan 

1891 påbörjades byggandet av Saltsjöbanan som stod klar efter ett och ett halvt år och invigdes 

den 1 juli 1893. Järnvägen elektrifierades 1912. Till en början låg slutstationen vid Tegelviken 
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men den flyttades snart till Stadsgården i Stockholm (varifrån det mellan 1893 och 1936 gick 

färjor till Karl XII:s torg), dagens Slussen blev slutstation först år 1936. Idag drivs Saltsjöbanan av 

Storstockholms Lokaltrafik sedan banan år 1969 köptes av Stockholms läns landsting.(Bökman, 

1972) 

Bild 8: Saltsjöbanan, Duvnäs station 1897. Fotograf okänd.(Nacka genom tiderna, 2010) 

Bild 9: Igelboda station 1976.(Järnvägshistoriskt forum, 2010) 

3.3.4 Busstrafiken 

1920 startade en privat firma, Blom & Larsson, ett bussbolag med reguljärtrafik mellan Skuru-

Ektorp- Stockholm, där sluthållplatsen i Stockholm var Danvikstull. Linjen trafikerades med bara 

en buss som tog 18 passagerare och som hade lasträcke för passagerarnas bagage på taket. 

Verkstad och garage låg från början i Ektorp. Bara fem år senare kunde firman förvärva mark i 

Björknäs och anlade där både bussgarage och verkstad och i samband med det utvidgade man 

trafiken till andra sidan Skurubron och döpte om sig till Trafikbolaget Stockholm-Björknäs. 1929 

hade man utökat företaget och hade hela 22 bussar i trafik för att år 1954 ha kommit upp i 118 

bussar med utökad trafik och garageplan i Björknäs. 1968 togs busstrafiken över av Stockholms 

läns landsting (SL). (Andersson, 1975) 

 
Bild 10. Busstrafik över Skurubron 1923. Fotograf okänd, publicerad (Andersson, 1975) 

3.3.5 Biltrafiken och vägarna 

Vägen till Värmdön - Värmdövägen, gick från den gamla träbron över Danviksån i ungefär 

samma sträckning som idag. Vägen var länge både backig och krokig och bara 3- 4 m bred. Efter 

första Världskriget breddades vägen till 8 m, stenlades och rätades ut och förbättrades på så sätt 

avsevärt. Den breddades än mer på 1930-talet och blev då 12-15m bred. (Jenvald, 1971)  
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Efter andra världskriget ledde den ekonomiska utvecklingen till att fler familjer hade råd att köpa 

en privat bil. Det ledde i sin tur till minskad reguljär trafik med ångbåtar och på järnvägar, även 

godstransporter lades i allt större omfattning över på bilar. För att få plats med alla fordon 

tvingades samhället bygga bredare vägar. Många Stockholmare skaffade sig sommarnöje ute på 

Värmdö och skulle då färdas genom Nacka, något som ledde till timslånga bilköer på 

Värmdövägen under helgerna. Det var inte ovanligt att det på 1950-, 1960-talet kunde ta tre 

timmar att köa sig igenom Nacka. (Milles, 1984) 

1942 förordade Länsstyrelsen att en arbetsplan skulle upprättas för Värmdöleden. Av flera olika 

anledningar dröjde detta, bland annat på grund av problem med teknik, ekonomi, juridik och 

miljö men framförallt uppstod stora problem eftersom leden skulle dras genom redan bebyggda 

områden. Värmdöleden kom även att innehålla flertalet viadukt - och brokonstruktioner, tekniskt 

avancerade och genom känsliga områden och detta sammantaget gjorde att planarbetet ut på 

tiden. Järlaleden blev istället byggd först, den stod klar redan 1962. Den kom till för att öka 

framkomligheten på Sicklaön i väntan på Värmdöleden och kan därför betraktas som en 

arbetsväg till det då kommande Värmdöledsbygget. (Nyhammar, 1987) 

Värmdöleden förklarades som en helstatlig väg 1963 vilket underlättade den ekonomiska 

situationen för kommunen. Arbetet påbörjades 1965 och delen Vikdalsplan-Skurubron 

öppnadesför trafik i december 1968. Hela sträckningen, från Lugnet vid Henriksdal till 

Lagnövägen vid kommungränsen mot Värmdö öppnades 1978. (Lidman & Persson, 1976)  

Behovet av en ny Saltsjöbadsväg utreddes redan tidigare men togs upp i en fördelningsplan först 

år 1961/65. Orsak till det var den planerade bebyggelsen i Fisksätra, den gamla vägen bedömdes 

inte kunna klara den ökade trafikmängden.Vägmyndigheten beslutade att den nya vägen skulle 

projekteras som motorväg fram till Fisksätra och sedan övergå i en enklare väg. (Gestblom, 

1963). Saltsjöbadsleden började byggas 1968 och öppnadesför trafik år 1971. (Lidman och 

Persson, 1976) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Landsvägen vid Kilsviken 1920. (Fotograf okänd, Nacka genom tiderna, 2010) 

Bild 12: Värmdövägen vid Sickla 1960-talet.(Fotograf okänd, Nacka genom tiderna, 2010) 
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3.4 Resande och dagens trafiksystem 

Resandet har utvecklats mycket och i det här kapitlet beskrivs dagens resmönster och den nutida 

transportutvecklingen i Nacka, emissioner och miljöpåverkan samt de olika trafikslagens trafiknät 

och trafiksystemets uppbyggnad. 

3.4.1 Resmönster och transportutveckling 

Både bostadsutvecklingen och nyetablering/ inflyttning av verksamheter(främst handel med 

många godstransporter) står för en trafikalstring både genom person- och varutransporter och 

utvecklingstakten påverkar transportsystemet i hög grad.  

Södra länken avlastar övrigt trafiknät avsevärt sedan den invigdes 2004, men trafikmängderna har 

samtidigt fortsatt att öka och Värmdöleden börjar idag närma sig sitt kapacitetstak på många 

sträckor. År 2007 vid Finntorp var belastningsgraden nära 0,8 i högtrafik vilket vill säga att nästan 

80 % av vägens kapacitet var utnyttjad. Bilaga 3 visar en karta över 2007 års trafikflöde på 

Sicklaön. (Structor, 2008) 

Nacka har förhållandevis stor procentuell andel kollektivresenärer med andra jämförbara 

kommuner som Haninge, Tyresö, Österåker, Huddinge, Solna och Värmdö. Med jämförbara 

avses här någon eller några av följande faktorer storlek, befolkningens sammansättning, 

ekonomiska situation, åldersfördelning, avstånd till Stockholms innerstad eller politisk stabilitet. 

Relevant för andelen kollektivtrafikresenärer är även antalet registrerade bilar och antalet invånare 

som kan ha körkort, det vill säga som är äldre än 18 år. I figur 4 nedan så beskrivs den 

procentuella andelen resor fördelat på kollektivtrafik (SL), bil eller GCM (gång, cykel eller 

moped). Resorna som tagits med i figuren har alla start i Nacka och mål någonstans i Stockholms 

län (inklusive Nacka).  

 

 
Figur 4. Fördelningen i andel resor (%) per trafikslag, start i Nacka och mål i länet (inklusive 

Nacka).(Sammanställd av statistik ur Fakta om SL och länet 2009. SL, 2010) 

Sammansättning av den svenska fordonsflottan har förändrats de senaste åren och framförallt har 

andelen dieseldrivna bilar, men även bilar drivna med alternativa drivmedel, ökat mot ett 

minskande av bensindrivna fordon. I Sverige var vid årsskiftet 2009/2010 totalt andelen 

bensinbilar 84 %, andelen dieselbilar var 11 % och andelen personbilar med alternativa drivmedel 

var 5 %.(SIKA, 2009) 
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I Nacka var det vid samma tidpunkt motsvarande 71,4 % bensindrivna fordon, diesel 16,7% och 

andelen alternativt drivna bilar var 11,9 %.  Bilaga 2 är en tabell över fördelningen över olika 

drivmedel och de olika drivmedelsandelarna för bilar registrerade i Nacka. (TRAFA, 2009) 

Tabell 5 visar andelen resor med olika trafikslag: kollektivtrafiken (SL) respektive bil och GCM 

(gång, cykel eller moped). Mätningen är utförd 2005/2006 och är den senaste, publicerad i 

rapporten Fakta om SL och länet 2009. Den genomsnittliga restiden är beräknad från dörr till dörr 

och resorna startar alla i respektive kommun men har målpunkten någonstans i Stockholms län, 

inklusive Nacka. I tabellen redovisas en jämförelse av resefördelningen och visar på attNacka har 

en förhållandevis hög kollektivtrafikandel, som synes i tabellen bara lägre andel än Solna. Solna är 

dessutom en fortsättning av staden och är till ytan mycket mindre än Nacka samt har många 

målpunkter i form av olika slags verksamheter inom den egna kommunen. 

Tabell 5. Fördelningen/reseandelen per trafikslag, jämförelse mellan olika kommuner 
 

    Andel resor (%)   Genomsnittlig restid (min) 

Kommun Trafikslag SL BIL GCM SL BIL GCM 

Nacka  22 53 24 40 18 21 

Haninge  19 53 27 43 16 15 

Tyresö  17 48 35 36 18 16 

Österåker  13 72 15 42 20 29 

Huddinge  22 60 18 42 19 18 

Solna  25 41 35 35 24 16 

Värmdö   19 63 18 48 19 28 
(Utdrag ur Fakta om SL och länet 2009. SL, 2010) 

Transportarbete 

Tabell 6 beskriver körsträckan, det så kallade transportarbetet (fordonskilometer) räknat per bil 

registrerad i Nacka och visar siffror över en tidsperiod på 9 år. I tabellen redovisas 

transportarbetet i mil pågrund av talens storlek. Även det totala antalet registrerade bilar i 

kommunen visas i tabellen. År 2009 var det totala transportarbetet i Nacka 68 441 712 mil, 

genom att ta den genomsnittliga körsträckan per bil 1732 mil multiplicerat med antalet 

registrerade bilar får vi det totala antalet körda mil i Nacka (i genomsnitt). Viktigt att komma ihåg 

här är att ingen urskiljning av företagsbilar har gjorts och dessa kan i många fall köras betydligt 

mer, längre och oftare än privata bilar. Men siffrorna i tabellen visar ändå tydligt att vi kör längre 

sträckor idag än för bara fem år sedan och det är en trend som sannolikt fortsätter.  
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Tabell 6. Transportarbetet i Nacka kommun, 2000-2009 

 

 

 

 

 

 

 

(Statistik ur Årsstatistik 2000-2001: Trafik. Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting, 2010) 

Biltäthet  

Flera faktorer påverkar bilanvändandet och de främsta är körkortsinnehav respektive tillgång till 

bil. Därefter kommer faktorer som inkomst, bilinnehav, lokalisering av den egna bostaden, 

ärendets art, avståndet med restider samt genhet och tillgänglighet. Vädret, samhällets fysiska 

struktur och ålder och kön är andra påverkande faktorer. (TRAST, 2007) 

Tabell 7 visar antalet bilar per 1000 invånare i några kommuner i Stockholms län. Nacka har en 

förhållandevis hög biltäthet.  Det totala antalet körda mil i Nacka år 2009, beräknat per 1000 

invånare är enligt tabellerna 3 och 4 451* 1732, vilket blir 781 132 mil. Totala antalet körda mil 

beräknat per Nacka-registrerad bil och antalet körda mil per bil är sammanställt i tabell 3, för 

2009 är den siffran 68 441 712 mil. 

Tabell 7. Biltäthet, antalet bilar per 1000 invånare 2009 

Kommun Antal bilar per 1000 inv. 

Nacka 451 
Haninge 362 
Tyresö 376 
Huddinge 352 
Solna 694 
Värmdö 425 
Täby 432 

(Utdrag ur Årsstatistik 2010: Trafik. Regionplanekontoret, Stockholms läns landsting, 2010) 

3.4.2 Emissioner och miljöpåverkan 

Buller 

Den största orsaken och källan till buller är vägtrafiken, andra källor till störande buller 

vidbostäder var närliggande verksamheter, exempelvis kyl - och 

ventilationsanläggningar,varumottagningar, idrottsplatser etc. Trafikbullret kan i sin tur delas in i 

däckbuller ochmotorbuller. I stadstrafik med låga hastigheter och ofta ojämna flöden är motor- 

och avgasljudhelt dominerande medan det i högre hastigheter främst bullrar från däckens kontakt 

medvägbanan vindljud av turbulensen. Bullernivån är i högsta grad beroende av 

hastigheten,trafikflödet på vägen, vägbeläggningen och andelen tung trafik. Ljudnivån och 

År Körsträcka per bil 
(mil) 

Antal registrerade 
bilar 

2009 1732 39 516 
2008 1766 37 569 
2007 1709 38 855 
2006 1642 37 569 
2005 1580 37 192 

2004 1573 35 501 

2003 1519 34 317 
2002 ingen uppgift 32 622 

2001 ingen uppgift 31 207 

2000 1369 30 654 
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bulleralstringen avpersonbilar ökar kraftigt med ökande hastigheter. Buller kan förutom att ge 

hörselskador ävenorsaka stress, påverka sömnkvaliteten och ge förhöjt blodtryck. Det finns flera 

olika åtgärder somanvänds för att minska störande buller. Exempel är bullerskärmar, vallar, 

bullerreducerande asfalt,fönster med förbättrad isolering och plantering av träd och buskar (som 

visserligen har ringa effekt men ändå kan verka reducerande med någon decibel, dBA). Tekniken 

går även framåt och dagens bil-, flyg och tågmotorer bullrar betydligt mindre än för bara några 

årtionden sedan. (KTH, Trafik och Logistik, 2008) 

2007 genomfördes en bullerkartläggning där hela kommunen omfattades och vari alla vägar med 

trafikmängder över 300 fordon per dygn samt spårtrafik ingick.(ÖP 2011, del 2. Nacka kommun, 

2010) 

Karta 1. Bullermätning 2009. (Ur ÖP 2011, samrådsversion. Nacka kommun, 2010) 

För att avgöra om det finns risk för bullerstörning från vägtrafik används oftast den ekvivalenta 

ljudnivån dBA (en sorts genomsnittlig beräknad ljudnivå per dygn) som riktvärde. Den i särklass 

största bullerkällan i Nacka är Värmdöleden, som Transportstyrelsen, och inte Nacka kommun 

själva är huvudman för. Det kan därför vara svårt för kommunen att bedöma i vilken 

utsträckning Värmdöleden ger upphov till störningar eftersom klagomål på buller från 

Värmdöleden ofta framförs direkt till Transportstyrelsen. Andra trafikanläggningar som upplevs 

störande är Saltsjöbanan och de större kommunala vägarna som Värmdövägen och Järlaleden. 

För tågtrafiken är den högsta ljudnivån när tåget passerar, den så kallade maximala ljudnivån av 

störst betydelse för bullernivåerna och därmed även den relativa bullerstörningen. Generellt såhar 

den som ansvarar för anläggningen också ansvar för att vidta åtgärder om bullret bedöms som 
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störande och överstiger tillåtna nivåer enligt de riktlinjer från Boverket som ska följas. 

Trafikverket ansvarar för buller från trafik på Värmdöleden, SL ansvarar för buller från 

Saltsjöbanan och kommunen är ansvarig för buller från trafiken på de kommunala vägarna. De 

enskilda vägföreningarna är i sin tur ansvariga för buller från de enskilda vägarna.  

Bullerkartläggningen kommer vara underlag för bedömning av behovet av olika 

bullerskyddsåtgärder. I Nacka finns idag få tysta områden, i dagsläget har ingen kartläggning av 

de tysta områdena utförts men planeras. (ÖP 2011, del 2. Nacka kommun, 2010) 

 

Utsläpp  

Biltrafiken släpper ut många olika föroreningar, nästan 30 procent av de svenska utsläppen av 

växthusgaser.  Bilarnas avgaser är särskilt farliga för folkhälsan eftersom de sprids i marknivå och 

kan orsaka både luftvägssjukdomar och cancer.Drivmedelstyp, fordonets ålder, ett sparsamt 

körsätt och att hastighetsbegränsningarna efterföljs är alla faktorer som spelar in och direkt 

påverkar utsläppsnivåerna. Koldioxid (CO2) är den mest omtalade av de klimatpåverkande 

gaserna och i Stockholms län är vägtrafiken den största utsläppskällan. Partiklar är dock den 

luftförorening som har störst hälsopåverkan och dessa kan transporteras i luften i flera veckor, 

vilket gör att Sverige i hög grad också påverkas även av andra länders utsläpp. Oavsett om nya 

mål nås med effektivare drivmedel ökar resorna och bilinnehavet i takt med befolkningsökningen 

och fler åtgärder måste då tas till för att begränsa utsläppen. Bensindrivna motorer släpper främst 

ut kolmonoxid, kväveoxid, kolväten och koldioxid. Bra katalysatorer kan reducera halterna av 

allanämnda utsläpp utom koldioxid och utsläppen har även minskat kraftigt sedan övergången till 

blyfri bensin. Dieselmotorer har högre verkningsgrad vilket leder till både lägre 

bränsleförbrukning och lägre utsläpp av både kolväten och koldioxid. Däremot ger de högre 

utsläpp av kväveoxider och partiklar. Partiklar kan komma respektive från förbränningen i bilars 

motorer och från vägbanan där de rivs upp av bilarnas däck, störst skada gör dubbdäck. 

Partikelutsläppen från motorerna kan enbart reduceras med hjälp av partikelfilter. 

Partikelmängden som frisätts i luften påverkas av den tillåtna hastigheten på vägen, vid en 

sänkning från 70km/h till 50 km/h minskar partikeltillförseln med 40 % och vid sänkning från 

50 km/h till 30 km/h uppnås en minskning med 20-30 %. Växtlighet i gaturummet har också en 

positiv effekt då den absorberar partiklar och koldioxid och omvandlar det till syre.(SIKA, 2009) 
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3.4.3 Vägnät 

Vägar och gator är uppbyggda för en viss typ och mängd av trafik och med en geometri anpassad 

till det. En så kallad referenshastighet, är den tilltänkta hastighet som vägen utformas efter. 

Generellt i de svenska geometriska riktlinjerna så används en viss servicenivå vid utformningen 

av en väg. Servicenivån är en vägs standard och kvalitet och brukar kategoriseras in i god, mindre 

god och låg standard. Vid nybyggnad ska god standard vara norm men mindre god ska kunna 

användas i undantagsfall vid särskilt besvärliga förutsättningar. Låg standard ska undvikas och 

kan bara godtas undantagsfall. I Sverige innebär en god standard att vägen är dimensionerad för 

10 km/h högre hastighet än referenshastigheten. En annan aspekt av en vägs utformning och 

kvalitet är den samhällsekonomiska, eftersom väginvesteringar sällan är reversibla är ett kriterium 

vid nybyggnad att välja en lösning som ger så låg total samhällsekonomisk kostnad som möjligt 

under anläggningens ekonomiska livstid. Den ekonomiska livslängden,som är avskrivningstiden 

för investeringen, kan variera kraftigt mellan olika projekt men ofta mellan 10 och 20 år. (VGU – 

Vägar och gators utformning. Vägverket, Sveriges Kommuner och landsting, 2004) 

 

Karta 2. Nackas huvudvägnät. (Ur ÖP 2011, samrådsversion. Nacka kommun, 2010) 

 

Det grundläggande transportbehovets krav på tillgänglighet och effektivitet har lett till att man 

delat in det statliga vägnätet i nationella, regionala och lokala vägar. En differentiering av 

trafiknätet ska göra det enklare att styra biltrafiken mot huvudnäten som avvecklar trafik med god 

kapacitet, hög säkerhet och så få störningar för omgivningen som möjligt så att biltrafiken får 

kortare körsträckor i lägre hastigheter i det lokala nätet. Vägnätet i Nacka är uppdelat på tre 

väghållare, Trafikverket, kommunen och enskilda väghållare, den senare är ofta 

samfällighetsföreningar eller vägföreningar. Regionala vägar är vägar som går mellan regionala 

mål, dessa är därför ofta Trafikverkets ansvar. I Nacka är det bara Värmdöleden 222 som har den 

klassningen och den är markerad med rött i kartbilden. Huvudvägar i kommunen är 
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Saltsjöbadsleden, Järlaleden, Ältavägen och Värmdövägen och de har markerats med blått. 

Kategorin lokala huvudvägar avser de vägar som leder till, genom och/eller mellan större 

bostadsområden eller mål och som bedöms vara ett områdes huvudgata. Exempel är 

Sockenvägen, Byvägen, Skvaltans väg, dessa är markerade i grönt på kartan. Lokalgator är övriga 

vägar i nätet, ofta mindre vägar genom bostadsområden. I tabell 8 är sammanfattat vilka vägar 

som respektive väghållare ansvarar för.  

Tabell 8. Väghållare i Nacka kommun. 

 

 

 

 

(Nacka, 2010) 

Att en väg är enskild innebär att det är enskild väghållning. Oavsett om vägen är privat ägd, är det 

kommunen eller länsstyrelsen som har ansvar för de förordningar som kräver en lokal 

trafikföreskrift, det vill säga de förordningar som kräver ett myndighetsbeslut. Exempel på sådana 

är parkeringsförbud, hastighetsbegränsningar och andra typer av förordningar som stopp- 

och/eller väjningsplikt. Den enskilda väghållaren har i sin tur möjlighet att besluta om 

framförande av motordrivna fordon, eller ett visst slag av dessa, alls ska vara tillåtet på vägen.  

Det behövs inte heller ett myndighetsbeslut för anläggande av farthinder men väghållaren bör 

samråda både med Trafikverket och med kommunens trafikingenjörer. (Bjelke, 2010) 

 

Vilken standard en väg bör ha baseras på en bedömning av gatutyp, ett områdes transportbehov 

och dess speciella krav eller förutsättningar. I planeringen lägger det en grund hur vägen bedöms 

kunna utvecklas, omformas och byggas ut. I Nacka måste även Värmdös tillväxt och 

befolkningsökning ligga till grund för trafiksystemets fortsatta utveckling eftersom deras enda 

övriga passage är via bilfärjor till Vaxholm. Större delen av Värmdö kommuns invånares resor går 

därför genom Nacka. På grund av Nackas form måste i stort sett all trafik, till och från Nacka 

och Värmdö passera den koniska toppen, antingen via Södra länken eller in mot Stockholms city 

via Danvikstull. (Nacka, 2010) 

De senaste decennierna har konstaterats en tydlig återgång till tidigare ideal med alléer, stadsgator, 

ord som rumslig karaktär och grönska som ett viktigt och nödvändigt stadsplaneelement. De 

mindre och medelstora gatorna anlagda på 1960-talet anses nu trafikfarliga, alltför raka och breda 

uppfattas de medge till högre hastighet än tillåtet. Även gående vid sidan av dessa vägar kan 

påverkas av och uppfatta vägarna som ödsliga med dålig rumslighet och den egna personen som 

liten och utsatt i sammanhanget. (Forshed & Melin, 2008) 

 

Väghållare  Vägar 
Trafikverket Värmdöleden (222), Ältavägen (260) Lagnövägen och del av Järlaleden  

(mellan Planiarondellen och Södra länken) 
Nacka kommun Alla kommunalt ägda vägar i kommunen 

Enskilda vägar Vägföreningar och samfällighetsföreningar finns i alla kommundelar 
men de flesta är lokaliserade i Boo 
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3.4.4 Kollektivtrafiknätet 

Kollektivtrafiksystemet är huvudsakligen baserat på ett välutbyggt bussnät, med en ofta hög 

beläggningsgrad, som trafikerar kommunens alla delar. Enligt en informationssökning hos SL är 

det 42 busslinjer som dagligen trafikerar någon del av Nacka. Av dessa har 20 linjer sin startpunkt 

någonstans i länet och sin målpunkt någonstans i Nacka. Sju linjer har både start- och målpunkt i 

Nacka och resterande linjer har både start- och målpunkt i länet, men utanför Nacka. Även 

nattrafiken är välfungerande och relativt utbyggd.  

