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Planområdet är drygt 20 hektar stort och ligger centralt i Kungens kurvas
handelsområde. Detaljplanen består huvudsakligen av de privatägda
fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka Kungens Kurva
Shopping Center (KKSC) med 54 000 m2 bruttoarea handel samt
omlokalisera befintligt Ikeavaruhus inom fastigheten och att bygga ut en ny
kommunal huvudgata med torg, parkmiljöer och ytor för dagvattenhantering.
De två byggnaderna kommer att byggas samman och ha parkering i
bottenplanet. Den nya anläggningen kommer att ligga centralt i
handelsområdet och bidrar till den nya knutpunkten för handelsområdet vid
korsningen Dialoggatan och Tangentvägen. Syftet med detaljplanen är även
att utreda hur den nya anläggningen ska bidra till Kungens kurva genom sin
utformning med entréer, mötesplatser, gestaltning och markplanering.
Det nya Ikeavaruhuset placeras på ungefär samma plats som idag medan
shoppingcentret byggs på västerut och möter Dialoggatan. Parkeringen
placeras huvudsakligen under de två byggnaderna vilket minskar de stora
markparkeringarna som finns idag. Befintligt parkeringshus mot
Ekgårdsvägen behålls men planeras att rustas upp. Förslaget innebär att
varuhuset och gallerian kan byggas samman över det som idag är
Modulvägen. På Modulvägen kommer kollektivtrafikbussarna fortsätta att gå
med en busshållplats direkt under överbyggnaden mellan husen.
Den befintliga runda byggnaden behålls enligt planförslaget och byggs
samman med det nybyggda varuhuset. Detaljplanen ger en möjlighet att
bygga husen närmare gatorna än dagens detaljplan. Detta kan skapa en större
täthet i Kungens kurva på sikt.
Den föreslagna huvudgatan kommer att gå mellan Dialoggatan i väster och
fram till Smistavägen i öster, där delar av den befintliga Tangentvägen går
idag. Den föreslagna huvudgatan är en del av det föreslagna stamnätet för
kollektivtrafik i Huddinge kommun där framkomligheten för busstrafik är
prioriterad. Vid Dialoggatan skapas en ny knutpunkt för
kollektivtrafikresande med omstigning mellan busstrafik och hållplatsläge för
Spårväg syd. Utmed gatan kommer gång- och cykelvägar att gå på båda
sidorna. Cykelstråket är en del av det regionala cykelstråket som därmed får
en genare dragning genom Kungens kurva.
Huvudgatan ska bli ett grönblått stråk genom området med trädplanteringar
och estetiskt utformade dagvattendammar med öppna vattenytor. Stråket ska
vara en kvalitet i Kungens kurva.
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Mindre markområden överförs från kommunens angränsande fastighet
Kungens kurva 1:1.
Planarbetet sker enligt plan- och bygglagen (PBL) SFS 2010:900 (i dess
lydelse innan januari 2015).
Behov av miljöbedömning
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning
med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken(MB). Det
bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande miljöpåverkan
bedöms inte bli följden av planens genomförande.
Genomförande
Detaljplanens genomförandetid är fem år och börjar den dag då planen vinner
laga kraft.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka Kungens Kurva
Shopping Center (KKSC) med 54 000 m2 bruttoarea handel samt
omlokalisera befintligt Ikeavaruhus inom fastigheten och att planlägga för en
ny öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. De två husen kommer att
byggas samman och ha parkering i bottenplanet. Den nya anläggningen
kommer att ligga centralt i handelsområdet och bidrar till den nya
knutpunkten för handelsområdet vid korsningen Dialoggatan och
Tangentvägen. Syftet med detaljplanen är även att utreda hur den nya
anläggningen ska bidra till Kungens kurva genom sin utformning med
entréer, mötesplatser gestaltning och markplanering.
Tangentvägen kommer att byggas ut västerut där den idag svänger av mot
söder och anknyta till Dialoggatan. Den oexploaterade marken ägs idag av
olika privata fastighetsägare och Huddinge kommun ska lösa in marken för
att kunna göra en kommunal huvudgata. Enligt samrådsförslaget för den
Fördjupade Översiktsplanen (FÖP) för Kungens kurva ska gatan vara ett
grönblått stråk genom området med planteringar och öppna
dagvattenlösningar.
En av förutsättningarna för att pröva tillkommande handel i Kungens kurva är
att utreda möjligheterna att öka andelen resenärer med alternativa färdsätt till
bilen. Planförslaget ska därför verka för att underlätta för gående och
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kollektivtrafikresenärer till anläggningen genom att säkerställa tydliga och
attraktiva gångstråk till och från entréer och kollektivtrafikhållplatser men
även för de som bara ska passera anläggningen.
Under planarbetet har en diskussion förts kring placeringen av byggnaderna.
Ambitionen med projektet har varit att behålla den runda delen av
Ikeavaruhuset, aktivera den kommande torgytan vid Tangentvägen och
Dialoggatan, bygga samman varuhuset och shoppingcentret, minimera stora
markparkeringar, reservera yta för kommande kollektivtrafik samt bevara de
skyddade ekdungarna. Granskningsförslaget innebär att en av de ekdungar
som är skyddade i gällande detaljplaner inte kommer att kunna behållas men
att den kompenseras genom att redan uppväxta ekar planteras på andra platser
inom planområdet. Även annan vegetation ska tillföras hårdgjorda ytor och
placeras på ett genomtänkt sätt på fastigheterna.
Plandata
Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i Kungens kurvas handelsområde och omfattar de
privatägda fastigheterna Kurvan 2, Kurvan 5 och Vinkeln 4 samt del av
Diametern 2, Vinkeln 7 och 9, Juringe 2:1 och samfälligheten Kurvan S:1. I
norr avgränsas området av Ekgårdsvägen, i öster Smistavägen och i väster av
Dialoggatan. I söder gränsar detaljplanen till en parkeringsplats på Diametern
2, obebyggd mark på Diametern 3 och bebyggda handelsfastigheter och
parkeringsplatser öster därom.
Kurvan 2 ägs av Ikea Centers Stockholm AB och Kurvan 5 av IKEA
fastigheter AB, Diametern 2 och Vinkeln 4 ägs av KF fastigheter AB,
Vinkeln 9 ägs av Blankinvest AB, ett bolag med koppling till Jula och
Vinkeln 7 ägs av BR-Leasing AB. Kurvan S:1 samägs av ICA fastigheter
Sverige AB och privatpersoner. Fastigheten Juringe 2:1 är kommunalägd.
Den sammanlagda ytan för detaljplanen är drygt 20 hektar.
Delar av ovan fastigheter planeras fastighetsregleras till att bli allmän
platsmark och därmed övertas av Huddinge kommun.
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Karta över planområdet.

