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Orminge

I detta kapitel kommer det redovi-
sas mer ingående vad just Orminges 
befolkning har för möjligheter och 
förutsättningar för att kunna vara fy-
siskt aktiva i närområdet och stads-
rummet. Det redovisas även vad det 
finns för möjligheter till ett socialt liv 
med mötesplaster och ytor i det of-
fentliga stadsrummet.

Inledningsvis börjar inventeringen på 
en liten bredare front där närliggande 
natur, idrottsanläggningar och möjlig-
heter till aktiv transport redogörs.

Därefter följer en mer noggrann in-
ventering av Orminges bostäder, 
service, lekplatser, parkområden, 
samt all infrastruktur. Faktorer som 
trygghet och säkerhet har också in-
venterats.  



46

O
rm

in
ge



47

Under 1600-talet delades i stort sett hela Orminge fjärding med torp och går-
dar upp mellan säterierna Boo, Kummelnäs och Velamsund. Utvecklingen av 
Boo har haft en långsam utveckling, då man länge haft en stark vilja att be-
hålla de natursköna omgivningarna. Fram till 1971 var Boo egen kommun 
men slogs därefter ihop med Nacka och Saltsjöbaden. Fram till denna period 
bestod bebyggelsen endast av villor och ett fåtal flerfamiljshus i Björknäs och 
Ekenäs samt en bebyggelse bestående av mindre torp och gårdar 
(Nacka kommun, historia). 

1967 började man bygga upp bostadsområdet västra Orminge och det stod 
klart 1971 tillsammans med en tillhörande centrumbebyggelse. Under tiden 
man byggde västra Orminge uppstod planer på att förlänga tunnelbanesträck-
ningen ut mot Nacka och vidare  till Orminge centrum.  För att skapa bättre 
underlag för dessa planer planerade man för en koncentrerad centrumbebyg-
gelse och även för en mer exploaterad bostadsdel av östra Orminge 
(Nacka kommun, historia). 
De planeringsansvariga i den nya kommunen var emellertid tveksamma till 
såväl tunnelbana som storskalig bebyggelse i detta läge. Tunnelbanan avstyr-
des senare genom en stor demokratisk process (Gösta Blücher, 2007).

Den östra delen av Orminge bebyggdes istället med en mängd olika radhus 
samlade i mindre byar. 
Den koncentrerade centrumbebyggelsen uppfördes endast till viss del. 

Arkitekterna Jöran Curman och Ulf Gillberg utformade bostadsområdet västra 
Orminge med blandning av konsekvent enhetlighet och variation. Under ar-
kitekturåret 2001 utsågs västra Orminge till det vackraste och mest omtyckta 
byggnadsverket i Nacka kommun (Gillberg arkitekter).

Orminges historia och karaktär



48

Regionplane- och trafikkontoret har samman-
ställt upplevelsevärdena för Nacka – Värmdöki-
len genom olika kartor som visar var viktiga och 
värdefulla kvalitéer finns lokaliserade.
Vad gäller området kring Orminge finns det goda 
värden och bra förutsättningar för att männis-
kor ska kunna trivas i naturområdena. Nedan 
sker en redogörelse för de aspekter som Re-
gionplane- och trafikkontoret sammanställt från 
allmänhetens önskemål om vad som ska finnas 
representerat i ett naturområde för att det ska 
hålla en god kvalitet och vara trivsamt att vistas 
i.

Naturområdet Skarpnäs och reservatet Abborr-
träsk runt Orminge består av en mycket tät skog, 
som dessutom är relativt gammal. I Skarpnäs 
finns skog som är mer än 100 år gammal och 
den ger ifrån sig ett intryck av trolska naturmil-
jöer. Detta intryck och känsla är något som all-
mänheten vill uppnå och värdesätter med sina 
besök i naturområdena. En annan god kvalitet 
med naturområdena kring Orminge är att dem 
inte är bullerstörda, vilket annars är ett vanligt 
resultat av den hårt trafikerade Värmdöleden 
som passerar genom Nacka – Värmdökilen.
Grönkilen som löper genom Nacka kommun är 
relativt kuperad och topografisk. De egenska-
perna tillsammans med den kustnära naturen 
skapar goda förutsättningar för vackra utblickar 
ut över skärgårdslandskapet på flera platser.

