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Orminge 60:1 m.fl. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bo-
städer och ett vårdboende - särskilt boende för äldre. Vidare 
ska en attraktiv och levande stadsmiljö utvecklas samtidigt 
som områdets naturvärden och skyddsvärda bestånd av fåglar 
och groddjur beaktas. Planområdet är cirka 1,8 hektar och lig-
ger i norra delen av Orminge centrum. Planområdet omfattar 
del av en infartsparkering samt naturmark med en sumpskog. 

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen. 
Strandskyddsförordnandet enligt 7 kap 15 § MB föreslås bli 
upphävt inom kvartersmark 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 GRANSKNINGSSKEDET den 30 september - 11 
november 2021 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/sarvtrask

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och 
ska senast inkomma den 11 november 2021.

Ange Dnr 2018/870 i ämnesraden.

Synpunkter kan lämnas:

Via e-post registrator.plan@nacka.se 
Via brev  Nacka kommun, Planenheten, 131 81 Nacka

Frågor om planförslaget ställs till: 

planarkitekt Terese Karlqvist, telefon 08-
718 94 79, e-post: terese.karlqvist@nacka.se,                                                             
exploateringsingenjör, Bastian Vreede, telefon 072 549 05 53, 
e-post: bastian.vreede@nacka.se

HUVUDDRAGEN I PLANFÖRSLAGET 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder och ett vårdboende - 
särskilt boende för äldre. Vidare ska en attraktiv och levande stads-
miljö utvecklas samtidigt som områdets naturvärden och skyddsvär-
da bestånd av fåglar och groddjur beaktas. Planområdet är cirka 1,8 
hektar och ligger i norra delen av Orminge centrum. Planområdet 
omfattar del av en infartsparkering samt naturmark med en sump-
skog.
Planförslaget medger att planområdet utvecklas med ett nytt bo-
stadskvarter mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen, på mark 
som delvis är kommunal. Kvarteret består av två byggnadskroppar 
som tillsammans sluter sig kring en gård som öppnar upp sig mot 
naturmarken i norr och lokalgatan i söder. Bebyggelsen planeras att 
uppföras i fyra-sju våningar och omfattar totalt cirka 185 bostäder. 
Parkering läggs under mark i garage. Sumpskogen i planområdets 
norra del säkras som naturområde.
Planförslaget möjliggör att tillgänglighet, trygghet och säkerhet kan 
öka i centrumområdet.
Planförslaget medger att planområdet utvecklas med nya bostäder, loka-
ler för handel, förskolor samt utvecklade gaturum och offentliga platser. 
Planförslaget medger totalt cirka 500 tillkommande bostäder, cirka 2200 
kvadratmeter BTA tillkommande handel, cirka 120 tillkommande försko-
leplatser och ett  serviceboende. Utöver detta medger planförslaget att de 
befintliga byggnaderna Röda längan och större delen av Ormingehus be-
varas. Befintlig skol- och förskoleverksamhet inom Ormingehus kan där-
med fortsätta sin verksamhet för cirka 120 förskoleplatser och cirka 130 
skolplatser. 

Planområdet  
Planområdet är cirka 1,8 hektar och ligger i norra delen av Orminge 
centrum som är lokalt centrum i Boo. Ett detaljplaneprogram för Or-
minge centrum antogs hösten 2015. Detaljplanen ingår enligt planpro-
grammet i första etappen av detaljplaner, och planen följer i huvudsak 
programmets inriktning. Planområdet omfattar del av en infartsparkering 
samt naturmark med en sumpskog. Fastigheten Orminge 60:1, som om-
fattar området närmast Mensättravägen ägs av Nacka kommun. Orminge 
46:1 ägs av Rikshem.

Plankarta, ej skalenlig

Så här långt har planarbetet kommit

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

En ny detaljplan tas nu fram för området invid Sarvträsk som omfattar fastigheterna Orminge 60:1 m.fl
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Tidplan
Detaljplanering 2016-2021 
Samråd kv 2 år 2018 
Granskning kv 4 år 2021 
Antagande kv 2 år 2022
 



Situationsplan som redovisar föreslagen möjlig bebyggelse inom planområdet. Källa: URBAN DESIGN, 2021.