 

Karta 3. Kollektivtrafiknätet. (UrÖP 2011, Del 2- samrådsversion. Nacka kommun, 2010) 

Nacka trafikeras även av Saltsjöbanan (invigd år 1893) mellan Slussen och Saltsjöbaden. Spåren 

går genom Sicklaöns södra del ut till Saltsjöbaden med en förgrening till Solsidan. Saltsjöbanan är 

ett lokaltåg och drivs, som all annan kollektivtrafik i länet av Storstockholms lokaltrafik AB, SL. 

Både Saltsjöbanan och de allra flesta bussar i Nackas bussnät har ändhållplats i Slussen i 

Stockholm och det är en viktig central bytespunkt till annan kollektivtrafik. Procentuellt har det 

kollektiva resandet ökat både i Nacka och Värmdö, med några av de starkaste tillväxtsiffrorna i 

regionen, se tabell 9 för jämförelser och procentuell förändring. (Nacka, 2010) 

 

En viktig aspekt i kollektivtrafiksammanhang är att Nacka varken kan planera eller har rådighet 

över vare sig kollektivtrafikens utbyggnad eller utveckling. Det är SL som anordnar trafikering 

och nätutbyggnad/nätutveckling för Stockholms län och ser till behovet i regionen som helhet. 

Nacka samråder med SL i alla kommunens utbyggnadsprojekt. SL har tagit fram riktlinjer för 

vilket antal boende eller sysselsatta det behövs för att ge underlag för halvtimmestrafik med buss. 

För centrala delar av Nacka krävs enligt SL 330-500 lägenheter (genomsnitt på 2,5 boenden per 

lägenhet) eller motsvarande 600-1000 arbetstillfällen, för att ge underlag till halvtimmestrafik. I 

yttre delar av Nacka bedöms det krävas ett underlag på 400-570 lägenheter eller motsvarande 
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830-1250 arbetstillfällen. Viktigt att komma ihåg är att det är summan av befintliga och 

tillkommande arbetstillfällen/bostäder som räknas och inte bara nyetableringar som räknas. I fall 

där kollektivtrafik planeras till nybyggnadsområden tas en prognos över det framtida resandet 

fram med hjälp av det förväntade antalet boende eller sysselsatta i området. Med en jämförelse 

mot resandet i ett befintligt, motsvarande område, ges en reskvot som sedan används för att 

bedöma reseunderlag och möjlig turtäthet. (RiPlan. SL, 2008)  

Tabell 9 visardet totala antalet påstigande i kollektivtrafiken (i tusental), en vintervardag. Alla 

kollektivtrafikslag, bussar, lokalbanor, pendeltåg, tunnelbana m.m. är inräknade. Förändring, i 

sista kolumnen, är den procentuella förändringen i antalet påstigande från 2002 till 2009. Den är i 

alla dessa kommuner positiv. Tabell 10 visar även den andelen påstigande resenärer i tusental, en 

vintervardag men med en uppdelning av kollektivtrafiken i busstrafik och spårbunden trafik. Det 

innebär även en indelning i avtalsområde hos SL vilket ger att de bussar som trafikerar 

Nacka/Värmdö men inte Ältabussarna är medräknade.  

 

Tabell 9. Antalet påstigande i SL-trafiken (i tusental) en vintervardag 

Kommun År 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Förändring  
(+ %) 

Nacka  52 53 54 54 58 59 60 61 17,3 

Haninge  46 48 48 48 50 50 51 54 17,4 

Tyresö  19 19 19 19 20 20 20 20 5,3 

Österåker  10 11 11 11 11 12 12 12 20 

Huddinge  67 66 65 65 69 70 70 70 4,5 

Solna  72 72 73 72 77 82 81 83 15,3 

Värmdö  14 14 15 16 17 18 18 18 28,6 

Täby   28 29 29 29 30 31 31 31 10,7 
(Ur Fakta om SL och länet 2009. SL, 2010) 

 

Om Nacka och Värmdös trafik summeras i tabellen ovan, och den siffran jämförs med antalet 

påstigande i bara busstrafiken i tabell 10, nedan så överensstämmer inte siffrorna.  

Det beror på att statistiken över busslinjerna och antalet påstigande kategoriseras efter 

avtalsområde och inte efter vilken kommun de trafikerar. Det innebär att bussar som har start- 

och målpunkter utanför Nacka i vissa fall kan tillhöra ett annat avtalsområde och därför sorteras 

in under en annan kommun, trots att de även trafikerar Nacka.(Bruzeaus, 2010 

Tabell 10. Antalet påstigande i tusental en vintervardag 

Trafikslag År 2 
003 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Bussar mot Nacka/Värmdö  73 75 77 81 85 87 86 

Saltsjöbanan   18 19 19 20 21 21 20 

(Ur Fakta om SL och länet 2009. SL, 2010) 

 

Figur 5 visar resefördelningen, andelen kollektivresenärer respektive bilresenärer, över 

Danviksbron. Trots att Danviksbron ligger i Stockholms kommun är en stor del av trafikanterna 

resande in och ut mellan Nacka/Värmdö och Stockholm. Benämningen Bil, i dataetiketten, avser 
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antalet resande med bil och benämningen SL avser antalet resande med kollektivtrafik, 

Saltsjöbanan eller bussar. Gång- och cykeltrafikandelen i det här snittet är inte redovisad. 

 
Figur 5. Reseandelen bil respektive kollektivtrafik över Danviksbron. (Bruzeaus, 2010) 

 

3.4.5 Gång- och cykelvägnät 

Cykelvägnätet i Nacka är sammanlagt över 100 kilometer, i flera hänseenden är det väl 

fungerande och beläggningen har överlag god kvalitet.Förbindelsen mellan olika målpunkter 

inom kommunen som skolor, idrottsanläggningar, service och bostadsområden är en 

förutsättning för ett väl fungerande cykelvägnät och överlag är dessa goda. Det är ett 

nationellttrafikpolitisktmål att öka cykelns andel av alla transporter. En cykelväg är en från 

bilvägar helt fristående väg och en cykelbana löper längs med bilvägen, separerade med kantsten, 

gräs eller liknande. I Nacka finns få renodlade cykelvägar istället har man valt att anlägga 

kombinerade gång- och cykelvägar till specifika målpunkter i kommunen och nästan 

kommunövergripande anlagt gång- och cykelbanor längs de större befintliga bilvägarna och på 

sina ställen får cyklisterfärdas i blandtrafik på det befintliga vägnätet. År 2002 gjordes en 

inventering av kommunens cykelbanor/vägar och flera av de då kartlagda bristerna har åtgärdats. 

Under 2009 inventerades cykelparkeringar intill kollektivtrafiknära punkter i kommunen. Syftet 

med inventeringen var att se vilka parkeringsmöjligheter som fanns samt hur de utnyttjades av 

cyklisterna. År 2010 har ytterligare en inventering utförts, för att med utgångspunkt i kvalitet och 

behov av beläggningoch skyltning, påvisa eventuella ytterligare utvecklingsbehov i nätet. (Nacka, 

2010) 

Det finns flera gångstråk i kommunen, dessa sträcker sig ofta genom natursköna omgivningar, 

längs vattendrag eller i skogen. En av Sveriges äldsta vandringsleder, från 1920 går genom Nacka, 

från Hellasgården till Solsidan via norra Erstaviken. Det finns även flertalet promenad- 

ochvandringsstråk både i naturreservatet Nyckelviken och i friluftsområdet Hellasgården samt 

flera strandpromenader både i Järla Sjö längs bryggorna, i Saltsjöbaden utmed hotellviken och 

utmed delar av Svindersviken. (Förslag till Grönprogram. Nacka kommun, 2010) 

På cykelnätskartan, karta 4, har regionala cykelstråk och lokala huvudcykelstråk markerats. 

Regionalt cykelvägnät är ett övergripande cykelvägnät i Stockholms län, i Nacka går ett stråk 

mellanStockholm- Nacka – Värmdö, ett stråk mellan Stockholm - Nacka -(Älta)- Tyresö samt ett 

stråk mellan Stockholm - Nacka - Saltsjöbaden. Dessa stråk löper längs Värmdövägen, Ältavägen 
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ochSaltsjöbadsvägen. Att det är ett Regionalt cykelstråk innebär dock inte alla gånger att det är en 

lämplig cykelväg -Saltsjöbadsvägen har idag inte tillräckligt cykelvägsstandard och är därför 

intesäker nog att rekommendera som huvudcykelväg. 

Karta 4. Cykelvägnätet. (Ur ÖP 2011, Del 2 - samrådsversion.Nacka kommun, 2010 

På många platser i kommunen har det där det varit särskilt nödvändigt och möjligt anlagtsgång- 

och cykelvägar och i övrigt har ofta cyklar bedömts kunna framföras i blandtrafik på vägar med 

få bilar eller låga hastigheter.   

 

3.4.6 Båttrafik 

Vasakronan har under flera år bedrivit båttrafik mellan Nacka strand och Nybrokajen. Under 

2010 har ett pilotprojekt med utökad båtpendling genomförts. En pendelbåt för passagerartrafik 

på vilken man kan åka med SL-kort, går ungefär en gång i timmen från Nacka strand. Den går då 

bland annat till Lidingö, Finnboda hamn, Saltsjökvarn för att slutligen lägga till vid Nybroplan 

och därifrån vända tillbaka. På helger går båten till Blockhusudden istället för till Lidingö. 

Försöket är ett pilotprojekt där Nacka kommun deltar tillsammans med Vasakronan, SL och 

fastighetsägare med bryggor. Försöket kommer pågå till den 23 december 2010 och efter det 

kommer en utvärdering ligga till grund för huruvida man kan fortsätta trafiken. Även vissa turer 

mot Värmdö och Vaxholm som körs av Waxholmsbolaget trafikerar Nackas bryggor. (Nacka, 

2010) 

3.4.7 Parkering 

Parkering är en viktig aspekt av samhällsplaneringen och bör integreras tidigt i planeringen av nya 

bostäder och utvecklingen av nya verksamheter. Grundregeln för parkering är att en stannad eller 



 
 

42 
 

parkerad bil inte ska äventyra trafiksäkerheten.Generellt kan de allmänna reglerna sammanfattas 

som att bilar inte får stannas eller parkeras så att fara uppstår eller så att de hindrar eller stör 

trafiken i onödan, inte heller så att vägmärken eller trafiksignaler skyms. Tvär- och snedparkering 

är endast tillåten där det är skyltat så. Parkering är nära sammankopplat med trafiksäkerheten 

över lag och framkomligheten är viktig för alla trafikanter, särskilt funktionshindrade, äldre och 

barn. Utryckningsfordon som ambulans och brandbil, men även snöröjningsfordon, sopbilar 

m.fl. är beroende av god framkomlighet i gaturummet för att kunna upprätthålla en fungerande 

verksamhet. (TRAST, 2007) 

Att bygga för få parkeringsplatser ger flertalet problem, samtidigt som man på många håll anser 

att det kan vara ett sätt att styra bilinnehavet. Generellt bör en målsättning vara att långtids- och 

korttidsparkering ska ske på tomtmark och gatorna hållas fria till den rörliga trafiken. (KTH, 

Trafik och Logistik, 2008)  

Det finns olika slags parkeringar med särskilda parkeringsförordningar för att kunna ge vissa 

grupper förtur, något som annars strider mot att behandla alla invånare lika. För att kunna 

utnyttja dessa fodras ett särskilt parkeringstillstånd. Boendeparkering är vanligt i områden med 

flerbostadshus och används för att garantera de boende en parkeringsplats. Så kallad 

nyttoparkering är avsedd för näringsidkare det vill säga för verksamheter som förutsätter 

bilanvändande. För rörelsehindrade ska tillgängliga parkeringsplatser reserveras. Ofta finns även 

reserverade platser för beskickningsfordon. (Hoffman, 2010) 

Ytterligare en sorts parkering är infartsparkeringar, de anläggs i samband med kollektivtrafik för 

att på så vis ge invånare incitament att ställa bilen och fortsätta sin färd med kollektivtrafik. I 

Nacka finns 21 infartsparkeringar och kommunen samarbetar med SL för att anlägga fler. Den 

här typen av parkeringar är generellt avgiftsfria och de anläggs i nära anslutning till 

kollektivtrafiken som beskrivet ovan, med avsikten att underlätta en smidig övergång från bil till 

SL-trafik. I Nacka pågår en diskussion om ansvar och olika aspekter av att ett regelverk för 

parkering finns för olika parkeringsslag. Kommuner kan själv bestämma om avgiftsbeläggning av 

parkering och felparkeringsavgifter, i Nacka har man än så länge avgiftsfri men oftast tidsreglerad 

parkering på gatumark men med avgift för felparkering. Tidigare beräknade parkeringsbehov har 

på många platser vida överskridits och i främst många av Nackas bostadsområden finns idag 

otillräckligt med parkeringsplatser, främst i de centrala delarna på Sicklaön. Då bostadsområdena 

byggdes var antalet parkeringsplatser ofta väl tilltaget med den tidens mått mätt men idag räcker 

de inte till. I nybyggnadsområden brukar det projekteras för ett beräknat behov av antalet 

parkeringsplatser. Hur löser man problemet i äldre områden? Vems är ansvaret att tillgodose 

parkering? Bör dessa i områden tidsregler och avgifter reglera invånarnas möjligheter att parkera 

på gatan? För att på så vis ge incitament till invånarna att köpa sig en plats i privata eller 

kommunala parkeringshus. (Nacka, 2010) 

I boken Parkeringsanläggningar, (1991) sammanställd av TFK – Institutet för transportforskning, 

fastställs att det enligt PBL, Plan- och bygglagen är det en fastighetsägares ansvar att anordna 

parkering för verksamheter i sin fastighet(er) och kommunens skyldighet är att bevaka att 

bilplatseranordnas. Höga markpriser och byggkostnader, höga miljö- och trygghetskrav samt ett 

ökande behov av parkering har medfört ett behov av att hitta kompakta lösningar på städernas 

parkeringsproblem.  
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Plan- och bygglag (1987:10)  

3 kap. Krav på byggnader m.m. 

Byggnader 

2§ Byggnader skall placeras och utformas så att de eller dess avsedda användning inte 

inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande 

olägenheter för omgivningen. […] 

Tomter, allmänna platser m.m.  

15§ Tomter som tas i anspråk för bebyggelse ska anordnas på ett sätt som är lämpligt med 

hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Dessutom 

ska tillses att: 1-5: […] 

6: ”lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i skälig utsträckning 

anordnas på tomten eller i närheten av denna. […] 

Samutnyttjande skulle kunna innebära ett effektivare utnyttjande, ett hushållande med 

parkeringsresurserna. Boendeparkering kan ibland ha mer än 50 % lediga platser under dagtid 

och arbetsplatsparkering ha i sin tur ofta uppemot 90 % lediga platser nattetid. Självklart innebär 

ett effektivt samutnyttjande att behörigheten måste vara kontrollerbar och att 

parkeringsplatsenregelbundet kontrolleras. (TFK – Institutet för Transportforskning, 1991) 

Figur 6 visar ett utdrag ur Plan- och bygglag med hänvisning till ovan. 

Figur 6. Utdrag ur kap 3§2; §15. (PBL (1987:10).Boverket, 2010) 

 

3.5 Prognoser 

Prognoser spelar en stor roll i planeringen och kan göras inom en rad olika områden som trafik, 

befolkning, ekonomisk försörjning, utbildningsbehov m.m. Prognoserna kan variera mycket från 

hur det sedan blev i verkligheten och är aldrig mer korrekta än de antaganden och perspektiv som 

de bygger på. Prognoser om befolkningstillväxten baseras ofta på analys av förändringen av bland 

annat födslar, flyttningar, dödsfall vilket sedan sätts i relation till planerat byggande och 

sysselsättningsutveckling. Tillväxten kan även påverkas mycket av andra faktorer, som 

omvärldssituation, trender och övrig utvecklingstakt. Till exempel skulle en ekonomisk kris kunna 

omöjliggöra eller i alla fall försvåra och försena annan tillväxt och då kanske inte heller 

befolkningen ökar så mycket som i tider som upplevs tryggare. (KTH, Trafik och Logistik, 2008) 

 

3.5.1 Befolkningsprognoser 

Stockholms läns befolkning förväntas växa till 2,4 miljoner invånare år 2030. I prognoser för 

2020 kommer båda Nacka och Värmdö att fortsätta växa, Nacka med en befolkningsökning på 

23 procent till 113 000 invånare 2020 och Värmdö med 24 procent till närmare 47 000 invånare. 

(Se tabell 11för jämförelsesiffror mot andra kommuner). I figur 7 redovisas Nackas 

befolkningsutveckling fram till dagsläget och sedan en prognos över hur befolkningsmängd 

kommer fortsätta öka i till 2050. Prognosen i figur 7 nedan är väldigt långsiktig, i 

planeringssammanhang är inte 30 år så lång tid men i statistik och antaganden om 

omvärldsfaktorer är det väldigt lång tidshorisont. Därför är denna prognos relativt försiktigt i 

antaganden om tillväxt efter år 2020. (Ståhlberg, 2010) 
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Figur 7. Folkmängdens förändring sedan 1980 och Prognos till 2048 (Ståhlberg, 2010) 

Om prognoserna och siffrorna ovan är den verklighet vi verkligen kommer att ställas inför 

kommer detta ge stora trafikalstringar på Nackas transportsystem. Flera faktorer som minskad 

tillgång till drivmedel och höga oljepriser eller stora ökade kostnader att förflytta sig kan även det 

förändra resmönster och resvanor och möjligheter till förflyttning. En annan faktor som kan ha 

påverkan på resandet och framtida behov är IT- och kommunikationsutveckling. Kommer 

människor att arbeta mer hemifrån och resa mindre, ha möten och konferenser över internet 

och/eller via telefon? 

I tabell 11 kan befolkningssiffrorna för ett antal jämförelsekommuner (samma som tidigare, 

Haninge, Tyresö, Huddinge, Österåker, Solna, Värmdö och Täby) utläsas. Sifforna är 

prognossiffror och framskrivna till år 2018. Mycket i vår omvärld kan ha påverkan på 

befolkningssiffror och prognoser. Men, antaget en motsvarande befolkningsökning av nyfödda 

som hittills och inräknat befolkningssiffror för planerade nya bostadsområden och inflyttning till 

kommunen kan ändå relativt säkra prognossiffror fås. 

Tabell 11. Befolkningsprognoser 2011 – 2020 

Kommun År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Nacka  92296 95043 98315 101476 104261 107000 109657 111989 113976 

Haninge  77865 78695 79390 80045 80820 81585 82350 83115 ingen uppg 

Tyresö  43446 43976 44514 44929 45343 45706 46069 46430 46801 

Huddinge  98533 99916 101315 102735 104191 105691 107237 108830 110464 

Österåker  40020 40465 40944 41430 41890 42305 42670 43100 43555 

Solna  68920 70597 72880 76126 79221 82070 84382 86194 88012 

Värmdö  39235 39987 40912 41946 42976 44004 44893 45811 46758 

Täby   64023 64849 65972 67607 69469 70655 71455 72572 73814 
(Ståhlberg, 2010 samt respektive kommuns hemsida, december 2010) 

3.5.2 Trafikprognoser 

I december 2008 presenterade konsultbolaget Structor på uppdrag av Nacka kommun, Miljö och 

Stadsbyggnad en trafikprognos för Nacka med namnet Trafiken i Nacka år 2015 och 2030. 

I prognosen görs antagandet att kollektivtrafikens andel av det totala resandet, är densamma som 

idag. Resandet är baserad på antalet boende och arbetande samt beräknat antal genomfartsresor, 

trafik mellan kommunens ytterområden. Trafikalstringen i prognosen är i sin tur grundad på 

kommunens befolkningsprognos och genomfartstrafikens ökning är baserad på beräkningar 

utförda i Landstingets regionplanearbete. ÅMD står för årsmedeldygn och är trafikmängden för 
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ett medeldygn beräknat över ett år. Förhållandet mellan bussar och vägtrafik har bedömts vara 

detsamma som idag och med utgångspunkt i kollektivtrafiken har bedömts samma 

framkomlighet under hela prognosperioden. Här tilläggs att behovet av separata 

kollektivtrafikkörfält kommer att kvarstå och/eller på vissa sträckor öka. Kommunens 

befolknings- och arbetsplatsprognos har använts som underlag och mellan år 2007-2015 

förväntas antalet arbetsplatser öka med 13 % och mellan 2015 och 2030 med 38 %. I samtliga 

scenarier med prognoser år 2030 beräknas tunnelbanan vara utbyggd och därför mängden 

biltrafik mindre jämfört mot om tunnelbanan inte byggs ut.Trafikprognosen beräknas för åren 

2015 respektive 2030 men dessa årtal ska betraktas som ungefärliga horisontår. 

I trafikprognosen har ett antal olika scenarier prognostiserats där scenario noll är att vägnätet 

förblir outbyggt och i samma standard som idag men där befolkningen fortsätter att öka och 

bostadsbyggnadsprojekt och liknande därför genomförs som planerats. Alla utbyggnader och 

scenror kommer inte att tas upp här utan bara ett urval av de större projekten med 

prognostiserade trafikalstringar. Mer information och detaljerad beskrivning av tillvägagångssätt 

finns i rapporten Trafiken i Nacka år 2015-2030. (Structor, 2007) 

Scenario noll 

På Värmdöleden, vägavsnittet mellan Skurubron och Saltsjöbadsleden är flödet idag 50 000 

fordon, det beräknas till år 2015, eller åren därefter, öka  till drygt 70 000 fordon. Detta innebär 

att Värmdöleden är mycket nära sitt kapacitetstak på flera sträckor och kan leda till dels reducerad 

hastighet, på vissa ställen anslutningssvårigheter och köbildning och dels innebär det till att 

lokalvägnätet uttnyttjas istället, vilket leder till mer trafik på Värmdövägen. 

Över Skurubron väntas trafiken år 2015 ha ökat till 73 000 fordon, förutsatt att Boo och 

Orminge samt Värmdö byggs ut som planerat men ingenting görs för att förbättra i trafiknätet. 

Dagens svårigheter att ansluta till Värmdöleden vid Björknäs kommer om inte trafikplatsen byggs 

ut att kvarstå och förvärras. Det kan komma att leda till att trafikanterna väljer att ansluta till 

Värmdöleden längre österut vid Insjön trafikplats och vid Orminge trafikplats så att trafikflödet 

på Värmdöleden mellan Orminge tpl och Björknäs ökar med 44 % nära 18 000 fordon och på 

Ormingelden med 50 %, nära 9000 fordon. 

Till följd av den till år 2015 medräknade Kvarnholmsexploateringen, med ett outbyggt vägnät, 

beräknas  trafikmängden på Kvarnholmsvägen bli 17 000 fordon år 2015 och 25 600 fordon år 

2030 jämfört med dagens 8 500 fordon. 