 Områden med hög variationsrikedom bland 
växter och djur ses som en resurs och uppskat-
tas av besökare till naturområdet. Naturpeda-
gogiska objekt omfattar miljöer eller element i 
landskapet som berättar om landskapet eller 
naturens utveckling och dynamik. Kommunen 
har dessutom iordningställt naturstigar och 
andra anläggningar som ska fungera i pedago-
giskt syfte för både barn och vuxna. Man kan 
finna dessa två element i området Skarpnäs 
väster om Orminge. Dessutom kan man finna 
flertalet naturpedagogiska objekt kring sjön 
Sågsjön och i naturreservatet Velamsund. 
 

För de kulturhistoriska värdena finns åtskilliga 
objekt och platser i Nacka – Värmdökilen. I när-
heten av Orminge finns dock endast ett objekt 
som anses vara intressant och det är Boo hem-
bygdsgård som finns i centrala Orminge. För 
övrigt har den välbesökta vandringsleden Boo-
leden sin start respektive målpunkt vid denna 
byggnad. I övrigt får man leta sig bort mot Ve-
lamsund för att beskåda kulturhistoriska bebyg-
gelsemiljöer och landskap. 
En annan anledning till att människor letar sig 
ut till naturområden är för att utöva någon form 
av fysisk aktivitet. Det finns mängder med möj-
ligheter för detta ändamål i Nackas olika natur-
områden. Årstiden och klimatet ger olika förut-
sättningar för vissa aktiviteter. På sommaren är 
grönkilens olika vattendrag fyllda med bad- och 
båtgäster. På vintern finns det goda förutsätt-
ningar för skridskor och skidor. Det finns även 
flera friluftsgårdar runt om i kommunens olika 
naturreservat där vandringsleder och andra 
motionsspår har sina start- och målpunkter. För 
Orminges del kan badplatser erbjudas i omgiv-
ningens alla sjöar och längs med kuststräckan. 
Man finner en väldigt populär och välbesökt fri-
luftsgård i naturreservatet Velamsund öster om 
Orminge. 
Den sista aspekten som människan vill ha till-
gång till när man vistas ute i naturen är närhe-
ten till service och samvaro. För den ovane be-
sökaren är det en trygghet att ha nära till andra 

Vacker stig i naturområdet Skarpnäs 

Specifikt för naturområdena kring Orminge
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och slippa oron över att gå vilse, barnfamiljer 
eftersträvar också möjligheten till värmestuga 
och toaletter och de äldre med handikappade 
vill ha bra tillgång till god tillgänglighet. 
I Velamsund och Nykelvikens naturreservat 
finns friluftsgårdar som kan erbjuda nödvändig 
service som bl.a. servering, toaletter, informa-
tionstavlor, grillplatser och uthyrning av diverse 
utrustning. Man finner alltså inte denna aspekt i 
Orminge, utan endast i dess närområden. Naturreservatet Abborrträsk kan erbjuda 

bad, vacker utsikt och trivsamt friluftsliv

Sågsjön
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På Myrsjö idrottsplats som är belägen strax in-
till Myrsjöskolan och finns lokaliserad ca 1 km 
nordost om Orminge centrum finns det utrym-
me för diverse aktiviteter. Detta är en av flera 
arenor som används av Boo FF som i sin tur 
tillhör en av Sveriges största fotbollsklubbar till 
medlemsantalet. Här finns en stor grusad fot-
bollsplan, inomhushallar för racketsport m.m. 
Det finns även en 7-manna fotbollsplan (33 x 
63m) med konstgräsplan som blivit inklädd i ett 
ishockeytält. Quesadahallen invigdes år 2004 
och gör det numera möjlig att spela fotboll året 
om på gräs. Hallen är välanvänd och gruspla-
nen utanför är en av kommunens mest använ-
da planer (Svensk idrott).

Ormingehallen är en nybyggd idrottshall som 
stod färdig 2006 och kan utnyttjas för följande 
aktiviteter basket, innebandy, handboll, volley-
boll m.m. Idrottshallen ligger centralt i Orminge 
bredvid Ormingeskolan. 