Konceptuell illustration – Fotomontage med föreslaget möjligt bostadshus med cykelcafé i markplan. Fasader mot sydost och Mensättravägen. 
Fasadmaterial ska vara puts i varma kulörer. Fasader ska ha reliefverkan/djupverkan genom inramade omfattningar av fönster och balkong-
partier. Bottenvåningen ska i huvudsak vara uppglasad och utformad med träbeklädnad. Källa: URBAN DESIGN, 2021

Konceptuell illustration – Fotomontage med föreslaget möjligt vårdboende i mitten av bilden. Fasader mot nordväst och sumpskogsområdet. Orming-
ehus i förgrunden. Fasader ska ha djupverkan/reliefverkan genom vinklat murförband och fönster med släta tegelomfattningar. Bottenvåningen ska 
markeras med en gördelgesims i tegel och huvudentré ska vara indragen. Balkonger ska vara vinkelställda. Dörrar, fönsterkarmar och fönsterbleck 
ska vara röda – en varm ton. Takbeklädnad ska vara sedum. Källa: a-sidan, 2021.

Konceptuell illustration – Vy över det nya föreslagna kvarteret, fasader mot söder. Föreslaget vårdboende till vänster i bilden och bostadshuset till hö-
ger i bilden. Den underbyggda gården planeras för växtlighet och inslag av lekytor. Källa: URBAN DESIGN, 2021
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Dagvatten
Dagvatten leds via sumpskogen till sjön Sarvträsk. Vid extrema ne-
derbördssituationer kommer avrinning att ske ytledes utefter områ-
dets nya höjdsättning där utströmning sker mot Sarvträsk. 
Det dagvatten som uppstår på allmän platsmark föreslås omhänder-
tas i nedsänkta gallertäckta växtbäddar innan anslutning till lednings-
nät. I de fall detta inte är möjligt föreslås dagvattnet istället omhän-
dertas i makadammagasin. Dagvatten inom kvartersmark fördröjs 
och renas enligt Nackas riktlinjer för dagvattenhantering innan an-
slutning till allmänna dagvattennätet. Vid begränsad kapacitet beträf-
fande infiltration och perkolation ska möjligheter till utjämning och 
fördröjning av dagvattenflöde eftersträvas. Detta kan göras genom 
exempelvis olika former av fördröjningsmagasin och gröna ytor 
(växtbäddar och gröna tak).
Planförslaget reglerar med planbestämmelser på kvartersmark i syfte 
att åstadkomma rening och fördröjning av dagvatten. Inom gårds-
mark ska ett jordtäcke om minst 0,8 meter finnas på minst halva går-
dens yta och gården ska i huvudsak planteras. Dagvattenåtgärder ska 
utformas inom kvartersmark så att minst 10 millimeter regndjup ska 
renas. 

PRAKTIKANTGATAN

M
E
N
S
Ä
T
T
R
A
V
Ä
G
E
N

N

SARVTRÄSK ILLUSTRATIONSPLAN A3,  21-04-15

Grändhuset
+57,10

Träskhuset
+57,10

+
6
3
,6

0

G
at

hu
se

t
+
6
0
,3

0

Te
rr
as

s
+
5
8
,3

0
S

o
lh

us
et

+
6
0
,3

0

Naturområde

V
år

d
- 

o
ch

o
m

so
rg

sb
o
en

d
e

+
5
7
,0

0

+
5
3
,0

0

Det nya bostadskvarteret
Planförslaget medger att planområdet utvecklas med ett nytt bostadskvarter 
mellan Kanholmsvägen och Mensättravägen. Kvarteret består av två bygg-
nadskroppar som tillsammans sluter sig kring en gård som öppnar upp sig mot 
naturmarken i norr och lokalgatan i söder. Byggnadskroppen mot Kanholm-
svägen består av en bruten lamellbyggnad i 5 våningar som möjliggör för ett 
särskilt boende för äldre och utgör cirka 4200 kvadratmeter BTA (cirka 70 bo-
städer). Den andra byggnadskroppen som vetter mot Mensättravägen föreslås 
utformas i 5–7 våningar. Byggnaden möjliggör cirka 115 bostäder och lokaler 
för handel om cirka 120 kvadratmeter BTA. Parkering möjliggörs under går-
den. Förslaget utgår från parkeringstal 0,9 som är det områdesbaserade parke-
ringstal som anges för områden med närhet till lokala centrum

Gestaltning
För att säkra en kvalitativ gestaltning har ett gestaltningsprogram tagits fram 
som ligger till grund för detaljplanens bestämmelser. Det nya bostadskvarteret 
ska utgöra en ny årsring i det utvecklade centrumområdet men samtidigt ha 
bäring på områdets karaktär och samspela med helheten. En kvalitativ utform-
ning av bebyggelsens bottenvåningar är särskilt viktigt med hänsyn till upple-
velsen för den gående i stadsmiljön. Plankartan anger utformningsbestämmel-
ser som ska följas vid prövning av bygglov.

