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Så här långt har planarbetet kommit

Planområdet omfattar ett område på cirka 3,3 hektar i sydöstra delen av
Orminge Centrum, lokalt centrum i Boo. Planområdet utgörs av ett område
som avgränsas av Mensättravägen i öst, Edövägen i norr och en panncentral i
väst. Planområdet korsas av Kanholmsvägen som trafikeras av buss och fungerar som huvudgata genom centrumområdet.
Planområdet omfattar mark ägd av Nacka kommun, Ormingeplan 2-4 KB,
Stockholm Exergi AB samt en mindre del ägd av Löfcap Orminge handel AB.
Bebyggelse
Planförslaget utvecklar del av Orminge centrum med flera kvartersindelningar.
Längs de förtätade huvudstråken Kanholmsvägen, Edövägen och Utövägen
reserveras ytor för lokaler i bebyggelsens bottenplan.
Planförslaget möjliggör för två tydliga kvarter öster om Kanholmsvägen med
i huvudsak 4–8 våningsplan, (kvarter Hantverkshuset och kvarter Utövägen)
samt ett kvarter väster om Kanholmsvägen med i huvudsak 4–9 våningsplan
och en höghusdel i 20 våningsplan (kvarter Parkeringshuset). Kvarteren utgörs
av varierade hushöjder genom att kvarterens byggnadsvolymer delas i mindre
enheter för att uppnå variation i skala.
För att stärka Orminges arkitekturhistoriska identitet har ett gestaltningsprogram för offentliga rum samt ett gestaltningsprogram för bebyggelse tagits
fram, vilka utgör underlag till detaljplanen.
Planområdets läge i Nacka kommun. Röd linje motsvarar föreslagen plangräns.

HUVUDDRAGEN I PLANFÖRSLAGET
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Knutpunkten, Orminge.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter och en
levande miljö som skapar förutsättningar för ett attraktivt centrum där fler
resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots.
Planförslaget medger att området utvecklas med nya bostäder, lokaler för
handel, infartsparkeringar samt utvecklade gaturum och bussterminal.
Planförslaget medger totalt cirka 450 bostäder, cirka 6000 kvadratmeter
handel, cirka 400 infartsparkeringar och en gruppbostad.

Natur och växtlighet
Större delen av den befintliga naturmarken exploateras i och med planförslaget och naturytor med påtagligt naturvärde minskar. För att motverka
negativa effekter för områdets naturvärden ska så många träd som möjligt
bevaras och skyddas vid byggnation under genomförandet. Mindre ytor naturmark blir kvar med enstaka äldre tallar och en del lövträd. Träd föreslås längs
med gatorna på Kanholmsvägen, Utövägen samt Edövägen.
Lek och utevistelse
Lekplatser planeras inom kvartersmark för varje bostadskvarter. Ett område
bevaras som park- och naturmark i mitten av planområdet och föreslås utformas som ett grönt gångstråk som förbinder östra och västra Orminge genom
befintliga gångbroar.
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GRANSKNING
Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten
år 2015 med mål om ett levande, tryggt och attraktivt stadsdelscentrum för boende, besökare och företag samt utveckling av Orminges karaktär och identitet. Knutpunkten ingår
enligt planprogrammet i första etappen av detaljplaner.
Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Planens genomförande bedöms inte innebära en betydande
miljöpåverkan. Planen hanteras enligt reglerna om normalt
planförfarande i plan- och bygglagen (2010:900) i dess lydelse
efter 1 januari 2015.
Under granskningen den 24 oktober - 21 november 2018
kommer planförslaget vara uppsatt i Nacka stadshus, Granitvägen 15. Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken
i Nacka Forum och Orminge centrum.
Information om planförslaget finns även på Nacka kommuns
hemsida www.nacka.se/knutpunkten
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och
ska senast inkomma den 21 november 2018.
Ange Dnr 2016/756 i ämnesraden.
Synpunkter kan lämnas:
Via e-post   	 registrator.plan@nacka.se
Via brev     	 Nacka kommun, Planenheten,
		
131 81 Nacka
Insända synpunkter blir offentliga handlingar och personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen
(GDPR). Läs mer om hantering av dina personuppgifter här:
www.nacka.se/personuppgifter-planering
Frågor om planförslaget ställs till planarkitekt
Tove Mark 08-718 93 54, e-post tove.mark@nacka.se
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Öppen bussterminal
Planförslaget innebär en utvecklad bytespunkt för bussresenärer genom att den befintliga bussterminalen längs
Kanholmsvägen ges en utformning som möjliggör utökad kapacitet med 10 hållplatslägen samt 4 reglerplatser
för bussar.
Gator och parkering
Trafikåtgärder föreslås för att förbättra framkomligheten i Orminge. Korsningarna föreslås utföras som cirkulationsplatser längs Mensättravägen. Utövägen förlängs från Kanholmsvägen till Mensättravägen och Mensättra-vägen utökas med ett körfält norrut. De mest trafikerade delarna utmed Edövägen och Kanholmsvägen förses med
en ny cykelbana med koppling till Mensättravägen, som blir ett nytt huvudstråk genom centrum och förbinder
Orminge centrum med befintliga cykelstråk. Gator planeras och gestaltas för att bidra till en levande, trygg och
tillgänglig miljö för gående och cyklister.
I ett av de nya bostadskvarteren planeras en yteffektiv infartsparkering för 400 parkeringsplatser.

Övergripande illustrationsplan för planområdet. Nya byggnader i mörkgrått, nytt vägnät i svart. Ljusgrå bebyggelse illustererar bebyggelse utanför
planområdet som planeras i enlighet med planprogram för Orminge centrum.

Exempel på hur byggnad kan utformas och gestaltas, kvarter Parkeringshuset med handel och bostäder, vy från nordöst vid Kanholmsvägen.

Illustrationsplan öppen bussterminal

Normalsektion öppen bussterminal, vy från norr

Exempel på hur byggnad kan utformas, kvarter Hantverkshuset, vy från nordväst.

Exempel på hur bottenvåning kan utformas, kvarter Hantverkshuset, vy från Kanholmsvägen.

Exempel på hur byggnad kan utformas, kvarter Hantverkshuset, vy från nordöst.
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