Nacka kommun har två simhallar och de är lo-
kaliserade i Nacka och Saltsjöbaden. Det har 
pågått en diskussion om att även förlägga en 
simhall i Orminge, dock är inte den precisa lok-
aliseringen gjord (Nacka kommuns översikts-
plan 2002). 
Det finns en ca 4 km lång motionsslinga i 
Skarpnäsområdet precis intill bostadsområ-

det Krokhöjden som lämpar sig för promena-
der, löpning eller stavgång. Underlaget håller 
en god standard och delar av slingan är belyst 
kvällstid. Slingan löper genom härlig skogsmiljö 
och passerar en humusrik sjö vid namn Pott-
sjön, där sittmöjligheter finns för att beskåda 
denna vackra plats. Det finns även möjligheter 
att fortsätta vandringen ut på Boo-leden då den 
gränsar till Krokhöjdens motionsslinga (Nacka 
kommun, fritidsguiden 2007).

Ca 2 km söder om Orminge centrum finns 
Björknäs idrottsplats med möjlighet till fotboll, 
friidrott och skridskor i ishallen. 

I bostadsområdet västra Orminge finns det an-
lagda tennisbanor, fobollsplaner och mindre 
friidrottsmöjligheter. Vissa av planerna är slitna 
och  i behov av en uppfräschning. 

Myrsjö idrottsplats

Ormingehallen i centrala Orminge

Löparslinga i Skarpnäsområdet Sliten tennisbana i västra Orminge

Orminges idrottsmöjligheter
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Karta från Nacka kommuns översiktsplan 2002

Orminge

Nacka centrum

Områdena kring Orminge består till största de-
len av bostäder och naturmark. Det finns en-
dast ett begränsat antal större arbetsplaster 
och mycket är kopplat till Ormige centrum. De 
flesta av resorna sker alltså från Orminge till 
Nacka eller centrala Stockholm på morgonen 
för att senare återvända på eftermiddagen. Den 
enda vägförbindelsen som försörjer Orminge 
med Nacka är Värmdöleden och den passe-
rar Skurusundet som begränsar trafikmängden 
och framkomligheten. 
Denna broförbindelse blir den enda vägen för 
de som vill använda sig av aktiv transport som 
ska ta sig in mot Nacka och Stockholm. I dags-
läget är broförbindelsen försedd med gång- 
och cykelbanor på båda sidor om vägen. Efter 
brofästet på den västra sidan av Skurusundet 
finns olika alternativ för att ta sig hela vägen in 
till centrala Nacka och vidare in om mot Stock-
holm. Gång och cykelvägen är separerade från 
övrig biltrafik under hela sträckan. Avståndet 
mellan Orminge och centrala Nacka beräknas 
vara 8 km och hamnar enligt Per Kågesson 
som ett acceptabelt avstånd för att använda sig 
av aktiv transport.

Aktiv transport för Orminges befolkning
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Kärnan i det som utgör Orminge centrum är 
den stora centrumparkeringen med ca 260 par-
keringsplatser. Platsen omgärdas av vägar från 
tre olika håll och har på sin norra sida det stora 
centrumhuset i ryggen. Runt omkring denna 
plats finns olika typer byggnader som tillsam-
mans skapar en något diffus och oklar rums-
bildning för hela centrumparkeringen. Platsen 
är relativt stor med en yta på ca 8000 m² 
(160 x 50 m) och är klart dominerande av bilar. 
Platsen ligger nedsprängd i en dalgång med to-
pografiska höjdnivåer som tas upp av befintliga 
byggnader. Det finns en större gångbro som är 
förbunden över denna dalgång och över hela 
parkeringen från öst till väst. Det finns inga 
större offentliga ytor eller samlingsplatser att 
uppehålla sig på kring parkeringen. Endast ett 
par sporadiskt utställda parkbänkar längs olika 
stråk.  
Serviceutbudet är fördelat inom olika byggna-
der. Den största och mest betydelsefulla byg-
ganden är centrumhuset och det uppfördes i 
den första exploateringen av centrum 1971.
År 1992 genomgick centrumhuset en större re-
novering och det byggdes om till en mindre gal-
leria och man kan röra sig mellan våningarna 
med hjälp av trappor och rulltrappor. Centrum-
byggnaden består av två plan varav nedervå-
ningen består av en större livsmedelsbutik och 
tillhörande servicebutiker. På det övre planet 

finns mindre butiker, restauranger, bibliotek och 
bank. Centrumbyggnaden har fyra olika entréer 
varav två är placerade i markplan ut mot cen-
trumparkeringen. De andra två entréerna är lo-
kaliserade till det övre planet i östligt respektive 
västligt läge.
 