Tidigare ställningstaganden
Regionplan
Regional utvecklingsplan 2010 (RUFS 2010) för Stockholmsregionen pekar ut
området Kungens kurva tillsammans med Skärholmen i Stockholm stad som
en av de åtta regionala stadskärnorna.
RUFS 2010 säger att ”En utveckling bör främjas som innebär satsningar på
innovativa och täta miljöer i den centrala regionkärnan. De yttre regionala
stadskärnorna bör stimuleras i sin stadsutveckling och komplettera den
centrala regionkärnan. Den höga tillgängligheten i kollektivtrafiksystemet ska
värnas och marken omkring stationerna bör användas för stadsbebyggelse
med mycket hög täthet. Stadsmiljön bör vara mångsidig med verksamheter,
bostäder, service och handel. Ambitionen bör vara att skapa upplevelserika,
täta och varierade miljöer utifrån stadskärnornas respektive profiler. Särskilt
bör aktörerna satsa på att attrahera kontaktintensiva verksamheter med hög
specialiseringsgrad eller stort regionalt upptagningsområde till stadskärnorna.
Torg, parker, vatten, grönområden och mötesplatser är viktiga för kärnornas
attraktivitet, liksom möjligheten att på ett tryggt sätt ta sig fram till fots och
per cykel.”
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Översiktsplan
I Översiktsplanen 2030 för Huddinge kommun har inget ställningstagande
gjorts för området. Det är utpekat som ett lokalt centra men i övrigt hänvisas
till arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kungens
kurva. Arbetet med FÖP:en ska klarlägga områdets fortsatta utveckling och
vilka konsekvenser utvecklingen medför. Den fördjupade översiktsplanen har
varit på samråd. Den föreslagna detaljplanen stämmer överens med
samrådsförslaget och även med det uppdrag i kommunens Mål och budget om
att förtäta i centrala delar av Kungens kurva.
Detaljplaner och förordnanden
Den befintliga detaljplanen för Kurvan 2 heter del av Kurvan 2 mfl och ger
rätt till att uppföra kontor, industri och handel på fastigheten. 20 000 m2
handel och 40 000 m2 kontor, lager och utställningslokaler samt 25 000 m2
kontor och industri. Parkering i däck eller garage är inte medräknat.
Detaljplanen vann laga kraft 2001-02-19.
För en del av fastigheten Kurvan 2, den del som idag rymmer en byggnad
med ett elteknikföretag, gäller Detaljplan för Kungens kurva XVIII, del A – kv
Kurvan mfl inom kommundelen Segeltorp i Huddinge kommun. Detaljplanen
medger för ytan Handel i 5500 kvm bruttoarea ovan mark och parkeringsdäck
som ska planteras och utföras med öppningar/ljusinsläpp till markplanet.
Detaljplanen vann laga kraft 1997-02-22 och genomförandetiden har därför
gått ut.
Ett tillägg till de två detaljplanerna togs fram för att medge en flytt av
befintlig handelsbyggrätt. Den detaljplanen vann laga kraft 2011-09-23.
Tillägget har en genomförandetid på 7 år vilket innebär att
genomförandetiden går ut först i september år 2018.
För Kurvan 5 gäller detaljplanen del av Kurvan 5 mfl som medger 57 000
kvm BTA handel och utöver det parkering. Detaljplanen vann laga kraft
2000-06-01 och genomförandetiden gick ut 1 juni 2015.
Flera fastigheter inom planområdet omfattas även av 0126k-12609 Kungens
kurva XVIII del A och B som vann laga kraft 1997-02-22 där
genomförandetiden har gått ut. För fastigheten Kurvan S:1 är marken
planlagd som parkering där parkeringsytan väster om byggnaden ska
planteras med en täthet motsvarande ett träd per var femte parkeringsplats.
Alla dessa träd har inte tillkommit. Den del som berör fastigheten Kurvan 5
består av ett ledningsrättsområde. Delar av fastigheten Kurvan 2 som ligger
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öster om befintlig byggnad är idag planlagd som mark där värdefull
vegetation ska bevaras men som även belastas av en ledningsrätt idag. Den
del som kommer att planläggas som Huvudgata berör den del som består av
en gräsyta idag medan området strax norr har flera stora ekar, typiska för
området. Här kommer gång- och cykelgata samt vegetation att placeras och
det är viktigt vid anläggandet av gång- och cykelvägen att de befintliga
ekarnas rötter inte påverkas negativt.
0126k-13226 Del av Kurvan 2 mfl som vann laga kraft 2001-02-19 och vars
genomförandetid gick ut 2016-02-19. Den föreslagna detaljplanen innebär att
en dagvattendamm placeras på en yta som idag är planlagd för en större
byggrätt för kontor och industri. Andra delar av detaljplanen som idag är
planlagd för ledningsrättsområden, mark som inte får bebyggas och ett
område där vegetationen ska bevaras planläggs som huvudgata.
Det är två områden inom detaljplanen som är planlagda som n1-områden
vilket innebär att vegetationen ska bevaras. Det västra av dessa områden är
föreslagen som park. Det östra området ligger inom området för huvudgata
men i den del som innehåller gång- och cykelväg samt plantering.
Ambitionen är att befintliga uppväxta träd ska kunna behållas som en del av
gaturummets allé.
0126k-12544 Vinkeln 4 och del av Kolartorp 1:1 mm som vann laga kraft
1996-07-09 och har en genomförandetid som gått ut. Det område som berör
Vinkeln 4 är idag planlagd som område för ledningsrätt och en
kontorsbyggrätt på 15000 m2 bruttoarea ovan mark. På denna yta föreslås
huvudgatan gå samt en dagvattendamm. Planområdet som berör fastigheten
Vinkeln 9 är idag mark som inte får bebyggas och som omfattas av
ledningsrätter och gemensamhetsanläggning. Denna yta planläggs som
Huvudgata.
0126k-13601 Diagonalen 1, Vinkeln 5 mfl som vann laga kraft 2002-11-29
och har en genomförandetid som går ut 2017-11-29. Det område som berörs
av den nya detaljplanen är idag planlagd som Lokalgata och mark som inte
får bebyggas. Marken används idag för Tangentvägen och sidoområde för en
markparkering men föreslås bli en del av huvudgatan.
0126k-12796 Vinkeln 6 mfl som vann laga kraft 1998-07-28 och har en
genomförandetid som gått ut. Det område som berörs är idag planlagd som
Lokalgata men får en ny användning som Huvudgata.
Detaljplanen angränsar till den nya detaljplanen för Vinkeln 7 som vann laga
kraft i oktober 2014. Detaljplanen för Vinkeln 7 har tagit med behovet av
utvidgat vägområde.
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Mälaren är dricksvattentäkt och hela planområdet ligger inom den sekundära
skyddszonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Befintligt
markavvattningsföretag i området upphörde genom ett beslut i Mark- och
miljödomstolen 2015-12-18 (M 3241-15) och ledningar och diken inom
området har övergått till VA-huvudmannen och kommunen.
Planuppdrag för detaljplanen
Planprojektet finns med i Projektplanen 2014-2016 men då bara för den
utökade handelsbyggrätten på Kurvan 2. Kommunstyrelsen beslutade 24
november 2014 § 10, att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
ny detaljplan för Kurvan 2 och Kurvan 5 och då ingick även en
omlokalisering av Ikeavaruhuset. Den 25 maj gavs ett nytt planuppdrag som
ändrade den prövade byggrätten för handel från 40 000 m2 till 54 000 m2
handel.
Planuppdraget för Tangentvägen fattades av Kommunstyrelsen 26 september
2011, § 161.
Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt SFS 2010:900 plan- och
bygglagen (i dess lydelse innan januari 2015).
Kommunala beslut i övrigt
Trafikverkets arbetsplan för den nya vägdragningen Förbifart Stockholm och
genomförandet av den, påverkar detaljplanen för Kurvan 2 och 5.
Breddningen av vägen gör att frågor om risk blir aktuella för detaljplanen.
Även ledningsomläggningar och utbyggnationerna av de båda projekten
behöver samordnas.
Trafikverkets arbetsplaner för den nya vägdragningen Förbifart Stockholm
och genomförandet av den påverkar tidsplanen för Tangentvägens
förlängning då den nya gatan ska avlasta gator inom Kungens kurva som
påverkas av utbyggnaden av Förbifart Stockholm.
I samband med genomförandet av Förbifart Stockholm kommer en större
vattenledning läggas om. Den går idag i det läge som Tangentvägens
förlängning kommer att gå. Utbyggnaden av Tangentvägens förlängning
behöver därför samordnas med vattenledningens flytt och borttagande.
Det finns ett politiskt uppdrag att verka för att Spårväg syd ska byggas.
Spårvägen planeras gå mellan Flemingsberg och Älvsjö via Skärholmen och
förbättrar på så sätt kollektivtrafiken till Kungens kurva. Oavsett
sträckningsalternativ genom Kungens kurva så föreslås spårvägen gå i
Dialoggatan med ett föreslaget hållplatsläge i höjd med entrén för Heron.
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Planeringen av Spårväg syd är ännu så länge i ett tidigt skede men hänsyn
behöver tas i detaljplanen för spårvägens utrymmesbehov.
Planens förenlighet med miljöbalken
Markanvändningen i planen är förenlig med bestämmelserna om hushållning
med mark- och vattenområden enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB).
Vid planering skall kommuner och myndigheter iaktta miljökvalitetsnormer
enligt 5 kap 3 § MB. Miljökvalitetsnormer meddelas av regeringen och är
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft och miljön i övrigt om det
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att
avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön. Det
finns i dag miljökvalitetsnormer för utomhusluft, vattenförekomster, fisk- och
musselvatten samt omgivningsbuller.
Det bedöms inte finnas behov av att göra en miljöbedömning enligt
förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Betydande
miljöpåverkan bedöms inte bli följden av planens genomförande.
Behovsbedömning
Enligt 4 kap. 34 § PBL ska en miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan
upprättas om den kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Med beaktande av kriterierna i bilaga 2 och 4 i förordningen (1998:905) om
miljökonsekvensbeskrivningar, ska kommunen göra en behovsbedömning
och ta ställning till om ett genomförande medför en betydande miljöpåverkan
eller inte.
Planen
Syftet med detaljplanen är att kunna bygga ut befintligt shoppingcenter och
omlokalisera Ikeavaruhuset inom planområdet samt att planlägga för en ny
öst-västlig huvudgata inom Kungens kurva. Som en följd av detta kommer
även utrymme för två dagvattendammar att reserveras.
De miljöfrågor som är relevanta för detaljplanen är dagvattenpåverkan,
påverkan på det öppna dagvattenstråket, luftkvalitet och påverkan på befintlig
grönstruktur som till viss del är skyddad i befintliga detaljplaner. Det finns
eventuellt markföroreningar på grund av tidigare verksamheter. Om
föroreningar påträffas under genomförandefasen ska dessa utredas och vid
behov åtgärdas.
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Platsen
Planområdet är redan idag till större delen hårdgjort beträffande handelns
föreslagna utbyggnad. Planområdet ligger nära E4/20 och är påverkat av
bullerstörningar och luftföroreningar. Inom befintliga detaljplaner finns
ekdungar som är utpekade, som ska bevaras.
Marken där Tangentvägen och de nya dagvattendammarna föreslås består
dels av ett gräsbevuxet stråk där en större vattenledning är belägen. I detta
stråk finns också öppna vattendrag samt dagvattendammar som är viktiga för
hela Kungens kurvaområdet. Två ekdungar påverkas delvis av planområdet.
Planområdets ytvatten avrinner genom öppna vattenstråk/dammar och
ledningar till Vårbyfjärden, som är en del av Mälaren som är en
dricksvattentäkt och omfattas av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter.
Detta vattenstråk tar hand om stora delar av Kungens kurvas dagvattenflöden.
Påverkan
Detaljplanen medför att dagvattenflödet från de befintliga
handelsfastigheterna kommer att öka. Det ökade dagvattenflödet föreslås
fördröjas bl.a med rörmagasin och rain gardens som utformas med
skelettjord. Misstänkta markföroreningar ska utredas och vid behov åtgärdas.
Vägområdet för Tangentvägen kommer bestå av mestadels hårdgjorda ytor
och ligger inom en del av Kungens kurva som till stora delar inte är hårdgjord
idag. De nya vägytorna kommer att bidra med ett större flöde och större
mängder dagvatten ut från området. Även föroreningsbelastningen ökar.
Dessutom beräknas trafikintensiteten i området öka, vilket medför ytterligare
föroreningsbelastning. De befintliga dagvattendammarna föreslås ersättas
med tre nya dammar. De befintliga öppna dikena/vattenstråken kommer att
kulverteras inom detaljplaneområdet på grund av att det vägområde som
kommunen förhandlat sig fram till med privata fastighetsägare under flera års
tid går inte att utöka. För att möta kommande exploateringar så måste
framkomligheten för fordon och oskyddade trafikanter att utökas.
Tangentvägen behöver vara tvåfältig i vardera riktning, den måste utformas
med den bredd som krävs för buss och tunga fordon. Vidare prioriterar
kommunen goda gång- och cykelvägar. Trädraden i gatusektionen har ett
syfte att omghänderta dagvatten från gatan samtidigt som det ger ett grönt
inslag i gaturummet. I sektionen ryms inte diken. De två dikena som i dag går
längs Tangentvägen kommer att ersättas av fyra dammar, endast två av dessa
är inom detaljplaneområdet. På en sträcka vid Vinkeln 9 blir det kulverterat
pga att byggnaden står nära vägområdet samt att den eventuella dammen som
skulle kunna tryckas in inte skulle ha någon funktion för fördröjning eller
rening och åtkomsten för att kunna underhålla dammen finns inte. .. De
föreslagna dammarna medför bättre rening av dagvatten, samt även minskad
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risk för översvämningar vid intensiv nederbörd (10-års regn med
klimatfaktor) jämfört med nuläge. Tangentvägens dagvatten fördröjs i
skelettjordar innan avledning till dammstråket. För att minimera
översvämningsrisker behöver också åtgärder för lokalt omhändertagande av
dagvatten genomföras på alla nya exploateringar. En ekdunge utmed
Modulvägen, som är sparad i befintlig detaljplan som n1-vegetation ska
bevaras respektive n 2 - träd ska bevaras, kommer ej att kunna bevaras.
Kompensation för denna ekdunge ska ske genom att 10 nya ekar med en
omkrets på 60 cm ska återplanteras inom planområdet.
Planområdet påverkas av trafikbuller och luftföroreningar i och med närheten
till E4/E20. Miljökvalitetsnormer för luft klaras i nuläget. Med Förbifart
Stockholm kommer tunnelmynning med avluftningstorn ligga i höjd med
planområdet. Miljökvalitetsnormen för PM 10 riskerar att överskridas i en del
av planområdet prognosår 2030, nära korsningen som knyter samman
Ekgårdsvägen och Modulvägen. Det är dock inte i område där människor
kommer att vistas. NO2 riskerar ej överskridas inom planområdet.
En bullerkartläggning har genomförts i samband med arbetet med den
fördjupade översiktsplanen. Med fullt utbyggd Kungens kurva samt utbyggd
Förbifart Stockholm prognosår 2030, ligger trafikbullernivåerna över 65 dBA
närmast vägområdet och i övrigt mellan 60-65 dBA i närheten av vägen.
Pågående verksamheter samt kommande detaljplaner angränsande till
detaljplanen för Tangentvägen innehåller handel. För handel finns inga
riktvärden för trafikbuller.
Sammanfattning och motiverat ställningstagande
Med ovanstående behovsbedömning som grund bedöms att detaljplanen inte
leder till betydande miljöpåverkan och därför behöver inte en
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
Förutsättningar, förändringar och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Marken inom befintliga handelsfastigheter är till största delen redan
hårdgjord. Inom området finns flera sparade ekdungar, stråk med planterade
trädrader och gräsytor längs med vägområden och på parkeringsplatser.
Inom vägområdet består marken delvis av ett gräsbevuxet stråk där en större
vattenledning är belägen. I detta stråk finns också öppna vattenstråk samt
dagvattendammar, som tar emot vatten från Långsjön och delar av Segeltorp
samt avvattnar Kungens kurvaområdet. I västra delen av planområdet,
närmast Dialoggatan och den planerade nya vägdragningen för Tangentvägen,
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finns ett område med uppvuxna träd. Öster om befintlig dagvattendamm finns
ett vegetationsbevuxet område, fastigheten Vinkeln 4, där en av
dagvattendammarna föreslås placeras.
Naturvärden
Det finns inga höga naturvärden inom planområdet. Värdet i den kvarvarande
vegetationen inom Kungens kurva består framförallt i att de utgör grunden för
den grönstruktur som planeras inom Kungens kurva. I befintliga
detaljplaner(Kurvan 2 och Kurvan 5) finns sammanlagt sex grönytor där
vegetationen är planlagd att bevaras. Fyra av dessa kommer att påverkas av
den föreslagna detaljplanen. Dessa beskrivs i PM Grönstruktur i Kungens
kurva 2011-01-17 -Huddinge kommun. Tre av områdena som påverkas,
innehåller ekdungar som är karaktärsskapande för Kungens kurvaområdet.
Den fjärde, området närmast Dialoggatan och planerad korsning
Tangenvägen, består av relativt tät och högstammig trädvegetation utan
särskilda värden utom möjligen knutna till björkarna, enligt den inventering
som har gjorts av dessa grönytor. Ekdungen utmed Modulvägen beskrivs i
PM:et: ”Fina välutvecklade ekar, hela området har ekbackskaraktär. Flera
döda träd med spår av hackspettar”.
Denna ekdunge kommer ej kunna bevaras. En utredning har visat att det är
svårt att bevara ekdungen om det ställs byggnader söder om denna.
Diskussioner har förts om hur detta påverkar möjligheten att bebygga
fastigheten Kurvan 2 och dessa har slutat i att ekarna ej kan bevaras.
Befintliga ekar söder om IKEAS nuvarande huvudentré kommer inte heller
kunna bevaras. Dessa är inte skyddade i befintlig detaljplan. Istället föreslås
nya ekar planteras på annan plats inom planområdet. Det förslag som finns är
att plantera tio nya ekar med en omkrets av 60 cm, dels i befintlig ekdunge
vid markparkeringen i öster och dels i nordvästra delen av planområdet.
De nya ekarna ska i första hand vara av arten Quercus robur. Detta regleras i
avtal. En handlingsplan/trädskyddsplan har tagits fram för ekarna och
trädbestånden. De ekar som kommer att avverkas, ska enligt handlingsplanen,
återanvändas på plats. Det är tänkt att dessa ekar ska användas på flera sätt:
för vila, för aktivitet och för att skapa bättre förutsättningar för faunan.
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Nya kkompenserannde
ekar i grönt.

