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PLANOMRÅDET

• Omfattar ca 3 ha kommunägd mark

• Kuperad naturmark

• Bullerutsatt läge intill Ormingeleden 
och Värmdöleden



BAKGRUND OCH 
FÖRUTSÄTTNINGAR

• Beslut om Start-PM 2013

• Kommunen initiativtagare

• Behov av ytor för verksamheter

• Utredningar

- Tidig förstudie väg och mark

- Buller

- Riskbedömning 

- Naturvärden

- Dagvatten



DETALJPLANENS SYFTE

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett attraktivt 
verksamhetsområde, för nyetablering eller omlokalisering av 
verksamheter inom kommunen. Detaljplanen syftar även till att 
möjliggöra för en anslutning till det allmänna vägnätet.

Verksamhetsområdet ska utformas med stor hänsyn tagen till 
angränsande bostadsbebyggelse samt beaktande av naturvärden 
och platsens entréfunktion till Orminge.



Planområdet

ÖVERSIKTSPLAN (2018)



UTVECKLING VID ORMINGE
CENTRUM

• Del av planerna för Orminge centrum 
och antaget detaljplaneprogram (2015)

• Behov omlokalisering av befintliga 
verksamheter Programområde



TIDIG FÖRSTUDIE



BULLERUTREDNING



NATURMILJÖN

• Naturvärdesinventering (2019)

• Höga naturvärden (naturvärdesklass 2)

• Arter knutna till naturmiljön

• Fågelinventering och artskyddsutredning

Bild: Pro Natura (2019)



ANPASSNING

• Hänsyn till naturvärden och 
angränsande bostäder

• Anpassning till terräng



PLANFÖRSLAGET

• Ca 14 000 kvm kvartersmark för 
verksamheter

• Ny väganslutning genom 
cirkulationsplats och en allmän lokalgata

• Gång- och cykelförbindelse 

• Bevarad naturmark



GATOR OCH TRAFIK

• Ny cirkulationsplats Ormingeleden

• Allmän lokalgata med gc-bana och 
vändplats

• Alstring 1200–1600 fordon/vardagsdygn 

• Bullerskydd

• Gång- och cykelväg

• Parkering inom kvartersmark



VERKSAMHETER

• Markanvändning medges för:

- Småindustri

- Handel med skrymmande varor (ej 
dagligvaruhandel)

- Fordonsservice (drivmedelsstation) 

• Nya marknivåer – lägre souterrängnivå 
mot trafiklederna

• Bebyggelse i 1-4 våningar

• Skyddsavstånd säkerställs



BEBYGGELSE

Volymstudie över möjlig utformning enligt planförslaget 



BEBYGGELSE

Principsektion genom det nya verksamhetsområdet och omgivande landskap 



BEBYGGELSE

Principsektion för möjlig bebyggelse och nya marknivåer enligt planförslaget



BEBYGGELSE

Vy mot norr från Ormingeleden



BEBYGGELSE

Vy mot söder från den nya väganslutningen



BEVARAD NATUR

• En tredjedel av naturmarken bevaras 
som allmän platsmark (ca 1 ha)

• Bostadsnära natur och buffertzon



I planförslagets regleras:

• Markanvändning för allmän platsmark 
och kvartersmark

• Utformning av allmän plats

• Bebyggelsens omfattning

- Byggnaders fotavtryck och höjder

• Skyddsavstånd 

• Skydd mot störningar

• Genomförandetid 10 år

DETALJPLANEKARTAN



GENOMFÖRANDE

• Markanvisning under våren 2022

• Framtida fastighetsägare står för utbyggnad av 
allmänna anläggningar och kvartersmark inom 
planområdet

• Start markarbeten och byggnation tidigast 
tredje kvartalet 2023



KONSEKVENSER OCH AVVÄGNINGAR

• Fler arbetsplatser kan tillskapas och utveckling med 
bostäder kan ske i närområdet 

• Naturmark tas i anspråk 

• Stor påverkan med mycket sprängning

• Förändrad entré till Orminge



Planuppdrag/
Start-PM

Samråd Granskning Antagande Laga kraft

Synpunkter

Färdig detaljplanFramtagande planförslag

Kvartal 1 2023 Kvartal 2 2023*Kvartal 3 202222 dec – 2 feb 2022dec 2013

bearbetning

Synpunkter

Utbyggnad

*Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas 

PLANPROCESSEN OCH TIDPLAN



HUR LÄMNAR JAG SYNPUNKTER?

Synpunkter på förslaget lämnas till:

registrator.plan@nacka.se, skriv KFKS 2013/543-214 i ämnesraden

eller till:

Nacka Kommun

Planenheten KFKS 2013/543-214

131 81 Nacka

Senast den 2 februari 2022

mailto:registrator.plan@nacka.se


VAR KAN JAG LÄSA MER?

Under samrådsperioden finns detaljplaneförslaget tillgängligt i:

Nacka kommuns utställningshall, Granitvägen 15

Biblioteket i Orminge centrum

Biblioteket i Nacka Forum

Samt på webbplatsen www.nacka.se/ormingetrafikplats



TACK FÖR ATT NI DELTOG!

Om ni har frågor kring planförslaget så kan ni kontakta:

Magnus Bohman, planarkitekt

magnus.bohman@nacka.se, telefon 08-718 80 97

Erik Wiktorsson, projektledare

erik.wiktorsson@nacka.se

mailto:magnus.bohman@nacka.se
mailto:erik.wiktorsson@nacka.se