Mitt emot centrumhuset och den andra sidan 
av centrumparkeringen finns Hantverkshuset 
som inrymmer en stor livsmedelsbutik. Det 
finns även en postterminal för paketsortering, 
ett fåtal restauranger och servicebutiker i bygg-
nadens övre plan. 

centrumparkeringen och centrumhuset 

Hantverkshuset

Ormingehuset

Orminge centrum
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200 meter

På den östra sidan av centrumparkeringen finns 
Ormingehuset som tidigare fungerat som sjuk-
hus och är en stor och dominerande byggnad i 
Orminge centrum. Bygganden är uppförd i två 
olika skepp som är sammanlänkande och inne-
håller tillsammans idag flera olika verksamheter 
som gymnasieskola, vårdcentral, kontor, före-
tag, butik, dagis och restaurang. Strax nordväst 
om Ormingehuset finns en lång bostadslänga 
på nästan 200 m och fungerande förr som ar-
betsbostäder till sjukhuspersonalen. Idag fung-
erar lägenheterna som bostäder för Orminges 
invånare. Framför Ormingehuset mot centrum-
parkeringen finns ett mindre parkeringshus som 
är uppfört i två olika plan.
I sydväst finns en panncentral med en hög 
skorsten som utgör ett landmärke för centrum. 
I nära anslutnig till centrumhuset finns även en 
nybyggd lokal för svenska kyrkan. Bakom den-
na byggand finns det populära folkets hus som 
är en viktigt samlingspunkt för Orminges kultur 
och föreingsliv.

400 m0 200m

Skola 

Bostäder

Parkering

Kommersiell verksamhet

PanncentralIdrottshall

Lekplatser
Idrottmöjlighter



56

Planförutsättnigar för Orminge

Centrala Orminge:
Område avsett för centrumverksamhet, 
service och institutioner. Mark reserve-
ras för simhall mellan f.d. Boo sjukhus 
och Mensättravägen samt för gymna-
sium öster om Myrsjöskolan. Alternativ 
lokalisering kan vara till området vid nu-
varande bussgaraget i Björknäs om det 
omlokaliseras. Simhallen kan allternativt 
lokaliseras norr om Sarvträsk.
Mark reserveras för snabbspårväg och 
slutstation i Orminge Centrum.
Trafiksituationen bör ses över, bl.a. med 
lämplig lokalisering av infartsparkering-
ar, korsning Värmdövägen – Orminge-
leden
(Nacka kommuns översiktsplan, 2002).

Gällande detaljplan

Stadsplanen för Orminge centrum vann 
laga kraft 1968 och medger centrum-
bebyggelse, byggnader för allmänt än-
damål, bostäder, industriområde samt 
parkeringsplats. Det har i dagsläget 
blivit aktuellt att förnya planen för att ut-
veckla Orminge centrum (Nacka kom-
mun, planer). 

I den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholm (RUFS) från 2001 ang-
es Orminge som en del i en regional 
stadsbygd som har utvecklingspotenti-
al. I RUFS finns också ett spårreservat 
fram till Orminge angivet
(RUFS, 2001).   

Regional utvecklingsplanVad säger Översiktsplanen ?
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Regional utvecklingsplan



58

I kommundelen Boo där Orminge finns loka-
liseret påträffas många bostäder i skiftande 
karaktär och utformning. Närmast Orminge 
centrum finner man enbart flerfamiljshus- och 
radhusområden. Letar man sig bort från cen-
trum finns det rikligt med villor. 

Idag bor det ca 12.000 invånare i västra och 
östra Orminge och ytterligare 4000 invånare i 
kringliggande villabebyggelse 
(Nacka kommun, kummuninfo).