Nya kom
ompenserand
de
ekar i ggrönt.

Spparad ekdunnge som
föörsvinner i och
o med
deetaljplanen..

Handlingsp
splan ekar och
h trädbestånd IKEA 2017-0
03-06

I trädskyyddsplanen finns
f
ocksåå konkreta åttgärder vid planering ooch
byggnatiion, för de befintliga
b
trääd som avsees bevaras.
De ekdunngar som finns med i trrädskyddsp
planen är dungen i norddöstra
planområådet, dungeen mellan paarkeringshu
us och den äldsta
ä
runda
byggnaddsdelen, dun
ngen söder oom nya inlaastningen påå IKEA Cenntres
Byggnadd samt dung
ge söder om
m parkeringeen tillhörand
de dagens
Elgiganten. Trädsky
yddsplanen innehåller bland
b
annat mått på skyyddsavstånd
d.
Hela träddskyddsomrrådet ska skkyddas av baarriärer innaan entreprennad
påbörjas och ska sk
kyddas undeer hela bygg
gprocessen. Alla barriäärer ska
godkännnas av en lan
ndskapsarkiitekt. Trädsk
kyddsområd
det ska beakktas vid
placeringgen av nya byggnader
b
ooch infrastrruktur.
Vägområådet för Tan
ngentvägenss förlängnin
ng kommer att påverkaa tre av ytorn
na
som är bevarade
b
i beefintlig detaaljplan. Den
n nya vägdragningen beerör grönytaan
närmast Dialoggatan
n. Detta om
mråde ligger vid den nya knutpunktt som
gens kurva ddär omstign
ning mellan ett hållplatssläge för
planeras inom Kung
Spårväg syd och busshållplatseer på Tangen
ntvägens fö
örlängning pplaneras. Yttan
a fungera som en offeentlig plats för
f framföraallt gångtraf
afikanter därr
är tänkt att
vissa av de uppväxta träden behhålls som en
n del av plaatsbildningeen. Ytan är i
den föresslagna detalljplanen plaanlagd som park.
Vägområådet påverk
kar också beefintliga ekd
dungar. För den västra eekdungen är
ä
det gräsyytan som ko
ommer att taas i anspråk
k. I denna deel av vägom
mrådet
kommer det att placceras gång- och cykelvääg samt den
n allé som pplaneras
utmed Taangentvägens förlängnning. Vid ek
kdungen som
m finns vid den östra
markparkkeringen utm
med Tangenntvägen kom
mmer intrån
ng att ske föör att få platts
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med en ny
n busshållp
plats och gåångstråk till den. Ambittionen är attt så lite
intrång som
s
möjligt ska göras ppå områden
na och att dee befintliga tträden ska
kunna inngå i den veg
getation som
m planeras utmed
u
Tang
gentvägens förlängning
g.
Redan upppväxta träd
d är en tillggång som sk
ka tas tillvara. Då ekar hhar ett
omfattannde rotsystem
m ska hänsyyn tas till deetta vid byg
ggnationen aav vägen såå
att ekarnna inte påverrkas negativvt. Skydd sk
ka utföras av
v minst fyraa sektioner av
ca två meter höga occh en meterr breda stängsel med biildäck som sstötdämparee
mot stam
mmen placerrade på insiidan av varje stängselseektion.
Stängselsektionernaa ska hakas i varandra. Spikning i träd
t får ej fö
förekomma.
För att innte skada ek
karnas rötterr krävs skyd
ddsavstånd exempelviss omkretsen
n
av kronaans största utbredning
u
ssamt ytterlig
gare buffertavstånd. Om
m risk finnss
att markeen kan skad
das av komppaktering av
v tunga arbeetsmaskinerr etc ska ett
avstånd mellan
m
stam
m och markiingrepp precciseras i gen
nomförandeeskedet. De
ekar som
m står vid Ik
keas parkerinng kommerr inte att berröras.
Ekdungeen västerut vid
v Tangenttvägen och de två befin
ntliga ekdunngarna på
Kurvan 5 ska bevaraas och skötaas för att lyffta fram dem
m som tillgåångar.
Arkitekteernas ambittion med förrslaget är attt den exteriiöra miljön utformas
med grönna inslag i form
f
av trädd och växterr i den i övrrigt urbana m
miljön.

Illustratiion över veg
getationsplaanering
Geologisska förhålla
anden
Enligt joordartskarta (SGU 20155) består fasstigheterna Kurvan
K
2 occh 5
mestadells av lera med
m undantagg för de ekd
dungar som är bevaradee, som står på
berg. Förr att kunna bebygga
b
ytoorna komm
mer grundförrstärkning at
att krävas med
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till exempel kalk-cementpelare. Området är känsligt för sättningar och
geologiska undersökningar behöver ligga till grund för den fortsatta
projekteringen.
Tangentvägens förlängning förläggs i Kungens kurvas lågpunkt. I befintliga
omgivande detaljplaner har området varit känsligt för sättningar och
planbestämmelser har reglerat bortledning av vatten från fastigheterna för att
inte påverka den befintliga större vattenledningen. En geologisk utredning har
genomförts för att undersöka de geologiska förutsättningarna för
gatuutbyggnaden och dagvattendammarna.
Under befintlig markyta finns generellt en fyllning bestående av en
sammansättning av mull, grus, sand, lera, torrskorpelera och växtdelar. Leran
består överst av en torrskorpelera och under den klassificeras leran som lös
till mycket lös. De största mäktigheterna av lös lera finns söder om dikena.
Ytligt är leran i området packad för nuvarande belastningssituation, medan på
ca 4 meters djup så kan jorden inte packas vilket innebär att det vid
belastningar kommer att ske sättningar när volymen minskar. För att
reducera sättningar och för att klara krav enligt gällande bestämmelser krävs
förstärkning av den lösa leran. Detta kommer att ske under genomförandet
och finns beräknat i tidsplanen.
Hydrologiska förhållanden
Planområdets ytvatten avrinner genom öppna diken/dammar och ledningar,
till Vårby dagvattentunnel och vidare ut i Vårbyfjärden, som är en del av
Mälaren. Mälaren är dricksvattentäkt och östra Mälaren är
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter där Kungens kurvaområdet ingår
i den sekundära skyddszonen. Skyddsföreskrifterna innebär bland annat att
utsläpp av förorenat dagvatten från nya eller ombyggda hårdgjorda ytor där
risk för vattenförorening föreligger, t.ex. större vägar, broar och
parkeringsanläggningar, inte får ske direkt till ytvatten utan rening.
Planområdet är till stora delar hårdgjort och områdets dagvatten avrinner till
befintligt ledningssystem.
Utbyggnaden av Tangentvägen påverkar det nuvarande stråket med öppna
diken och dammar och medför att dessa behöver flyttas. Detta vattenstråk tar
dels emot dagvatten från Kungens kurvaområdet och dels vatten från
Långsjön och delar av Segeltorp. Vid utloppet från Kungens kurva till
ledningarna mot Vårby dagvattentunnel finns ett skibord. Syftet med
skibordet är att minska ytvattenavrinningen och upprätthålla
grundvattennivån. Detta skibord samt dagvattenledningar till tunnel planeras
flyttas och dras om i nytt läge.
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Genom området går också två stora dricksvattenledningar in mot Stockholm.
Dessa planeras också att flyttas och dras om i ett nytt läge, vilket medför att
ytor som nu upptas av vattenledningen till viss del kan användas för hantering
av dagvatten. Inom området för vägutbyggnaden finns sex grundvattenrör
installerade. Mätningar har utförts 2011-12- 01 till 2012-03-20. Vid avläsning
av dessa visades att grundvattnets trycknivå ligger mellan ca 2,8 - 6,6 m
under befintlig markyta, mellan nivåerna +22,0 och +25,7. Grundvattennivån
lutar söderut där de lägsta nivåerna har registrerats. Planområdet består till
stora delar av lera, vilket medför sämre infiltrationsförhållanden.
Miljökvalitetsnormer för vatten
Planområdets vatten avrinner till Vårbyfjärden i Mälaren. I Mälaren har
miljökvalitetsnormer angetts för de olika delarna (så kallade
vattenförekomsterna) av sjön. Nytt åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och
miljökvalitetsnormer är framtagna för perioden 2016–2021, och beslutade
december 2016. Vattenförekomsten som planområdet påverkar benämns
Mälaren- Rödstens-fjärden. Klassningen på denna vattenförekomst är god
ekologisk status samt god kemisk ytvattenstatus, med undantag för bromerade
difenyleter och kvicksilver. Ett viktigt mål för att bibehålla god status är att
förhindra att orenat dagvatten och avloppsvatten tillförs Mälaren.
Planområdet är idag till stora delar hårdgjort och ingen rening eller
fördröjning av dagvattnet sker. Detaljplanen medför ett ökat flöde av
dagvatten jämfört med i dag. Utbyggnad av Tangentvägen medför att ytor
som till stora delar inte är hårdgjorda idag kommer att bestå av vägområde.
Befintliga vattenstråk och dammar kommer att påverkas och delvis behöva
flyttas på grund av den nya vägdragningen. Dagvattenutredningar har
genomförts, för att utreda möjliga nya lägen för dammar. Dessa
dagvattenutredningar har enbart tittat på nya lägen för fördröjningsdammar
för dagvatten och ej räknat med de befintliga öppna vattenstråken/dikena.
Utredningen föreslår dels nytt läge för befintlig damm, belägen vid
utloppet(skibordet)och dels att två nya dammar anläggs. Utredningen
redovisar att dessa dammar sammantaget kommer att minska dagvattnets
föroreningsbelastning jämfört med idag, då dammytorna sammantaget ökar.
De öppna dikena ersätts delvis av gräsytor. Trädplanteringar med
skelettjordar tillkommer också längs hela Tangentvägen vilket bidrar till
rening och fördröjning av dagvatten. Dagvattenutredning har också
genomförts för att utreda möjliga åtgärder för omhändertagande av dagvatten
inom de befintliga fastigheterna Kurvan 2 och Kurvan 5. De föreslagna
åtgärderna medför att dagvattenflöden kommer att minska och
föroreningsbelastning kommer att minska eller vara i samma storleksordning
jämfört med idag.

