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Skala 1:1000
0

1:23

Stödmur
Slänt
Dike

Häck
Stenmur
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Teleledning ovan mark
Ledningsrättsområde

Värdefulla träd
och buskage
skyddas och
bevaras.

Lr

Inmätt träd

Gränser för
etappindelningar.

Skogen gallras, vilket
förbättrar
tillgängligheten och
husens närmiljö.

Mot Växthusvägen
uppförs bullervallar.
Växtlighet och
detaljutformning
samordnas med
utformningen av
Växthusvägen.

100

Nytt gångstråk binder
samman Kämpevägen
med Växthusvägen

Fornminnesområde resp runsten
Sankmark, åker resp äng
Ägoslagsgräns
Barrskog

Optisk kabel

Fjärrvärme
Tunnel eller kulvert

Dagvatten

Vatten
Spillvatten

Tele

Högspänning

Underjordiska ledningar:

50

Ca 70 lägenheter kan
uppföras i område A och B.
Storlekar från 11/2 - 4 rum och
kök. De utformas så att
störningarna från den
planerade Växthusvägen blir
så små som möjligt.
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Transformatorbyggnad
Bassäng, pool
Staket

Byggnader

Fastighetsbeteckning

Fastighetsgräns

Traktgräns

Kommungräns

BETECKNINGAR TILL GRUNDKARTA
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0.0

Höjdkurvor
Avvägd höjd
Polygonpunkt
Gränspunkt
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MÄTKLASS II
KOORDINATSYSTEM: STOCKHOLMSTRAKTEN 1974 (ST 74)
HÖJDSYSTEM STOCKHOLMS KOMMUN RH 00

GRUNDKARTA UPPRÄTTAD
GRUNDKARTA REVIDERAD
Lars Malmestål
Kart- och mätchef

Ungefärligt läge för
passage under
Växthusvägen.

Plank eller liknande ska
hindra tillgänglighet till
industrin från bostäderna.
Planket ska även skydda
mot insyn.

Område C och D bebyggs
med småhus med egna
trädgårdar och
gemensamma ytor för lek
och natur.

Förslag på radhus i etappområde A.

Befintlig
industribyggnad där
Fromm svenska AB
bedriver verksamhet.

Träd planteras på
båda sidor om
Vikingavägen och en
ny separat gång och
cykelväg anläggs.