Bostadsområdet i västra Orminge är ett stort 
område och består av ca 100 mindre punkthus 
i 3-5 våningar och ett 40 - tal lamellhus i två 
våningar. Sammanlagt består området av ca 
2600 lägenheter på ungefärlig yta av 6 ha. 
Området är uppfört under miljonprogramtiden 
(1965-1975) men skiljer sig från denna typiska 
utformning. Man har istället valt att placera hus-
kropparna i en tät och låg skala. Man har med-
vetet försökt skapa varierande intima gaturum 
och platsbildningar. Upplevelsen av stadsrum-
met är satt i fokus. 
Flerbostadshusen norr om centrum är de senast 
byggda i området och de skiljer sig en aning 
från övrig bebyggelse i västra Orminge, då med 
ett något högre våningsantal. Anlednigen till det 
högre våningsantalet ansågs vara mera ekno-
miskt lönsamt (Gösta Blücher, 2008).

Bostäder i västra Orminge

Radhus öster om MensättravägenEn tät och låg skala på bebyggelsen

Området i östra Orminge byggdes något sena-
re och stod färdigt under 1980-talet. Området  
är konsekvent uppbyggt med radhus i slutna 
gårdskvarter och det finns sammanlagt ca 100 
radhus (Nacka kommun, kummuninfo).  

Punkthus i västra Orminge

Bostäder och bebyggelsestruktur
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BostäderBostäder
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Orminge har ett varierande och fungerande 
serviceutbud. Idag fungerar centrumhuset och 
dess närliggande butiker som ett s.k. bostads-
nära centrum, då med främst livsmedel och 
nödvändig service. Utbudet av sällanköpsvaror 
är något undermåligt och konkurrensen med 
Nacka Forum i centrala Nacka och Stockholm 
city är uppenbar.  
 
Den största händelsen för serviceutbudet i Or-
minge var när man renoverade centrumhuset 
1992-1993, då byggnaden gjordes till en min-
dre galleria och ett mindre antal servicebutiker 
etablerades. Sedan dess har det endast skett 
mindre förändringar inom serviceutbudet. Den 
mesta av Orminges service är koncentrerad 
kring centrumparkering och kan nås med bil, 
kollektivtrafik eller till fots från närliggande bo-
stadsområden. Folkets hus är en betydelsefull 
verksamhet för kultur och föreningslivet, bygg-
naden finns lokaliserad utmed gångstråket 
strax söder om centrumhuset.

Det finns inga större arbetsplaster i Orminge el-
ler i dess direkta omland. I Ormingehuset finns
vårdcentral och diverse företag samt en gym-
nasieskola. Övriga arbetsplaster finns i Or-
minges  servicebutiker inom centrumhuset och 
Hantverkshuset. Närmast stora arbetsområde 
är Nacka ca 8 km väster ut. 

De finns tre olika skolor i Orminge: Kunskaps-
gymnasiet som finns i Ormingehuset, Myrsjö-
skolan (grundskola) nordost om centrum och 
Ormingeskolan (låg och mellanstadieskola) 
nordväst om centrum. Nybackaskolan lades 
ned för ett par år sedan och eleverna fördelas 
på Orminges andra skolor. Lokalerna står fort-
farande tomma och planeras att ersättas med 
nya bostäder.

Centrumhuset i Orminge

Ormingehuset med blandade verksamheterHantverkshusets nedre plan

Hantverkshusets övre plan med post och restauranger

Ormingeskolan bägen strax 
norrdväst om centrum

Service, verksamheter och skola
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Utbudet av lek och fritidsaktiviteter i centrala 
Orminge är begränsade.  Man finner ett par 
grusade fotbollsplaner och ett par övergivna 
basket- och tennisbanor i och kring den stora 
centrumparken. Det finns dessutom ett par 
mindre lekplaster utplacerade mellan bostäder-
na, men de har gemensamt att de är uråldriga 
och slitna.
På skolgårdarna finns det modernare lekutrust-
nigar och det är här de flesta barnen återfinns.
Under hösten 2007 har renoveringar av lekplat-
sen i centrumparken genomförts.