16 (55)

KOMMUNSTY
YRELSENS FÖR
RVALTNING
SIDA

K
KS-2015/ 291

Med gennomförda åtgärder antaas detaljplan
nen uppfyllaa målet att bbibehålla go
od
status förr de vattenfförekomsterr som påverk
kas, se vidaare under rub
ubriken
Dagvatteen.
Risk för höga vatten
nstånd
Klimatföörändringarn
na medför aatt förekomssten av inten
nsiva och låångvariga
regn kom
mmer att öka framöver.. Kungens kurvaområd
k
et är ett om
mråde med
hög faktoor hårdgjord
da ytor som
m ligger i en lokal lågpu
unkt i terränngen. Vid
nederbörrd eller överrsvämning kkommer desssa områden
n att ta emoot vatten från
omgivninngen. En beeräkning harr gjort för 100-års
1
regn
n i Kungenss kurva
området (SVAB).

Stockhollm Vatten AB
Bs översiktlliga beräkn
ning av 100--års regn innom områdeet
”De ytorr som markeerats med liila och blåttt är de ytor som vid 1000-årsregnett
fylls upp med dagva
atten som kaapacitetsmä
ässigt inte ka
an avbördass i de lokala
a
dagvatteenledningarn
na eller i kuulverten und
der E4/E20 till Vårbytuunneln och
Mälarenn. Samtidigt inträffar anntagligen ettt fyrdubblat flöde från Långsjön om
o
240l/s istället för no
ormala 60l/s
/s. Det överssvämmande vattnet borrde emellerttid
till störstta delen åteer avbördas via dagvattenledninga
arna när kappacitet
återkomm
mer i lednin
ngsnätet efteer regnperio
odens slut”
”.
Den utreedning som har gjorts fö
för att underrsöka nya, möjliga
m
dam
mmlägen
(Tyrens 2014)
2
beräk
knade ocksåå översvämn
ningsrisker vid 100-årss regn med de
d
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föreslagna dammarna. Enligt utredningen rekommenderas att marknivån vid
norra dammen bör ligga på +28 m för att undvika översvämningar.
Den föreslagna parkeringen i denna del ligger på +28 meter samt planerad
handelsbyggnads första våningsplan med butiker ligger på + 32 m.
Dagvattenanläggningen ska dimensioneras för att klara ett 10-års regn. För att
klara större regn måste man arbeta med höjdsättning av mark och byggnader
så att inga instängda områden skapas och leda dagvattnet till ytor som är
mindre känsliga för översvämning.
Bebyggelse
Stadsbild
Planområdet består idag av ett stort Ikeavaruhus och Kungens Kurva
Shopping Center (KKSC) samt ett obebyggt område i sydväst och den
befintliga lokalgatan Tangentvägen i öster. Ikeavaruhuset är väl exponerat
mot väg E4/E20 medan själva entrén är vänd åt söder, bort från vägen. Mitt
emot varuhusets entré finns entrén till Kungens Kurva Shopping Center
(KKSC) en stor galleria i två plan med blandade butiker. Mellan
shoppingcentret och varuhuset går den privatägda Modulvägen, en
kvartersgata som idag trafikeras av bussar i linjetrafik. Övriga delar av
fastigheterna är i stort hårdgjorda förutom sex stycken ekdungar som är
bevarade. Dessa är skyddade enligt gällande detaljplaner.
Den sydvästra delen har blivit en baksida där inga särskilda satsningar
kommit till stånd. Ett gång- och cykelstråk går rakt igenom området men
omgärdas av lastintag, underutnyttjade markparkeringar och på vissa ställen
naturmark. De befintliga dagvattendikena och dammarna har uppstått
spontant och omfattas inte av några skötselplaner vilket innebär att de ofta är
en dumpningsplats för kundvagnar och annat bråte. Utmed gång- och
cykelstråket finns sträckor där vegetationen har fått växa orört och där det är
svårt att uppfatta att man befinner sig mitt i norra Europas största
handelsområde.
Detaljplanen innebär en stor förändring av området då det innebär att en helt
ny gata anläggs. Enligt tankarna i samrådsförslaget för den FÖP Kungens
kurva ska gatan vara en del av den övergripande strukturen i Kungens kurva
som bryter ned storskaligheten och delar upp området i mindre kvarter. Den
ska även vara en del av den utvecklade grönstrukturen i området genom
planterade trädrader utmed gatan. Dagvattendammarna iordningställs och får
både en förbättrad funktion och en tilltalande utformning med växtlighet som
bidrar till den offentliga miljön. En rak dragning av gatan och gång- och
cykelstråket utmed den ger en bättre överblick i Kungens kurva och genare
vägar för gång- och cykeltrafikanter såväl som bilister. Gatan öppnar upp ett

18 (55)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA

KS-2015/ 291

område som idag är en baksida och skapar en ny knutpunkt i Kungens kurva
där den möter Dialoggatan. Gatan kommer att bli viktig för busstrafik och
möter dessutom ett framtida hållplatsläge för Spårväg syd vilket gör att gatan
och den nya knutpunkten bli ett viktigt stråk för gång- och kollektivtrafikanter
och för många, den nya entrén till Kungens kurva.
Planeringen av de omgivande fastigheterna ska anpassas efter den nya gatan
och dess funktion som huvudstråk genom området, med hänvisning till
fasader, inlastning och vad byggnaden signalerar mot Tangentvägen. Detta
innebär även att de ska ta tillvara de möjligheter för kollektivtrafikresande
som gatan kommer att ge vilket även kan påverka byggnadernas utformning
och användning.
Runt planområdet finns handelsanläggningar i form av Heron City i väster, en
handelsbyggnad i öster med ICA, Systembolaget och andra mindre butiker. I
sydöst fortsätter handelsbyggnaderna med större markparkeringar medan rakt
söderut ligger höga kontorsbyggnader i tegel. Mellan kontorsbyggnaderna
och shoppingcentret planerar Huddinge kommun att anlägga en ny öst-västlig
stadsgata med trädalléer och öppna dagvattendammar. I hörnet av den nya
gatan och Dialoggatan planeras för en torgbildning i anslutning till en av
dammarna, busshållplats och ett framtida hållplatsläge för spårbunden trafik.
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Illustratiion över kom
mmande torrgbildning Dialoggatan
D
n/Tangentväägen
Kring vaaruhuset ligg
ger markparrkeringar i öster
ö
och i väster
v
finns ett enklare
parkeringgsgarage. I norr gränsaar varuhusetts fasad mott Ekgårdsväägen. Den
runda deelen av Ikeav
varuhuset äär sammank
kopplad med
d en blå lägrre byggnad i
plåt medd gula detaljer, en desiggn som är Ik
keas varumäärke i världeen.
Entréparrtiet ligger i söder och äär gult för att
a framhävaa entrén. Fraamför entrén
n
har bildaats en mötessplats där vaaruhuset harr ett separatt skyltfönsteer.
Shoppinggcentret harr byggts sam
mman med en äldre byg
ggnad för
elektroniikförsäljning. Huvudenntrén är riktaad mot norrr och Ikeas eentré. En
andra enntré i väster riktas mot een markpark
kering. Det finns även en äldre
markparkkering i östeer och garagge under sjäälva byggnaaden. De bååda
byggnadderna riktar sig inåt mott varandra och
o har bakssidor mot E
Ekgårdsvägeen
i norr och den komm
mande Tanggentvägen i söder.
Miljöernna och självaa byggnaderrna är storsk
kaliga och lockar
l
besökkare att gå in
i
i byggnaaderna. Preccis vid entréén till shopp
pingcentret finns
f
platserr att sitta påå
och någrra plantering
gar.
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Planförsllaget innebäär att det nyya varuhusett kan byggaas ihop medd
shoppinggcentret öveer Modulväggen men äv
ven med den
n runda deleen av
Ikeavaruuhuset. Undeer hela bygggnaden föreeslås parkeringsytorna pplaceras så
att självaa varuhuset och shoppinngcentret hamnar en vååning upp fr
från
marknivåån. Detta geer ett mer efffektivt nytttjande av marken. Försslaget innebär
en stor föörändring av
v de centralla delarna av
a handelsom
mrådet i Kuungens kurv
va.

Situationnsplan över planförslagget
Modulväägen kommer med plannförslaget slluta vara en
n genomgåennde gata förr
biltrafik och istället främst bli een infart tilll den nya an
nläggningenn. Mot
Tangentvvägen och det
d torg som
m bildas i hö
örnet Tangentvägen ochh
Dialoggaatan föreslås fasaden öpppnas upp med
m mindree butiker vännda mot den
n
kommannde dammen
n.

Illustratiion över enttrén för shop
oppingcentreet och varuh
huset mot M
Modulvägen
n
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Runt bygggnaden kom
mmer det attt gå viktigaa stråk för alla
a trafikslaag. De tider
som anlääggningen är
ä stängd är det viktigt att stråk förr gångtrafika
kanter och
cyklisterr är tillgänglliga och tryggga.
Kulturhiistoriska miiljöer
Ikea bygggde sitt tred
dje möbelvaaruhus i ett skogsområd
de vid E4ann i Huddinge
kommunn och det bleev starten föör området Kungens ku
urva. Ikeavaaruhuset sto
od
färdigt 1965 och ritaades av arkiitekten Claees Knutsson
n. Den rundaa formen med
m
de svartvvita längsgåående ränderrna i betong
gelement vaar inspireradd av
Guggenhheimmuseett i New Yorrk. Den rund
da byggnad
den skulle kuunna
exponeraa möblerna bättre då deen saknade hörn. Byggnaden är väänd mot
E4/E20 och
o har med
d åren blivitt ett känneteecken inte bara
b för Ikeaa utan även
för hela Kungens
K
ku
urva. Stockhholms läns museum
m
har utpekat byyggnaden
som en viktig
v
solitärr i Huddingge kommunss kulturmiljöinventerinng från 1986
6.
I dagslägget så fungeerar inte daggens varuhu
us för verksaamhetens beehov och
Ikeakonccernen vill pröva
p
möjli gheten att bygga
b
ett ny
ytt varuhus ppå samma
plats som
m dagens vaaruhus står. Den runda delen av by
yggnaden pllaneras
bevaras och
o byggas ihop med ddet nya varu
uhuset.
Den rundda delen harr en karakteeristisk gestaltning som
m består av een
mångkanntig form so
om nästan gger en helt ru
und byggnaad och de svvart-vita
liggandee ränderna. Byggnaden
B
har blivit en del av om
mrådets och Ikeas historria
och det finns
f
därför ett värde i att beakta byggnaden
b
och
o dess karraktärsdrag.
Med bakkgrund i dettta har detaljjplanen en bestämmels
b
se som säger
er att: k - vid
d
ändring ska byggna
adens karakt
ktärsdrag meed den rund
da formen ooch de
tvärsgåeende svart-vvita banden, särskilt beaktas. Bestäämmelsen hhindrar inte
att originnaldetaljer byts
b ut.

