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Nacka Kommun 

Natur- och trafiknämnden  

2022-09-09 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Dnr: NTN 2022-152 

Skapande av två cykelleder i Nacka 
Nackaleden och Mountainbikeled 

Förslag till beslut 
Natur- och trafiknämnden beslutar att Nackaleden och en mountainbikeled ska anläggas i 
enlighet med tjänsteskrivelsen daterad 9 september 2022.  

Sammanfattning 
Kommunen vill uppmuntra till rörelse och en aktiv fritid genom att inrätta två nya 
cykelleder i kommunen. De ska även bidra till att göra Erstaviksområdet och 
Nackareservatet till en plats där vandring och cykel samsas på ett bra sätt. 

Nackaleden 
Konceptet är hämtat från Sverigeleden som är en cykelled genom hela Sverige. Det blir 
en 67 kilometer lång led som märks upp på befintliga gång- och cykelvägar eller 
lågtrafikerade vägar.  
 
Mountainbikeled  
En aktivitetsled för cykel i den norra delen av Erstavik.  Leden kommer vara cirka 6 
kilometer, enkelriktad och prioriterad för MTB cykling. Förutom skyltning kommer 
leden iordningställas genom att framkomligheten förbättras med spänger och grus. 

Kostnaden för att inrätta lederna beräknas till cirka 150 000 kronor och den 
tillkommande driftkostnaden blir cirka 15 000 kronor. Investering och drift sker inom 
redan beslutade medel. 

Ärendet 
Kommunen vill uppmuntra till rörelse och en aktiv fritid där det ska finnas något för alla. 
Det ska vara lätt och roligt att utöva fysisk aktivitet i Nacka. För att bidra till detta 
planerar enheten offentlig utemiljö för två cykelleder som ska gå genom Nacka och 
Erstaviksområdet. Sträckningen har tagits fram av en sommarjobbare som även har 
föreslagit lämpliga platser för skyltningen. 
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Nackaleden 
Det här blir en led för söndagsmotionären eller kanske barnfamiljen. Den går på gång- 
och cykelvägar eller lågtrafikerade vägar runt om i kommunen och är cirka 67 kilometer 
lång. Skyltningen kommer göra att det blir enkelt att hoppa på vid valfri plats och köra 
hela eller delar av ledan.  
 
Idén är hämtad från Sverigeleden som är en cykelled som går genom hela Sverige och 
samma slags skyltning kommer användas. 

 

 

1: Nackaleden med skyltning 
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Den del av leden som går genom Erstaviksområdet är godkänd av markägaren. Leden 
går också delvis på vägföreningsmark och via Trafikverkets väg till Älta.  

Mountainbikeled  
Den andra leden som planeras är en aktivitetsled för cykel i den norra delen av Erstavik.  
Leden kommer vara cirka 6 kilometer lång, enkelriktad och prioriterad för MTB-cykling. 
Förutom skyltning kommer leden iordningställas genom att framkomligheten förbättras 
med spänger och grus.  

 

2: Rödmarkerad slinga visar den nya Mountainbikeled 

Målet med leden är att bemöta behovet från cyklisterna i Erstavik och Nackareservatet 
samtidigt som det koncentrera cyklingen till ett område. Förhoppningen är att detta kan 
minska konflikterna mellan vandrar och cyklister på vandringslederna, Gröna, Blå och 
Vita spåret, som går genom området. För att förstärka detta kommer dessa leder få en 
skyltning som visar att de är prioriterade för vandring.  

Markägaren Erstavik har varit delaktiga i att införa en ny cykelled då de ser fördelarna 
med att fokusera cykling till ett begränsat område. 

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaderna för att anlägga Nackaleden blir cirka 45 000 kr. Det är markeringen av leden 
och skyltning som ingår i den kostnaden. 

Kostnaden för att anlägga mountainbikeled inklusive skyltning, slyröjning, spänger och 
grusning blir ca 100 000 kronor.  
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Tillkommande driftkostnad för de två lederna blir cirka 15 000 kronor per år. 
Investeringskostnad samt driftkostnad tas inom redan beslutad budget för natur.   
 

Konsekvenser för barn 
Positiva konsekvenser för barn då detta uppmuntrar till mer rörelse genom cykling. 

 
 
 
 
 
 
Fredrik Sandell Sandra Ermalm 
Gruppchef förvaltning Naturförvaltare 
Enheten offentlig utemiljö Enheten offentlig utemiljö   
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