Gammal tennisbana som blivit tillfällig skatepark

Gungor från en äldre tid

Ormingeskolans lekplats

Fotbollsplan inom det västra bostad-
sområdet

Lekplatsen i centrumparken har nyligen genomgått 
en upprustning och snabbt blivit en uppskattad plats 

Lek och fritidsaktiviteter
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Idrottshall

Lekplatser
Idrottmöjlighter

Lekplatser
Idrottsmöjligheter

Idrottshall
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Det finns gott om park och naturmark för Or-
minges befolkning. Bostadsområden och cen-
trum är i princip omringade av skog och natur-
mark. Inom det västra bostadsområdet löper 
ett sammanbundet grönområde som emellanåt 
öppnar upp sig och bildar olika parkområden. 
I övrigt har man valt att spara de topografiska 
skogspartierna som finns inom det stora bo-
stadsområdet. 
Den största sparade grönytan kallas för cen-
trumparken och finns strax väster om centrum-
huset. Där finns en lekplats som renoverats 
under hösten 2007, i övrigt består parken av 
öppna ytor med sittplatser längs olika gång- 
och cykelvägar. 

Mindre kilar från detta grönområde letar sig ut 
mot skogen och Skarpnäs naturområde. 
I övrigt är det mycket skogsområden som finns 
runt om Orminge.

Sarvträsk är ett mindre träsk som finns lokalise-
rat norr om Orminge centrum och är i dagslä-
get svårt att utnyttja. Igenvuxen vegetation och 
svårtillgänglig terräng gör att vattenområdet är 
svårt att komma intill.  

Delar av den stora öppna grönytan i centrumparken

Booleden i Skarpnäsområdet

Gång och cykelvägarna löper igenom parkområdet

Sarvträsk är svårt att nå p.g.a. all vegetation

Parkmark och naturområden
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Bilvägar
Det finns flera vägar som försörjer Orminge 
centrum och själva centrumplatsen är omgär-
dad av vägar.  
Öster om centrumparkeringen går Kanholms-
vägen som bitvis är enkelriktad för bilister, detta 
för att underlätta för bussarna som har hållplat-
ser längs med vägen. Denna utformning för-
svårar och gör trafiksituationen komplicerad för 
bilister i området. Söder om parkeringsplatsen 
går Utövägen som försörjer delar av bostads-
området i västra Orminge. Edövägen korsar 
Kanholmsvägen och går väster ut upp till den 
nedlagda skolan Nybackaskolan och försörjer 
omkringliggande bostäder. Mensättravägen lö-
per parallellt med Kanholmsvägen har en bre-
dare standard samt tillåter en högre hastighet 
än tidigare nämnda vägar. 

När Orminge centrum och dess bostadsområ-
den planerades tillämpade man en s.k. SCAFT-
metod då man ofta trafikseparerar de olika 
trafikslagen (Holmberg & Hydén,1996). Detta 
visas klart och tydligt för vissa delar av det väs-
tra bostadsområdet.  Det är t.ex. inte tillåtet att 
köra bil inom bostadsområdet utan endast til-
låtet att transportera sig till fots eller med cykel. 
Parkeringar för de boende finns i stora garage 
eller öppna parkeringsytor en bit från bosta-
den. 

Busshållplatsen som finns längs med Kan-
holmsvägen trafikerar hela 15 olika busslinjer 
och detta gör Orminge centrum till en kollektiv 
knutpunkt. Bussar går direkt mellan Stockholm 
(Slussen) och Orminge centrum och resvägen 
beräknas ta ca 20 min (s.k. stombussar) I Or-
minge sker många byten mellan olika lokalbus-
sar. Dessvärre finns inga tydliga riktlinjer för 
hur man ska gå till och från hållplatsen, det det 
saknas övergångsställen och asfalten är sliten. 
Många människor korsar Kanholmsvägen för 
att nå sina målpunkter.