Vägnätet i centrala Nacka kommer att belastas hårt av kommande exploateringar om inte en 

fullständig trafikplats för anslutning till Värmdöleden byggs ut vid Nacka Forum. Trafikflödena 

på Vikdalsvägenrespektive Per Hallströms väg beräknas öka i samma storleksordning, med 33 %, 

4500 fordon till år 2015 och med över 50 % till år 2030. Trafikflödet på Värmdövägen vid Nacka 

Forum beräknas öka på grund av kapacitetsbrist på Värmdöleden,  med 60 %, 5600 fordon till år 

2015 och med 85 % till år 2030 

Scenarier med vägutbyggnadsalternativ 

Östlig förbindelse; som är en en sammankoppling av Södra och Norra länken är med i prognosen 

för 2030, öppnar för nya möjligheter att resa över Saltsjö-Mälarsnittet och beräknas medföra en 

generell ökning i bilresandet i Nacka/Värmdö och ge nya målpunkter.   
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Ny skurubro och ramper vid Björknäs; i trafikprognosen har antagits att fullständiga trafikplatser 

kommer att byggas ut i båda ändar och att utformningen kommer öka trafiken både på 

Sockenvägen och på Värmdövägen i anslutningarna till Värmdöleden.  

 

 

 

 

 

Bild 13. Nya Skurubrons sträckning med fullständiga trafikplatser i Björknäs och vid Skuru. 

I prognosen konstateras även att utbyggnaden av Skurubron och ramperna  troligen kommer öka 

trafiken även på Värmdövägen, väster om Skurubron, vid Ektorp med drygt 10 %, nära 900 

fordon till år 2015 och till år 2030 med drygt 1100 fordon. Öster om Orminge trafikplats ökar 

trafiken med nästan 8000 fordon år 2015 och  år 2030 med  mellan 8000-14500 till år 2030. Där 

den högre siffran innebär att även Östlig förbindelse är byggd.  

Kvarnholmens utbyggnad med ny bro över Svindersviken; i scenarier för en nybyggd bro över 

Svindersviken beräknas trafiken 10-20 % av trafiken på Kvarnholmsvägen flytta över till bron, 

skillnaden är beroende av anslutningar till övrigt vägnät på Nackasidan. 20 % innebär år 2015 

drygt 3500 fordon och år 2030 6000 fordon 

 
Bild 14. Illustration av överflyttning av vägtrafik med 20 % från Kvarnholmsvägen till den nya 

Svindersviksbron. 

 

Enligt rapporten Fordon 2009(SIKA, 2009) så visar även andra prognoser för 2020 på ett generellt 

ökande transportarbete där resorna blir fler men framförallt längre. Oavsett om kollektivtrafikens 

andel av det totala resandet ökar eller inte, kommer ändå det faktiska antalet resor öka i takt med 

en växande befolkning. 

Att transportarbetet ökar, skulle kunna bero på bättre ekonomi, att fler har råd att ha bil och/eller 

att fler äldre har bil längre, men troligen beror det främst på nya snabbare resmöjligheter. I takt 

med befolkningsökningen och med bakgrund mot Nackas närhet till Stockholm är det även 

troligt att fler företag etablerar sig i kommunen, något som givetvisockså kommer att alstra trafik.  
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4 Övergripande mål och visioner– nationellt, regionalt, lokalt 

 

4.1 Nationella transportpolitiska mål 

Enligt utsago från Näringsdepartementet är ett effektivt transportsystem är en förutsättning för 

att kunna uppnå allmänna mål som regional tillväxt, hållbar samhällsutveckling och det utgör 

startpunkten för en starkare tillväxt. För att uppnå ett effektivt transportsystem har Sveriges 

riksdag formulerat ett övergripande transportpolitiskt mål med tillhörande funktionsmål och 

hänsynsmål för ett antal prioriterade områden. Målen har delats in så att funktionsmålet syftar till 

att skapa ökad tillgänglighet för resor och transporter och hänsynsmålet handlar om miljö, 

säkerhet och hälsa, viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. De 

transportpolitiska målen visar de politiskt prioriterade områdena inom den statliga 

transportpolitiken. Målen skapar en utgångspunkt för statens styrning av främst myndigheternas 

planering inom transportområdet men även av verksamhet och ekonomi och de ska även vara ett 

stöd i regional och kommunal planering och kunna ge ett stöd i policyfrågor för företag och 

organisationer. De nya transportpolitiska målen ska innebära en förnyelse och förenkling där 

avsikten är att de ska bli mer användbara och kraftfulla samtidigt som de ska vara lättare att 

kommunicera och tillämpa. Målen har använts för att ta fram en sammanhållen transportplan för 

2010-2021. Den förenklade målstrukturen syftar till att underlätta avvägningar i beslutsprocesser 

och styrning liksom i planering, genomförande och uppföljning av den statliga transportpolitiken. 

(Näringsdepartementet, 2009) 

Enligt ett pressmeddelande från Näringsdepartementet 17 mars 2009 ersätts det tidigare 

uppläggningen av transportpolitiska målen, ett övergripande mål och sex stycken delmål med ett 

övergripande mål (oförändrat), ett hänsynsmål och ett funktionsmål som båda har tillhörande 

preciseringar för prioriterade områden. ”De tidigare transportpolitiska målen har ofta kritiserats 

för att vara svårtolkade och besvärliga att tillämpa. [...]” (Torstensson, Å. Infrastrukturminister).   

I pressmeddelandet konstateras att transportsektorn har stora möjligheter att bidra till en minskad 

klimat- och miljöpåverkan samt att jämfört mot tidigare målstruktur framhåller det 

transportpolitiska hänsynsmålet säkerhetsaspekten utifrån ett helhetsperspektiv, för alla trafikslag 

och inte som tidigare främst inom vägtrafikområdet. De nya transportpolitiska målen lyfter också 

enligt pressmeddelandet för första gången fram behovet av en folkhälsovinkling i arbetet för ett 

bättre transportsystem. Att samhällets trafiklösningar i första hand ska gynna de som går, cyklar 

eller åker kollektivt med både motivering till miljö- och klimatskäl och för bättre folkhälsa. 

(Näringsdepartementet, 2009) 

Riksdagen antog de nya transportpolitiska målen i 20 Maj 2009, och de presenterades i 

propositionen ”Mål för framtidens resor och transporter, prop. 2008/09:93”. Det övergripande 

målet är oförändrat men nytt är funktions- och hänsynsmålen, två underordnade jämbördiga mål 

med preciseringar (se figur 8). Funktions- och hänsynsmålen ska bidra till att uppfylla det 

övergripande målet och det konkretiseras med hjälp av ett antal preciseringar. De ställer nya krav 

på hur uppföljningen av de transportpolitiska målen ska göras. (TRAFA- Trafikanalys, 2009) 
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Figur 8. Transportpolitiska mål (Näringsdepartementet, Regeringskansliet, 2009) 

 

Preciseringar till Funktionsmålet 

 Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.   

 Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella 

konkurrenskraften. 

 Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra 

länder. 

 Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett 

jämställt samhälle. 

 Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med 

funktionsnedsättning 

 Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. 

 

Preciseringar till Hänsynsmålet  

 Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade 

minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020. 

 Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och 

antalet allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020. 

 Antalet omkomna respektive allvarligt skadade inom järnvägstransportområdet respektive 

luftfartsområdet minskar fortlöpande. 

 Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom 

en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila 

drivmedel. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. 

 Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till en minskad ohälsa. 

Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor 

betydelse för möjligheterna att nå uppsatta mål. 

 

Övergripande mål 

Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 

hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 

 

Funktionsmål 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge all en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 

utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt 

svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. 

Hänsynsmål 

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska 

dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 

hälsa. 
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4.2 Länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län för 

perioden 2010-2021 

Trafikverken och länen har i uppdrag från regeringen att upprätta långsiktiga transport-

infrastrukturplaner för perioden 2010-2021. I Stockholms län ska Länsstyrelsen upprätta och 

fastställa en plan för regional infrastruktur. Syftet med Länsplanen är att den samlat ska beskriva 

planerade infrastrukturåtgärder, hur de samverkar, varför de är viktiga och hur utbyggnaden ska 

prioriteras och finansieras fram till 2021. Investeringsplaneringen bedrivs för att få en långsiktigt 

god utveckling av trafiksystemet genom att prioritera behov så att tillgängliga resurser används så 

effektivt som möjligt, skapa ett långsiktigt underlag för riksdagens ettåriga budgetbeslut om 

statliga medel till infrastrukturinvesteringar samt för att få möjlighet att analysera systemsamband 

mellan olika enskilda åtgärder och ur ett långsiktigt utvecklingsperspektiv. Utgångspunkten för 

Länsplan för regional infrastruktur i Stockholms län för perioden 2010-2021 är Stockholmsförhandlingen från 

2007 som djupt förankrad, omfattar länets prioriteringar av utbyggnader och objekt i både 

nationell och regional plan samt synpunkter från länets kommuner m.fl. 

Strategin för Stockholmsregionen är och har varit att 

* Stimulera täthet och flerkärnig utveckling 

* Samordna utbyggnad av bebyggelse och transportsystem 

* Effektiva och konkurrenskraftiga logistiktjänster 

* Ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen 

* Förbättra och underhålla befintlig infrastruktur 

* Bygga ny infrastruktur i en snabbt växande region 

 

I länsplanen hanteras statsbidrag till diverse investeringar, för den regionala vägburna 

kollektivtrafiken (som SL är trafikhuvdman för) men även statsbidrag för investeringar i regional 

kollektivtrafik av annat slag, såväl som investeringar på statliga vägar i Stockholms län (dock inte 

europavägar) och som statsbidrag för investeringar i förbättrad miljö och trafiksäkerhet på 

kommunala gator och vägar utöver det som omfattas av det kommunala ansvaret. På grund av att 

utgångspunkten för länsplanen är Stockholmsförhandlingen så har Länsstyrelsens arbete med 

länsplanen i större utsträckning än tidigare samplanerats med trafikverket. Intäkter från 

trängselskatten i Stockholm utgör enligt Länsplanen en breddad finansiell grund för den samlade 

åtgärdsplaneringen och genom att finansierar flera regionala vägar ges utrymme till att i 

länsplanen ta utrymme till en kraftfull satsning på spårobjekt och kollektivtrafik i länet. 

(Länsstyrelsen Stockholms län, 2010) 

I stycke 3.2.1 beskrivs Stockholmsförhandlingen med däri uttryckta utbyggnadsåtgärder som påverkar 

Nacka mer utförligt, det är i sin tur samma planer som uttrycks i Länsplanen. Årtalen för förslag 

till genomförande kan dock skilja sig åt. 

 

4.3 Regionala mål för Stockholms län, RUFS 2010 

Regionplanenämnden i Stockholms Läns landsting har tagit fram en regional utvecklingsplan för 

Stockholmsregionen -RUFS 2010, som är i linje med överenskommelserna från 

Stockholmsförhandlingen 2007. I RUFS definieras först en vision om att bli Europas mest attraktiva 

storstadsregion. Till visionen har fyra mål tagits fram som alla samverkar för att uppfylla visionen 

och till målen hör sex strategier som alla medverkar på sitt sätt till att uppfylla alla fyra mål. 
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Till respektive strategi hör flera planeringsmål och till dem hör konkreta åtaganden. Hela den 

strukturen ska samverka för att uppfylla visionen – att bli Europas mest attraktiva 

storstadsregion. Tidsperspektivet för att uppfylla vision, mål och strategier i sin helhet är 40 år 

men vissa delar har kortare tidsperspektiv, mellan tio och trettio år. (Regionplanekontoret, 2010) 

 

Figur 9. RUFS Strukturschema. (Regionplanekontoret, 2010) 

 

Ett kortfattat utdrag ur RUFS 2010 med de strategier och respektive tillhörande planeringsmål 

och åtaganden som direkt behandlar och berör trafikfrågor, och därmed påverkar Nackas 

trafikstrategi,ges nedan.  

Under var och en av de sex strategierna finns alltså flertalet planeringsmål som definierar vad 

regionen ska uppnå till 2030 och till respektive planeringsmål hör ett eller flera åtaganden, som 

uttryckervad som konkret behöver göras för att uppnå planeringsmålen. Det kan vara flera olika 

aktörer som ansvarar för att genomföra de olika åtagandena.  

RUFS- strategierna ska fungera som riktmärken och ge vägledning för hur regionens utmaningar 

ska hanteras. Östra Mellansverige används som beteckning för de sju län som deltog i samarbetet 

kring RUFS 2010, men den faktiska regionplanen gäller formellt bara Stockholms län. Arbetet 

med RUFS 2010 har pågått sedan mars 2006 och 30 augusti 2010 vann den laga kraft. 

(Regionplankontoret, 2010) 

Här har alltså bara de RUFS -strategier med tillhörande planeringsmål som mer konkret rör 

trafikfrågor tagits med och dessa beskrivs helt kortfattat. Mer information om RUFS 2010 finns 

på Stockholms läns landstings hemsida under Regionplanekontoret: 

www.regionplanekontoret.sll.se/rufs/Introsida. 
 

”Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn”  

Tillhörande planeringsmål:  

Transportsystemet bidrar till en ökad regional tillgänglighet.  
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Kvaliteten i resor och transporter är generellt god till och inom regioncentrum och till övriga 

regionala stadskärnor.  

Åtaganden:  

Utveckla en attraktiv och kapacitetsstark kollektivtrafik som är tillgänglig för alla.  

Öka vägkapaciteten i kritiska avsnitt samt begränsa och styra efterfrågan.  

Utveckla förbindelser inom och utom landet.  

Stärka förmågan att genomföra investeringar i infrastruktur. 

 
”Säkra värden för framtida behov” 

Planeringsmål för klimat, energi och transporter:  

Bebyggelsemiljöer och transportsystem är energieffektiva.  

Regionen påverkar klimatet väsentligt mindre.  

Transporternas risker och negativa effekter på miljön har minskat.  

Åtaganden:  

Sätta sektorsvisa mål för regionens utsläppsminskning av växthusgaser.  

Anpassa regionen till klimatförändringarna.  

Stimulera mer energi- och resurseffektiva transporter.  

Begränsa transporternas negativa påverkan.  

Effektivisera energi försörjningen och ställ om till förnybara energikällor. 

 
”Utveckla en tät och flerkärning region” 
Planeringsmål 

För sammanlänkning av östra Mellansverige respektive en tät och flerkärning stadsstruktur: 

Bebyggelsen utvecklas i samspel med kollektivtrafikens utveckling.  

Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energieffektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken. 

 

För flerkärnig och tät stadsstruktur: 

Regionen erbjuder konkurrenskraftiga och tillgängliga näringslivsmiljöer. 

Bebyggelsestrukturen är mer ytsnål och energieffektiv och bättre anpassad till kollektivtrafiken. 

Åtaganden:  

Utveckla stadsstrukturen i östra Mellansverige med spårtrafiken som grund.  

Utveckla transportsystem som stödjer Stockholmsregionens flerkärnighet. 

 
”Frigör livschanser” 

Planeringsmål:  

Hela regionen präglas av delaktighet och integration.  

Alla invånare oavsett bakgrund använder sin kompetens på en väl fungerande offentlig och privat 

arbetsmarknad.  

Åtagande: Undanröja hinder för att alla människor tryggt ska kunna vistas och resa i regionen. 

(Ur RUFS 2010.Regionplanekontoret Stockholms län, 2010 ) 
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4.4 Nacka Kommuns övergripande mål – Majoritetsprogrammet 

2010-2014 

Den borgerliga majoriteten i Nacka kommun, 2010-2014 har presenterat en fortsättning på 

samarbetet och utveckling av det borgerliga samarbetet från tidigare mandatperioder. Ett 

majoritetsprogram som beskriver politiska målsättningar, fokusområden och med prioriteringar 

ger vägledning i det kommunala arbetet.  

Som tidigare är Nackas vision även fortsättningsvis Öppenhet och Mångfald och vilket 

genomsyrar hela det kommunala arbetet och de mål som ställts upp för kommunen. En 

beskriven grundvärdering är visa respekt och förtroende för människors egen vilja att ta ansvar 

samt deras förmåga och kunskap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Nacka kommuns övergripande mål. (Ur Mål och Budget 2011-2013, Bilaga 5, Majoritetsprogrammet 

2010-2014. Kommunstyrelsen, Nacka kommun, 2010) 

I majoritetsprogrammet uttrycks att basen i kommunens ansvar är att ge goda förutsättningar för 

de stora välfärdsområdena skola, förskola/barnsomsorg, äldre omsorg samt handikapp- och 

individ- och familjeomsorg. Däri konstateras även att Nacka kan fortsätta utvecklas på en rad 

områden genom en klok politik och bred samverkan mellan samhället, individer, företag och 

föreningar. Fyra fokusområden har identifierats, varvid det under mandatperioden 2010-2014 

kommer läggas särskild stor kraft. Dessa fyra kännetecknas av ett stort behov av samverkan 

mellan olika aktörer, privata såväl som kommunala, landstingsdrivna och statliga. 

De fyra fokusområdena är 

- Arbete och näringsliv 

- Barn och ungdomars uppväxtvillkor 
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- Ett balanserat bostadsbyggande och goda trafiklösningar  

- Klimatarbete och naturvård 

Enligt majoritetsprogrammet är bra bostads- och fritidsmiljöer samt jobb och utbildning 

nycklarna till integration och i Nacka ska alla kunna forma sitt liv, oavsett om de vuxit upp i 

Sverige eller flyttat hit. Olika verksamheters kvalitet för medborgarna ska vara bland det bästa i 

landet i jämförelse med andra kommuner och valfriheten ska vara stor, även vid en internationell 

jämförelse. 

Majoritetsprogrammet konstaterar även att smidiga trafiklösningar är avgörande för nackabornas 

välfärd, särskilt för resor mot Stockholm eftersom Stockholmsregionen är en gemensam 

arbetsmarknad. Förbindelserna över Danvikstull måste hålla hög kapacitet och det ska vara lätt 

att nå regionens huvudnät. Det utrycks även en vilja i majoritetsprogrammet att andelen kollektivt 

resande ska öka genom ökad attraktivitet och tillgänglighet för kollektivtrafiken. Busspendlingen 

ska fungera smidigt och nya satsningar på spårtrafik bedöms som nödvändigt. En modern och 

större bussterminal vid Slussen beskrivs som en viktig del i kollektivtrafiksystemet, men även en 

moderniserad Saltsjöbana med väsentligt förbättrad turtäthet och ökat antal sittplatser konstateras 

viktigt för Nackas framtida tillgång till god kollektivtrafik. Framtida spårförbindelse till Orminge 

anses också vara nödvändigt. I majoritetsprogrammet hänvisas till RUFS 2010 och den däri, för 

Nacka beskrivna, möjligheten att tunnelbanans blå linje byggs ut till Nacka centrum under 2020-

talet och konstateras att det för Nacka är viktig att driva på så att utbyggd tunnelbana kan 

förverkligas så snart som möjligt. Även utökad båtpendling till Stockholm och Lidingö är något 

som framhävs. 

4.4.1 Strategiska trafikmål ur Majoritetsprogrammet 2010-2014 

Mål tillhörande fokusområde ”Ett balanserat bostadsbyggande och goda 

trafiklösningar” 

 Den nya Skurubron ska fullföljas i enlighet med kommunens avtal med Trafikverket 

 

 Nacka ska samarbeta med SL och Stockholms stad för att en modern och större 

bussterminal byggs ut vid Slussen. Trafiklösningarna i gränslandet mellan Stockholm och 

Nacka behöver utvecklas med högre kapacitet för väg- och spårtrafik, bättre lösningar för 

gång- och cykeltrafik, minskat buller för omkringliggande bostäder och bättre stadsmiljö. 

 

 Saltsjöbanan bör moderniseras och långsiktigt säkras och Nacka ska samarbeta nära med 

Landstinget/SL och Stockholms stad om bästa möjliga lösning för nackabornas behov. 

Tvärbana Ost bör byggas ut från sin provisoriska ändhållplats vid Sickla Uddeså dels en 

koppling till Saltsjöbanan erhålls, dels att banan gärna kommer in till Slussen.  

 

 I samarbete med Landstinget/SL och Stockholms stad bör en fördjupad studie göras av 

hur den blå linjen på tunnelbanan skulle kunna byggas ut till Nacka via Sickla, Nacka 

Centrum och vidare till Orminge. Tidigareläggningen av tunnelbanan är angelägen. 

 

 Kontakterna mellan Sicklaområdet och Värmdövägen måste förbättras, bl.a. så Järlaleden 

avlastas. Planiavägen/Järlaleden kopplas via Simbagatan till Värmdövägen genom det s.k. 
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trafikalternativ A+. 

 

 Nackas samarbete med Landstinget/SL och berörda företag kring pendelbåttrafik längs 

Nackas norra kust till City ska utvecklas med erfarenhet av det lyckade försöket under 

hösten 2010. 

 

 Förutsättningarna för cykeltrafiken och cykelpendlandet ska förbättras. Snabbcykelstråk 

måste etableras. 

 

 Kvarnholmsbron ska fullföljas i enlighet med programbeslut 2006 för utvecklingen av 

kvarnholmen och senare planeringsarbete. Det noteras att Centerpartiet inte fanns med i 

kommunstyrelsen när de avgörande inriktningsbesluten för utvecklingen av Kvarnholmen 

togs 2006 i form av programbeslut och programavtal. Centerpartiet anser att en bro och 

tunnel genom Ryssbergens naturmiljö hade varit möjlig att undvika genom en lägre 

exploateringsgrad på Kvarnholmen.  

 

 I takt med att Norra Länken förverkligas behöver frågan om Österleden på nytt 

aktualiseras. För nackabornas förbindelser norrut, möjligheten att begränsa biltrafiken i 

innerstaden samt för hela regionens möjligheter till nord-sydliga förbindelser över Saltsjö 

– Mälarsnittet är en fullföljd Östlig förbindelse angelägen. Med Norra Länken skapas en 

”hästsko” runt innerstaden. Denna behöver slutas till en ”ring”. Projektet bör 

avgiftsfinansieras och inte vad gäller statliga anslag konkurrera med tunnelbana till Nacka. 

Centerpartiet har inte tagit ställning till frågan om Österleden. 

(Ur Mål och Budget 2011-2013, bilaga 5 Majoritetsprogram. Kommunstyrelsen Nacka kommun, 

2010) 

 

4.5 Översiktsplan Nacka kommun 2011 - samrådsversion 

Öppenhet och mångfald är som nämns ovan Nacka kommuns ledord och med dessa ord som 

bas har den nya Översiktsplanen 2011 strukturerats. ÖP-dokumentet har delats in i tre delar, en del 

med underlag och en del med miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning. Dessa tre delar ska ligga 

till grund för mer konkretiserade, områdesvisa beskrivningar av nuläge och framtid som i sin tur 

kommer att kunna uppdateras mer löpande. Översiktsplanen ser mer till samhällsutvecklingen 

som en helhet, det har sökts ett bredare perspektiv med mål och utmaningar inom så många 

områden som möjligt, beaktar och ska verka uppfyllande av de mer övergripande kommunala 

målen.Översiktsplanen är, som tidigare nämnt inte bindande men ska ge vägledning vid 

detaljplanering och i fråga om andra strategiska frågor som rör stadsbyggnad. Enligt lag är en 

översiktsplan förpliktigad att redovisa grunddragen i fråga om mark- och vattenanvändning, 

kommunens syn på hur byggd miljö ska utvecklas och bevaras samt hur de avser tillgodose de 

redovisade riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnormer.  

Utifrån ledorden öppenhet och mångfald har Översiktsplanens övergripande mål, ”Ett hållbart 

Nacka” formulerats. Det har sedan definierats ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv och därefter brutits ned i sex stycken övergripande utmaningar/målområden: 
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Figur 11. Översiktsplanens utmaningar/målområden för Nacka Kommun.(Ur ÖP 2011 – 

samrådsversion. Miljö och Stadsbyggnad Nacka kommun, 2010) 

 

Dessa utmaningar/målområden ovan har i sin tur strukturerats in i strategier för fortsatt arbete, 

där utmaningen ”Ett komplett och hållbart transportsystem” har direkt påverkan på det fortsatta 

arbetet med Trafikstrategin. Flera av utmaningarna/målområdena har både direkt och i 

förlängningen stor påverkan på varandra och hela transportsystemet och påverkar därigenom 

Trafikstrategin.  