Fotograffi på det urssprungliga IIkeavaruhuset
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Gestaltn
ning
Shoppinggcentret som
m finns idagg föreslås by
yggas till med
m en yta soom är mer än
ä
dubbelt så
s stor som den befintliiga. Shoppiingcentret riiktar sig idaag mot
Modulväägen och IK
KEAvaruhussets entré. Entrén
E
beståår av ett storrt glasat parrti
i tre våniingar med ett
e högt skärrmtak. Butik
kerna liggerr i två plan ppå våning tv
vå
och tre medan
m
bottenvåningen aanvänds förr garage. Faasaderna besstår av vita
plåtelem
ment. IKEAv
varuhuset beestår av en rund
r
del i sv
vartvit betonng som är
ihopbygggd med ett blått
b
rektanggulärt hus i plåt, i en vååning.
Den nya delen av sh
hoppingcenttret planeras att byggass västerut occh möta
ka ha en växxlande
Dialoggaatan. Arkiteektens tankaar är att byggnaderna sk
utformniing vad gälller former, ffärger och material
m
och
h med en rödd tråd som
ger en heelhet i hela projektet.
p
K
Kunden skalll se shoppin
ngcentret soom en helheet
trots att den
d egentlig
gen består aav fem samm
manlänkadee byggnaderr. Variationeen
i volymeer och materrial skall gee en mänskliig skala och
h en välkom
mnande
atmosfärr. Design occh materialvval bygger vidare
v
på etaapp 1. Den stora
befintliga entrén i norr får en m
motsvarandee entré i söd
der, ett stort omfamnand
de
tak som riktar
r
sig mot
m hörnet D
Dialoggatan och Tangen
ntvägen. I bbottenplanett
planeras det för park
keringsplatsser medan våning
v
två och
o tre beståår av
butiksytoor. Övriga entréer
e
till shhoppingcen
ntret föreslås som trapppor från
garagepllanet direkt upp i byggnnaden. Mot dammen occh torgytan vid
Tangentvvägen planeeras mindre butiksytor att ligga på bottenvånin
ingen med
direktenttréer från gaatan. De övrriga butiksy
ytorna ligger inne i bygggnaden och
h
vänder siig mot det gångvarv
g
soom finns inv
vändigt.

Illustratiion över enttré mot Dialloggatan/Ta
angentvägen
Genom en
e välbearbeetad arkitekktur går det att få till en
n variation i byggnaden
n
trots dess stora voly
ym. Fasadern
rna kan delaas in i två nivåer som annnonserar
mot besöökare på olik
ka sätt. Uppp till tre metter från marrknivån unggefär är där
människor rör sig so
om går till ffots eller ko
ommer med cykel. Här är det viktig
gt
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att materialval och detaljer är mer detaljerade och gör byggnaden intressant
och trygg att röra sig utmed. Detta ställer höga krav på utformningen av
parkeringen eftersom det är den som befinner sig i marknivån. Att röra sig
utmed ett garageplan kan ofta uppfattas som otryggt eller enformig.
De delar av fasaderna som ligger över tre meter från marknivån ska attrahera
besökare på håll och de som kanske bara passerar ute på E4/E20. Här kan
fasaderna ta till lite större grepp med större reklaminslag, skyltar eller
materialval.
För fastigheten Kurvan 2 och shoppingcentret säger planbestämmelsen om
gestaltning att fasaden ska ge ett varierat intryck med hjälp av förändringar
av material, färg, höjd eller indrag från gatan. Detaljeringsgraden och
variationen ska vara högre upp till 3 meter från marknivån. Variationen kan
bestå i att fasadmaterialen ändras, det finns en entré, ett skyltfönster, en
ändring i läge eller höjd. Förändringen är till för att skapa intressanta fasader
för människor att röra sig utmed.
Ikeavaruhuset planeras följa den design som varuhusen har över hela världen,
med en blå byggnad med gula detaljer. Ikeas varuhus har ett starkt
symbolvärde och själva byggnaden med den tydliga blå och gula färgen anses
vara en del av att Ikeas varumärke är så välkänt. Den gula färgen används
bland annat för att markera entrén till varuhuset, och höjer sig ofta över resten
av byggnaden.
För det nya varuhuset planeras hela byggnaden att höjas upp så att markplanet
används för parkering. Huset placeras så att det byggs ihop med den
befintliga runda byggnaden. Då varuhuset har parkering i markplanet behöver
extra hänsyn tas till att det känns tryggt och intressant att gå utmed fasaderna.
Planbestämmelsen för fastigheten Kurvan 5 säger att fasaden ska ge ett
varierat intryck med hjälp av förändringar av material, färg, höjd eller
indrag från gatan upp till 3 meter från marknivån riktad mot ytor där
besökare rör sig.
Mellan varuhuset och shoppingcentret föreslås en koppling byggas över
Modulvägen som gör att det går att röra sig mellan de två byggnaderna utan
att behöva gå utomhus. Under koppling planeras de nya busshållplatserna på
Modulvägen tillsammans med stråk för gående och cyklister.
Busshållplatserna blir därmed väderskyddade och det är smidigt för besökare
till varuhuset och centret att ta sig mellan hållplatser och entréer.
I samband med genomförandet av detaljplanen planeras en upprustning av det
befintliga parkeringshuset vid Ekgårdsvägen/Dialoggatan, att ske. Arkitektens
tankar är att parkeringshusets gestaltning ska vara ljus både exteriört och

24 (55)

KOMMUNSTY
YRELSENS FÖR
RVALTNING
SIDA

K
KS-2015/ 291

interiört vilket uppn
nås genom aatt det utform
mas med go
od belysningg, dagsljus
och grönna inslag. Paarkeringens design skalll utformas med en tyddlighet där
funktionerna entré, gång‐ och kkörbana med
d mera är placerade. M
Målet är att
uppnå stor säkerhet och tryggheet i parkerin
ngshuset.

Gestaltningsidéer fö
ör parkeringgshus
Gator occh trafik
Gång- occh cykeltraffik
Utmed Ekgårdsväge
E
ens södra si da passerarr det regionaala cykelstrååket. En
gång- occh cykelväg finns även på Ekgårdssvägens norrra sida medd anslutning
g
till gång-- och cykelttunneln till Skärholmen
n under mottorvägen. U
Utmed
Dialoggaatan finns gång- och cyykelstråk påå den sida so
om vetter m
mot
planområådet. Utrym
mme har säkkrats i detaljplan för att kunna genoomföra gångoch cykeelstråk även
n på den vässtra sidan. Utmed
U
Smisttavägen finnns idag ett
gång- occh cykelstråk
k som går uutmed den östra
ö
sidan, det
d vill sägaa mot
planområådet. Dessa stråk är vikktiga för gån
ng- och cyk
keltrafiken i området occh
är även utpekat
u
som
m regionalt ccykelstråk.
Kungenss kurvas gattustruktur fööreslås, i sam
mrådsförslaag till fördjuupad
Trafikstudieer
översiktssplan (FÖP)), tydliggöraas i form av
v ett storskaligt rutnät. T
utförda i samband med
m den FÖ
ÖPen för Kun
ngens kurvaa visar att en förlängnin
ng
av Tangeentvägen i öst-västlig
ö
rriktning ger flera fördellar i Kungenns
kurvaom
mrådet. Dels minskar traafiksystemeets känslighet mot störnningar och
dels ger det en effek
ktivare trafikkföring i om
mrådet.
Tangentvvägen förlän
ngs fram tilll Dialoggattan och skap
par därmed ett centralt
attraktivtt exponeringsstråk medd anslutning
g till det fram
mtida statioonsläget för
Spårväg Syd. Stråkeet blir en tyddlig öst-vässtlig förbind
delse för bil-- och

25 (55)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA

KS-2015/ 291

kollektivtrafik samtidigt som det är en central lunga för fotgängare och
cyklister då vägen blir ett grönt stråk med vistelsekvaliteter.
Separerade gång- och cykelbanor utmed båda sidor om Tangentvägen
planeras och kommer att ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät i
området. Cykelvägarna kommer att vara en del av kommunens övergripande
cykelnät. De nya gång- och cykelvägarna får en genare väg genom Kungens
kurva och får en bra koppling till det föreslagna stamnätet för kollektivtrafik.
De ligger i linje med de föreslagna förbättringarna för gångtrafikanter och
cyklister i området som kan bidra till att folk väljer alternativ till bilen.
Inom planområdet ska gena och lättorienterade gång- och cykelstråk ordnas
och leda till entréer, cykelparkeringar och andra målpunkter.

Befintliga och tillkommande gångstråk inom planområdet
Kollektivtrafik
Spårväg Syd
Det finns ett tydligt politiskt uppdrag i Huddinge kommun att arbeta för att en
ny spårförbindelse, den så kallade Spårväg syd, ska komma till stånd.
Spårvägen är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö via Masmo,
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Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. En programstudie har tagits fram
som visar på flera olika dragningar och just nu pågår en diskussion om
finansiering av spårvägen. Spårvägen kan vara igång tidigast år 2025.
I Kungens kurva finns en föreslagen dragning av spårvägen som går i
Dialoggatan med ett tänkt hållplatsläge i hörnet Tangentvägen och
Dialoggatan. Därifrån är det bara en hållplats till Skärholmens tunnelbana.
Spårbunden trafik till Kungens kurva skulle underlätta kollektiva resor till
området. Spårbunden trafik kan även göra det intressant för andra
verksamheter som till exempel kontor att etablera sig i Kungens kurva.
Busstrafik
Nya hållplatslägen för buss planeras på Tangentvägen i närheten av
Dialoggatan med koppling till ett framtida hållplatsläge för Spårväg syd.
Ytterligare busshållplatser planeras även vid Tangentvägen i höjd med
ekdungen och Toys R us. Lägen och utformning tas fram i samråd med
Trafikförvaltningen.
Modulvägen planeras även fortsättningsvis att trafikeras av buss i linjetrafik.
Hållplatsläget föreslås ligga kvar i ungefär samma läge som idag, vid
entréerna till varuhuset och shoppingcentret och under den föreslagna
sammanbyggnationen av byggnaderna. Det är dock möjligt att det blir en
förändring i vilka busslinjer som kommer att trafikera Modulvägen och
Tangentvägen i framtiden. Detta är inget som regleras i detaljplanen men som
sker i dialog mellan Trafikförvaltningen, kommunen och fastighetsägaren.
Hur entréer placeras i förhållande till kollektivtrafiken påverkar om
tillgängligheten till kollektivtrafiken är god eller inte. En entré planeras i
anslutning till hållplatsläge på Tangentvägen vid Dialoggatan vilket ger korta
gångavstånd. Hållplatsläge utmed Smistavägen kan få god tillgänglighet till
entréer om trafiksäkra gångstråk ordnas över planerad markparkerings i
fastighetens nordöstra del.