Kanholmsvägen med sin busshållplats och brist på 
tydlighet

Edösvägen och gångpassagen mellan centrum-
huset och Ormingehuset

Kanholmsvägen är enkelriktad för biltrafik

Infrastruktur
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Ormingeringen 

Lokalgata

Värmdövägen

Mensättravägen

Lokalgata

Värmdövägen

Ormingeringen

Mensättravägen
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Det finns gott om gång och cykel vägar inom 
bostadsområdena i Orminge. Man kan även ta 
cykeln in till centrala Nacka på separerad gång- 
och cykelväg.
Många av gång- och cykelvägarna är separe-
rade från övrig biltrafik och är ihopbundna med 
planskilda korsningar eller tunnlar, vilket var ett 
vanligt sett att planera när Orminge växte fram 
på tidigt 1970-tal. Flertalet tunnlar kan upplevas 
mörka och otrygga under kvälls och nattetid. I 
övrigt är delar av gång- och cykelvägnätet slitet 
och i behov av en upprustning.
Det kan uppstå problem att orientera sig för att 
nå de olika målpunkterna i Orminge centrum, då 
cykelbanan ibland slutar strax innan målpunk-
ten, samt att parkeringsmöjligheter för cykeln 
saknas på flera platser och att trafiksituationen 
är något oklar.  
För att ta upp höjdskillnaderna och binda ihop 
de båda bostadsområdena på den östra res-
pektive den västra sidan av centrumparkeringar 
har man byggt en bred gång och cykelbro som 
sammanlänkar områdena. 
 

Den stora gång- och cykelbron som sträcker sig 
över både Mensättravägen och centrumparkeringen

Bostadsområdet västra Orminge är välförsett med 
gång- och cykelbanor

Dåligt belyst tunnel strax norr om centrum

Separerad gång- och cykelbana längs med 
Kanholmsvägen

Gång- och cykelvägar
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CykelvägGång- och cykelväg
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I anslutning till busshållplatsen och Kanholms-
vägen finns en större pendlarparkering med ca 
200 parkeringsplatser. Parkeringen är dagligen 
fullbelagd då många resenärer väljer att resa 
med kollektivtrafik in mot Nacka och Stockholm. 
Den stora centrumparkeringen är riktad till kun-
der för centrumhuset och är tidsbegränsad till 
två timmar. Likaså är parkeringen till livsmed-
elsbutiken på den södra sidan av Kanholms-
vägen till för besökare och tidsbestämd till tre 
timmar. Det befintliga parkeringshuset intill Or-
mingehuset är både för personal och besökare 
till Orminge centrum. Man har även uppfört en 
ny parkeringsplats med ca 140 platser för per-
sonal till Ormingehuset och för att bemöta be-
hovet at fler pendlarparkeringar på den södra 
sidan om Kanholmsvägen. Parkering för de 
boende sker i garage eller vid anlagda parke-
ringsplatser intill bostadsområdena. 
För de boende i västra bostadsområdet finns 
det parkeringsgarage och öppna parkerings-
platser samlade i olika klungor.

Pendlarparkeringen vid Kanholmsvägen Kundparkering till Orminge centrum

Bostadsparkering vid Edövägen

Företags- och kundparkering till Orminge centrum

Parkering för Ormingehuset
och utökad infartsparkering

Parkering i Orminge centrum
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ParkeringParkering
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Ser man till Orminges utformning av bebyg-
gelse och infrastruktur ur ett folkhälsoperspek-
tiv finns det både goda och negativa aspekter 
som är värda att nämna. Här sker en samlad 
bedömnig av betydelsefulla faktorer som 
påverkar människan ur ett hälsoperspektiv.  

Hälsoperspektiv för Orminge

Gångavstånd från bostad till fullgott • 
serviceutbud i Orminge centrum

Välförsörjt med kollektivtrafik• 

Säkert och väl utbyggt gång- och • 
cykelnät inom bostadsområdet

Många gröna ytor i bostadsområdet• 

Nära till vandringleder och • 
idrottsplatser

Få mötesplatser och tydliga platsbildningar• 

Föråldrade lekplatser i bostadsområdet, • 
samt få platser för möten, vistelse och  
spontana aktiviteter i stadsrummet 