Översiktsplanens olika utmaningar/målområden påverkar varandra på flera sätt. ”En hållbar och 

attraktiv byggd miljö” innebär att även transportsystemet är attraktivt och består av så få stora 

barriärer som möjligt och trivsamma gaturum. Samtidigt ska ändå utmaningen om ”Ett komplett 

och klimatanpassat transportsystem” uppfyllas. Med bakgrund mot transportsystemets 

miljöpåverkan, både genom bullerstörning, utsläpp av klimatpåverkande gaser och partiklar mm. 

behövs åtgärder och förbättringar i transportsystemet för att bättre kunna uppfylla utmaningen 

om både ”En attraktiv hållbar byggd miljö” och ”Värna natur och vatten för rekreation och 

biologisk mångfald”. Även utmaningen ”Mångfald och trygghet i livets alla skeden” påverkas av 

utmaningen om ”Ett komplett och hållbart transportsystem” genom både tillgänglighetsaspekter i 

utformningen av gaturummet och diverse trafiksäkerhetsfrågor som hastighetsbegränsning, 

målning och information. Äldre och barn är till stor del mer utsatta i trafiken och det påverkar 

deras upplevda trygghet. Även beträffande utmaningen ”Starkt näringsliv, bra handelsutbud och 

gott om mötesplatser” har transportsystemets utbyggnad och möjliga förbättringar stor påverkan. 

Människor måste kunna transportera sig till de olika attraktiva mötesplatserna. om 

transportsystemet är attraktivt, hållbart och komplett gynnar det med all säkerhet näringslivets 

utveckling. Utmaningen ”Ett regionalt tänkande i planering” kan tolkas som en diskussion kring 

Nackas plats i regionen (beskrivs i kapitel 3). Hur kommer vi att påverkas av den regionala 

tillväxten, hur reser vi i regionen idag respektive hur kommer vi att resa i framtiden? Hur 

påverkar det Nackas transportsystem?  

 

4.5.1 Mål urÖversiktsplan 2011, med relevans för trafik och transporter 

Olika mål tillhörande de respektive utmaningar beskriver vidare vad som ska beaktas för att 

uppnå den övergripande utmaningen/målområdet. De flesta mål är specifika för den utmaning 

det tillhör, och det är bara målen som kan kopplas till eller direkt behandlar trafikfrågor som här 

presenteras. 

 

Mål tillhörande utmaningen ”Ett effektivt och klimatanpassat transportsystem” 

> Trafiksystemen ska utvecklas och utformas så att alla fordonsslag samordnas på ett hållbart 
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sätt. 

> Kollektivtrafiken ska vara dimensionerad och utformad så att dess andel av resorna avsevärt 

ökar till 2030. Kollektivtrafik till sjöss ska särskilt utvecklas, kopplas till landburen kollektivtrafik 

och samordnas regionalt 

> Trafiksystemet ska utformas så att andelen resor till fots eller med cykel ökar 

> Trafiksystemet ska utformas så att energianvändningen i transportsektorn och utsläppen av 

växthusgaser minskar i enlighet med målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) 

> Trafiksäkerheten ska öka vid omformning och utveckling av trafiksystemen 

 

Mål tillhörande ”En attraktiv och hållbar byggd miljö” 

> Nya bostäder och arbetsplatser av större omfattning ska ha god kollektivtrafikförsörjning. 

 

Mål tillhörande utmaningen ”Värna natur och vatten rekreation och biologisk mångfald” 

> Tillgång och tillgänglighet till parker och bostadsnära natur ska vara god i alla kommundelar 

> Öka tillgången och tillgängligheten för friluftslivet till strand- och vattenområden. 

 

Mål tillhörande ”Ett regionalt tänkande i planering” 

> Regional infrastruktur byggs ut så att Nacka kan fortsätta att starkt bidra till 

Stockholmsregionens bostadsförsörjning, utbildning och arbetsmarknad. 

 

4.5.2 Strategier ur Översiktsplan 2011  

Fyra stadsbyggnadsstrategier följer de sex utmaningarna/målområdena och beskriver inriktningen 

för stadsbyggandet och andra medel som behövs för att uppfylla alla mål i översiktsplanen. 
 

De fyra stadsbyggnadsstrategierna är 

* Skapa en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön 

* Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka 

* Utveckla Nackas lokala centra 

* Planera, förvalta och utveckla den gröna och blå strukturen 

Dessa strategier påverkar varandra i hög grad och för att genomföra de respektive strategierna 

har olika åtgärder tagits fram. De beskriver också mer konkret, genom beskrivande av åtgärder, 

vad som kommer att behövas i framtiden. Det är främst den första och den andra strategin ovan 

som direkt påverkar Trafikstrategin. Tillhörande den första strategin beskrivs bland annat 

åtgärden att Värmdövägen som Nackas huvudgata ska utvecklas till en attraktiv och funktionell 

stadsgata och att den bör studeras i hela sin längd, både med avseende på 

kompletteringsbebyggelse och på utformning av trafikrummet för alla trafikslag. I den första 

strategin konstateras också behovet av åtgärden nya vägförbindelser för bättre trafikfördelning på 

västra Sicklaön. För strategin ”Komplett transportsystem med tunnelbana till Nacka” beskrivs 

diverse behov och identifierade åtgärder som rör olika utbyggnadsplaner för hela 

transportsystemet förutom tunnelbana, bland annat flera nya trafikplatser, en ny Skurubro mm. 

4.5.3 Fortsatt arbete med Översiktsplanen 

Målen ur Översiktsplanen, utmaningen ”Ett effektivt och klimatanpassat transportsystem”, 

ovanstående ska verka måluppfyllande av de övergripande mål ur Översiktsplanen sammanställda 

tidigare i kapitel två och som i förlängningen styr strategier, program, detaljplaner och policys i 
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Nacka kommun. Översiktsplanen har hösten 2010 gått ut på samråd. När samrådsförslaget sedan 

omarbetats med hänsyn till de yttranden som kommer in ska Översiktsplanen ställas ut. Efter det 

ska den sedan tas upp i kommunfullmäktige för beslut, om inga större förändringar krävs efter 

utställningen. Nacka kan dåha en ny översiktsplan i slutet av 2011. Översiktsplanen ska 

aktualitetsprövas varje mandatperiod. (Ur Översiktsplan 2011, Samrådsversion, del 1.Miljö- och 

stadsbyggnad Nacka kommun, 2010) 
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5 Analys av Nackas trafiksituation 
I det här kapitlet presenteras de brister och problem respektive möjligheter och potential som 

identifierats i samband med arbetet med I rörelse. De sammanställs i en tabell och trafiksystemet 

analyseras på så vis i sin helhet med hjälp av en SWOT-analys. 

 

5.1 Brister  

Bristerna i dagens olika nät är flera. Vare sig kollektivtrafik-, eller vägnätet är tillräckligt utbyggt 

för att klara de befolkningssiffror som prognoserna visar. För att kunna stimulera ökad gång-, 

och cykeltrafik måste även dessa nät vidareutvecklas, förstärkas på flera olika sätt och 

sammanbindas.  

Vägnätet har flera brister: Vägområdena är generellt inte tillräckliga och det är ett problem även 

med avseende på trafiksäkerhet och trafikmiljö. Dagens trafikmängder kan orsaka bullerstörning 

och köbildning då vägar inte är dimensionerade för den typen av trafikmängd. Det ger 

kommunen ett mycket belastat vägnät som redan idag tidvis är igenkorkat. Olika 

trafiksäkerhetsåtgärder kan till exempel behöva mer utrymme än vad som finns tillgängligt.  

Värmdöleden är många gånger, främst i maxtimmen mycket nära eller över sitt kapacitetstak och 

det gör att trafik flyttar över på mindre huvudvägar eller ibland till och med lokalgator med 

bullerstörning som påföljd av den dramatiskt ökade trafikmängden. Att kollektivtrafiken idag till 

största del består av busstrafik och så kommer förbli en lång tid framöver gör att, även om 

bussarna har hög beläggningsgrad, så tas stort vägutrymme i anspråk. Skurubron är en 

problematisk punkt på grund av att vare sig bron eller påfarterna är tillräckligt dimensionerade, 

brons bärighet är heller inte tillräcklig för tunga transporter. Nacka C är en annan problematisk 

punkt där man inte kommer av och på Värmdöleden utan i vissa riktningar först måste passera 

mindre gator. Ett annat problem är att gator och vägar inte ger det visuella intryck som behövs 

för att hastighetsbegränsningarna ska efterföljas. Enligt rapporten Vägentill ett vackrare gaturum 

(Forshed, 2008) kan alltför raka och breda vägar uppfattas medge, eller till och med att inbjuda 

till, högre hastighet än tillåtet. Även gående vid sidan av dessa vägar kan påverkas av och uppfatta 

vägarna som ödsliga med dålig rumslighet och den egna personen som liten och utsatt i 

sammanhanget.  

Busstrafiken är inte tillräckligt kapacitetsstark och en komplett och attraktiv bussförsörjning av 

Nacka/Värmdö kräver fler linjer, busskörfält, bättre bytesmöjligheter och också 

realtidsinformation vid stationer och hållplatser. Överbelagda bussar leder till att många resenärer 

får stå upp i bussarna vilket i sin tur leder till att förarna bör köra med lägre hastighet för att vara 

trafiksäkra, något som orsakar förseningar. Idag möjliggörs heller inte omstigning till annan 

lokaltrafik eftersom att bussar som passerar eller når många lokala mål ofta går längs 

Värmdövägen och långdistansbussarna längs Värmdöleden utan egentlig koppling. En resa från 

Saltsjöbaden till Orminge eller från Boo till Älta måste i princip ske med bil, eller möjligen cykel – 

att åka kollektivt tar lång tid. Kollektivtrafiknätets största problem är avgjort ändå att bussarna 

måste passera den mycket trånga passagen runt Henriksdalsberget och över Danviksbron. 

Bussarna tar trots allt som nämnt ovan vägutrymme i anspråk och det lär inte bli mindre trångt på 

vägarna i framtiden. 
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Cykelvägnätet är inte helt genomgående sammanlänkat och är i behov av upprustning och 

utveckling, olika målpunkter måste tas med i en bedömning och sammanvägning av 

utvecklingsbehoven. Det är heller inte tillräckligt tydligt skyltat och på många platser saknas helt 

information om sträckning. På en del platser saknas utbyggnad helt. Exempelvis mellan Nacka C 

och Saltsjöbaden/ Fisksätra saknas utbyggd cykelbana i gängse standard utan rekommendationen 

är att framföra cykeln i blandtrafik längs Saltsjöbadsvägen. Det är en situation som återkommer 

på flera platser i kommunen. Järlakrysset, dess koppling till Värmdövägen och cykelstråk upp till 

Nacka IP är undermålig och befintliga cykelbanor längs Järlaleden är inte sammankopplade vare 

sig med varandra eller med Värmdövägen. I Boo måste cyklister köra i blandtrafik på 

Lännerstavägen som är relativt trafikerad, då det inte finns sammanlänkade cykelbanor.  

För att båttrafiken ska kunna få ett verkligt genomslag måste den generella tillgängligheten till 

bryggorna öka. En annan aspekt är eventuell tidsförlusten i jämförelse med andra trafikslag. I 

varje fall för arbetspendling är det av vikt att inte tidsförlusten blir för stor. Busstrafik bör helst 

ansluta till bryggorna men med hänsyn till kommunens geografi är detta inte alltid möjligt. 

Brist på tillgång till parkeringsplatser vid bostäder samt brist på lämpliga platser att anlägga nya 

parkeringar på är generellt ett ökande problem i kommunen och för närvarande avsätts inte 

tillräckligt med mark i nya projekt till parkering. Detta är ett stort problem framförallt vid 

parkeringskrävande verksamheter som idrottsplatser, skolor och handelsplatser. Som 

komplement till kollektivtrafiken finns flera infartsparkeringar, dessa behöver utökas i hela 

kommunen men speciellt i Orminge där antalet parkeringsplatser behöver fördubblas. 

Parkeringstalet i nybyggnadsområden är inte alltid tillräckligt realistiskt och det är svårt att med 

parkeringsreglering styra invånarnas bilinnehav. 

Buller är ett stort problem redan med dagens trafikmängder. Besvär av buller kan bidra till 

sömnproblem, stress och hörselproblem både långvariga och tillfälliga. 55 dBA är ett nationellt 

antaget riktvärde utomhus vid bostaden och på många platser överskrids den siffran. (Nacka, 

2010) 

Målpunkter för fortsatt utveckling finns i kapitel 6.  

 

5.2 Möjligheter  

Trots de i stycke 5.1 belysta brister och en därmed identifiering av de problem som finns i 

Nackas med avseende på trafikvolym och trafiknätskvalitet finns även många möjligheter och en 

stor potential att utveckla transportsystemet.  

Det pågår ett kontinuerligt arbete på olika nivåer inom kommunen för att tillsammans lyfta 

organisationen framåt och arbeta mot kommunens mål om öppenhet och mångfald. Det gör 

Nacka till en kommun i framkant, med god vilja och framförhållning som resulterar i 

handlingskraft och borgar för valfrihet för medborgarna. Tillgången till grönområden, skärgård 

och kultur är i många fall unika för den närhet till täthet och storstad som Nacka rent geografiskt 

har. Nämnda närhet till Stockholm är en möjlighet, en möjlighet att få en mångfald och tillväxt 

både vad gäller befolkning, näringsliv och verksamheter samtidigt som det är en möjlighet att ta 

del av och/eller leda den generella utveckling som pågår i hela regionen. Särskilt västra Sicklaöns 

höga utvecklingstakt och tillväxtplaner gör att dessa delar av Nacka så småningom kan komma att 
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räknas till en del av city. Det skulle i sin tur samtidigt bidra till en ännu starkare länk i hela Nackas 

utveckling där kommunen har potential att bli en egen stark kärna i regionen. En kärnpunkt där 

tillväxttakten och kvaliteten för både befolkning, verksamhetsetablering, utbildningsmöjligheter, 

näringsliv, service och kommunikationer är hög jämfört med i övriga regionen. Det finns även 

planer och tankar kring utveckling av kollektivtrafiken, möjligheter som tunnelbana, spårvagn, 

snabba direktbussar till kommuner i norra delen av regionen och en moderniserad Saltsjöbana. 

Detta bottnar delvis i att möta nya behov från utvecklingen av Sicklaön men även resten av 

Nacka och även Värmdös nya behov. Det skulle också bidra till att skapa en knutpunkt för 

kollektivtrafiken i Sickla. Särskilda kvaliteter i Nackas trafiknät är bland annat att 

kollektivtrafikförsörjningen är god, med en ofta hög beläggningsgrad. Från Forum Nacka nås de 

flesta målpunkter inom kommunen på mindre än 30 min och Slussen på ca 10 minuter med 

kollektivtrafiken. Kollektivtrafiksystemet i Nacka som tidigare beskrivits, består av både 

Saltsjöbanan och ett välutbyggt bussnät, som tillsammans trafikerar kommunens alla delar. Den 

höga beläggningsgraden i kollektivtrafiken är en viktig samhällsekonomisk aspekt. För att göra 

kollektivtrafiken så attraktiv, smidig och snabb som möjligt med dagens förutsättningar har 

kommunen redan anlagt kollektivtrafikkörfält in mot Stockholm på delar av Värmdöleden och 

Värmdövägen och här har man en stor utvecklingspotential då dessa körfält möjligen kan 

förlängas till att täcka hela sträckningen i centrala Nacka med en jämnare och snabbare trafik till 

följd. 

Kommunen har över 100 km belagd gång- och cykelbana och det vägnätet är väl utbyggt.  

Framförallt är gång- och cykelvägnätet i behov av en utredning eftersom det på många platser 

finns gång- och cykelvägar av god standard och ett av målen med en utredning är främst skulle 

vara att knyta ihop det nät av god kvalitet som redan finns. Utveckling av det befintliga nätet med 

avseende på målpunkter och kollektivtrafiknoder innebär att sedan lyfta nätet till en ny 

kvalitetsnivå rörande tillgänglighet och bekvämlighet. 

Nacka arbetar redan aktivt med bullerreducerandeåtgärder och för att i planeringens alla skeden 

beakta och lindra eller minska möjlig miljöpåverkan.Kommunen prövar en eller flera åtgärder i 

bullerstörda zoner idag.Bullerstörningen kan reduceras med åtgärder som plank, dämpande 

beläggning och sänkta hastigheter kan ge minskade bullernivåer.  

Andra pågående, viktiga arbeten i kommunen är till exempel projektetSäkra skolvägar som 

påbörjades hösten 2009. Däri ingick en inventering av hur den fysiska miljön och 

trafiksituationen vid skolstart varje morgon ser ut för alla förskolor och 1-6 skolor i kommunen 

samt en kartläggning av hur barnen tar sig till skolan(bil, kollektivt, gång eller cykel) och om de 

har sällskap av en vuxen. Syftet med projektet är att bedöma vilka skolor som behöver fysiska 

och/eller beteendepåverkande insatser för att skolvägarna ska bli trygga och säkra.  

 

Ett annat viktigt projekt är Åtgärdsprogram för tillgängligheten på allmän plats i Nacka kommun, som 

utvecklar och förbättrar tillgängligheten i hela kommunen. I åtgärdsprogrammet redovisas hur 

olika brister, som tidigare kartlagts i den offentliga miljön, med bakgrund mot internationella 

regelverk, Svenska lagar om handikappfrågor och kommunens policy ska åtgärdas. 

Åtgärdsprogrammet är främst riktats mot det som i detaljplaner klassas som allmän platsmark 

med undantag för att även viss parkmark har medtagits. Trappor har försetts ledstänger och 

utrustats med kontrasterande steg för att ge visuell ledning. Trottoarkanter vid gångpassager har 
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fått ramper så att barnvagnar, rullatorer, rullstolar mm ska kunna korsa gatan. Fler sittplatser har 

byggts/anlagts och kommunen har förbättrat beläggningen på vissa gång- och cykelvägar. Även 

busshållplatserna har förbättrats med vita plattor vid trottoarkanten och taktil markering, där 

möjligt har även cykelbanan letts in bakom hållplatskuren så att färre konflikter uppstår. 

Åtgärdsprogrammet för tillgängligheten på allmän plats i Nacka kommun, påbörjades i sin 

nuvarande skepnad 2009 och 2010 ska alla inventerade brister vara åtgärdade. Nacka kommun 

arbetar även kontinuerligt med olika typer av trafiksäkerhetsåtgärder,anpassade för olika 

trafikslag. 

 

En annan viktig positiv aspekt som möjliggör långsiktig planering och målorienterat arbete är att 

den politiska majoriteten i kommunen är stabil. I en situation där den politiska majoriteten växlar 

vid varje nyval kan kollisioner mellan beslut och pågående arbeten jämfört mot önskad inriktning 

och nya mål uppstå vilket i sin tur kan försena utbyggnader och/eller nyutveckling. 

 

 

5.3 SWOT-analys av dagens trafiknät 

I det här stycket har de två tidigare styckena, brister och möjligheter utvärderats i en så kallad 

SWOT-analys.  

 

En SWOT-analys är en samlad bedömning av olika, både interna och externa faktorer som 

påverkar ett fackområden eller en organisation/ verksamhet. SWOT står för Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats och används för att definiera ett områdes styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot. Avsikten med analysen är att den ska peka ut nyckelfrågor att bemöta i det fortsatta arbetet. 

Dessa nyckelfrågor specificerar styrkoratt iaktta och bevara, svagheter som borde reduceras, 

möjligheter som skulle kunna utnyttjas och hot som måste hanteras.(TRAST, 2007) 

 

Styrkor och svagheter används för att analysera den egna organisationen och dess interna 

förhållanden och ska baseras på hur organisationen ser ut idag. Möjligheter och hot behandlar i 

sin tur externa faktorer, det vill säga hur fackområdet skulle kunna påverkas av förändringar 

utifrån.Rent konkret innebär det att styrkor beskriver det som fungerar bra i fackområdet och 

svagheter beskriver det som är mindre bra eller rent av dåligt. Möjligheter beskriver det 

utifrån/utanför fackområdet som kan innebära nya möjligheter eller ge potential och hot ska 

beskriva sådant som kan påverka organisationen negativt. Styrkorna som har identifierats kan 

sedan användas för att bättre ta tillvara och utnyttja möjligheterna och på samma vis kan 

eventuella hot mot organisationen lättare upptäckas och motarbetas genom en kartläggning av 

svagheterna. Fördelarna med en SWOT-analys är att den är lätt och tydlig att använda och är 

flexibel i sitt användningsområde och ger en struktur i analysen. Nackdelarna är att resultatet blir 

osorterat och därmed blandar både viktiga och oviktiga faktorer. Användaren måste därför själv 

verifiera resultatet och möjligheten att använda det. (Boverket, 2006) 

 

För att gå vidare med sammanställandet av en SWOT-analys så har de starka, svaga sidor som 

kan anses känneteckna den kommunala organisationen identifierats. Så även möjligheterna och 

eventuella hot eller negativ yttre påverkan. Det är av vikt att vara så realistisk och ärlig som 

möjligt i en analys av det här slaget eftersom den ska kunna användas för att acceptera och 

reagera på resultatet så snabbt som möjligt. Resultatet kan användas för att diskutera och/eller 
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lägga upp planer för att konkret bemöta eventuella problem eller hot som man kan ställas inför. 

Det kan även vara intressant att få upp ögonen för vad som fungerar och är positivt i 

verksamheten för att bättre kunna värna om respektive förstärka de egenskaperna. 

En möjlighet att använda resultatet är att fortsätta i en arbetsgrupp som får till uppgift att se över 

hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas och utvecklas samt hur verksamheten skall uppnå en 

förändring som minskar eller helt utplånar de svagheter som påvisats och kunna arbeta vidare för 

att bemöta de risker/hot som har identifierats.  

 

Konkreta frågor som kan vara relevanta att ställa sig i arbetsgruppen är; 

* Hur ska vi lägga upp arbetet med att behålla och förbättra våra styrkor? 

* Vad för typ av åtgärdsprogram behövs och hur ska vi gå tillväga för att för att minimera 

och/eller eliminera våra svagheter? 

* På vilket sätt kan vi arbeta för att ännu bättre tillvarata våra möjligheter? 

* Vilken typ av förberedelser och preventiva åtgärdsprogram behöver vi ta fram för att förebygga 

och neutralisera riskerna/hoten? 

* Hur och vilka frågor ska särskilt prioriteras?   

(Bokförlaget Redaktionen, 2010) 

 

För att ge ett samlat grepp av de brister och möjligheter som ovan beskrivits så har resultatet av 

SWOT-analysen sammanställts i en tabell, tabell 12. Det är ett vedertaget sätt att presentera 

materialet så att resultatet av analysen blir så tydlig som möjligt.Den övre halvan i tabellen 

beskriver nuläget och interna faktorer, medan den nedre halvan beskriver framtiden och externa 

faktorer.  
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Tabell 12. SWOT-analys Nackas transportsystem 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Interna 
faktorer 

Styrkor 
> Förhållandevis välutbyggt gång- och 
cykelnät. 
 
> Kollektivtrafiken har ofta hög 
beläggningsgrad och invånare med mål i 
länet reser ofta kollektivt. 
 
> Hög tillväxt. 
 
> Nacka strävar efter och har en 
öppenhet i den kommunala 
organisationen. 
 
