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Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden noterar information till protokollet.

Sammanfattning
Projektet startade 2019 med syfte att ta fram en Nackaspecifik betongsugga, som skulle
spegla och stärka Nacka kommuns identitet. För att komma fram till resultatet har
kreativa processer genomförts, bland annat genom workshops, juryarbete, digital
utställning och samarbete med elever från Järla skola. Projektet har resulterat i en
gestaltning av en Nackaspecifik betongsugga, tillverkningen av en gjutform samt inköp av
21 stycken betongsuggor som placerats ut i kommunen och därmed är projektpengarna
slut.
Samtidigt togs det fram ett avtal som tecknades med fabriken som producerar
betongsuggan, och via detta kan kommunen, exploatörer med flera, beställa Lilla Nucha
och använda den på offentliga platser inom kommunen. Innan fler betongsuggor beställs
kommer kommunen i samråd med konstnären ta fram en plan för hur en reflex ska
kunna placeras på betongsuggan så att dess användningsområden kan utökas.

Ärendet
Projektmål
Målet med investeringen var att ta fram en Nackaspecifik betongsugga, vilken ska kunna
användas som trafikavspärrning, avgränsning till passager och vistelseytor, samt genom
sitt utseende skapa igenkänning och identitet inom kommunen. Betonsuggor ska även
kunna beställas av andra aktörer än Nacka kommun för utplacering inom kommunen.
Projektresultat
Inom beviljad ram på en miljon kronor har flera olika aktiviteter genomförts.
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En av utmaningarna för projektet låg i att en betongsugga även är ett trafikelement som
skall ha vissa egenskaper tekniskt, men i och med utformningen även blir en
utsmyckning.






Omvärldsbevakning med främst andra kommuner och utredning för vilket
tillvägagångssätt som skulle vara det mest gynnsamma för projektet vid
upphandlingen.
Internt genomfördes en kreativ process för att fånga vad som är nacka specifikt.
Intern förankring med enheterna offentlig utemiljö och Trafik för att säkerställa
dom tekniska kraven.

Projektet tog därefter fram en uppdragsbeskrivning, med ska-krav som skulle uppfyllas
både avseende dom tekniska specifikationerna och skulle visa på sin kapacitet att
producera föreslagen betongsugga i full storlek. Upphandling genomfördes i Nackas
kreatörspool där 13 kreatörer lämnade in sina skisser och svar på tekniska specifikationer
samt presenterade sin kapacitet att producera betongsuggorna vid beställning, efter
utvärdering tilldelades 3 kreatörer uppdraget att ta fram en skiss samt prototyp i skala
1:5v sitt förslag av nackaspecifik betongsugga.
En jury valde därefter ur de tre lämnade prototyperna det förslag som bäst fångade
Nackas själ. Det förslag som vann var ”Lilla Nucha”, skapad av Stina Lindholm på
Skulpturfabriken. ”Lilla Nucha” kan levereras i tre färger – svart, grått och vit - vilket ger
bra valmöjligheter för olika platser.
Enligt avtalet skulle en form tas fram för fullstor betongsugga som skulle gjutas och
levereras till Nacka Stadshus för att kommunen slutgiltigt kunde säkerställa att kvaliteten
man eftersökt uppfylldes. Det exemplaret levererades under sommaren 2021 och formen
som togs fram var kravställd att kunna gjuta minst 50 betongsuggor ytterligare.
Under hösten 2021 har 20 ytterligare ”Lilla Nucha” placerats ut runt om i kommunen
och därmed är projektpengarna slut.
Samtidigt togs det fram ett avtal som tecknades med fabriken som producerar
betongsuggan, och via detta kan kommunen, exploatörer med flera, beställa Lilla Nucha
och använda den på offentliga platser inom kommunen. Innan fler betongsuggor beställs
kommer kommunen i samråd med konstnären ta fram en plan för hur en reflex ska
kunna placeras på betongsuggan så att dess användningsområden kan utökas.
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Beslutsprocess
2018-09-25
2020-11-10

Investeringsbeslut NTN
Informationsärende NTN gällande jury

Ekonomiska konsekvenser
Projektram
Förbrukat

1 000 000 kr
960 000 kr

Investeringen har aktiverats med
960 000 kr år 2022





Driftkostnaderna påverkas inte.
Uppskattad avskrivningstid är 25 år.
Avskrivning från år 1, 2022: 38 400 kr/år.
Ränta från år 1, 2022, 1,25%

Konsekvenser för barn
Lilla Nucha har en mjuk och intressant form som lockar till lek. Den blir ett lättillgängligt
element i det offentliga rummet, som skapar igenkänning mellan olika platser i
kommunen.

Handlingar i ärendet
Bilaga 1 Projektbeskrivning Nackaspecifik betongsugga.

Kristina Petterqvist
Enhetschef
Offentlig utemiljö

Marika Zetterström
Landskapsingenjör
Bygg och anläggning tekniska resurser
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