Tydlig bildominas i Orminge centrum• 

Svårorienterat för människan att röra sig i • 
centrum 

Bristfällig belysning på flera platser • 
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Det är många olika faktorer som gör en miljö 
trygg och säker. Allt från överblickbarhet till be-
lysning, utformning av bebyggelsen och vägar 
samt offentliga platser m.m. 
En viktig aspekt för att förbättra tryggheten och 
säkerheten i bostadsmiljön är att se över be-
lysningen. För det stora bostadsområdet väster 
om centrumhuset finns det endast belysning på 
fasader och vid entréer, vilket gör innergårdar 
något mörka under kvällen och natten. Det är 
först när man letar sig bort från huskropparna 
som belysningsstolpar är uppförda. Däremot 
passerar många av gång och cykelvägarna 
mörka skogspartier som kan upplevas otrygga. 
Kring Orminge centrum är det relativt mörkt 
kvälls och nattetid, då endast ett par stora be-
lysningsstolpar lyser upp hela den stora parke-
ringsplatsen. När centrumhuset har stängt sin 
verksamhet för dagen uteblir platsen som tyd-
lig målpunkt. Det är endast busshållplatsen vid 
Kanholmsvägen som förblir en potential mål-
punkt. 

Många av gång och cykelvägarna inom Orminge 
har planskilda korsningar och passerar mörka 
och trånga tunnlar. Flertalet tunnlar har utsatts 
för vandalism och skadegörelse. Det finns ofta 
vegetation nära inpå gång- och cykelvägarna 
och med bristfällig belysning kan dessa miljöer 
upplevas som otrygga och osäkra. 

Mörk tunnel som kan upplevas otrygg under kvällen

Vandalism och trasig beslysning 
förstärker oron

Undermålig belysning och stråket passerar mörk vegetation 

Vandalism och ett slitet intryck 
är inte ovanligt i Orminge

Entré till parkeringshuset från centrumhuset

Trygghet och säkerhet i Orminge 
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Kommande förutsättningar för Orminge

Tunnelbana 

Det har sedan en lång tid funnits planer på att 
förbinda Nacka och även Orminge med tunnel-
bana. Olika sträckningsalternativ för en förläng-
ning av den blå linjen från Kungsträdgården har 
studerats. Idag räcker inte bussarnas kapaci-
tet till från varken Orminge eller Nacka. En ut-
byggnad av tunnelbanan eller annan form av 
spårdragning ut till Orminge skulle underlätta 
för resenärer. En etablering av tunnelbana eller 
spårtrafik med hållplats ut till Orminge centrum 
skulle skapa ett bättre serviceunderlag (Gösta 
Blücher, 2008) . 

Förväntad befolkningsökning i Nacka 
kommun

Nacka kommun beräknar att deras befolkning 
kommer överstiga 100 000 invånare inom 15 
år. Det är en kraftig ökning med nästan 20 % 
och det innebär ett förväntat bostadsbyggande. 
Mycket av exploateringen kommer att förläggas 
kring Nacka centrum, men i Orminge centrum 
planeras det även ca 150 nya lägenheter som 
förväntas vara klara 2012 (Nacka kommun, 
kommuninfo.

Det som karakteriserar Orminge och dess när-
liggande områden är att det finns tydliga gränser 
för var bostäder, service och andra verksam-
heter finns lokaliserade. Hela bostadsområdet 
västra Orminge innehåller i princip bara bo-
städer med undantag för vissa förskolor. I de 
centrala delarna av Orminge finns däremot ett 
blandat serviceutbud och olika verksamheter, 
men saknar bostäder.

Få förändringar har skett i Orminge sedan det 
byggdes på 1960 talet, med undantag för reno-
veringen av centrumhuset. Detta kan skönjas 
att vissa delar av bostadsområdena upplevs 
slitna och lekplatserna är ålderdomliga. En fak-
tor som ändå tillför ljus och liv i området är all 
vegetation som konsekvent finns sparad i form 
av buskar, öppna gräsytor och mindre skogs-
partier över hela bostadsområdet. Dessa områ-
den är uppskattade av befolkningen för utevis-
telse, lek samt mötesplatser.

En annan kvalitet är skalan och proportioner-
na på bebyggelsen i bostadsområdet som gör 
upplevelsen mänsklig och trivsam att röra sig 
i. Flera andra miljonprogramområden uppför-
des med en dominerande bebyggelse där de 
mänskliga perspektiven frångicks. Dock finns 
det flertalet slitna tunnelpassager som saknar 
en tillfredställande belysning och kan därför 
upplevas otrygga och osäkra att vistas kring.

Samlad bedömning av Orminge 
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