> Stabil politisk majoritet vilket 
möjliggör ett mer långsiktigt arbete och 
planering. 
 
> Nacka arbetar redan aktivt med och 
olika trafiksäkerhetsåtgärder, och 
enskilda projekt som ”Säkra skolvägar” 
och ett tillgänglighetsprogram. 
Kommunen arbetar även med flera olika 
bullerreducerande åtgärder och har nått 
långt med ny teknik. 
 

Svagheter 
> Vägnätet är mycket belastat och redan 
idag tidvis överbelastat 
 
> Stora delar av gång- och cykelvägnätet 
är inte tillräckligt sammanlänkat, och i 
behov av upprustning. 
 
> Trafiksäkerhetsåtgärder kan behöva mer 
plats än vad som finns tillgängligt. 
 
> Gator och vägar ger inte det visuella 
intryck som överensstämmer med den 
hastighetsbegränsning och övriga regler 
som gäller där. 
 
> För att båttrafiken ska utvecklas måste 
tillgängligheten till bryggorna kunna 
utvecklas. 
 
> Parkeringsmöjligheter och nya platser 
att anlägga parkering på fattas i nästan 
hela kommunen. 

 
 
 
 

 
 
 
Externa 
faktorer 

 
Möjligheter 
 
> Nacka som en ny regional kärnpunkt 
med tunnelbana, mer effektivt bussnät 
och Sickla som en viktig knutpunkt. 
 
> Det geografiska läget: nära 
innerstadens alla möjligheter men med 
god tillgång till natur, vatten och 
kulturmiljöer. 
 
> Stor befolkningsökning, fortsatt hög 
tillväxttakt kan leda till uppfyllelse av de 
generellt formulerade Nacka målen om 
ökad öppenhet och mångfald. 
 

 
Hot 
 
> Vägnätet byggs inte ut. 
 
> Kollektivtrafiken byggs inte ut i takt 
med befolkningsutvecklingen. SL och 
Landstinget väljer att gå vidare med andra 
närförorter. 
 
> Brist på finansiella medel att utföra de 
vägprojekt som man bedömer som 
nödvändiga. 
 
> Omvärldsförändringar så som 
naturkatastrofer, krig, svält som kan 
påverka styrning och ekonomi även i 
Sverige. 
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6 Förslag till inriktnings- och effektmål för Nackas 

trafiksystem 
Det här kapitlet ingår i I rörelseoch det här förslaget till inriktningsmål och effektmål är framtagna 

under en workshop med trafikenheten Nacka kommun. Inför vidare bearbetning har ytterligare 

en workshop genomförts men resultatet från den har inte hunnit bearbetas till I rörelse. Metoden 

för workshoparna är beskrivna i kapitel 1 och mer information om tillvägagångssätt med mera 

finns i bilaga 4 och som en del i examensarbetet – I rörelse har en ram för innehåll och 

tillvägagångssätt för workshoparna arbetats fram. Workshoparna har genomförts och resultatet 

sammanställts som en del av arbetet med I rörelse. Inriktnings- och effektmålen kommer i 

samband med det fortsatta arbetet med Nackas trafikstrategi att behandlas både i referensgrupp 

och politiskt. På grund av det är den här versionen enbart ett arbetsmaterial till I rörelse, 

sammanställt av resultatet från den första workshopen. Avsikten är att målen i det här kapitlet ska 

underordna sig de mer övergripande strategiska trafikmålen, för att kunna vara mer mätbara och 

detaljerade. De strategiska målen visar den övergripande intentionen för utvecklingen av 

transportsystemet och Inriktnings- och effektmålen blir då tillhörande undermål som 

konkretiserar vad som behöver eftersträvas för att uppfylla de strategiska målen. Särskilt 

effektmålen ska helst vara både mätbara och konkreta eftersom dess föreslagna åtgärder bör 

följas upp och uppdateras rullande och vara direkt vägledande vid detaljplanering. Inriktnings- 

och effektmålen kommer tillhöra den del av Trafikstrategin som egentligen motsvarar en 

trafikplan – operativ trafikplanering. Eftersom den här Trafikstrategin ska ligga till grund för 

trafikplanering på detaljnivå är det viktigt att den ajourhålls genom en uppdatering av indikatorer 

och åtgärder. 

 

6.1 TRAST – trafik för en attraktiv stad 

Inriktnings-och effektmål för Nackas transportsystem har sorterats in 

underrubriker/utgångspunkter som är tagna ur TRAST - Trafik för en attraktiv stad. Det har 

använts till hjälp i det här kapitlet där avsikten är att kategorisera och åskådliggöra 

inriktningsmålen med tillhörande effektmål/åtgärdspunkter. Genom att använda 

utgångspunkterna för ett hållbart transportsystem i TRAST som bas, har olika förslag till 

inriktningsmål och tillhörande effektmål formulerats. 

6.1.1 Stadens karaktär 

Flera olika faktorer kan räknas ingå i begreppet karaktär, det kan vara både bebyggelsestruktur, 

platser, parker, grönstråk och gatunät som bidrar till att ge staden en viss karaktär. En annan 

viktig aspekt är varje orts egen historia som ofta präglar utvecklingen mycket. En kvalitet för ett 

socialt välfungerande stads- och trafikrum är att många aktiviteter kan pågå parallellt. Att miljön 

är utformad så att hänsyn tagits till alla olika användare. Om kommunen dessutom arbetar aktivt 

för att samla människor, både visuellt, rumsligt och trafikalt med överlapp av funktioner, rörelse 

och aktiviteter i tid och rum så upplevs stadsrummet som mer levande och socialt välfungerande. 

Ett attraktivt gaturum har plats för alla trafikslag det vill säga gångbanor, cykelbanor och 

vägbanor sida vid sida och kollektivtrafiken får ta plats och är integrerad. Ett attraktivt gaturum 

ger ett trevligt intryck och har anpassad växtlighet. Det kan finnas parkbänkar, sopkorgar och 

blomsterplanteringar (säsong). En bra belysning är av yttersta vikt för att gaturummet ska 

vara/bli en miljö där människor känner sig trygga och sedda. Huruvida och hur bilar är parkerade 
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påverkar också gaturummets karaktär. Eftersom många säkerhets-, omsorgs- och serviceyrken är i 

behov av god framkomlighet i gaturummet för att kunna utföra sitt arbete på lämpligt sätt, t.ex. 

för räddningstjänst, ambulans, hemtjänst med flera är det särskilt viktigt att inte gaturummet är 

blockerat.  

Kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling och för att så många som 

möjligt ska välja att åka kollektivt är det i sin tur en förutsättning att bostäder och verksamheter 

lokaliseras tillgängligt – nära kollektivtrafikpunkter. På så vis kan fler medborgare få incitament 

att utnyttja kollektivtrafiken istället för bilen så att det totala trafikarbetet/antalet 

fordonskilometer minskar. (TRAST,2007;Workshop 1, 2010-10-27; TrafikenhetenNacka 

kommun, 2010) 

Inriktningsmål  

Nacka ska utforma attraktiva gaturum där alla trafikslag får plats på ett effektivt, trafiksäkert och 

miljömässigt sätt. 

Effektmål/åtgärdspunkter 

>Parkering på gatumark kan även fortsättningsvis tillåtas men vara avsedd för korttidsparkering 

och nyttoparkering, bostadsparkering ska anordnas på tomtmark. 

> Kommunen ska verka för ett effektivare utnyttjande av parkeringsplatser. 

> En parkeringspolicy ska tas fram för hela kommunen. 

Inriktningsmål  
Nacka ska främst bygga i goda kollektivtrafiklägen och med beaktande av underlag för ny och 

utvecklad kollektivtrafik 

Effektmål/åtgärdspunkter 

> I Nacka ska vi främst bygga nära och tillgängligt 

>Trafikarbetet/ antal fordonskilometer per invånare ska minska 

Inriktningsmål  
Möbleringen av gaturummet ska ge tydlig visuell ledning 

Effektmål/åtgärdspunkter 

>Ett gestaltningsprogram bör tas fram för ett attraktivare, mer trafiksäkert gaturum och för 

tydligare rumsbildning. Parallellt med hastighetssänkning bör visuellt ledande åtgärder 

genomföras. 

> En sammanhängande visuell karaktär, funktionsblandning och alla trafikslags plats och 

tillhörighet spelar en viktig roll vid utvecklingen av gatumiljön. 

 

6.1.2 Transportsystemet och trafikens omfattning 

Transportsystemet/trafiksystemet är de nät och den infrastruktur som ger förutsättningen för 

resande och transportbehov - den trafik som finns i kommunen. Ett trafiksystem i balans 

kännetecknas av att de olika trafikslagen bidrar till en helhet, att de fungerar tillsammans och 

kompletterar varandra. Häri ingår utveckling av huvudstråk för de olika trafikslagen, program för 

utveckling av de olika trafikslagen och mål som hör till det. Trafiksystemets utformning och 

uppbyggnad i samband med hur samhället är strukturerat ligger till grund för vårt resebehov.Resa 

och transport definieras som hela förflyttningen, från start- till målpunkt. Flera olika aspekter 

påverkar resandet, det kan vara regionala samband, näringslivets sammansättning, resans längd, 
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typ av ärende, tätortens storlek och struktur, kostnad, väder, med mera. Med jämnare flöden 

avses färre stopp och nödvändiga inbromsningar för till exempel köer eller vid så kallade 

flaskhalsar. Det ger i sin tur flera positiva effekter, dels tar själva resan kortare tid och dels 

minskar utsläppen jämfört mot tomgångskörning eller vid kö. Genom att ta plats i vägområdet i 

anspråk till anläggandet av kollektivtrafikkörfält kan kapaciteten för kollektivtrafiken öka mycket. 

Det även viktigt att kollektivtrafiken ges prioritering där möjligt för att korta restiden och öka 

attraktiviteten. För att möjliggöra och underlätta byten mellan trafikslag förordas smarta 

infartsparkeringar. Med begreppet smart avses bland annat realtidsinformation om antalet lediga 

platser, information om avgångar och ankomster och andra funktioner. I utvecklandet och 

främjandet av cykelpendlingen i kommunen förordas särskilda ”snabbanor” där cykelpendling 

kan ske utan att påverka gång- och cykeltrafik för till exempel barn och ungdomar. 

Signalprioritering för cyklister på samma vis som för busstrafik förordas för kortade restider och 

en behagligare resa – färre inbromsningar och uppstartar. För cykelpendling avsedda och från 

övrig trafik separerade snabbanor skulle kunna anläggas främst utefter de större vägarna som 

Värmdövägen, Saltsjöbadsleden och Värmdöleden. Cykelparkeringar med bra standard, kan vara 

under tak, med rejäla cykelställ, bra belysning och cykelpumpstationer lokaliserade vid strategiska 

platser i trafiknätet kanske kan motivera fler cykelresor. Underlättat resandet genom ett byte till 

cykel kan behövas vid tillfällen då till exempel bussen är sen eller varför inte när vädret är 

ovanligt fint. Anläggandet av hyrcykelstationer (likt Stockholm citybikes) kan uppmuntra till 

spontana resor. (TRAST, 2007; Workshop 1, 2010-10-27; Trafikenheten Nacka kommun, 2010; 

Trafikverket. 2010). 

Inriktningsmål  

Vägnätet ska bli mer funktionellt för jämnare flöden och kortade restider 

Effektmål/åtgärdspunkter 

>Flaskhalsar i nätet ska identifieras och åtgärdsprogram upprättas 

Inriktningsmål  
Vid utformning av trafiknäten måste standarden i näten ta särskild hänsyn till drift- och 

underhållskrav 

Effektmål/Åtgärdspunkter 

> För att uppnå en bättre, mer tillgänglig och säker trafikmiljö måste drift som snöröjning eller 

service som räddningstjänst, sophämtning och hemtjänst med mera, komma fram i trafiknäten 

och dess verksamhet kunna fungera på erforderligt sätt 

> Vi ska undersöka om vi kan utnyttja strålningsvärme från t.ex. fjärrvärmenätet där möjligt i 

våra GC-vägar för att minska risken för halkolyckor och driftbehovet vintertid. 

Inriktningsmål 

Reseandelen med kollektivtrafik ska öka genom att öka attraktiviteten för kollektiva resor och 

stimulera en övergång från biltrafik till kollektivtrafik  

Effektmål/Åtgärdspunkter 

> Signalprioritering för busstrafiken ska öka  

> Anläggande av kollektivtrafikkörfält 
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Inriktningsmål  

Attraktiva knutpunkter ska utvecklas för att motivera och underlätta byte av trafikslag 

Effektmål/åtgärdspunkter 

> Behovet av infartsparkeringar för respektive cykel och bil ska tillgodoses 

Inriktningsmål 

Ny bebyggelses inverkan på befintlig infrastruktur ska beaktas 

Effektmål/inriktningsmål 

> Den befintliga infrastrukturen ska tåla den tillkommande bebyggelsens trafikalstring annars 

måste åtgärder vidtas. 

>En parkeringspolicy behöver tas fram för hela kommunen 

Inriktningsmål 

 Nacka ska arbeta aktivt för att främja cykelpendling 

Effektmål/Åtgärdspunkter 

> Signalprioritering för cykel ska införasför ökad attraktivitet  

> Antalet cykelparkeringar ska öka och de befintligas standard förbättras. 

> Längden helt separerade cykelbanor (från bilar och gående)inom det regionala cykelnätet ska 

öka. 

> Cykelpumpstationer ska byggas vid strategiska platser 

> Möjligheten att anlägga hyrcykelstationer (likt Stockholm City bikes) ska utredas 

6.1.3 Tillgänglighet 

Med tillgänglighet avses ett trafiksystem som är utformat så att medborgarnas och näringslivets 

grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Närhet och täthet respektive samverkan och 

genhet är alla viktiga inslag i ett tillgängligt samhälle. Tillgänglighet kan även definieras som den 

lätthet med vilken alla olika brukare av trafiksystemet kan ta sig fram. Framkomligheten är i sig 

kopplad till systemets kapacitet. Tillgängligheten påverkas av det fysiska avståndet mellan olika 

aktiviteter. Avståndet beror på hur bebyggelsen är orienterad – samband mellan trafiksystem och 

trafiksystemens uppbyggnad. Tillgängligheten varierar ofta, dels under olika tider på dygnet (med 

avseende på trängsel, trafikutbud eller otrygghet) men påverkas även av användarens 

förutsättningar (som ålder, kön, inkomst, funktionshinder med mera). I Nackas 

tillgänglighetsprogram har faktorer som handräcken vid trappor, ledningsmålning, urfasade 

trottoarkanter för cyklister och rörelsehindrade, parkbänkar och taktila plattor vid busshållplatser 

särskilt identifierats och åtgärdats. Olika medborgares målpunkter är självklart olika men större, 

gemensamma målpunkter kan vara till exempel en skola, en större verksamhet eller ett lokalt 

centrum och en god tillgänglighet till dessa bör särskilt beaktas. En gång- och cykelväg av god 

standard innebär att den tillräckligt bred för den trafik den är avsedd för, har bra ytbeläggning 

(utan hål och skarpa höga kanter i färdriktningen), att den är väl belyst, skyltad och utan stora 

skymmande buskage eller hinder. (TRAST, 2007; Åtgärdsprogrammet för tillgängligheten på allmän plats 

i Nacka kommun, 2009; Workshop 1: 2010-10-27; Trafikenheten Nacka kommun, 2010). 

Inriktningsmål 

Kommunens cykelvägnät ska utvecklas, förbättras och sammanlänkas 

Effektmål/Åtgärdspunkter 

> Sammanhängande, trafiksäkra och bekväma gång- och cykelvägar av god standard ska tas fram 
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i ett gångstråks- respektive cykelnätsprogram för hela kommunen 

> Gång- och cykelbanor till målpunkter ska särskilt prioriteras 

Inriktningsmål  

Tillgängligheten i den byggda miljön ska beaktas i löpande i all utveckling och planering  

Effektmål/Åtgärdspunkter 

> Enkelt avhjälpta hinder och tillgängligheten vid kollektivtrafikpunkter ska kontinuerligt tillses 

och åtgärdas och kommunens tillgänglighetsprogram följas  

> Riktlinjer för planering, ombyggnad och nyutveckling ska tas fram 

Inriktningsmål  

Nacka ska bli ett närmare samhälle 

Effektmål/Åtgärdspunkter  

> Närheten till kollektivtrafik, gång- och cykelvägar ska beaktas i planeringen 

 

6.1.4 Trygghet 
Trygghet är ett subjektivt begrepp och generellt är det fler människor som känner oro än som 

faktiskt har råkat ut för olyckor eller brott, vilket förmodligen har sin grund i vad de läst eller hört 

om. Upplevd olycksrisk och våldsrisk påverkar upplevelsen av trygghet men beror även på den 

egna individens riskkänslighet. Trygghet är därför en viktig samhällsfråga eftersom att oron kan 

påverka människors vanor, inskränka deras rörelsefrihet och aktivitet. Tryggheten kan även 

handla om en osäkerhet inför om en resa går att genomföra utan stora hinder. Även om 

individen kanske inte avstår från att resa kanske resan görs på ett annat sätt, med egen bilen eller 

färdtjänst istället för buss, på omväg istället för via en mörk gångtunnel. Rädslan kan vara både 

för vissa typer av rum eller för trängsel, men lika gärna det tomma, det mörka eller det 

oöverskådliga rummet. Tryggheten kan även baseras på den upplevda trafiksäkerheten, 

tillgängligheten och huruvida transportsystemet är jämställt. Planteringar kan vara både bra och 

dåligt beroende på storlek, placering med mera och kan påverka den upplevda 

tryggheten.Belysningen av allmänplatsmark spelar stor roll för den upplevda tryggheten, är 

belysningen riktad rätt, är den tillräckligt stark och på rätt höjdnivå är alla faktorer som enskilt 

eller i samverkan kan vara avgörande för belysningskvaliteten. Häri måste även hänsyn tas till 

miljöaspekten av ett upplyst samhälle och att alla typer av vägar kanske inte ska lysas upp. Olika 

ställningstaganden i planeringen kan till viss del leda till utveckling av tryggare miljöer med till 

exempel en blandning av verksamheter, bostäder för mer befolkade platser under större delar av 

dygnet. (TRAST, 2007; Trafikenheten Nacka kommun, 2010). 

Inriktningsmål  

Nackas invånare ska känna sig trygga i trafiken under hela dygnet, året runt  

Effektmål/Åtgärdspunkter 

> Ett belysningsprogram bör tas fram för allmän platsmark i hela kommunen 

>Andelen gång- och cykelbanor med god belysning ska öka 

>Växtlighet vid vägar samt gång- och cykelbanor ska ses övermed avseende på trygghet och 

siktbarhet. 

6.1.5 Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerhet kan i praktiken definieras som låg risk för personskador i trafiken och påverkar 

hälsa och trygghet och är en förutsättning för att människor ska kunna resa och förflytta sig i 
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samhället. Trafiksäkerheten påverkar ett trafiksystems hållbarhet, både den sociala genom 

livskvalitet och den ekonomiska hållbarheten, eftersom olyckor kostar pengar. I Sverige arbetar 

alla kommuner efter den nationella Nollvisionen. Den är grunden för trafiksäkerhetsarbetet i 

Sverige och blev antagen av Riksdagen 1997. I den uttrycks en bild av en önskad framtid, där 

ingen dör eller skadas svårt i trafiken. Arbetet med trafiksäkerhet utgår enligt Nollvisionen från 

att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som 

åtgärder för att förhindra olyckor ska vidtas så ska utformningen av transportsystemet ske med 

hänsyn till att alla människor gör misstag. Det går inte att helt förhindra olyckor på grund av den 

mänskliga faktorn – däremot kan omständigheterna av en olycka mildras genom säkrare vägar 

och trafikmiljöer. Oskyddade trafikanter löper störst risk i trafiken. Barn och äldre samt 

rörelsehindrade är exempel på grupper somhar särskilda behov. De flesta människor överlever 

om de blir påkörda av en bil i 30 km/h men om hastigheten är 50 km/h omkommer istället de 

flesta människor. En korrekt anpassad hastighetsgräns och att trafikanterna respekterar denna är 

helt avgörande för att uppnå Nollvisionen. (TRAST, 2007; Trafikverket, 2010) 

Begrepp som kan användas i trafiksäkerhetssammanhang är Traffic calming respektive Traffic 

management. Traffic calming innebär åtgärder som har syftet att påverka hastigheter och 

trafikflöden på en bestämd vägsträcka eller plats. Traffic management är åtgärder som syftar till 

att lugna ned trafiken på större vägar – mellan olika stadsdelar och reducera hastigheter i 

bostadsområden. Åtgärder i gestaltningen och förändringar av det visuella intrycket kan leda till 

minskade hastigheter eller ändrade uppfattningar hos trafikanterna, något som kan bidra till ökad 

eller minskad trafiksäkerhet. (Trafik och Logistik, KTH, 2008) 

Inriktningsmål  
Nacka ska ha trafiksäkra skolvägar och avlämningsplatser som är anpassade till verksamhetens 

förutsättningar 

Effektmål/åtgärdspunkt 

> Projektet Säkra Skolvägar ska i fortsättningen ligga till grund för planering och utbyggnad vid 

skolor och fritidsverksamheter  

> Antalet föräldrar som skjutsar sina barn till skolan med bil, ska minska 

Inriktningsmål  
Nacka ska erbjuda en trafiksäker miljö för alla trafikslag 

Effektmål/åtgärdspunkt 

> Nacka kommuns fordonspark ska vara utrustad med ISA – system och alkolås i alla fordon för 

att ytterligare öka trafiksäkerheten 

> Olycksdrabbade platser ska kartläggas och åtgärdas löpande och Nacka ska arbeta mot 

Nollvisionen 

> Övergångsställen ska få bättre belysning för ökad trafiksäkerhet och möjligheten att sätta upp 

smarta trafiksignaler (med signalnedräkning) bör utredas 

 

6.1.6 Miljö och hälsopåverkan 

Trafikanter utsätts för buller, hälsofarliga utsläpp - luftföroreningar men även vibrationer, 

ljuspåverkan och förändringar i lokalklimat. Buller kan orsaka sömnstörningar, leda till 

koncentrationssvårigheter och högt blodtryck. Utsläpp och föroreningar kan orsaka 

luftvägsirritationer och olika luftvägs/andningssjukdomar men påverkar även fasader på 
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byggnader och anläggningar genom att de vittrar bort. En av de största bullerkällorna i Nacka är 

Saltsjöbanan och som dess huvudman är SL ansvarig att vidta eventuella åtgärder och för att 

minska bullernivåerna har en otätare trafikering av stationerna Lillängen och Storängen påbörjats, 

eftersom de är de mest bullerstörda områdena längs med banans sträckning. I stadstrafik med 

låga hastigheter och ofta ojämna flöden är motor- och avgasljud helt dominerande medan det i 

högre hastigheter främst bullrar från däck, vägbana och vindljud av turbulensen. Buller är i högsta 

grad beroende av hastigheten, trafikflödet på en väg och andelen tung trafik. Ljudnivån och 

bulleralstringen av personbilar ökar kraftigt med ökande hastigheter. Sänkta hastigheter påverkar 

därför bullernivåerna men även utsläppsnivån mycket. I tätare stadsbebyggelse används ofta 

Boverkets avstegsprinciper som bör gälla vid en avvägning mot allmänna intressen. Vid nya 

bostäder bör då den ekvivalenta ljudnivån vid fasad kunna uppgå till 55-60 dBA, under 

förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida (högst 45 dBA vid fasad) eller i varje fall en 

ljuddämpad sida (45-50 dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen liksom uteplats bör då 

vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Endast i vissa fall bör ny bebyggelse kunna medges där 

den dygnsekvivalenta ljudnivån överstiger 60 dBA under samma förutsättningar som ovan om 

tyst sida eller i vart fall ljuddämpad sida. Mer information finns i Boverkets Allmänna råd 2008:1 

Buller i planeringen, Boverket (2008). (Boverket, 2008; TRAST,2007; Trafikenheten Nacka 

kommun, 2010) 

Inriktningsmål 

I Nacka ska alla, medborgare som verksamheter, bidra till en bättre trafikmiljö så att halterna av 

klimat- och hälsopåverkande utsläpp minskar. 

