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Presentation Notes
Infrastruktur och stadsutvecklingSimhall i Dalénum Stadsutveckling av HögsätraHögsätra ligger centralt på Lidingö. Här finns många målpunkter för Lidingöbor och besökare. Området präglas av att det till största delen planerades och byggdes ut under 1970-talet. Här finns bland annat ett stort antal bostäder, ett antal byggnader för vårdverksamheter, samt ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Högsätra pekas i Lidingös översiktsplan ut som ett utvecklingsområde bland annat mot bakgrund av att området är i behov av förnyelse för ökad trygghet, bredare bostadsutbud och upprustning av utemiljöer. Planprogrammet utgår från översiktsplanens riktlinjer och den kunskap om området som har byggts upp under den dialogprocess som inledde arbetet. Utifrån dessa har en vision för Högsätra tagits fram. Den säger att Högsätra ska vara en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. För att konkretisera visionen har den delats upp i fem ledstjärnor: 1. Värna natur- och rekreationsvärden 2. Bevara uppskattade boendemiljöer 3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse 4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk 5. Skapa en ny välkomnande entré och er mötes- platser för både boende och besökare  Lilla Lidingöbron ersätter gamla bronLilla Lidingöbron byggs för framtiden och ett ökat resande mellan Lidingö och Stockholm. Lilla Lidingöbron blir med sina 750 meter en av Sveriges längsta järnvägsbroar och betydligt bredare än den nuvarande bron. Den får flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet och dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan.Implenia Sverige AB har fått uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron, och bygget startade sommaren 2019. Gamla Lidingöbron finns kvar och är i drift tills Lilla Lidingöbron står klar 2022.  En av de viktigaste bitarna vid bygget av Lilla Lidingöbron är trafiksäkerheten. Bron kommer vara dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik med fina utsiktsplatser. Lidingöbanan kommer att trafikera via dubbelspår och det kommer finnas bra belysning om kvällar och nätter.Utformning efter beslutBrons utformning: Bredden för gång-, cykel och mopedtrafiken blir 7,4 meter. Bredden för spårvägen blir 8 meter.Två breddningar eller utbuktningar av gångbanan görs för att skapa mötesplatser och utsiktspunkter. Men också för att bryta upp den långa överfarten.Bron blir inte öppningsbar med en lutning på max 2 procent och en segelfri höjd på 7,0 meter.Den blir 750 meter lång.
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Infrastruktur och stadsutvecklingSimhall i Dalénum Stadsutveckling av HögsätraHögsätra ligger centralt på Lidingö. Här finns många målpunkter för Lidingöbor och besökare. Området präglas av att det till största delen planerades och byggdes ut under 1970-talet. Här finns bland annat ett stort antal bostäder, ett antal byggnader för vårdverksamheter, samt ett brett utbud av idrotts- och fritidsaktiviteter. Högsätra pekas i Lidingös översiktsplan ut som ett utvecklingsområde bland annat mot bakgrund av att området är i behov av förnyelse för ökad trygghet, bredare bostadsutbud och upprustning av utemiljöer. Planprogrammet utgår från översiktsplanens riktlinjer och den kunskap om området som har byggts upp under den dialogprocess som inledde arbetet. Utifrån dessa har en vision för Högsätra tagits fram. Den säger att Högsätra ska vara en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel för boende och besökare. För att konkretisera visionen har den delats upp i fem ledstjärnor: 1. Värna natur- och rekreationsvärden 2. Bevara uppskattade boendemiljöer 3. Skapa småskalighet och variation med ny bebyggelse 4. Stärka och utveckla attraktiva och trygga stråk 5. Skapa en ny välkomnande entré och er mötes- platser för både boende och besökare  Lilla Lidingöbron ersätter gamla bronLilla Lidingöbron byggs för framtiden och ett ökat resande mellan Lidingö och Stockholm. Lilla Lidingöbron blir med sina 750 meter en av Sveriges längsta järnvägsbroar och betydligt bredare än den nuvarande bron. Den får flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet och dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan.Implenia Sverige AB har fått uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron, och bygget startade sommaren 2019. Gamla Lidingöbron finns kvar och är i drift tills Lilla Lidingöbron står klar 2022.  En av de viktigaste bitarna vid bygget av Lilla Lidingöbron är trafiksäkerheten. Bron kommer vara dimensionerad för en tredubbling av dagens gång- och cykeltrafik med fina utsiktsplatser. Lidingöbanan kommer att trafikera via dubbelspår och det kommer finnas bra belysning om kvällar och nätter.Utformning efter beslutBrons utformning: Bredden för gång-, cykel och mopedtrafiken blir 7,4 meter. Bredden för spårvägen blir 8 meter.Två breddningar eller utbuktningar av gångbanan görs för att skapa mötesplatser och utsiktspunkter. Men också för att bryta upp den långa överfarten.Bron blir inte öppningsbar med en lutning på max 2 procent och en segelfri höjd på 7,0 meter.Den blir 750 meter lång.



Presenter
Presentation Notes
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