27 (55)

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING
SIDA

KS-2015/ 291

Busslinjer i Kungens kurvaområdet
Många som reser till Kungens kurva kommer med bussar från tunnelbanan i
Skärholmen. Hållplatslägen nära planområdet finns idag på Smistavägen och
Dialoggatan. Vissa av linjerna är stomnätslinjer med resande som inte
nödvändigtvis har Kungens kurva som mål utan bara ska passera igenom.
Huddinge kommuns Trafikstrategi antogs av kommunfullmäktige i maj 2013.
För att trafikstrategin ska få effekt måste den preciseras i en konkret
åtgärdsplan, så kallad trafikplan. Trafikplanen utgörs av nio åtgärdsplaner,
varav kollektivtrafikplanen är en av dem. I arbetet med kollektivtrafikplan har
ett stamnät för kollektivtrafiken tagits fram och i den föreslås Tangentvägen
som en viktig del. Syftet med stamnätet är att säkra kollektivtrafikens
framkomlighet för framtida behov och ge upphov till en högklassig
kollektivtrafik med hög turtäthet. Detta innebär att det är viktigt att
busstrafiken kan ta sig fram på Tangentvägen och inte fastnar i köbildningar
vilket kan ställa krav på utformningen av vägen. Busstrafiken ska vara ett
attraktivt färdsätt till de nya etableringar som kommer att utvecklas utmed
gatan.
Då Kungens kurvaområdet är hårt belastat av biltrafik under framförallt
handelns maxtimmar på lördagseftermiddagar måste andelen
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kollektivtrafikresenärer till och inom Kungens kurva öka för att området ska
kunna utvecklas vidare. En förbättrad kollektivtrafik kan även ge möjlighet
till andra verksamheter som kan komplettera området.
Nya hållplatslägen kommer att planeras på Tangentvägen i närheten av
Dialoggatan med koppling till ett hållplatsläge till Spårväg syd, och vid
Smistavägen, och utformas i samråd med Trafikförvaltningen.
Biltrafik
Tangentvägens geografiska läge medför en tydlighet och en orienterbarhet
som leder till en klart förbättrad framkomlighet för områdets interna trafik.
Idag finns tre öst-västliga förbindelser i handelsdelen av Kungens kurva.
Ekgårdsvägen och Kungenskurvaleden är en del av områdets yttre vägar som
matar trafik in i området medan Modulvägen är den enda tvärförbindelsen
inom handelsområdet. Modulvägen används idag som ett viktigt stråk för
busstrafiken men ligger på kvartersmark vilket innebär att kommunen inte har
någon rådighet över den. Vägen har viktiga in- och utfarter och ibland
framkomlighetsproblem.
Exploateringen av en ny handelsanläggning kommer att påverka trafiken i
området då det skapas nya angöringspunkter till parkeringsanläggningar i
jämförelse med dagens situation. Den tillkommande handelsytan kommer
dessutom att ge en ökning till trafikmängderna i området. För att kunna
hantera den ökande trafiken kommer Tangentvägens utbyggnad vara en viktig
länk för att fördela trafiken i området. En ny trafikplats för trafik till området,
Lindvreten Norra, planeras och utförs i samband med Förbifart Stockholm,
och ska tas i bruk omkring halvårsskiftet 2019.
Trafiksimuleringar som har genomförts inom detta detaljplanearbete har tagit
hänsyn till framtida exploateringar enligt fördjupad översiktsplan, ny
trafikplats mot förbifart Stockholm samt prioritering av kollektivtrafik i
området. Simuleringarna visar att det finns risk för köbildning i maxtimmen
(lördag eftermiddag) vid trafikplats Lindvreten norra, för trafik ut på
trafikplatsen.
Trafiksimuleringar visar att det är sannolikt att det blir kö på Smistavägen vid
cirkulationsplats vid Ekgårdsvägen/Smista allé. För att underlätta
framkomligheten för biltrafik föreslås att cirkulationen kompletteras med en
högersvängsfil från Smistavägen mot Smista allé. Utrymme för detta finns i
gällande detaljplaner.
Parkering
Attraktiva cykelparkeringar för besökare ska finnas nära samtliga entréer. För
anställda ska tillräcklig cykelparkering ordnas i närhet av personalentréer.
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Cykelparkering bör utföras väderskyddad och låsbar för att vara attraktiv för
användaren.
Det befintliga parkeringsgaraget precis öster om Dialoggatan kommer att
byggas om i samband med ombyggnationen. Det finns även möjlighet i
detaljplanen att anlägga ett parkeringshus på markparkeringen som ligger
framför Elgiganten. Utöver detta kommer markparkering att ordnas dels på
markplan under byggnaderna och även mot Smistavägen.
Byggherren ska, i samråd med kommunen, vid bygglov redovisa hur
tillräcklig bil- och cykelparkering kan ordnas inom den egna fastigheten
enligt kommunens parkeringsnorm. Parkeringsnormen är inte fullt ut
anpassad efter anläggningar i den här storleken. Byggherren ska i en
inledande etapp bygga ut femhundra cykelparkeringar för att därefter
utvärdera situationen och bygga ut fler cykelparkeringar efter behov.
Handikapparkeringsplatser ska ordnas i enlighet med BBR:s riktlinjer. Vid
den norra entrén som nås från Ekgårdsvägen finns idag angöringsplatser för
att hämta/lämna passagerare samt parkeringsplatser för rörelsehindrade och
barnfamiljer.
För att minska storskaligheten ska markparkering brytas upp med vegetation,
träd eller buskar. Med fördel kan dessa ytor användas för dagvattenhantering.
Det är viktigt att ordna tydliga gångstråk från parkeringsskeppen till närmaste
entréer.
Vid utbyggnad av gång- och cykelbanan på Tangentvägens norra sida vid
fastigheten Kurvan s:1 kommer ca 40 bilplatser försvinna. I dagsläget
används knappt hälften till kundparkering och resterande bedöms vara
parkering för anställda. Rundkörningen på parkeringen påverkas inte.
Varumottagning
Varumottagning för det nya varuhuset planeras mot Ekgårdsvägen med en
egen infart. Utfart för lastfordon sker på Ekgårdsvägen ungefär i samma läge
som sker idag, det vill säga mitt emot hotellet vid den nordöstra ekdungen.
Ytterligare lastinfart kommer att ske från Modulvägen via cirkulationen på
Dialoggatan och via Tangentvägen. Där tung trafik korsar gång- och cykelväg
ska särskild hänsyn tas till såväl utformningen beträffande sikt och
trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna som god framkomlighet.
Befintlig varumottagning för redan uppförd bebyggelse kommer att vara kvar
men anpassas mot Tangentvägen då den byggs ut.
Befintlig lastzon för Elgigantens (Kurvan 2) verksamhet kommer att påverkas
av den nya vägsträckningen och en dialog behöver föras med fastighetsägaren
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om hur denna ska justeras för att undvika backande lastbilsrörelser på
korsande gång- och cykelbana samt för att undvika utfart i fel körriktning.
Befintlig lastgård på Vinkeln 9 nås i dag via Figurvägen f.d Tangentvägen. I
samband med att dikessystemet behöver läggas om kommer del av denna
kvartersgata tas i anspråk vilket kan leda till en sämre angöring till
fastigheten. Därför föreslås en ny anslutning för angöring till lastgård från
Tangentvägen.
Utfarter
Utfartsförbud anges på största delen av sträckan eftersom matning av trafik
till nya exploateringar på Kurvan 2 och Diametern 2 i första hand ska ske via
planerad cirkulationsplats för att få till ett så smidigt trafikflöde som möjligt.
Personbilstrafik kommer att nå parkeringsanläggningar via in- och utfarter
utmed Tangentvägen (2 st), via Modulvägen (2 st) samt Ekgårdsvägen (1 st).
Parkeringsanläggningarna kommer att nås via flera gator. Det huvudsakliga
besöksantalet förväntas i närtid komma norrifrån och matas in via
Smistavägen till cirkulationsplats på Ekgårdsvägen. En ny infart för
kundtrafik anläggs från den befintliga cirkulationsplatsen på Ekgårdsvägen.
Kundtrafiken kommer även via cirkulationsplats på Modulvägen eller via
infart från Tangentvägen. En in- och utfart planeras från Ekgårdsvägen
närmare Smistavägen som enbart medger högersvängande trafik. Bilburna
besökare som anländer till Kungens kurvaområdet söderifrån når
parkeringsanläggningarna via Tangentvägens västra del.
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Planomrrådets angöring för bilttrafik.
Störninggar och risk
ker
Förorenad mark
På fastiggheterna Kurvan 2 och Kurvan 5 fiinns uppgiftter om förekkomst av
markförooreningar. På
P fastigheteen Kurvan 2 har det tid
digare funniits förorenad
de
massor som
s
har sanerats i sambband med by
yggnationen
n av den förrsta etappen
n
av Kunggens kurvas shoppingceenter. På kurrvan 5 finnss uppgifter oom en
tidigare drivmedelsa
d
anläggning i form av en
n automatsttation, Norssk Hydro. På
samma fastighet,
f
vid
d Ekgårdsväägen, finns information
n om en olyycka där
lyftkran vält över Ek
kgårdsvägenn och hydraaulolja läcktt ut. Denna eventuella
nnolikt inte detaljplaneeområdet en
nligt informaation från
föroreninng berör san
miljötillssyn.
Den föreeslagna markanvändninngen räknas inte som käänslig och ddärför krävss
inte att åtgärderna
å
saneras innaan bygglov kan
k ges. Fasstighetsägarren är skyld
dig
att åtgärdda markföro
oreningar occh påträffad
de markföro
oreningar skka anmälas till
t
Miljötillssynsavdelniingen, efter som att det är förbjudeet enligt 28 § förordning
g
(1998:8999) om miljö
öfarligverkssamhet och hälsoskydd
d att påbörjaa en
efterbehaandlingsåtgärd utan attt anmäla dett till tillsynssmyndigheteen.
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Luft
Den störrsta påverkaan på luftmilljön inom Kungens
K
kurrvaområdett kommer frrån
väg E4/E
E20. Kväved
dioxid samtt partiklar (P
PM10) överrskrids i nulläget i
vägområådet och om
mrådet närmaast vägen.
Miljökvaalitetsnormeer för luft övverskrids in
nte inom plaanområdet eenligt enligtt
SLB anaalys luftföro
oreningskarttor mätår 20
015(http://slb..nu/slbanalys//luftfororeninggskartor/).