Gator och trafik
Planförslaget innebär nya lokalgator som möjliggör trafikförsörjning till det 
nya bostadskvarteret. Gång- och cykelvägen Brannhällsstigen, som leder mel-
lan östra och västra Orminge, föreslås behållas till stor del i befintlig sträck-
ning. Gång-och cykelvägen i nord-sydlig riktning som angränsar till planom-
rådet i väst föreslås behållas till viss del i befintlig sträckning, men svänga av 
norrut mot sumpskogsområdet. Nya lokalgator inom planområdet planeras 
för trottoarer, belysning och trädplanteringar. Gator och korsningar dimensio-
neras efter trafiksituation och utifrån framkomlighet. Bil- och cykelparkering 
för det nya bostadskvarteret planeras inom kvartersmark. 
Ett gestaltningsprogram för allmän plats, inklusive markbeläggning, belysning, 
växtmaterial och möblering finns framtaget för centrumområdet inom ramen 
för Orminge centrums samordningsprojekt. Dokumentet utgör planeringsun-
derlag i pågående projektering.  

Mark och natur
Cirka hälften av sumpskogen söder om Sarvträsk föreslås exploa-
teras. Resterande del bevaras som naturmark. Detta berör ett antal 
skyddsvärda arter och cirka 0,6 hektar av en livsmiljö för mindre 
hackspett liksom en livsmiljö av betydelse för grod- och kräldjur 
kommer att försvinna. För att det inte ska uppstå någon negativ ef-
fekt på förutsättningarna att upprätthålla arternas gynnsamma be-
varandestatus kommer skyddsåtgärder att utföras inom och utanför 
planområdet. Utbyggnaden inom planområdet kommer också att an-
passas för att minska påverkan på skyddade arter. 

Samråd
Plansamråd genomfördes mellan den 28 maj och den 2 juli 2018. 
Under samrådet inkom synpunkter från ett flertal remissinstanser. 
Synpunkter inkom även från kommunala nämnder och intresseför-
eningar samt från Grönskärets samfällighetsförening. Länsstyrelsen 
hade bland annat synpunkter på skäl för upphävande av strandskydd, 
brist på geotekniskt underlag och att plankartan inte reglerade mark-
höjder för gator. De mest förekommande synpunkterna i övrigt 
berörde intrånget i sumpskogsområdet, påverkan på områdets kul-
turhistoriska intressen, gröna inslag i området samt påverkan på be-
fintliga bostäder i närområdet. 
Efter genomfört samråd har planförslaget delats upp i två delar som 
hanterats som två separata detaljplaner för Ormingehus respektive 
Sarvträsk. De områden som berört sumpskogsområdet vid Sarvträsk 
ingår i detaljplan för Sarvträsk, där domslut om vattenverksamhet 
har inväntats. Efter domslutet återupptogs arbetet med framtagande 
av granskningshandlingarna. Bland annat har ett gestaltningsprogram 
med gestaltningsprinciper tagits fram för ny bebyggelse inom kvar-
tersmark. 
Skälen för ett upphävande av strandskyddet har preciserats och mo-
tiverats tydligare i planbeskrivningen. En uppdaterad dagvattenutred-
ning har även tagits fram, likaså har geotekniskt underlag komplette-
rats. Plankartan har kompletterats med markhöjder för gator. I övrigt 
har ett antal revideringar samt justeringar gjorts av planförslaget. 

Genomförande
Den nya detaljplanen medför att kommunen och fastighetsägare ska 
ingå ex¬ploateringsavtal för att tydliggöra förutsättningar för kom-
mande byggnation samt ansvars- och kostnadsfördelning mellan 
kommunen och fastighetsägare. Bygg- och anläggningsåtgärder samt 
vi¬dare drift och underhåll inom kvartersmarken bekostas av fastig-
hetsägare. De¬taljplanen omfattar även allmän platsmark såsom na-
tur, park och gatumark och tillgodoser allmänhetens intressen genom 
en förbättrad orienterbarhet och förbättrad gatustruktur i Orminge 
centrum. 
Genomförandet av detaljplanen förväntas generera ett ekonomiskt 
överskott till kommunen över tid, eftersom kommunen avser att 
upplåta mark genom tomträtt. 