Befintlig
elnätstaion.
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Utdrag ur planbeskrivningen.
Huvuddrag
Med planen avses att pröva markanvändning för bostäder vid Vikingavägen. Området
föreslås få ca 155 bostäder i småhus och mindre flerbostadshus. Markanvändningen ändras
därför från industriändamål till bostäder. Samtidigt ska befintlig industri på fastigheten Skälby
46:33 kunna fortsätta med sin verksamhet. Området får byggrätt för ca 65 småhus i den
sydvästra delen. Närmast industritomten och den planerade Växthusvägen ges byggrätt för
ca 90 lägenheter i mindre flerbostadshus och radhus. Flerbostadshusen anpassas till det
bullerstörda läget. Närheten till Växthusvägen ska inte hindra området från att erbjuda en
hälsosam och trevlig närmiljö. Grönområdet i söder är fortsatt tillgängligt för allmänheten.
Behandlingen av skogsbrynet blir varsam och äldre värdefulla träd bevaras för att ge
karaktär åt området.
Översiktsplanen
I den kommuntäckande översiktsplanen, ÖP 2001, antagen 2001-09-03, anges för området:
"Ormbacka är till största delen obebyggt men detaljplanerat för industri. Markanvändningen
avses ändras till bostäder. En vägförbindelse från Järfällavägen mot Växthusvägen i
Stockholm planeras.".
Natur
Planområdet är en del av det öppna kulturlandskapet kring Ormbacka. Skogsklädda höjder
utgör naturliga gränser mot det öppna landskapet. Den största delen av planområdet är
tämligen flack, bestående av gammal åkermark. Inom planområdet finns inte några
registrerade intressen avseende flora, fauna eller några rödlistade arter. Området omfattas
inte av något skydd enligt miljöbalken och berör inte något område som bedömts som
ekologiskt särskilt känsligt (s.k. ESKO-område). Enligt förslaget placeras bostadshus nära
skogsbrynet. Det behövs viss avverkning för att kunna uppföra husen med goda
förutsättningar för en ljus trädgårdssida. Träd och växter har inventerats av landskapsarkitekt
under planarbetet. Inventeringen kommer att ligga till grund för den gallring som måste
genomföras vid exploateringen. Ambitionen är att värdefulla träd sparas och blir naturliga
inslag i området. Dessa skyddas med planbestämmelser.
Tekniska förutsättningar
Allmänna vatten-, spillvatten-, och dagvattenledningar, dit den föreslagna bebyggelsen kan
anslutas, finns utbyggda i Vikingavägen. Vid anslutning av va-ledningar från området måste
åtgärder vidtagas för att förhindra grundvattensänkningar, som kan medföra sättningar.
U-områden för allmänna ledningar på kvartersmark redovisas på plankartan. Marken har ett
lerdjup på upp till 10 meter i den flacka delen av planområdet. Vid projektering bör studeras
om husen kan komma att påverkas av vibrationer från Växthusvägen. Dagvattensystemet
inom planområdet ska kunna magasinera dagvatten vid kraftig nederbörd. Lokalt
omhändertagande av dagvatten (s.k. LOD) ska eftersträvas. Större parkeringsytor på
kvartersmark ska förses med oljeavskiljare. Graninge Nät AB är huvudman för elnätet inom
planområdet. Den befintliga nätstationen intill Vikingavägen har kapacitet att försörja den
tillkommande bebyggelsen. Miljöteknisk markundersökning har genomförts avseende PAH
(polyaromatiska kolväten), metaller och bekämpningsmedel och visade att marken är
användbar för bostadsbebyggelse. I området där lagring av el-stolpar på barkbädd tidigare
ägt rum finns rester av bark som innehåller cancerogena PAH. Innan markarbeten för
byggnation påbörjas ska all synlig barkblandad jord avlägsnas och tas omhand som farligt
avfall. Området klassificeras som lågriskområde för radonförekomst.
Bebyggelse
Bebyggelsen ska utformas med två våningar i småhusform eller som flerfamiljshus i samma
skala. Småhusen placeras med lika avstånd från gator. Gångstråk, gemensamma gårdar och
trädgårdar utgör ramen för bebyggelsen. Småhusen ska på tomtmark ha parkering för två
bilar. Carportar och boendeparkeringar anordnas i större enheter för boende i flerbostadshus
och radhus. För flerbostadshus och radhus ska 1,5 p-plats per lägenhet ordnas. Parkering
med carportar placeras företrädesvis som skydd mot buller och insyn mot industritomten.
Enligt avtal har kommunen rätt att uppföra ett särskilt boende inom planområdet, två grupper
om sex bostäder vardera med tillhörande gemensamhetsdel. Den bebyggelse som idag finns
i planområdet är en industribyggnad. Den pågående verksamheten (lager, kontor och
serviceverksamhet) kan fortgå och upplevs inte som störande av de närboende idag.
Särskilda bestämmelser införs för att säkerställa detta vid verksamhetsförändringar.
Service
Den offentliga och kommersiella servicen är inte utbyggd i området. Veddesta centrum finns
1 km bort med mataffär och diverse butiker. Till Barkarby centrum är avståndet 1,8 km. Där
finns mataffär, apotek, bibliotek, pendeltågsstation etc.
Trafik
In- och utfart till bostadsområdet ska ske från Vikingavägen. Ingen genomfart blir möjlig.
Industrin angörs från befintlig infart på Vikingavägen. Vikingavägen utformas med en fil i
vardera riktningen och med trädplantering mellan vägbana och gång- cykelväg. Längs den
planerade Växthusvägen ska anläggas en gång- cykelväg med anslutningar till
bostadsområdet och med en port under Växthusvägen. Ett nytt gång-cykelstråk genom
naturområdet binder samman Kämpevägen med gång- cykelvägen längs den planerad
Växthusvägen.
Störningar
Delar av bebyggelsen vid Vikingavägen kommer att angränsa till den nya Växthusvägen.
Detta kommer att orsaka störningar för de närmast boende i området. En bullerutredning
visar på ekvivalenta bullernivåer upp till 60 dBA vid fasader mot Växthusvägen. Mot tyst sida
uppskattas ljudnivåerna till 40dBA. Alla boningsrum i det bullerstörda området ska därför ha
öppningsbara fönster åt den tysta sidan för att klara de rekommenderade normerna. Värden
är beroende av att bullerdämpande åtgärder utförs mot Växthusvägen. Bullervallar måste
anläggas och carportar ska byggas så som illustrationskartan visar.
Miljökonsekvensbeskrivning
En separat miljökonsekvensbeskrivning har upprättats efter en checklista som kommunens
miljö- och hälsoskyddsavdelning tagit fram. I MKB:n redovisas bl.a. konsekvenserna för
luften, mark och vatten, landskaps och stadsbildsfrågor, trafikbuller och andra störningar.
MKB:n visar att konsekvenserna av detaljplanens genomförande inom planområdet inte
innebär någon betydande påverkan på miljön och hälsan eller hushållningen med
naturresurser enligt PBL 5:18. Planförslaget bedöms innebära en god hushållning med mark,
vatten, och andra resurser. I stort uppfylls alla aktuella kommunala mål och riktlinjer
fastlagda i kommunens översiktsplan (ÖP2001).

Detaljplan

VIKINGAVÄGEN

Oskar Pihl
Planarkitekt

P17/00Sy

Illustration
med utdrag ur planbeskrivning

Kedjehus om 5 rok, BTA 140 kvm

Skälby 46:17 m.fl.
Radhus om 4 rok, BTA 130 kvm

Carportar
S = Sophus, F = föråd, C = Cykelföråd

Gräns för etappindelning och etappområde

Eva Maria Persson
Miljö- och stadsbyggnadsdirektör

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Kedjehus om 4 rok, BTA 130 kvm

Flerbostadshus med fyra lägenheter, 1 1/2 rok - 4 rok

Nya träd, ungefärlig placering

Befintligt hasselbuskage som bevaras

Befintlig tall som bevaras

Befintlig björk som bevaras

Befintlig asp som bevaras

Befintlig ek som bevaras

Befintliga träd som bevaras

Gång och cykelväg

ILLUSTRATIONER

Bostadsområdet
vid Vikingavägen
ansluts till
befintliga
gångstråk.

Övergångsstället får
en trafiksäker och
hastighetsdämpande
utformning.

Flerbostadshusen sedda från den planerade Växthusvägen.

Förslag på kedjehus, detaljer och utformning återkommer i de olika hustyperna.

D