PM 10 –haalter planområåde. Luftförorreningskartor SLB-analys år
å 2015

Kvävedioxxid NO2 - haltter planområdde. Luftföroreeningskartor SLB-analys
S
år 2015

Normvärrdet för kväävedioxid (N
NO2) som ska klaras ärr 60 μg/m3 och för
partiklar (PM 10) sk
ka normvärddet 50 μg/m
m3 klaras. Kvävedioxid
K
dhalterna
ligger inom intervalllet 35-50 μgg/m3 i områådet närmasst Ekgårdsvvägen och
Dialoggaatan och ned
d mot 25-300 μg/m3 län
ngre bort fråån vägområdde. Halten av
a
partiklar (PM 10) lig
gger inom iintervallet 30-35
3
μg/m3
3 nära vägarr och 25-30
0
S
μg/m3 läängre bort frrån vägomrråde enligt SLB-analys
luftföroreningskarteering..
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Utbyggnnad av Förbiifart Stockhholm medför att tunnelm
mynningen med
med planom
avluftninngstorn, ham
mnar i nivå m
mrådet och kan
k kommaa att påverkaa
luftkvaliteten inom planområdeet. En luftuttredning harr därför gennomförts förr
att utredaa om miljök
kvalitetsnorm
rmerna för PM10
P
och NO2
N riskeraar att
överskriddas för detaaljplanen(Luuftutredning
g Ikea Kung
gens kurva 22016-11-16,
WSP). Utredningen
U
redovisar bberäkningarr för nuläge och för proognosår 2030.
Enligt deenna utredning så försäämras luftkv
valiteten ino
om planomrrådet jämförrt
med nulääge.

Inga öveerskridanden
n sker, inom
m planområdet för PM 10 år 20155. Inom
planomrrådet är 90-p
percentil föör dygnsmed
delvärdet so
om högst 355 μg/m3.
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Inga öveerskridande sker, inom pplanområd
det är 98-perrcentil för
dygnsmeedelvärdet av
a NO2 år 22015 som hö
ögst 36 μg/m
m3.

I planom
mrådets västtra del näraa tunnelmynningen överrskrids
miljökvaalitetsnormeen för 90-peercentil för dygnsmedel
d
lvärdet av P
PM10 år 203
30
(visas meed röd färg i planområådet).
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Inga öveerskridande sker, inom pplanområd
det är 98-perrcentil för
dygnsmeedelvärdet av
a NO2 år 22030 som hö
ögst 48 μg/m
m3.
Utredninngen visar att dygnsmeddelhalt av PM10
P
underr det 36:e väärsta dygnett
år 2030 överskrider
ö
miljökvalittetsnorm, näära korsning
gen som kny
nyter sammaan
Ekgårdsvvägen och Modulvägen
M
n, vilket anttas bero på kort
k avståndd till
tunnelmyynningen. Med
M föreslaggen bebygg
gelse finns det
d enligt dee genomförd
da
beräkninngarna liten risk för öveerskridande av miljökv
valitetsnorm
men i områdeen
där männniskor vistas. I denna ddel där ett öv
verskridand
de av PM 100 riskeras ärr
vegetatioon planerad. Inga ytor aanläggs härr som inbjud
der till visteelse. Enligt
det redovvisade resulltatet behövvs det inte attt vidtas någ
gra åtgärderr eller någon
n
ändring i detaljplaneen så länge inga entreéér är planeraade att förlägggas ut mott
E4/E20. Ventilation
n och luftinttag i planeraad bebyggellse rekomm
menderas att
placeras i de områdeena där lägsst halt av luftförorening
gar beräknaats för att
minska risken
r
för ex
xponering. P
Planbestäm
mmelser om detta har föörts in i
plankartaan.
Buller, vibrationer
v
Planområdet är bullerstört fram
mför allt från
n E4/E20. För
F handel fi
finns inga
riktvärdeen för trafik
kbuller. Enliigt Hudding
ge kommunss översiktligga
bullerkarrtläggning (Tyréns
(
20112), ligger trrafikbullern
nivåerna inoom
planområådet i interv
vallet 55-600 dBA samt 60-65 dBA
A närmast
Dialoggaatan(sammaanslagen väggtrafik från kommunal samt statligg väg).
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Sammannslagen vägttrafik. Ekvivvalent ljudn
nivå 2 m ö mark
m
(Tyrénns 2012)
En bullerrkartläggnin
ng har genoomförts i sam
mband med
d arbetet meed den
fördjupade översiktssplanen. Meed fullt utby
yggd Kungeens kurva saamt utbyggd
d
Förbifartt Stockholm
m prognosårr 2030, liggeer trafikbulllernivåerna över 65 DB
BA
närmast vägområdett och i övriggt mellan 60
0-65 dBA i närheten avv vägen.

ungens kurvva prognosåår 2030
Trafikbuuller – ekvivalent ljudniivå FÖP Ku
Farligt gods
g
IKEA planerar att bygga nytt vvaruhus i Ku
ungen Kurva samt byggga till
Kungenss kurva shop
ppingcenterr (KKSC). Väster
V
om de
d båda anlääggningarnaa
löper E4/E20, som är
ä en primärr transportleed för farlig
gt gods. I näärområdet
medelstation som handh
har både diesel och bennsin.
finns äveen en drivm
Byggplanerna är att riva IKEAss befintliga varuhus occh därefter uupprätta det
nya varuuhuset ca 30
0-40 m längrre från befin
ntlig sträckn
ning av E4//E20.
Kortaste avstånd meellan planerrad bebyggeelse och beffintlig farliggt godsled ärr
idag ca 110
1 meter. Enligt
E
länssttyrelserna i Skåne, Stockholms occh Västra
Götalandds län ska riiskhanteringgsprocessen
n beaktas i framtagande
f
et av
detaljplaaner inom 15
50 meter fråån farligt go
odsled. En riskutrednin
r
ng har därför
tagits fraam för projeektet. Samti digt ligger IKEA
I
och KKSC
K
inom
m den zon fö
ör
handel soom av länssstyrelsen rekkommendattion anses vara
v möjlig i närhet av
transporttled för farliigt gods.
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Avstånd 150 meter ifrån
if
nuvaraande E4/E2
20. I bilden ses
s ny placeering av
IKEA (ljuusblått omrråde) och Ku
Kungens kurvva köpcenteer (ljusgult oområde). Grå
G
ytor marrkerar befintliga byggnnader som planeras finn
nas kvar i nnuvarande
utformniing.
När Förbbifart Stockh
holm är utbbyggd komm
mer den stattliga vägen aatt gå närmrre
planområådet. Tunneelmynningenn för E4an kommer
k
attt ligga straxx nordväst om
planområådet (Se fig
gur nästa sidda) medan E20
E kommerr att passeraa söder om
tunneln. Transport av
a farligt goods på E4/E
E20 och fram
mtida Förbiffart
Stockhollm/E20: Båda vägarna är, eller kom
mmer att blli primär farrligt godsled
d.
Nuvarannde närmsta avstånd meellan E4/E20 och planfförslaget är ccirka 115
meter, see Figur ovan
n. I och medd byggandeet av Förbifaart Stockhollm/E20
kommer detta avstån
nd att minskka till cirkaa 80 meter. Av
A de två m
möjliga
riskkälloorna bedömss bara olyckka med farliigt gods på E4/E20
E
ochh på framtid
da
Förbifartt Stockholm
m/E20 att vaara relevantaa för analyssen, då avstååndet mellaan
planområådet och bensinstationeerna är så pass stort.
Placeringgen av huvu
udbyggnadeen för IKEA
A Kungens Kurva
K
föresslås att flyttaas
cirka 40 meter längrre bort från befintlig traansportled för
f farligt goods. Flytten
n
betyder att
a skyddsav
vståndet meellan byggnaaden och väägen ökar, vvilket i sin tur
har en risskreduceran
nde effekt. T
Till detta hö
ör att den no
orra delen av byggnadeen
planeras för att utforrmas till lasstcentral (låg personintensitet) vilkket i sig
ytterligarre kommer att minska rrisknivåern
na.
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Avstånd mellan plan
nområdet occh breddnin
ngen av väg
gsträckan i ssamband med
utbyggnaaden av Förrbifart Stockkholm och E20
E (lila lin
nje). I bildenn syns även
placeringgen av tunn
nelmynningeen (blå linjee).
För Kunggens Kurvaa Shopping C
Center (KK
KSC) kommer uppföranndet av
byggnadden att leda till
t att fler ppersoner visstas i områd
det kring trannsportleden
n
för farliggt gods. Den
n del av bygggnaden som
m ligger närrmast vägenn planeras att
a
utformass till lastomrråde för intaag och lagerföring av produkter.
p
Avståndeet i tidigare analyser i oområdet vissar på att acceptabla
individriisknivåer up
ppnås vid 755-80 meter. Detta betyd
der att
individriisknivåerna kommer vaara acceptab
bla även i deetta fall. Viddare är
avståndeet mellan vääg och KKS C betryggan
nde avseend
de mer frekkventa olyck
kor
för transpporter av faarligt gods. S
Således kom
mmer tillkom
msten av K
KKSC ge en
viss risköökning för samhällsrisk
s
k men även
n dessa bedö
öms ligga innom
acceptabbla nivåer (in
nte minst påå grund av tunnelmynn
t
ningens placcering i
förhållannde till planområdet).
Planeradd bebyggelsee i sambandd med planfförslaget IKEA och KK
KSC bedöms
leda till en
e förändrad risknivå m
med avseend
de på samhäällsrisk. Förrändringen av
samhällssrisknivåern
na bedöms ddock bli marrginell, främ
mst på grundd av det lån
nga
avståndeet som råderr mellan bygggnaderna och
o E4/E20 (och i fram
mtiden även
E4 Förbiifart Stockh
holm/E20). )). Avståndet mellan väg
g och planeerad
bebyggelse ligger deessutom på det avstånd
d, mer än 75
5 m, som Läänsstyrelsen
n
bedömerr som lämplligt för handdel. Utifrån genomförd
d kvalitativ
riskbedöömning, och
h givet att risskreduceran
nde åtgärderr introducerras, bedömeer
WSP att risknivåern
na för IKEA
A och KKSC
C ligger inom
m acceptablla nivåer.
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Riskreducerande åtgärder som bedöms tillhöra rimliga åtgärder att genomföra
inkluderar:


Disposition av användningsområden inom byggnaden för KKSC



Placering av friskluftsintag på oexponerad sida bort från
transportleden med farligt gods

