
ORMINGEHUS
PLANENHETEN

ORMINGEHUS
GRANSKNING
 

Ett detaljplaneprogram för Orminge centrum antogs hösten 
2015 med mål om ett levande, tryggt och attraktivt stadsdels-
centrum för boende, besökare och företag samt utveckling av 
Orminges karaktär och identitet. Sarvträsk och Ormingehus 
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 19 december 2018 - 28 januari 
2019 kommer planförslaget vara uppsatt i Nacka stadshus, 
Granitvägen 15. Planförslaget finns även tillgängligt på bib-
lioteken i Nacka Forum och Orminge centrum. Information 
om planförslaget finns även på Nacka kommuns hemsida              
www.nacka.se/ormingehus

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och 
ska senast inkomma den 28 januari 2019.

Ange Dnr 2018/871 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 person-
uppgifter 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  
Saba Carelli 010 615 66 82,  e-post saba.carelli@nacka.se 
Amanda Sterner Nordin 08-718 99 86,  e-post amanda.ster-
ner-nordin@nacka.se

HUVUDDRAGEN I PLANFÖRSLAGET 
Syfte 
Detaljplanens övergripande syfte är att möjliggöra nya bostäder, verksamheter, 
förskolor samt en attraktiv och levande miljö. Planförslaget innebär en 
förtätad miljö med ett rikare innehåll. 
Planförslaget medger att planområdet utvecklas med nya bostäder, lokaler för 
handel, förskolor samt utvecklade gaturum och offentliga platser. 
Planförslaget medger totalt cirka 370 tillkommande bostäder, cirka 4200 
kvadratmeter BTA tillkommande handel, cirka 120 tillkommande 
förskoleplatser och 12 bostäder enligt LSS. Utöver detta medger planförslaget 
att de befintliga byggnaderna Röda längan och större delen av Ormingehus 
bevaras. Befintlig skol- och förskoleverksamhet inom Ormingehus kan 
därmed fortsätta sin verksamhet för cirka 120 förskoleplatser och cirka 130 
skolplatser. 

Planområdet  
Planområdet är cirka 4,5 hektar och ligger i norra delen av Orminge centrum, 
stadsdelscentrum i Boo. Planområdet omfattar följande fastigheter: del av 
Mensättra 1:1 och del av Orminge 60:1 (ägda av Nacka kommun), del av 
Orminge 59:1 och Orminge 46:2 (ägda av Rikshem skolfastigheter AB), 
Orminge 46:1 (ägd av KB Ormingehus), Orminge 46:4 (ägd av Brf  
Betsövägen) och del av Orminge 47:1 (ägd av Orminge handel AB).
Planområdet avgränsas av Edövägen i söder, Betsövägen i väst, 
Mensättravägen i öst och Sarvträsk i norr. Planområdet ligger i en del av ett 
område med svagt grönt samband i Nacka-Värmdökilen. 

Natur och växtlighet 
Planområdet gränsar till sumpmarksområdet vid sjön Sarvträsk som har höga 
naturvärden och flera skyddsvärda arter av groddjur, fåglar och fladdermöss. 
En mindre yta bevarad naturmark ligger inom planområdet i anslutning till 
befintlig parkeringsyta. Naturmarken inom planområdet är koncentrerat till 
norr om Röda längan. Inom ytan finns ett antal äldre tallar och ekar runt 
befintliga byggnader. Trädrader bestående av lönn, körsbär, lind och en björk 
finns också utmed Edövägen och Kanholmsvägen.

Plankarta, ej skalenlig

Så här långt har planarbetet kommit

DETALJPLAN FÖR SARVTRÄSK OCH ORMINGEHUS, FASTIGHETERNA ORMINGE 46:1 M.FL. I BOO  

GRANSKNINGSTID 19 DECEMBER 2018 - 28 JANUARI 2019

Planområdets läge i Nacka kommun. Röd streckad linje motsvarar föreslagen plangräns.