Effektmål/Åtgärdspunkter 

>Medvetenheten och kunskapen om miljövänligt körsätt, så kallad ’eco-driving’ ska öka genom 

information 

>För kortare resor inom Nacka, under 3 km, ska andelen resor med gång och cykel öka 

> Kommunen ska verka för att infrastrukturen för förnybara bränslen byggs ut 

> Exempelvis kan sänkta hastigheter och trafikreglering användas som medel för att 

minskautsläpp i trafiksystemet  

Inriktningsmål  
Antalet bullerstörda av vägtrafiken ska minska 

Effektmål/Åtgärdspunkter  

>Ett åtgärdsprogram ska tas fram, baserat på den bullerkartläggning som utförts i kommunen 

> Pilotprojektet med tystare beläggning på Värmdövägen, kommer utvärderas och eventuellt 

prövas på andra utsatta platser i kommunen 
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7 Måluppfyllelse och förslag till åtgärdsprogram 
I arbetet med att ta fram kapitel 6 och förslag till inriktningsmål och effektmål för Nacka 

kommun identifierades även möjliga strategiska mål. Till Trafikstrategin kommer alla målkapitel 

särskilt bearbetas politisk och i referensgrupper och främst kommer arbetet med Trafikstrategin 

att vidareutvecklas med strategiska trafikmål och i det strategiska trafikplaneringsarbetet generellt 

kommer fortsättningsvis riktlinjer, policys och åtgärdsprogram tas fram mot 

majoritetsprogrammet och länsinfrastrukturplanen. 

7.1 Målrealisering 

I det här kapitlet sorteras inriktningsmålen in under mål tillhörande strategin ”Ett hållbart och 

klimatanpassat transportsystem” ur Översiktsplanen 2011-samrådsversion. Ett syfte med förslag till 

inriktningsmålen ur föregående kapitel är att de ska verka uppfyllande av de mål som formulerats 

för Översiktsplanen. De föreslagna inriktnings- och effektmålen är de därför underordnade ett 

ÖP – mål (punktade och markerade i färg). 

 Därefter följer en sammanfattning och beskrivning av de åtgärdsprogram som identifierats i 

arbetet med att ta fram inriktningsmålen. 

ÖP: Trafiksystemen ska utvecklas och utformas så att alla fordonsslag samordnas på ett hållbart 

sätt. 

Till det här målet kan inriktningsmål både från TRAST-rubrikerna karaktär respektive trafikens 

omfattning sorteras in: 

*Vi ska utforma attraktiva gaturum där alla trafikslag får plats på ett effektivt, trafiksäkert och 

miljömässigt sätt 

*Vägnätet ska bli mer funktionellt och trafiken bör fördelas jämnare i nätet för bättre flöden och 

kortade restider 

* Ny bebyggelses inverkan på befintlig infrastruktur ska beaktas 

ÖP: Trafiksäkerheten ska öka vid omformning och utveckling av trafiksystemen. 

Under ovanstående ÖP-mål kan inriktningsmål främst från TRAST-rubriken trafiksäkerhet 

sorteras in men även mål från rubrikerna trygghet, tillgänglighet och karaktär eftersom dessa 

faktorer i förlängningen kan påverka trafiksäkerheten: 

* Nacka ska erbjuda en trafiksäker miljö för alla trafikslag 

* Nacka ska ha trafiksäkra skolvägar och avlämningsplatser som är anpassade till verksamhetens 

förutsättningar 

* Nackas invånare ska känna sig trygga i trafiken under hela dygnet, året runt 

* Tillgängligheten i den byggda miljön ska beaktas i löpande i all utveckling och planering 

* Möbleringen av gaturummet ska ge tydlig visuell ledning 

ÖP: Kollektivtrafiken ska vara dimensionerad och utformad så att dess andel av resorna avsevärt 

ökar till 2030. Kollektivtrafik till sjöss ska särskilt utvecklas, kopplas till landburen kollektivtrafik 

och samordnas regionalt. 

Till det här målet hör mål från TRAST-rubrikerna karaktär, tillgänglighet och miljö: 

* Vi ska främst bygga i goda kollektivtrafiklägen och med beaktning av och hänsyn till underlag 

för ny och utvecklad kollektivtrafik 

* Reseandelen med kollektivtrafik ska öka genom att öka attraktiviteten för kollektiva resor och 



 
 

74 
 

stimulera en övergång från biltrafik till kollektivtrafik 

* Attraktiva knutpunkter ska utvecklas för att motivera och underlätta byte av trafikslag 

ÖP: Trafiksystemet ska utformas så att andelen resor till fots eller med cykel ökar. 

Ovanstående mål ur Översiktsplanen kan underordna sig mål ur trafikens omfattning och 

trafikmiljö. 

* Nacka ska arbeta aktivt för att främja cykelpendling 

* Kommunens cykelvägnät ska utvecklas, förbättras och sammanlänkas 

* Nacka ska bli ett närmare samhälle 

ÖP: Trafiksystemet ska utformas så att energianvändningen i transportsektorn och utsläppen av 

växthusgaser minskar i enlighet med målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS). 

* Trafikarbetet/ antal fordonskilometer per invånare ska minska 

* I Nacka ska alla, medborgare som verksamheter, bidra till en bättre trafikmiljö 

* Halterna av klimat- och hälsopåverkande utsläpp ska minska 

* Vid utformning av trafiknäten måste standarden i näten ta särskild hänsyn till drift- och 

underhållskrav 

 

Vart och ett av de föreslagna inriktningsmålen (ovan *-markerade) har ett eller flera effektmål 

som bättre tydliggör avsikten med inriktningsmålet och finns alla beskrivna i kapitel 6. Det enda 

inriktningsmål som inte direkt kan sorteras in under ett Översiktsplan-mål är inriktningsmålet om 

att minska antalet bullerstörda av vägtrafiken. I målkapitlet kapitel 6, har det sorterats in under 

TRAST-rubriken trafikmiljö. Om de förslagna inriktnings- och effektmålen egentligen genomförs 

och följs upp kommer de rimligen också att uppfylla översiktsplanens mål för trafiksystemet. 

Däremot är de föreslagna målens mätbarhet idag under diskussion. För att uppfylla målen måste 

flera riktlinjer, policys och mer konkreta åtgärder arbetas fram, utöver de som föreslås i 

kommande stycke. T.ex. så är ett mål att bygga ut gång- och cykelvägnätet och en möjlig 

förbättringsåtgärd skulle kunna vara att inventera beläggningens nuvarande standard. Finns 

nuläget dokumenterat och uppmätt kan mer konkreta, mätbara mål för förbättring tas fram 

tillsammans med tidsperspektiv. Riktlinjer för kommande anläggningars standard som då ska 

motsvara förbättringar i det befintliga trafiksystemet. 

I kapitel 8 diskuteras målkonflikter, både vertikala och horisontella både inriktningsmålen 

jämförda mot Översiktsplanens mål men även mot de nationella målen och Nacka kommuns 

övergripande mål. 

 

7.2 Fortsatt arbete med inriktningsmålen, förslag till 

åtgärdsprogram 

Under arbetet med Trafikstrategin har behov av olika åtgärdsprogram, policys eller 

handlingsplaner, identifierats och diskuterats. I det fortsatta arbetet, både generellt och specifikt 

med Trafikstrategin, behöver handlingar upprättas och följas för att kommunen sedan ska kunna 

återkoppla och förbättra ytterligare. Det här underkapitlet i I rörelse är främst avsett som förslag på 

åtgärder, riktlinjer, planer för kommunen att arbeta vidare med. Vad som skulle kunna tänkas 

ingå i liknande program och vilka frågor som Nacka behöver ta ställning till. Det här stycket 
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kommer efter bearbetning troligen att ingå i Trafikstrategins mer operativa del, den som mer 

motsvarar en trafikplan. Vilka typer av åtgärdsprogram eller riktlinjer som kommer prioriteras 

och ges budget samt vilka förbättringsmöjligheter som finns och hur kommunen avser arbeta 

vidare behövs ses över i det fortsatta arbetet med Trafikstrategin. 

Gång- och cykelvägnätsprogram/utredning 

En utredning av möjligheten att knyta ihop stråk och säkerställa att dessa får likvärdig standard 

samt kompletteras på ett trafiksäkert respektive hållbart sätt i förhållande till övriga trafikslag 

behövs. Tidigare inventeringar har, främst den från år 2010 med avseende på trafiksäkerhet, 

beläggning och skyltning/vägvisning, påvisat flera brister i det kommunala cykelvägnätet. 

Eftersom Nacka på de allra flesta platser i kommunen anlagt kombinerade gång- och cykelvägar 

är ett gemensamt program för båda trafikslag därför aktuellt. Ett program för gång- och 

cykelvägar behövs både för att kunna enklare prioritera bland nödvändiga åtgärder men även för 

att ange riktlinjer och standard för bredder, skiljelinjer, målning och andra trafiksäkerhetsåtgärder. 

Åtgärdsplaner bör ha sin bas i tidigare utförda inventeringar och det bör ingå en 

beläggningsöversyn, en plan för utbyte av felaktiga eller alltför slitna skyltar, utbyggnadsplan för 

cykelparkeringar – både nyanläggande och upprustning av befintliga och infartsparkeringar samt 

en övergripande sammanlänkning av cykelvägar och målpunktsidentifiering. Med 

målpunktsidentifiering aves här att tillse att cykelvägnätet är sammanlänkat och leder till olika 

identifierade målpunkter i kommunen. Sedan har givetvis olika individer olika målpunkter men 

generella och för många gemensamma målpunkter skulle kunna vara t ex skolor, 

fritidsverksamheter, kollektivtrafikpunkt, större arbetsplatser, centrum etc. De olika parametrar 

som ovan föreslås skulle kunna ingå i ett program kan även behövas för att ge en mätbarhet av 

hur näten utvecklas. Vill kommunen t ex att en viss procent av nätet ska vara sammankopplat ett 

visst årtal är det lättare att följa upp och sätta nya mål om dessa medtagits och planerats för redan 

i åtgärdsprogrammet. Vad kan mätas, tills när ska det vara uppmätt och vad kan kommunen 

sedan sätta som mål och planerade förbättringsåtgärder.  

I arbetet med I rörelse har ett par platser i gång- och cykelvägnätet identifierats som behöver 

särskilda analyser och åtgärdsplaner. Det är dels anläggandet av en cykelväg mellan 

Värmdövägen/Storängskrysset och Fisksätra/Saltsjöbaden och dels en omledning av cykelvägen 

längs Järlaleden i höjd med Saltsjö Järla station. I det senare fallet kommer cykelvägen från Sickla 

ned till Saltsjö Järla station men kommer inte över spåren och Värmdövägen. Om cyklisterna ska 

vidare finns det ingen cykelbana anlagd längs Järlaleden och över Värmdövägen till Järla Skolväg 

och upp till Järla höjden och Nacka sportcentrum. Istället får cyklisterna ta innervägen upp till 

Lillängen för att komma över Värmdövägen. För de barn och ungdomar som ska upp till Järla 

höjden blir det en omväg som därför inte används. Det är därför av yttersta vikt att det här 

området har säkra gång- och cykelvägar särskilt eftersom barn och ungdomar måste kunna ta sig 

till det stora skol- och aktivitetsområdet vid Järla skolväg och uppe på Järla höjden. 

Trafiknätsanalys  

Trafiknätet behöver en generell analys av flöden och trafikmängder dels så att flaskhalsar kan 

identifieras och åtgärdsplaner tas fram för de utsatta platserna men även för att se över 

möjligheterna till anläggande av kollektivtrafikkörfält och snabbcykelbanor, inte bara på Sicklaön 

utan kopplingen till alla delar i kommunen. Att identifiera och åtgärda flaskhalsar kan komma att 

främja både kollektivtrafikens utrymme i vägnätet och därefter främst bilisterna men även övriga 
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trafikslag. En nätanalys kan även användas till att visa hur vi skulle kunna styra om/reglera 

trafiken för att uppnå ett jämnare flöde generellt både med trafiksignaler och med hjälp av 

reglering. Att åtgärda flaskhalsarna avser i det här fallet att möjliggöra jämnare flöden upp på 

Värmdöleden så att trafiken minskar på Värmdövägen och Järlaleden. Då kan det utrymme som 

friläggs utnyttjas till kollektivtrafikkörfält och snabbcykelbanor.  

Kollektivtrafikutredning 

Den här åtgärdspunkten sammanstrålar mycket med ovanstående om en trafiknätsanalys. För att 

kunna kräva mer kapacitetsstark kollektivtrafik måste Nacka kunna visa en lösning på hur 

kommunen är förberedd för att underlätta för kollektivtrafiken där möjligt. Frågor som behöver 

ställas skulle kunna vara: Hur långt kan Nacka sträcka sig i arbetet för att premiera och underlätta 

för kollektivtrafiken och i vilken utsträckning får det bli på bekostnad av biltrafiken? Vad skulle 

Nacka konkret kunna göra för att underlätta för bättre kollektivtrafik i nätet? Kan 

kollektivtrafikkörfält anläggas längs hela Värmdövägen och Värmdöledens sträckningar och vad 

behöver i så fall flyttas ändras, planeras om och göras? Behövs fler planskilda gång- och 

cykelpassager för jämnare flöde för kollektivtrafiken eller är det alltid de svagare trafikanterna 

som ska prioriteras? Avseende kollektivtrafiken till sjöss måste den tillgänglighetsanpassas och 

busstrafik bör ansluta vid bryggorna samt information om turtäthet, tillgänglighet och resvägar nå 

allmänheten om den ska få ett verkligt genomslag. 

Åtgärdsprogram buller 

I och med bullerkartläggningen som utförts av Nacka kommun under 2009 och delar av 2010 så 

planeras ett åtgärdsprogram att tas fram. I åtgärdsprogrammet eller riktlinjerna för hanteringen av 

vägtrafikbuller på vägar där kommunen är huvudman, bör ingå en lista på olika tänkbara åtgärder 

som bullerplank, bullervallar, extraisolerade fönster, avstegsprinciper vid nybyggnationer mm, 

dels vad som är vems ansvar och dels vad som krävs för att kommunen ska gå in och bidra. 

Tänkbart är även att standarden på bullerplank, tjocklek och höjd, fönstertyper och krav på att 

uppmätta inomhusnivåer/riktvärden somefterföljs skulle anges för att bättre informera om 

möjligheter till bidrag och hjälp. På många platser i kommunen är bostadshus bullerstörda av 

vägtrafiken och Nacka kommun har påbörjat vissa åtgärder och erbjudit hjälp till enligt framtagna 

riktlinjer, utsatta fastighetsägare. I Nacka kommer en policy behöva tas fram för hur det redan 

påbörjade arbetet ska fortlöpa och riktlinjer för hur andra utsatta platser i kommunen ska 

bedömas och vad som ska gälla framöver. 

Parkeringspolicy 

I Nacka idag finns ingen parkeringsstadga. Varje område har istället bedömts efter sina egna 

förutsättningar. Samtidigt behövs någon form av riktlinjer för nybyggnadsområden och hur 

kommunen resonerar beträffande parkeringsfrågor. Ingen parkeringsavgift tas ut - och 

felparkeringsavgiften har nyligen höjts, för första gången på tjugo år men till en ändå 

förhållandevis låg bötessumma. En parkeringspolicy för Nacka behöver därför ta ett sammalt 

grepp om parkeringsfrågor, dels genom att ge planerare riktlinjer att följa och dels för att även ge 

medborgarna information och klarhet i vad kommunen kan erbjuda i sammanhanget. I en 

parkeringspolicy bör ingå realistiska parkeringstal för nybyggnadsområden, avgiftsinformation 

och riktlinjer för olika sorters parkering samt beslut om hur kommunen avser att parkering ska 

anordnas i respektive första och andra hand, både för cykel och för bil. 
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Belysningsprogram 

För att alla invånare ska kunna känna sig trygga i samhället behövs olika åtgärder, en viktig 

parameter är belysningen. En översyn av belysningen behövs särskilt längs gång- och cykelvägar 

men även vid kollektivtrafikpunkter och allmänplatsmark generellt (främst torg och gator) 

behöver ses över. Det behövs inte alltid fler lampor utan snarare kanske annorlunda riktad eller 

placerad belysning. I samband med att belysningen ses över bör även en bedömning av 

placeringen av växtlighet nära gång- och cykelvägar utföras. Stora skymmande buskage kan vara 

både trafikfarliga och upplevas som obehagliga. I dagsläget har påbörjats en utfasning av all 

kvicksilverarmatur i kommunen och i samband med det arbetet bedöms även vissa 

kompletteringar av belysningen kunna göras. 

Riktlinjer för tillgänglighet i planering  

För att uppnå bättre tillgänglighet i kommunen behövs riktlinjer för nyplanering som följer det 

tillgänglighetsprogram som tagits fram under 2009. I arbetet med tillgänglighetsprogrammet har 

främst kollektivtrafikpunkter och de hinder som bedömts vara enkelt avhjälpta identifierats och 

åtgärdats. Det måste finnas ytterligare riktlinjer för hur Nacka ska arbeta fortsättningsvis med 

tillgänglighet, krav och standarder. I tillgänglighetsprogrammet från 2009 (mer information finns i 

stycke 5.2) har ingått bland annat ramper, ledningsmålning vid hållplatser och trappor eller 

liknande, handräcken och nedsänkta trottoarkanter vid bland annat övergångsställen. I riktlinjerna 

bör alla dessa ingå men gärna även en form av standardisering för utformningen av dessa samt 

hur frågan om tillgänglighetsanpassning ska lyftas i olika sammanhang. 

Karaktärs- och gestaltningsprogram för gaturummet 

För att få en mer sammanhållen karaktär och ett attraktivare gaturum bör ett gestaltningsprogram 

tas fram för om- och nybyggnad av gaturum. Ett gaturums visuella intryck kan även ha stor 

betydelse för trafiksäkerheten. Alltför breda, raka gator med fri sikt kan uppfattas medge högre 

hastigheter än egentligen tillåtet. Det visuella intrycket av vägen och vilken hastighetsbegränsning 

det förmedlar kan förbättras genom förändringar i formen och vägens geometri. Åtgärder som 

plantering av buskar i mittremsan, smalare körfält, alléplanteringar, kantstensparkering i fickor 

samt gång- och cykelbanor på båda sidor vägen där möjligt kan alla bidra till att möblera 

gaturummet och göra det mer attraktivt. 
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8Avslutning – Målkonflikter, konsekvenser och diskussion 
Det här kapitlet belyser eventuella målkonflikter i en diskussion om inriktningsmålen och 

måluppfyllande och tillhörighet, dels jämfört mot de strategiska trafikmålen för Nacka och dels 

jämfört mot övriga mer övergripande mål. Därefter följer en konsekvensbeskrivning och slutligen 

en diskussion om I rörelse - trafikprogrammet i sin helhet - vad kan det göra för nytta och på vilket 

sätt kan det användas samt om det används, hur kommer Nacka att arbeta vidare utifrån det? 

 

8.1 Målkonflikter 

När olika mål ska formuleras är det ofta många viljor som ska enas. Att generella och 

övergripande mål ibland kan ge olika besked eller innebära motsägelser är inte helt ovanligt. Det 

här kapitlet beskriver dels generella målkonflikter men försöker samtidigt belysa de konflikter 

som har kunnat identifieras i arbetet med I rörelse. 

8.1.1 Generella målkonflikter 

Beslut som fattas med syfte att minska klimatpåverkan eller anpassa något i samhället till 

klimatförändringar kan ofta innebära ett val mellan olika handlingsalternativ. Dessa olika 

handlingsalternativ kan i sig eller tillsammans påverka möjligheten att nå andra samhällsmål. Att i 

ett tidigt skede kunna förutse de miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av en 

klimatanpassning är av stor betydelse för möjligheterna att nå andra uppsatta mål. (Climatools, 

FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut, 2010) 

Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är vad begreppet hållbar utveckling6 brukar delas in 

i och effekter av klimatanpassningar skulle kunna leda till ekonomiska, sociala och/eller 

miljömässiga konflikter. Samtidigt är det av vikt att poängtera att en målkonflikt eller 

hållbarhetskonflikt i samband med ett uttryckt mål inte innebär att målet i sig är fel eller för 

visionärt formulerat. Det vill säga – högt satta mål kan troligtvis öka ambitionen, samtidigt som 

för högt satta mål förmodligen kan verka hämmande.Utan tydliga mål så har hållbarhetsarbetet 

inte ett konkret och verkligt sikte framåt. Att möjliga konflikter identifieras och uttrycks torde 

bidra till en mer hållbar utveckling genom att avvägning, prioritering och bedömning av den 

största nyttan eller liknande görs. 

En ekonomisk konflikt skulle till exempel kunna vara att de mest hållbara eller önskade 

lösningarna/utvecklingen sällan ärde mest lönsamma ekonomiskt och ibland kanske inte ens är 

överhuvudtaget ekonomiskt genomförbara. Vissa åtgärder kan anses väl så viktiga men i 

jämförelse med annat aldrig bli tillräckligt viktiga för att prioriteras, ofta på grund av den 

ekonomiska situationen. Att arbeta för att göra hållbarhet lönsamt och identifiera vad som lönar 

sig kortsiktigt respektive långsiktigt kanskekan ge färre ekonomiska konflikter. 

Miljömässiga konflikter skulle till exempel kunna vara att ha som mål och planera för ett utbyggt 

vägnät samtidigt som andra mål uttrycker ökad hänsyn till miljö och naturområden. Självklart 

utförs miljökonsekvensbeskrivningar och dylikt för att i största möjliga mån ta nödvändig hänsyn, 

men det är relevant att identifiera vad olika mål i realiteten ger för utslag och vilka 

                                                 
6 Hållbar utveckling är ett begrepp som etablerades tidigare men som blev uttrycktigen i samband med den 
så kallade Brundtlandt rapporten från 1987. Begreppet diskuteras inte vidare i den här uppsatsen på grund 
av dess vida omfattning. 
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slagsbehovsåtgärder det kan medföra. Ett annat exempel kan vara mål om minskade bullernivåer 

som uttrycks parallellt med en utbyggnad av spårkapacitet längs en järnväg med ökat buller som 

följd. Att konflikterna finns och identifieras kan ge en ökad insikt om behov av till exempel 

bullervallar eller liknande och på så vis få fler positiva effekter.  

Exempel på en social konflikt skulle kunna vara svårigheten att erbjuda trafiksäkra skolvägar i 

områden med hög trafikbelastning och platsbrist. Det skulle även kunna vara att uttrycka mål om 

ökad fysisk aktivitet men inte underlätta för denna genom tillgång till trafiksäkra gång- och 

cykelvägar, fler och bättre sportanläggningar etc. 

8.1.2 Målkonflikter i I rörelse och i Nackas övergripande kommunala mål  

På grund av att förslaget tillinriktnings- och effektmål i I rörelse har formuleratsmed bas i dels 

Nacka kommuns övergripande mål och dels målen i Översiktsplan 2011-samrådsversion så är inte 

målkonflikterna alltid uppenbara. Olika mål, formulerade sett ur ett ämnesområdesperspektiv kan 

innebära både motsättningar och svårigheter även om de inte är i direkt konflikt med varandra. 

