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Planhandlingar 

Planhandlingar  

Illustrationer  

Bilagor  

Förtydligande avseende parkeringshusets nockhöjd 



Planens syfte och huvuddrag 

Flygbild, länskartan, planområdets ungefärliga läge inringat i rött. 



Förslag och konsekvenser 

Plandata 

Läge 

Avgränsning av planområdet. Planområdet markerat i gult. 

Areal 

Markägoförhållanden 
Inom planområdet: 



Utanför planområdet: 

Markägoförhållanden. Planområdet markerat i rött. 

Kommunala beslut  

Bebyggelse 

Markanvändning 



Strukturplan för området med planområdesgräns markerat i rött. Bebyggelsestrukturen är indelad i fyra kvarter. I 
kvarter 1-3 planeras bostadsbebyggelse och i kvarter 4 planeras ett parkeringshus med mobilitetsåtgärder. 

Planerad markanvändning med de användningsbestämmelser som detaljplanen reglerar för kvartersmarken. 

Användningsbestämmelser inom kvartersmark  



Kvartersform 

Illustrationen över möjliga kvartersformer avseende fasader som vetter mot befintlig bebyggelse. Det blå markerar 
den del av kvarteren som måste hållas slutna för att skärma av buller från Mälarvägen. 

Placering 

 Bestämmelser som reglerar placering, utformning och utnyttjandegrad  



Byggnadsvolymer 
Bostadsbebyggelsen 

Möjlig utformning av kvartersmark och antal våningar. 5 + 1 = 5 våningar och möjlig inredd vindsvåning. 



1Sektion A-A 

 

Modellstudie snett ovanifrån. 

Parkeringshus med mobilitetsåtgärder 



Illustration över parkeringshus sett från Mälarvägen med lutande respektive raka plan, AFRY. Observera att 
plankartans bestämmelser möjliggör att parkeringshuset uppförs i fyra våningar ovan mark för att möjliggöra för 
mobila tjänster. 

Bestämmelser som reglerar bebyggelsens höjd 

Lokaler och entréer 

Bestämmelser som styr lokaler och entréer 



Tillgänglighet 

Exempel på trappat golvbjälklag. Golvets nivå följer markens lutning vilket skapar entréplan på varierande höjd 
längs fasaden och en varierad sockel. 

. 

 

Exempel där golvbjälklag ligger på samma nivå utan att följa markens lutning.  Golvbjälklaget hamnar då delvis 
högre eller lägre i förhållande till gatan. Detta behöver hanteras genom exempelvis olika typer av ramplösningar. 



Stads och landskapsbild  

Natur och ekosystemtjänster  

Planbestämmelser som reglerar grönska   

Gator, trafik och parkering 

Allmän platsmark  

Användningsbestämmelser inom allmän platsmark   



Biltrafik 

Förslagen trafikföring inom området. 



 

Uppskattade trafikflöden angiva i biltrafik per dygn. Beräknade trafikmängder har tagit höjd för prognosår 2040 
samt räknat upp trafik specifikt för området. Källa Ramböll. 

Gång- och cykeltrafik 

Kollektivtrafik 

Parkering  
Parkering för nya bostäder 

Parkering för befintliga bostadsrättsföreningar  



Gestaltning 

Bebyggelsen  
Bostadshus i klassisk stil 

Bostadsgårdar  

Det offentliga rummet – allmän platsmark  
Torg   



Torgyta i anslutning till Arkadstråket med entré till lokal för serviceverksamhet. 

Gatornas utformning  

Perspektiv som visar mötet mellan bebyggelsen och Mälarvägen med ramp respektive träd. 



 

Principsektion över Mälarvägen. 

Principsektion över infartsgata 1 och 2. 



Principsektion över infartsgata 3. 

Principsektion över gångfartsområdet. 

Barnperspektiv 



Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Dagvatten  

- 

- 

- 

Fördröjning inom kvartersmark 



Fördröjning inom allmän platsmark 

Principer för dagvattenhantering. 



Planbestämmelser som reglerar dagvattenhantering   

Energianvändning 

Avfall och återvinning 



Rödmarkerade ytor i kartan visar de platser som avsetts för avfallshantering inom Vilunda 6:62 och Vilunda 6:63. 

Planbestämmelser som reglerar avfallshantering    

 

Miljökvalitetsnormer för vatten 



 

Hälsa och säkerhet  

Dagsljus  

Tillgång till dagsljus med slutet respektive halvöppet kvarter. Grönt indikerar god tillgång på dagsljus medan blått 
indikerar begränsad tillgång. Bild tagen från  BAU:s dagsljusstudie. 