FÖRESLAGEN TIDPLAN 

Granskning   4:e kvartalet 2018

Antagande   3:a kvartalet 2019

Laga kraft   4:e kvartalet 2019*

 
*Under förutsättning att detaljplanen inte överklagas.



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

Referensbilder, exempel på hur fasader inom planområdet kan gestaltas: Vera arkitekter, Brunnberg & Forshed, Tham & Videgård arkitekter, Di-
nelljohansson, Vous etes ici architects, Huis aan ‘t laar, 51N4E, Wingårdh, Kjellander Sjöberg och Urban design 

Illustration: föreslagna byggnadsvolymer och exempel på hur fasader kan gestaltas, kvarter södra Sarvträsk, vy från sydöst.

Illustration: föreslagen tillbyggnad och exempel på hur fasader kan gestaltas, Röda längan, vy från nordväst

Illustration: föreslagna byggnadsvolymer och exempel på hur fasader kan gestaltas, kvarter Södra Ormingehus, vy från söder.

ORMINGEHUS
PLANENHETEN

ORMINGEHUS
Bebyggelse
Längs det förtätade huvudstråket Edövägen och Kanholmsvägen reserveras ytor för lokaler i bebyggelsens     
bottenplan. Ny bebyggelse utförs i varierade hushöjder genom att kvarterens byggnadsvolymer delas in i mindre 
enheter för att uppnå variation i skala. 
 
Röda längan

Röda längan föreslås bevaras och utvecklas genom tillbyggnad av balkonger och påbyggnad i 3 våningar. 
 
Myrankvarteret 
Norr om Röda längan föreslås befintlig byggnad, där Myrans heldagsskola idag bedriver verksamhet, rivas och 
ersättas med bebyggelse i 5–6 våningsplan plus vindsvåning (Myrankvarteret). 
 
Ormingehus 
Bostäder och förskoleverksamhet föreslås inom kvarteret. Ormingehus bevaras i sin helhet, förutom en byggnads-
del i ett våningsplan med ovanliggande förskolegård, vilken föreslås rivas. 

Kvarter Södra Ormingehus 
Intilliggande byggnad i ett våningsplan med entré ut mot Röda torget föreslås vidare rivas och ersättas med två 
nya byggnader för bostäder (kvarter Södra Ormingehus). Dessa byggnader utförs i varierade höjder mellan 4–7 
våningsplan. Inom kvarteret föreslås även en högre byggnadsdel i 16 våningar som skapar ett nytt landmärke i 
området. 
 
Kvarter Södra Sarvträsk 
Ett nytt kvarter föreslås även mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen. Kvarter södra Sarvträsk föreslås utföras i 
varierade byggnadshöjder mellan 4-7 våningsplan och planeras för bostäder samt 12 bostäder enligt LSS.
Längs det förtätade huvudstråket Edövägen och Kanholmsvägen reserveras ytor för lokaler i bebyggelsens     
bottenplan. Ny bebyggelse utförs i varierade hushöjder genom att kvarterens byggnadsvolymer delas in i mindre 
enheter för att uppnå variation i skala. 
 
Lek och utevistelse 
 
Lekplatser planeras inom kvartersmark för varje bostadskvarter. Röda torget utvecklas som rekreativ yta med lek-
möjligheter och nya trappor kopplar platsen till omkringliggande stråk. 
 
Gator 
 
Trafikåtgärder föreslås inom planområdet för att förbättra framkomligheten för alla trafikslag. Gator planeras och 
gestaltas för att bidra till en trygg och tillgänglig miljö för gående och cyklister. 
 
Parkering 
 
Parkering för bostäder och handel planeras inom kvartersmark för respektive kvarter. Inom Myrankvarteret 
möjliggörs boendeparkering i garage i bebyggelsens markplan. Inom kvarter södra Sarvträsk möjliggörs 
parkeringsplatser i garage under bebyggelsen. Under kvarter södra Ormingehus samt en del av Röda torget 
föreslås parkeringsplatser i garage i två våningsplan. Röda längans befintliga markparkering kompletteras med 
parkering i garage med in- och utfart från Edövägen.