Olika mål kan även vara beroende av varandra i större eller mindre utsträckning och det är främst 

den situationen som belyses i det här kapitlet. 

Det finns flera exempel på mål som är beroende av varandra, mer eller mindre uppenbart eller 

underförstått. Till exempel målet om fler arbetsplatser i Nacka och ett ökat näringslivsarbete 

kommer kanske inte att kunna uppfyllas om inte mål om att transportsystemetutvecklas också 

uppfyllssamtidigt, för att tillgodose behovet av arbetsresor. På samma vis kan det tyckas 

verkningslöst med mål som ”ökad andel gång- och cykelresor” eller ”ökad andel bilar som drivs 

med förnybara bränslen” om det inte samtidigt underlättas genom öronmärkta parkeringsplatser, 

utbyggda gång- och cykelbanor med t.ex. signalprioritering och andra faktorer som ökar 

bekvämligheten/attraktivitetenför cykel och gångresor eller att användandet av förnyelsebara 

bränslen premieras genom lägre biltullar/bilskatter. Poängen är att för att uppnå ett mål kan både 

fler och helt olikriktade mål behövas uppfyllas i anslutning. 

Med hänsyn till olika miljömål och klimatfrågor på såväl nationell och regional som lokal nivå så 

bör främst andelen gång- och cykelresor öka, men även kollektivtrafikens andel bör öka för ett 

mer hållbart resande. Detta kan bli svårt utan att samtidigt genomföra stora förändringar för de 

resande. Dels genom att förbättra parametrar som restider, pålitlighet, komfort mm. och dels 

genom att ge ekonomiska incitament till att lämna bilen. Det vill säga, samtidigt som pengar 

satsas på utbyggnad och utveckling av kollektivtrafiken vidtas åtgärder för att minska bilens 

attraktionskraft, som till exempel genom dyrare parkering i tätare lägen, införande av 

trängselskatter, broavgifter eller liknande. Indirekt, genom att kollektivtrafiken prioriteras, i 

signalsystem och med egna körfält, försämras även bilens attraktivitet genom längre restider. Den 

här typen av styrning och tillhörande regleringsfrågor är en politisk balansgång och att lyfta 

kollektivtrafik/gång och cykel till förmån för bilismen innebär ofta rent konkret att försvåra för 

bilismen. Här kan en enskild kommun inte alltid styra över alla delar genom egna beslut utan är 

beroende av samverkan med andra kommuner, trafikföretag och andra myndigheter och 

beslutsfattare på regional och nationell nivå. 

 En annan möjlig konflikt är den viktiga frågan om att antingen styra för hårt eller inte styra 

tillräckligt mycket. Exempel på en sådan fråga är parkeringspolicy och riktlinjer, hur hårt 

reglerande bör dessa vara? Till stor del är möjligheten att parkera en förutsättning för att olika 
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verksamheter ska kunna fungera som avsett och utföra sitt arbete. Hur ska parkering egentligen 

anordnas – vems ansvar är det? Enligt PBL 3§15 är det en fastighetsägares ansvar att anordna 

parkering för det egna behovet på fastigheten eller i nära anslutningen till den.”I nära anslutning 

till den” kan tolkas som på gatan, men kan också omfatta andra lösningar. Det är därför viktigt 

att en parkeringspolicy reglerar rätt saker och på rätt sätt. Vad har olika bostadsområden för 

parkeringstal?Vill Nacka genom styrning reglera bilanvändandet? Om inte ny bebyggelses 

påverkan på befintligt trafiknät identifieras och beaktas vid planering så är det svårt att uppnå ett 

hållbart transportsystem. Nya verksamheter och ny bebyggelse alstrar ny trafik som måste få plats 

i nätet. På samma vis måste möjliga bulleråtgärder och Boverkets avstegsprinciper integreras och 

beaktas i tidiga skeden, vid planering och lokalisering av ny bebyggelse eftersom det idag redan är 

stora problem med bullernivåerna vid flera vägar. 

En fråga på ännu mer konkret planeringsnivå är ett eventuellt beroende mellan olika 

ämnesområden och strategier. Exempelvis att olika prioriterade satsningar på verksamheter för 

främst äldre respektive barn och ungdomar måste utvecklas parallellt med god tillgänglighet. De 

kan inte separeras från varandra, en dagverksamhet eller en fritidsaktivitet som inte är tillgänglig 

förlorar en stor del av sitt värde. Här spelar även trafiksäkerheten en mycket stor roll för 

nyttjandet. Kan barnen cykla eller gå till en aktivitet själva och känner sig de äldre trygga nog att 

gå ut under vintertider eller hindras de av halka och/eller snövallar som kan vara svåra att forcera. 

En mer eller mindre påtaglig intressekonflikt, beroende på intresset för olika frågor och 

ämnesområden är den mellan medborgare, politiker och tjänstemän. Den tekniska 

bakgrundskunskapen och tillgång till relaterat information gör att medborgarna inte är delaktiga 

och har insikt i alla processer och beslut, hur goda intentioner politiken än har. En tjänsteman 

eller någon som har kunskap och erfarenhet inom ett område kan ha skilda åsikter om hur ett 

ärende eller en situation bör hanteras och/eller lösas än till exempel någon med ett strikt 

ekonomiskt eller privat intresse. Den politiska agendan är inte heller alltid i linje med den 

rekommendation en praktiserande yrkesutövare skulle ge.  

En annan typ av konflikt kan vara att olika föreningar eller andra grupper kan ha olika stor 

påverkan. Många större företag eller organisationer som kan tjäna pengar på en viss typ av 

utveckling kan också tänka sig att stödja den ekonomiskt. Risken finns då att mindre 

intresseorganisationer utan ekonomisk kraft får svårare att göra sin röst hörd eller visas mindre 

hänsyn. Deras önskemål, behov och förslag kommer kanske inte fram i samhällsdebatten och i 

aktuella utvecklingsfrågor. Vad betyder det ur ett demokratiperspektiv? 

 

8.2 Konsekvenser av I rörelse–ett trafikprogram för Nacka 

Olika grupper har olika behov och önskemål och en planeringsåtgärd gynnar sällan hela samhället 

utan vissa grupper gynnas, mer eller mindre, och andra grupper gynnas inte alls eller påverkas 

rent av negativt. På samma vis kan åtgärder samtidigt innebära respektive positiva och negativa 

konsekvenser. 

8.2.1  Generella konsekvenser av I rörelse 

I rörelse är till stor del är en kartläggning av nuläget i Nackas trafiksystem och konsekvenserna kan 

därför delvis vara svårdefinierade. Delar av I rörelse som inriktningsmål och föreslagna åtgärder 

för att förbättra transportsystemet är enbart förslag. Olika typer av information och 
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kartläggningar kan behövas för att närmare studera olika behov i trafiknätet. Även om de 

föreslagna inriktnings- och effektmålen baserats på de, av politiken uttryckta, mer övergripande 

kommunala målen kan det komma att uttryckas önskade begränsningar som inte ännu tagits 

hänsyn till. Det kan även visa sig att de föreslagna åtgärderna inte är helt i linje med den 

kommunala politiska viljan, vilket visar sig förstnär de föreslaga inriktnings- och effektmålen har 

behandlats politiskt och i referensgrupper. 

Inriktningsmålen som tagits fram och åtgärderna som föreslås innebär i de flesta fall främst 

positiva konsekvenser. Däremot är det så att många åtgärder kan innebära både positiva och 

negativa konsekvenser samtidigt och betyda olika mycket för olika individer. En 

utvecklingsåtgärd kan få respektive samhällsekonomiska, miljömässiga och/eller sociala 

konsekvenser, som alla givetvis bör undersökas och granskas vid en realisering av olika åtgärder. 

Andra generella konsekvenser av målformuleringar i olika led som konstaterats under arbetet är 

att de mål som tas politiskt inte alltid verkar förankrade hos de kommunala tjänstemännen som 

ska utföra och arbeta mot målen. Vilka åtgärder är rimliga att genomföra och driva?  

 

8.2.2 Exempel på sociala,miljömässiga och ekonomiska konsekvenser av förslag 

till åtgärdsprogram 

Sociala konsekvenser 

Ett belysningsprogram har positiva konsekvenser såtillvida att det ökar tryggheten och i viss mån 

även trafiksäkerheten för människor men det kan ha direkt negativ inverkan på det naturliga 

djurlivet. Då innebär det en positiv social konsekvens men en negativ miljömässig konsekvens. 

Sagda belysningsprogram med utbyggnad av belysningsstolpar kan även innebära en ökad 

energianvändning som i sin tur kan få negativa ekonomiska och miljömässiga följder. Dock inte 

nödvändigtvis, ett samtidigt utbyte i det befintliga beståndet mot nya och mer energieffektiva 

armaturer kan innebära ett minskat totalt energianvändande mot tidigare med positiva både 

ekonomiska och miljömässiga konsekvenser.  

Ett annat åtgärdsprogram som skulle kunna få positiva sociala konsekvenser är åtgärdsprogram 

för buller. Om åtgärder vidtas för att minska bullerstörning så kan det leda till att färre upplever 

sömnsvårigheter, koncentrationssvårigheter eller drabbas av nedsatt hörsel och liknande. Om 

dessutom en fysisk åtgärd bidrar till att minska själva buller nivån, som exempelvis tystare asfalt, 

så leder det till en bättre utomhusmiljö som kan leda till att fler vistas ute och då kan det ge bättre 

hälsa. Men det skulle även kunna leda till minskade bullerstörningar inuti fordonen och en bättre 

arbetsmiljö för yrkesförare. Alla dessa positiva konsekvenser av ett bulleråtgärdsprogram skulle 

om de leder till bättre folkhälsa innebära en positiv ekonomisk konsekvens. Samtidigt så är den 

här typen av åtgärder kostsamma och ibland förfulande och då innebär de även en negativ 

ekonomisk respektive social konsekvens.  

En negativ social konsekvens av en parkeringspolicy med höga parkeringsavgifter skulle kunna 

vara att färre upplever sig ha råd att ha bil. Det skulle kunna resultera i att bilinnehav blir en 

oönskad klass- eller jämställdhetsfråga om färre sedan har bil kan det i sig ge både positiva och 

negativa samhällseffekter. Positiva genom exempelvis mindre utsläpp eller lägre bullernivåer eller 

genom att belysa jämställdhetsaspekten i hur transportutvecklingssatsningar fördelas ekonomiskt. 

Så länge som kvinnor tjänar mindre än män kommer kvinnor i större utsträckning att åka 

kollektivt. För ett mer jämställt transportsystem bör därför främst kollektivtrafiken utvecklas, så 
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att lika mycket pengar läggs på att förbättra kvinnors resesituation som mäns. Med förbättrad 

kollektivtrafik förbättras allas möjligheter till jämställda resor. Om kollektivtrafikendessutom blir 

mer attraktiv kanske den kan föredras framför den egna bilen oavsett ekonomiska incitament. 

Miljömässiga konsekvenser 

Ett attraktivare gaturum borde i sig ge främst positiva miljömässiga konsekvenser – genom att 

planteringar kan bidra till att minska främst negativa effekter av utsläpp men även i viss mån 

verka bullerreducerande. Om gestaltningen i övrigt även kan bidra till minskade hastigheter bör 

en positiv social konsekvens bli att gaturummet upplevs som tryggare och att det reellt innebär en 

mer trafiksäker miljö.  

Målsättningar som att motortransportarbetet ska minska respektive att kollektivtrafikens andel 

ska öka skulle få flera positiva effekter. Tunnelbana till Nacka skulle innebära en rad positiva 

konsekvenser som förkortade restider, bättre förbindelser, bekvämare resor, miljövänligare resor 

och förmodligen är tunnelbanan en avgörande faktor för att andelen kollektivtrafikresenärer ska 

kunna öka. Däremot skulle det även kunna innebära negativa konsekvenser som buller, 

vibrationer och miljöpåverkan i form av ytterligare en barriär både under byggtiden men även 

senare när tunnelbanan är i drift, särskilt om den på några platser kommer att gå ovan jord. 

Lokaliseringen av tunnelbanan och tillhörande infartsparkeringar med mera måste därför noga 

beaktas för att innebära så få negativa konsekvenser som möjligt till exempel genom ett så litet 

ingrepp i värdefull naturmark som möjligt. Till miljömässiga konsekvenser kan även målet om att 

förtäta i redan befintliga, goda kollektivtrafiklägen höra, och bidra både till att fler reser kollektivt 

men även till att viktig mark för rekreation och friluftsliv samt växt- och djurliv bevaras intakt 

och inte exploateras i första hand. 

I det kommunala majoritetsprogrammet har man antagit ett strategiskt mål om att arbeta för att 

anlägga snabbcykelstråk. Det i sig skulle få flertalet positiva miljömässiga och sociala 

konsekvenser men, samtidigt när en åtgärd ska genomföras i ett begränsat gaturum måste ett 

ställningstagande göras. Hur många kommer att börja cykelpendla på snabbcykelstråk? Även om 

det blir många kommer det att vara få i jämförelse med de som idag åker kollektivt och de som 

skulle börja åka kollektivt om samma satsning istället lades på ökad framkomlighet för 

kollektivtrafiken. Förbättrad kollektivtrafik medges i majoritetsprogrammet, men inte på 

bekostnad av bilismen. I en situation där resten av länet och stora delar av kommunens 

invånareefterfrågar förbättrad kollektivtrafik kan ett sådant ställningstagande få negativa 

konsekvenser. Om t.ex. 5 personer böjar cykla mot att 10 personer skulle börja åka buss så borde 

10 kollektivtrafikresenärer miljömässigt vara en större vinst. En kollektivtrafiksatsning torde även 

samhällsekonomiskt och enligt jämställdhetsprincipen i trafikpolitiken vara en större vinst. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förbättringar i vägnätet som åtgärdande av flaskhalsar och liknande bör i första hand ske för att 

ge plats för förbättrad kollektivtrafik, så att busstrafiken och inte privatbilismen främst gynnas av 

högre framkomlighet i vägnätet. Det kan få positiva samhällsekonomiska konsekvenser. Målet 

om att öka andelen gång- och cykeltrafik och åtgärdsförslag för att förverkliga det innebär 

positiva miljöeffekter som minskat transportarbete och i samband med det även minskat buller 

och utsläpp som i sin tur kan få positiva ekonomiska konsekvenser. Dels genom att samhället 

faktiskt sparar pengar på att inte behöva vidta bullerreducerande åtgärder, och dels genom att det 
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minskar negativa konsekvenser för individers hälsa. Det bör även kunna få positiva sociala 

konsekvenser genom ökad fysisk aktivitet vilket i sin tur kan leda till bättre hälsa. 

 

Ett cykelåtgärdsprogram bör få positiva både miljömässiga och sociala konsekvenser genom att 

det är bättre för miljön om fler cyklar – färre kör bil och socialt genom att hälsan förbättras. 

Däremot skulle det kunna klassas som en negativ ekonomisk konsekvens kortsiktigt eftersom det 

är relativt dyrt att anlägga gång- och cykelbanor. Snabbcykelbanor kräver investeringar i 

signalprioritering och ny beläggning, och tar plats i anspråk från något annat trafikslag för en 

åtgärd som berör en relativt sett liten grupp medborgare i samhället. Kollektivtrafik gynnar 

procentuellt fler, och en negativ effekt av ökat antal cykelbanor och då speciellt snabbcykelbanor 

kan öka konflikterna mellan cyklister och gångtrafikanter – vem ska prioriteras? 

 

Tillgänglighetsprogrammet är i sig en negativ ekonomisk konsekvens för att åtgärderna kostar 

mycket – särskilt om och när de måste sättas in i efterhand. Om man däremot kan integrera den 

typen av frågor i tidiga skeden av planering och anläggning kan de bli kostnadseffektiva. 

Tillgängligheten har ett stort socialt värde, då målet är att samhället i största möjliga mån ska vara 

tillgängligt för alla. Om samhället inte är tillgänglighetsanpassat så innebär det istället en negativ 

social konsekvens.  

 

8.3 Diskussion 

Arbetet med I rörelse har vuxit ut och omdefinierats sedan det påbörjades och skillnaden mellan 

Trafikstrategin och examensarbetet I rörelse har kristalliserats i ett relativt sent skede. Eftersom 

syftet med I rörelse har varit att utgöra en bas i trafikstrategin – att ta fram material och tydliggöra 

utgångsläget och förutsättningarna för transportsystemet har hela tiden Trafikstrategins behov 

och önskade innehåll styrt det som blivit slutprodukten I rörelse. Många andra trafikprogram ser 

annorlunda ut och det hade med troligen I rörelse också gjort om jag inte hade fått möjligheten att 

ta del av den information och de kunskaper som finns i Nacka, på trafikenheten och inom 

kommunens förvaltningar i allmänhet.  

8.3.1 Vad kom att ingå iI rörelse? 

I rörelse har inneburit en kartläggning av Nackas transportsystem både så som det ser ut idag, hur 

det sett ut historiskt och vad som bedöms kommer att behövas i framtiden. Diskussioner kring 

upplägg och målsättning har försökt förhålla sig till vad andra trafikstrategier innehåller samt vad 

dagens sammansättning av arbetsgruppen för Nackas kommande Trafikstrategi har ansett 

behöver vara med. Utgångspunkten för I rörelse var att visa på transportsystemets nuläge och 

historiska förutsättningar för att sedan presentera förslag på inriktningsmål och redovisa möjliga 

åtgärdsprogram som identifieras behövas för ett mer komplett transportsystem och det har varit 

grunden för upplägget av I rörelse. Nuläget har beskrivits så som det ser ut idag och sammanfattas 

i en SWOT-analys av dess brister – weaknesses och threaths, svagheter och hot samt möjligheter– 

strengths och opportunities, styrkor och möjligheter, både befintliga och framtida. Nackas historia har 

beskrivits med utgångspunkt i trafiken och är en kortfattad redovisning av transportsystemets 

utveckling fram till idag. För att uppnå syftet med I rörelse så har förslag till inriktningsmål arbetats 

fram för att kunna identifiera behov och förslag på möjliga åtgärdsprogram/riktlinjer/policys. 

För att förankra arbetet med både I rörelse och den kommande Trafikstrategin och identifiera 
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verkliga behov i transportsystemet användes en fokusgrupp som metod för att ta fram förslag till 

inriktningsmål och effektmål för transportsystemet.  

På grund av den politiska processen med bearbetning och förankring, arbetet med den nya 

Översiktsplan 2011 och att examensarbetet enbart ska pågå under en begränsad tid kommer den 

slutliga Trafikstrategin att fortsatt utvecklas från det nuvarande dokumentetI rörelse. Ambitionen i 

arbetet med trafikprogrammet har, som tidigare tydliggjorts, varit att det skulle komma att utgöra 

basen i trafikstrategin men det har ibland varit svårt med avgränsningen eftersom många aspekter 

av inriktningen på Trafikstrategin inte är beslutade ännu. Vad skulle fokus läggas på i första hand 

och hur skulleI rörelse vara disponerad?,  

8.3.2 Begränsningar i examensarbetet 

Något som skulle kunna anses vara en brist med I rörelse– ett trafikprogram för Nacka är att ingen 

förankring har gjorts hos kommunens invånare. Det har inte funnits ett politiskt beslut och 

uppdrag förTrafikstrategin, utan den har arbetats fram ur ett behov. Det innebär att den i princip 

kommer att vara klar när ekonomiska medel och beslut delges arbetsgruppen. Det har gjort att 

medborgardeltagande i det här skedet har bedömts som osäkert och svåranvändbart om 

upplägget helt skulle ändras eller något annat inträffar. Medborgardeltagande både i form av 

enkäter och i form av intervjuer övervägdes först för att ta fram en vision för framtidens 

transportsystem. Men eftersom det ännu inte är  politiskt beslutatatt en trafikstrategi ska tas fram 

och attI rörelse snarare konkretiserar det faktiska dagsläget för Nackas transportsystem passade 

inte den idén in i processen med att ta fram I rörelse. I samråd med mina handledare beslutades 

därför att satsa på att identifiera behov och möjliga mål i samråd med kommunens 

tjänstemän.Workshops valdes som arbetsmetod. Utifrån det har jag sedan arbetat fram och 

sammanställt förslag på åtgärdsprogram för Nackas transportsystem. Under arbetet har en större 

insikt om vad som är möjligt att genomföra och inte samt i vilka sammanhang det är möjligt vuxit 

fram, och jag harfått en större tolerans för att trafiksystemet ser ut som det gör och att vissa 

frågor inte är möjliga att lösa på ett tillfredställande sätt från ett professionellt perspektiv. 

Däremot har arbetet på plats i kommunen, som tidigare nämnts, även inneburit större möjlighet 

att få tillgång till information om kommunen och om olika processer. I rollen som student 

’glöms’ gärna den politiska processen och styrningen bort. I sammanhanget och under arbetet 

med I rörelse så har att gå från att ’bara’ vara student till att vara tjänsteman personligen inneburit 

att politiken gått från att vara en parentes till att få huvudrollen i mitt medvetande. Det vill säga 

att jag dels tar hänsyn till att visst innehåll kan behöva revideras och dels inte föreslår sådant som 

med säkerhet inte skulle komma att genomföras. Som student har jag svårare att förstå varför 

eller acceptera att en plan eller ett program ska behöva ta så lång tid att genomföra eller varför en 

formulering ska behöva vara så viktig. Att planeraren haft de bästa föresatser och gjort sitt bästa 

med hänsyn till olika kompromisser borde väl räcka? Å andra sidan så är det för mig nu mer 

uppenbart att de olika kompromisserna som görs i ett planeringssammanhang, utifrån 

kommentarer från referensgrupper, medborgare och/eller politiker, verkligen är faktiska 

kompromisser. Kanske går inte delar av planen eller programmet att genomföra så som det var 

tänkt. När en student i ett studieprojekt simulerar en kompromiss upplever jag att det sällan är 

’det bästa’ som kompromissats bort utan bara sådant som studenten kan föreställa sig att kunna 

vara utan. I verkligheten är sällan just det egna området det primära, utan helheten, och större 

hänsyn än vad som kanske ens upplevs som möjligt måste ibland tas. Kompromisser, 
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prioriteringar, budget, konsekvenser av klimatanpassning och faktiska målkonflikter är studenten 

givetvis inte omedveten om men ansvarsbefriad ifrån till skillnad från tjänstemannen. 

8.3.3 I rörelses användbarhet 

Beträffande I rörelses användbarhet så är de i kapitel 7 föreslagna åtgärdsprogrammen inte 

orealistiska i sig men de kommer att behöva prioriteras och ses över långsiktigt, både vad de bör 

innehålla men också utvecklingsgraden och möjligt tidsperspektiv. Vad kan förbättras på kort 

respektive lång sikt och vilka parametrar vill Nacka mäta?Vad har kommunen för ambitioner med 

förbättringen, det vill säga vad vill Nacka konkret uppnå? Vilken ambitionsnivå är realistisk, vilka 

frågor är relevanta att ställa sig för att sedan söka svar på och ger det tillräckligt mycket 

användbar information? Samt slutligen, hur avser Nacka att framöver arbeta vidare mot de 

framtagna målen? Avsikten att kartlägga och beskriva nuläget med identifierade brister och 

belysta problem diskuteras i I rörelse och likaså har möjliga konflikter och åtgärdsbehov 

identifierats. Förhoppningen är att I rörelse är verklighetsförankrat och därmed verkligen utgör en 

möjlig bas för Nackas kommande trafikstrategi. Genom konstaterandet att materialet till stor del 

troligen kommer att användas upplever jag att syftet med I rörelse uppfylls. 
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Bilaga 1 - Begreppsförklaring  

 

Knutpunkt  

En punkt där näten för ett eller flera trafikslag knyts samman eller korsar varandra och möjliggör 

byte av färdväg och/eller färdsätt. 