Solljus 

Tillgång till direkt solljus vid fasad. Svarta partier nås av direkt solljus mindre än en timme per dag. Bild tagen från  
BAU:s dagsljusstudie. 

Skuggning 



 

Skuggstudie 1 maj, alternativ slutna kvarter. 

Skuggstudie 1 maj, alternativ halvöppna kvarter. 

Påverkan på befintliga bostäder 



Principbild över befintliga lägenheters utformning. Bild tagen från  BAU:s dagsljusstudie. 

Brandkrav 



Ungefärliga uppställningsplatser som krävs för stegbil markerat i svart. Platserna utefter Mälarvägen kommer ej 
att behöva anordnas, utan utrymning sker via gård eller genom brandklassade trapphus. 

Bestämmelser som reglerar brandkrav  

 

Luftkvalitet 



μ

μ

Översvämningsrisk vid skyfall 

 

Buller  
Trafik 



Ekvivalent ljudnivå vid fasad, prognåsår 2040. 

Planbestämmelser som säkerställer att bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till buller  

 

 Flyg 

Risk och farligt gods  



Bestämmelser som reglerar risk mot störningar med hänsyn till farligt gods 

Markföroreningar  

Bestämmelser som reglerar sanering av mark 

Planens överensstämmelse med 

hushållningsreglerna i miljöbalken 

Undersökning 



Platsen 

Påverkan 

Planen 

Ställningstagande om betydande miljöpåverkan 



Genomförande 

Avtal  

 

 

 

 

 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Marköverlåtelse 

Allmän plats 



Den blåmarkerade ytan är den del av Vilunda 6:64 som planläggs som allmän platsmark och som genom 
fastighetsreglering förs över till kommunens fastighet Vilunda 1:548. 

Kvartersmark  

Del av Vilunda 6:64 och Vilunda 1:548 som slås samman till nya fastigheter för kvartersändamål. 

 

Gemensamhetsanläggning  



Servitut 

Befintliga 

Tillkommande  

Grönt representerar kommunens befintliga servitut för VA- ledningar. Gult representerar Stockholm Exergis 
befintliga servitut för fjärrvärmeledningar. Blått representerar nytt servitut som ger boende inom Vilunda 6:63 rätt 
att nyttja gångvägar inom Vilunda 6:62. 



Ledningsrätt  

Befintliga  

Tillkommande 

Tekniska åtgärder  

Utbyggnad av allmänna anläggningar  

 

 

 

 

 

Etappindelning 

Dokumentation och kontroll  



 

Ekonomiska åtgärder 

Kostnader och intäkter     

Kostnader 

Intäkter 

Kommunalekonomiska konsekvenser 

Avgifter och taxor  
 

Gatukostnader   

Lantmäterikostnader 



Vatten- och avloppstaxa  

Elavgift 

Fjärrvärme 

Bygglovavgift  

Planavgift 

 

Organisatoriska åtgärder  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Ledningsägare  



Administrativa frågor   

Planens handläggning 

Tidplan 

Genomförandetid 

Bygglovpliktens omfattning  



Förutsättningar 

Riksintressen och regionala program 

Regionala program  

Riksintressen  

Kommunala planer och program 

Översiktsplan  

Kommunala program  
 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern 



Illustration över stadsutvecklingsprojektet Fyrklövern med antagna, pågående och kommande detaljplaner. 

Detaljplan och förordnanden 



Gällande detaljplaner inom området.  Stadsplan 37 är markerad  med gult, stadsplan r 113 är markerad med 
grönt och detaljplan 1385 är markerad med blått. Markerade linjer är ungefärliga. 

Natur  

Natur, rekreation och fornlämningar  

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 



Geotekniska förhållanden  

Jordlagerföljd  

Skiss över jordlagerföljd. Mörkgrå färg representerar fyllning, gul är lera, turkosblå är växellagrad jord och grön är 
friktionsjord. 

Grundläggning  

Sättningar  

Grundvattennivåer 



Bebyggelse 

Kulturmiljö 

Service - offentlig och kommersiell  

Skyddsrum 

Gator, trafik och parkering 



Hälsa och säkerhet 

Markföroreningar 

Radon 

Buller  

- 

- 



Medverkande  

Medverkande tjänstemän 

Medverkande konsulter 

Begreppsförklaringar  

Kontoret för samhällsbyggnad 
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