Blandtrafik  

 När flera trafikslag måste samsas om samma utrymme i gaturummet. 

Maxtimme 

 Den dygnstimme med högst beräknad trafikmängd. 

Trafiknät  

Är den sammanhängande struktur av förbindelser som används av ett trafikslag. 

Flottbro 

En flottbro är en bro där vägbanan bildas av hoplänkade flottar, som flyter på vattnet 

Funktionsindelning  

Indelning av trafiknätet efter trafikslag. 

Framkomlighet 

Beskriver hur lång tid det tar att förflytta sig i ett trafiknät och mäts över en viss tidsperiod 

och/eller visst vägsnitt för alla typer av trafikanter, och beror på förflyttningens längd och 

hastighet. Där längden beror på trafiknätets utformning och hastigheten på länkarnas utformning. 

I befintliga nät är längden oftast bestående och därför blir hastigheten avgörande för 

framkomligheten. Det ger att fördröjning vid passager och av detaljutformningar, som främst 

påverkar funktionshindrade också kraftigt begränsar deras framkomlighet. 

Kapacitet  

Är intensiteten hos det största konstanta flöde som passerar ett visst vägsnitt. 

Trafikflöde  

Är det genomsnittliga antal fordon som passerar ett vägsnitt under en viss tidsperiod. 

Tillgänglighet 

Kan användas som begrepp för två olika fenomen. Tillgänglighet kan antingen vara den lätthet 

med vilken ett trafikslag kan nå olika målpunkter i samhället och beror av restid, reskostnad, 

komfort, tillförlitlighet och regelbundenhet i systemet. Det kan även vara fysisk tillgänglighet så 

som hinder, kontrastmarkeringar på trappor, handledare och armstöd, parksoffor och ramper. 

Trygghet  

Är ett subjektivt begrepp som kan tolkas och upplevas mycket olika av olika individer. I 

Trafikstrategin avses olycksrisk och våldsrisk dåd dessa troligen påverkar trygghetsupplevelsen 

generellt. 

Kollektivtrafik  

I förväg organiserade och regelbundet tillgängliga transporter som erbjuds allmänheten eller en 

särskild personkrets enligt givna regler (exempelvis skolskjuts eller färdtjänst) 

Juridisk person  

Alla, oavsett bolagsform, som bedriver någon form av ekonomisk verksamhet. 

 ISA 

”Intelligent stöd för anpassning av hastighet” är ett system som ger förare direktinformation om 

gällande hastighetsbegränsning och varnar vid eventuell överträdelse.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bro
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flotte
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Bilaga 2 

Tabell över drivmedelsandelar för Nacka - registrerade fordon 2000-2010 

(Myhr. TRAFA, 2010 samt Ståhlberg. Nacka kommun, 2010)

Antal Varav ägda Hybrid Hybrid Hybrid Hybrid

registrerade av juridisk Naturgas Bensin/ Bensin/ Bensin/ Bensin/ Antal  invånare 

bilar person Etanol /Biogas Metangas Etanol/E85 Naturgas EL Motorgas Övrigt i ålder 18 - *

2009/2010 39516 14 306 28 205 6 587 1 4 35 3 674 375 633 2 65 866

2008/2009 38855 14381 29 630 5 292 1 6 12 3 181 162 570 1 63 994

2007/2008 37569 14 147 32 209 3 684 1 5 2 101 165 423 1 62 896

2006/2007 37569 13505 33 907 2 084 1 4 1 150 126 296 1 61 383

2005/2006 37192 13 552 35 109 1 435 1 1 2 414 61 167 2 59 799

2004/2005 35501 12197 34 109 1 222 1 1 97 22 43 6 58 752

2003/2004 34317 11 280 33 189 1 073 3 1 34 7 2 7 1 57 938

2002/2003 32622 9791 31 782 812 5 1 8 5 2 6 1 57 504

2001/2002 31207 8 577 30 475 718 6 1 5 2 56 983

2000/2001 30654 8258 29 793 849 5 1 5 1 56 391

Årsskifte Bensin Diesel El
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Bilaga 3 Trafikflöden Nacka, Sicklaön 2007 (Ur Trafikprognos 2015-2030 

för Nacka. Structor, 2008) 
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Bilaga 4 – andra kommuners trafikdokument 

(Nacka 2010)  

Kommun och 
typ av 
dokument 

+/- Vad vi har använt/inspirerats av 

Gävle, 
trafikstrategi 

+ Snygg layout. Intressant och lättläst 
målstruktur. 
- Väldig variation i målen, blandat 
både väl ’luftiga’ och verkligt 
konkreta mål med indikatorer och 
siffror för målen. 
- Ibland svårt att förstå bakgrunden 
till målsiffrorna 

De har en swot-analys som vi 
inspirerats av samt målformuleringen 
och indelningen efter TRAST. 

Täby, 
trafiknätsanalys 

+ Mycket tydliga 
kvalitetsparametrar/anspråk på olika 
aspekter i trafiknätet som t.ex avstånd 
till huvudled. 
- Inte så tydligt beskrivet var dessa 
siffror och kvalitetsklassningen 
kommer ifrån 

Har inspirerat med åtgärder och kort 
beskrivning av åtgärdsbehov. 
Kommer ha deras 
kvalitetsparametrar och klassificering 
som bollplank i vidare arbete med 
trafikstrategin.  

Linköping, 
trafikstrategi 

+ Intressant och informativa grafer 
- Inte riktigt jämförbar och 
layoutmässigt väldigt ful. 

Tydliga strategier – väl övergripande 
men bollplank för mer strategiska 
mål 

Danderyd, 
trafikstrategi 

+ Vissa bra kartor, tydliga mål och 
vad de konkret ska göra. 
- Väl kort och sammanfattande  tunt 
underlagsmatrial 

Att vi ska ha begreppsförklaring 
samt inspirerats av målformulering. 

Vallentuna, 
trafiknätsanalys 

+ Tydlig begreppsförklaring 
- Svår att använda som ’mall’ -väldigt 
teknisk och innehåller mycket 
kartmaterial 

Begreppsförklaring samt för ökad 
förståelse av trafiknätets indelning 
och uppbyggnad. 

Upplands Väsby, 
trafikstrategi 

+ Tydlig bild av trafikstrategins 
tillhörighet och roll i kommunal 
planering 
- Rörigt med nuläge och mål 
placerade ihop  

Inspirerats av mål, åtgärder och 
indikatormått, de har indelning efter 
TRAST (men även de olika 
trafikslagen). 

Örebro, 
transportplan 

+ Beskriver förtjänster och brister i 
transportsystem på ett tydligt sätt. 
Mål med relaterade siffror att uppnå 
gör det konkret. 
- Består till stor del av  övergripande 
mål och omvärldsbeskrivningar. 
- Tråkigt och oinspirerande 
dokument 

Har ett kapitel om åtgärder och det 
har jag inspirerats av när jag försökt 
sammanställa förslag till möjliga 
åtgärdsprogram 
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Bilaga 5 Workshop för målformulering till kapitel 6 

 

Uppläggning av workshop med trafikenhetens tjänstemän 

Workshopen pågick under en halvdag, från 8.30 – 12.00 inklusive kaffepaus. Upplägget var då att 

först presentera de övergripande målen från översiktsplanen som undermålen ska verka för att 

uppnå. Därför ska sedan TRAST och dess sju utgångspunkter, som arbetsgruppen bestämt att 

målen ska följa och sorteras in under, presenteras i sin helhet och gås igenom. Tanken är då att 

tjänstemännen från enheten delas in i grupper om tre och får post-it lappar som de ska formulera 

inriktningsmål på. En förhoppning är att fler mål kommer att genereras i den här delen av 

processen, dels för att det inte hålls en öppen diskussion och dels för att det kan vara lättare att 

formulera in målen under specifika rubriker. Efter det momentet är det dags för en fikapaus som 

ska dukas upp i ett hörn, tanken är att alla då måste resa sig upp och förhoppningsvis få både en 

fysisk och mental paus. Därefter gemensamt sortera in alla gruppers post-it lapparna med målen 

under respektive trastrubrik. De mål som är likadana eller avser samma saker ska då 

omformuleras och sedan följer en diskussion av de möjliga åtgärdspunkter/mätbara effektmål 

som skulle kunna höra till varje inriktningsmål. Enheten kommer alltså veckan innan få en 

inbjudan med information om workshopens upplägg och tanken bakom strategin, dess roll 

respektive avsikten och schemat för workshopen samt vad vi hoppas uppnå. Inbjudan med sitt 

innehåll och att den kommer redan en vecka innan leder förhoppningsvis till att alla medarbetare 

som ska vara med på workshopen, redan i förväg kanske omedvetet funderar på olika mål och 

möjligheter inom sitt specialområde innan workshopen. 

 

Alternativa upplägg till workshop 1  

Inför workshopen hade arbetsgruppen en del diskussioner om upplägget och hur vi bäst skulle gå 

tillväga för att inspirera till en maximering av diskussion och målgenerering. Först var tanken att 

direkt efter presentationen av ÖP-målen skulle diskutera och försöka ta fram inriktningsmål 

direkt i en öppen diskussion. Vi ansåg att det troligen inte skulle generera så många mål men att 

det snarare skulle komma att belysa hur svårt det är att ta fram mål. Under testsessionen kom vi 

däremot fram till att den här övningen förmodligen skulle ta för mycket tid. Vi beslutade därför 

att det var viktigare att varsamt styra diskussionen till att faktiskt uppnå resultat. Här följer en 

beskrivning av de alternativ som arbetsgruppen vacklat emellan samt fördelar respektive 

nackdelar. 

En anledning till att alternativ 1 är bra är att det inte låser den kreativa processen till TRAST men 

samtidigt befaras att det inte skulle komma att generera tillräckligt många mål att arbeta vidare 

med att sortera in dem. Det kan även vara så att det tar för mycket tid av 

åtgärds/effektmålsformuleringen – som är en av de viktigaste delarna av workshopen just för att 

det behövs erfarna medarbetare som vet hur de brukar arbeta och vad som är mätbart. De två 

alternativa uppläggen till workshopen presenteras nedan: 

 

Alternativ 1  

Börjar med att moderatorn först på plats presenterar strategin för första gången. Berättar hur den 

ska vara vägledande i detaljplaneläggning, syftet och upplägget med öp-målen som vi ska följa 

och sedan att vi under workshopen ska formulera mål och tillhörande åtgärdspunkter/effektmål. 

Tanken med att deltagarna direkt slängs in i ämnet utan förberedelser och därför kanske är mer 
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spontana. Efter presentationen får medarbetarna direkt sitta i grupper om tre och skriva ned 

inriktningsmål på post-it lappar. Efter fika pausen, i andra delen så samlar man in post-it lapparna 

och presenterar TRAST och dess sju utgångspunkter/rubriker och så strukturerar gruppen 

gemensamt in lapparna med målen under rätt trastrubrik. Sedan följer en timme diskussion om 

åtgärder/effektmål. Frågan som ska diskuteras är då; hur passar målen in under de olikaTRAST-

rubrikerna och vad kan vi egentligen ha för åtgärder för att uppnå dessa? 

 

Alternativ 2 

 Alla medarbetare som ska närvara på workshopen får en presentation av workshopen, strategin 

och ÖP–målen i sin inbjudan. Då inleds workshopen med en kort presentation av materialet för 

att alla ska ha det färskt sedan följer en presentation av öp-målen (ur samrådshandlingen) och 

TRASTs sju utgångspunkter och så delas alla in i grupper för att formulera mål. Fikapaus. Sedan 

får respektive grupp komma fram och skriva upp sina mål under den trastpunkt de tillhör. Och vi 

samlar in post-it lapparna för att ha till sammanställningen. Sedan stryker vi gemensamt de som 

är ’samma’ och sedan diskuteras möjliga åtgärdspunkter under varje mål. 

 

Fastställd uppläggning till workshop  

Efter testsessionen vi utförde, beskriven i kap 1, blev det nya upplägget bestämt. Vi skulle börja 

med att presentera ÖP-målen så som det var tänkt från början men att sedan direkt presentera 

TRAST kortfattat istället för att försöka uppmana till målgenerering redan i samband med ÖP - 

målen. Direkt före presentationen av ÖP-målen ska gruppen få information om att de målen som 

presenteras ur ÖP har gått iväg på samråd och att vi inte kan påverka dem i det här skedet. 

Därefter presenteras de och viktigt är att belysa att det kan vara svårt att hitta nya inriktningsmål 

som kan verka direkt måluppfyllande men att oavsett om vi upptäcker en målkonflikt så är 

uppgiften att ta fram mer trafikspecifika inriktningsmål.  

Därefter får gruppen en introduktion till Gävles Trafikstrategi, blir indelade i mindre grupper och 

dessa tilldelas post-it lappar och pennor. Förhoppningsvis skulle deltagarna direkt kunna hänga 

upp målformuleringen på TRASTs sju utgångspunkter samtidigt som de får vägledning i vad för 

slags mål som kan ingår i den här typen av dokument. 

Resultat från workshopen 

Ett sammanträdesrum hade bokats i Stadshuset, Nacka för att det skulle vara lättillgängligt för 

medarbetarna/tjänstemännen att ta sig tid för övningen. Workshopen började som planerat med 

en genomgång av dagens övningar och vad syftet med workshopen var. Redan vid första 

gruppdiskussionen framkom hur svårt det kan vara att förmedla exakt vad grupperna ska 

fokusera på samt hur de kanske borde gå tillväga, med hänsyn till tidsbrist, omfattning av uppgift 

med mera. En av grupperna utgick direkt från TRAST och började generera inriktningsmål 

utefter dem. En annan grupp diskuterade väldigt övergripande – kommunens roll och 

myndighetsutövande. En tredje grupp sorterade istället in sina mål efter trafikslag och tillhörighet. 

Därpå följde fikapaus och sedan en gemensam diskussion om målen. Här kom vi fram till en miss 

i programmet: Under fikapausen borde jag ha samlat in och renskrivit alla post-it lappar så att vi 

hade kunnat flytta runt målen mellan olika TRAST rubriker. Då hade vi kunnat diskutera deras 

innehåll, formuleringen och dess tillhörighet på ett smidigare sätt. Detta var nämligen något som 

både på ett sätt var ett problem och samtidigt skapade intressant diskussion, det var väldigt svårt 
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att sortera in målen under en lämplig trastpunkt. Vi hann heller inte med hela schemat så som 

planerat utan när den för workshopen avsatta tiden led mot sitt slut fattade vi ett gemensamt 

beslut om att arbetsgruppen skulle sammanställa förslag på mål utefter det som framkommit på 

workshopen samt egna diskussioner. Så här i efterhand kan även konstateras att den tid som inför 

workshopen lades ned på att fastställa upplägg kanske var onödig. Diskussionen tog oväntade 

vändningar och samspelet i gruppen ledde till vissa hopp i dagordningen. Behov av förklaringar 

och förtydliganden, som vi i arbetsgruppen avsiktligt utelämnat för att inte hämma gruppens 

kreativitet. Inriktningsmålen genererades ändå, så till största del gav det troligen bara en upplevd 

säkerhet, jag kände mig väl förberedd.  

Eftersom vi inte hann gå igenom allting som planerat på workshop 1, kommer vi att ha ytterligare 

en workshop för förankring av de sammanställda målen samt möjliga tillhörande 

effektmål/åtgärdspunkter. Den kommer troligen att få upplägget av en tvåtimmars diskussion där 

alla tjänstemän får de föreslagna målen med tillhörande effektmål skickade till sig i god tid innan 

och där vi egentligen bara går igenom dem och sedan för en ledd diskussion om möjliga 

effektmål och dess mätbarhet. Inriktningsmålen som tagits fram och fastslagits som förslag från 

tjänstemännen på Trafikenheten finns att läsa i kapitel 6 – målkapitlet. Målen kommer gå vidare 

till en eller flera referensgrupper för åsikter och synpunkter och slutligen till politikerna i Tekniska 

nämnden och Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden för bearbetning och beslut. 

 

Inbjudan till workshop 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen på workshop 
 

Du är välkommen på Workshop den 27 oktober kl 8.30 – 12.00 i Gliwice 

på plan +2  

Workshopen är en del av arbetet med att ta fram en ny Trafikstrategi för Nacka kommun. 

En Trafikstrategi är det dokument som beskriver den riktning i vilken kommunen avser 

arbeta med trafik- och infrastrukturfrågorna. Den är ett led i det fortsatta arbetet efter 

översiktsplanen och ska liksom det tidigare skrivna grönprogrammet och 

kustprogrammet ge tydlig vägledning i detaljplanering. Strategin ska redogöra för den 

normala arbetsgången, samla olika trafikfrågor och tydliggöra dem i sitt sammanhang, 

redogöra för kommunens ståndpunkt i trafikrelaterade frågor samt beskriva hur 

kommunen fortsättningsvis avser utvecklas och vilka mål manarbetar mot.  

 

Miljö och stadsbyggnad/planenheten arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan 

för hela kommunen. Den formulerar övergripande mål som vi ska underordna oss efter 

och ta hänsyn till i arbetet med att formulera trafikspecifika mål.  

 
Syftet med workshopen: 

Att gemensamt på enheten formulera de mål och mätbara åtgärdspunkter som kommunen 

fortsättningsvis ska arbeta mot. 

 

Strategin och dess målformulering med avseende på just trafikfrågor ska vara vägledande 

vid fortsatt arbete och tydligt visa vad vi i Nacka arbetar mot och hur vi avser komma dit. 

Eftersom att tjänstemännen på enheten är de som sedan kommer att arbeta efter målen 

är det viktigt att era samlade erfarenheter, era åsikter och bedömningar ligger till grund 

för de mål som sedan ska föreslås för kommunpolitikerna.  
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Vad som kommer att hända under dagen: 

Vi ska alltså ta fram inriktningsmål och effektmål (åtgärdspunkter/indikatorer) för trafiken 

som ska ligga till grund för fortsatt arbete med olika relaterade frågor, arbetet kommer att 

ske både gemensamt och i mindre grupper. 

Preliminärt schema: 

8:30 Introduktion samt presentation av ÖP – målen  

8:40 – 9:00 Öppen diskussion kring möjliga inriktningsmål som uppfyller dessa. 

9:00 – 10:00 Gruppövning 

10:00 – 10:20 FIKAPAUS 

10:20 – 11:00 Varje grupp får presentera sina resultat från gruppövningen samt gemensam 

diskussion om resultatet 

11:00  - 12:00 Diskussion om effektmål/åtgärdspunkter till inriktningsmålen 

 

I översiktsplanen 2010 har mål för att uppnå det övergripande målet om ”ett effektivt och 

klimatanpassat transportsystem” formulerats. Målen ur ÖP 2010 – samrådsversion, följer 

nedan i dokumentet.  Målen ska ligga till grund för de mer specifika inriktningsmål som vi 

ska arbeta fram på workshopen. 

 

Mål ur ÖP - 2010 version från samrådshandling 
 
Kollektivtrafiken ska vara dimensionerad och utformad så att dess andel av resorna avsevärt 
ökar till 2030. 

Kollektivtrafik till sjöss ska särskilt utvecklas, kopplas till landburen kollektivtrafik och 

samordnas regionalt. 

Trafiksystemet ska utformas så att andelen resor till fots eller med cykel ökar. 

Trafiksystemet ska utformas så att energianvändningen i transportsektorn och utsläppen av 
växthusgaser minskar i enlighet med målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS). 

Trafiksystemen ska utvecklas och utformas så att alla fordonsslag samordnas på ett hållbart 

sätt. 
 

Trafiksäkerheten ska öka vid omformning och utveckling av trafiksystemet 
 

 

OBS! flera av er ska vidare på möte med Mats Wester, han har lovat att invänta 

trafikrelaterade frågor till kl 13.00. så att ni ska hinna äta lunch efter workshopen. 
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Power-point slides till workshop 1 

 

Välkomna till Workshop

Målformulering till Trafikstrategi

Syfte med dagen

Att gemensamt på enheten, formulera trafikspecifika 

inriktningsmål och till dem hörande 

effektmål/åtgärdspunkter som kommunen (vi) 

fortsättningsvis ska arbeta mot

 

 

Preliminärt schema

8:30 – 8:40 Introduktion samt presentation av ÖP – målen

8:40 – 9:00 presentation och diskussion av TRAST

9:00 – 10:00 Gruppövning

10:00 – 10:20 FIKAPAUS

10:20 – 11:00 Varje grupp får presentera sitt resultat från gruppövningen 

sedan följer en gemensam diskussion om resultatet

11:00  - 12:00 Diskussion om möjliga effektmål/åtgärdspunkter till 

inriktningsmålen

 
 

 

Mål till ett effektivt och 
klimatanpassat transportsystem

• Kollektivtrafiken ska vara dimensionerad och utformad så att dess 

andel av resorna avsevärt ökar till 2030.

• Kollektivtrafik till sjöss ska särskilt utvecklas, kopplas till landburen 

kollektivtrafik och samordnas regionalt.

• Trafiksystemet ska utformas så att andelen resor till fots eller med 

cykel ökar.

• Trafiksystemet ska utformas så att energianvändningen i 

transportsektorn och utsläppen av växthusgaser minskar i enlighet 

med målen i den regionala utvecklingsplanen (RUFS).

• Trafiksystemen ska utvecklas och utformas så att alla fordonsslag 

samordnas på ett hållbart sätt.

• Trafiksäkerheten ska öka vid omformning och utveckling av 

trafiksystemen.

Ur ÖP  - 2010 

Samrådsversion

 
 

 

 

Ur ny Översiktsplan
2010 ÖP – Version: Samrådshandling

Ur ÖP  - 2010 

Samrådsversion

Planera och 

utveckla den gröna 

och blå strukturen

TRAST – trafik för en attraktiv stad

Stadens karaktär 

Transportsystemet

Trafikens omfattning

Tillgänglighet 

Trygghet 

Miljöpåverkan

Trafiksäkerhet
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Inriktningsmål
Andelen av gång- och cykelvägar som har god ytstandard ska 
öka

Åtgärdspunkt/ indikator/ effektmål
En inventering av beläggningen ska göras år 2008 och år 
2015 ska 70% ha god standard och år 2025 ska 90% ha god 
standard

Exempel ur Gävles Trafikstrategi

 
 

 

FIKAPAUS

 
 

Mätbara

Verka måluppfyllande  - (lång/kort sikt)

Faktisk åtgärd som kommunen (ni) 
redan gör eller har ambitionen att göra

Kunna uppdateras eller bytas ut mot 
nya möjliga åtgärder, på rullande basis

Åtgärdspunkter/Indikatorer/effektmål

Exempel på Åtgärdspunkt/indikator/effektmål

En inventering av beläggningen ska göras år 2008 och år 

2015 ska 70% ha god standard och år 2025 ska 90% ha 

god standard

 

 

TRAST – trafik för en attraktiv stad

Stadens karaktär  - Struktur, miljöer

Transportsystemet  - de olika näten, bytespunkter

Trafikens omfattning  - var, när, hur man reser

Tillgänglighet  - faktisk (restid), rörelsebegränsning 

Trygghet  - olycksrisk

Miljöpåverkan - hälsa, utsläpp, buller

Trafiksäkerhet - risker, faror

Exempel på inriktningsmål

Andelen av gång- och cykelvägar 

som har god ytstandard ska öka

MÅL

Post – it lappar upp!

Tack för er tid!!