Ny riskbestämmelse har förts in i plankartan efter samrådet för att svara till
ovanstående förslag till åtgärder.
Teknisk försörjning
Vattenförsörjning, spillvatten
Vattenledningar finns utbyggda i området och de befintliga byggnaderna är
anslutna.
Dagvatten
Vid planering av åtgärder för dagvattenhantering ska principerna i Huddinge
kommuns dagvattenstrategi följas. Dagvatten från parkeringsytor, dels i
parkeringshus och dels på mark, ska utjämnas/fördröjas och renas innan det
leds till den allmänna dagvattenanläggningen enligt kraven i Huddinge
kommuns dagvattenstrategi, samt skyddsföreskrifterna för Östra Mälarens
vattenskyddsområde. För ytor i parkeringshus som ligger under tak, ska
hanteringen av ev. spolvatten följa riktlinjerna i dagvattenstrategin.
En dagvattenutredning har gjorts för Kurvan 2 och 5 (WSP 2016-04-07
rev.2016-12-21). Kurvan 2 och 5 är idag anslutet till det allmänna
dagvattensystemet. I gällande detaljplaner finns planbestämmelser om att
dagvatten från parkeringsytor och parkeringsdäck ska avskiljas från
oljeföroreningar. Enligt dagvattenutredningen finns en oljeavskiljare på
fastigheten Kurvan 2. Den är placerad vid utloppet till befintligt dike och
dammsystem. Förutom denna oljeavskiljare så sker ingen rening eller
fördröjning från fastigheterna idag.
Detaljplanen medför en omfördelning av ytor. Delar av parkeringsytorna
flyttas in under varuhusen och kommer utgöra första våningen av
byggnaderna. Andelen takyta ökas. Borttagen växtlighet planeras att ersättas
med nya grönytor. Den förändrade markanvändningen innebär en
flödesökning med 7 % jämfört med nuläget. För att även kunna hantera de
förväntade flödesökningarna på grund av klimatförändringar har ett framtida
dimensionerande flöde beräknats med en klimatfaktor på 1,2 vilket ger en
flödesökning på 28 %. En magasinsvolym för att fördröja det ökade flödet har
beräknats, utifrån villkoret att dagvattenflödena från området inte ska öka
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efter exploatering jämfört med nuläget. Med full avtappning blir den
erforderliga effektiva magasinsvolymen 100 m3 och om avtappningen
reduceras till 2/3 blir erforderlig effektiv magasinsvolym 480 m3.
Föroreningsbelastningen per år har beräknats översiktligt utifrån
schablonhalter. Planförslaget medför att bly, koppar, krom och suspenderade
ämnen beräknas minska, medan övriga föroreningar beräknas öka mellan 4
och 22 %.
Förslag till dagvattenlösning för Kurvan 2 och 5
Utredningen redovisar förslag på dagvattenhantering för att inte flöden och
föroreningsbelastning ska öka. Dagvatten från takytor föreslås tas ned via
stuprör och därefter fördröjas genom planteringar där det är möjligt. Där
endast hårdgjorda ytor finns tillgängliga planeras fördröjning ske med
rörmagasin längs med huskropparna. De vägar och parkeringsytor, dels i
parkeringshus och dels på mark, som finns i planområdet ska genomgå
oljeavskiljning inklusive utjämning i växtbäddar eller grönytor innan det leds
till den allmänna dagvattenanläggningen.
I området mellan Tangentvägen och tillkommande byggnad finns ett mindre
grönområde där man kan ha en synlig, ytlig hantering av dagvatten genom att
skapa en grönyta som är skålad och som vid nederbörd fördröjer dagvatten.
Grönytan utformas med växtlighet som tål kortvarig översvämning och en
underbyggnad som möjliggör infiltration. Gröna väggar är en lösning som
diskuteras. Dessa har flera fördelar bland annat den att dagvatten från till
exempel tak kan ledas till dem och användas för bevattning.
Dagvatten från gatorna inom planområdet leds mot så kallade
raingardens(växtbäddar) längs med gatorna. Dessa raingardens utformas med
jord och växtlighet som tål förutsättningarna. Genom att leda gatuvattnet mot
växtligheten skapas möjlighet för både fördröjning och rening genom
fastläggning. Raingardens föreslås användas, främst längs med Modulvägen.
Ytor vid befintligt parkeringshus vid Ekgårdsvägen/Modulvägen föreslås
användas för dagvattenhantering och grönska. Den ytan görs
”översvämningstålig”, det vill säga utformas som en grön yta dit dagvatten
kan ledas från parkeringshuset och vid kraftiga regn blir vattnet stående under
en tid innan det rinner undan. Dessa ytor markeras med planbestämmelser n
2- Vegetationsyta. Ytan ska delvis kunna användas för hantering av
dagvatten.
De gröna ytorna skålas så att de kan magasinera vatten utan att skada
byggnader. Utloppet från en skålad yta är upphöjt, så att vattenytan stiger
innan dagvattnet flödar bort. Ytterligare magasinsvolym kan skapas genom
att underbygga ytorna som krossmagasin, växtbäddar, jordar med hög
porositet eller motsvarande. I randzoner mot parkmark föreslås att skapa
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längsgåeende smala stråk
s
dit daggvatten kan
n rinna och infiltrera
i
ner
er i marken
och kom
mma grönskaan tillgodo.
De föreslagna fördrö
öjningsvolyymerna uppgår till 270 m3 i rörmaggasin och 34
45
m3 i rainggardens, villket medförr en minskniing från 345
52 l/s till caa 1600 l/s av
v
det dimeensionerade flödet ut fråån området.

Principer för
f avrinning inom planom
mrådet. Tänkta
a avrinningsrikktningar illusttreras med röd
da
pilar. Takaavvattningen anpassas
a
efterr fördröjningssåtgärdernas slutliga
s
placerring.

Schablonnberäkningaar av reningg i raingardeens för det dagvatten
d
soom kommerr
från vägaar, parkerin
ngar och övrriga ytor (ej tak) redoviisar att förorreningarna
minskar för alla ämn
nen utom föör kväve. Fö
ör kväve ök
kar halten nåågot jämfört
m jämförtt med 1,51 mg/l,
m
mängd
den ökar fråån 145,2
med nulääget, 1,52 mg/l
kg/år tilll 146,3 kg/år.
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SP 2016-04-077 rev.2016-12
2-21
Dagvattennutredning WS

Föreslaggna lösningaar kommer aatt kräva ko
ontinuerlig skötsel
s
för aatt kunna
upprätthåålla sin renaande förmågga och skötselplaner sk
ka därför uppprättas i
sambandd med projek
ktering ochh byggnation
n. Dessa skaa redovisas för
kommunnen, mark- och
o exploateeringssektio
onen i samb
band med teekniskt
samråd inför bygglo
ov. Dagvatteenanläggnin
ngar ska ock
kså anmälass till
miljötillssynsavdelniingen.
Åtgärderr för dagvattenhanterinng i u-områd
den är på gru
und av undeerliggande
ledningaar komplicerrade att gennomföra. Åtgärder i u-o
områden skaa därför
undvikass. Mindre åttgärder kan vara accepttabla ur ledn
ningssynpuunkt om
tillräcklig täckning finns,
f
såsom
m växtbäddaar, dock ing
ga träd.
Anläggnningar för att hantera daagvatten und
dviks att plaaceras i närhheten av
korsninggen mellan Tangentväg
T
gen och Dialloggatan dåå dessa ytor ska inrymm
ma
många leedningar och andra funnktioner så det
d kan bli svårt
s
att få pplats med
dagvattenhantering. En dialog bbör föras med
m Stockholm Vatten ooch andra
dna anläggnningstypernaa
ledningsägare underr projekterinngsfasen förr att samord
mrådet.
inom om
Eventuellla markföro
oreningar skka vara åtgäärdade, för att
a inte riskeera att
markförooreningar sp
prids via daagvatten vid
dare till recip
pienterna. O
Om det finns
risk för kvarstående
k
e markföroreeningar skaa dagvatten inte
i infiltrerras då det
riskerar att
a sprida markföroreni
m
ingar. Dagv
vattenlösningar behöverr då göras
täta. De föreslagna åtgärderna
å
kkommer att följas upp via
v exploateeringsavtal..
Tangentvvägen
Utbyggnnaden av Tangentvägenn påverkar det
d befintliga dagvattennstråket med
d
diken och dammar. Planområdeet påverkar ytorna från
n väster om bbefintliga
f
till utlooppet till sk
kibord och dagvattenled
d
dningar, som
m
Tangentvvägen och fram
avleder dagvatten
d
viidare till Våårbytunneln
n och vidaree till Vårbyfj
fjärden.
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a vattenstråkeet, som påverkkas av Tangen
ntvägens utbygggnad
Den del avv det befintliga

Dammenn som är bellägen i norrra vattenstrååket(väster om
o befintligga
Tangentvvägen och mitt
m emot V
Vinkeln 9), kommer
k
intee kunna bevvaras då de
slänter soom krävs fö
ör Tangentvvägens nya dragning
d
tarr denna yta i anspråk.
Det dike som går fråån dammenn vidare tillu
utloppet kom
mmer tas boort och vattn
net
i detta stråk kommer att ledas vvia de nya dammsystem
d
men. Det söddra
vattenstrråket som leeds till befinntlig damm vid utloppeet, kommer aatt behöva
kulverterras, eftersom
m det inte fi
finns platsfö
ör diken på grund
g
av määngden
funktioner i den nyaa gatusektioonen.
gar1 har genoomförts för att titta på lämplig plaacering av nya
Dagvatteenutredning
dammar.. Den befinttliga, södra dammen, dammen
d
harr ett tillflödee i väst från
Dialoggaatan och ett från öst viaa det södra diket.
d
Inlopp på två mootsatta platser
skapar tuurbulens i dammar och medför säm
mre rening.
De förslaag som redo
ovisas i utreedningarna är
ä flytt av denna
d
damm
m(benämnd
södra dam
mmen) till fastigheten
f
Vinkeln 4. En ny damm
m föreslås aanläggas
öster om
m Dialoggataan för fördrööjning av daagvattnet frrån västra deelen
(markeraad med N i bilden
b
nedaan).
För att också hanterra behovet aav fördröjnin
ng av dagvaatten med taanke på
kommannde exploateeringar, sam
mt med tanke på översv
vämningsriskker i och med
m
kommannde klimatfö
örändringar så togs en sedan
s
tidigaare föreslageen damm
öster om
m Smistavägen (kommuunens mark)) med i berääkningarna ((markerad
1

Dagvattennhantering Kun
ngens kurva - Taangentvägen/D
Dialoggatan Tyreens 2012-02-233
Dammar, Kungens
K
kurva – Hydrauliska bberäkningar – Tyrens
T
2014-01
1-22
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med Ö i bilden nedaan). Ytan påå de föreslag
gna dammaarna har avggränsats av
den yta som
s
i nulägeet är möjligg.
De befinntliga damm
marna som taas bort inom
m planområd
det, har en yyta på ca
1500 m22. Föreslagn
na ersättninggsdammar har
h en yta påå ca 4000 m
m2 inom
planområådet. Dessu
utom tillkom
mmer övre östra
ö
dammeen med en yyta på 2400
m2 En uttökning av dammyta p å Vinkeln 7 på ca 3720
0 m2 tillkom
mmer ocksåå.
Denna fiinns inte meedräknad i bbefintlig dam
mmutrednin
ng.

Utredninngarna visar att alla tre ddammarna beehövs för attt minska riskken för
framtida översvämniingar. En sluutsats var occkså att minsst 30 % lokaalt
omhändeertagande av
v dagvatten bbehövs på ny
ya exploaterrade ytor utööver de
föreslagnna dammarna.
Det kan vara
v svårt attt genom dettaljplan och avtal säkersställa att
dagvattennåtgärder veerkligen gennomförs och upprätthållss inom varjee fastighet.
Därför faanns också önskemål
ö
fråån SVAB attt beräkna beehovet av dim
mensionerin
ng
av damm
mar och ledniingar, för attt klara nya exploatering
e
gar utan lokaalt
omhändeertagande av
v dagvatten ppå de nytillk
kommande fastigheterna
f
a. En ny
utredningg2 genomförrdes där ocksså en översiktlig föroren
ningsbelastnning och
bedömninng av de förreslagna dam
mmarnas ren
ningseffekt in
ngick. I berääkningarna
har man dimensioner
d
rat upp det llokala nätet i vissa delarr, även de två
vå
utloppsleedningarna har
h dimensioonerats upp.
Utredninngarna redov
visar översväämningsrisk
ker för ett ”nu
uläge” dvs. uutbyggd
Tangentvväg med utbyggda föresslagna damm
mar, men övrrig exploaterring som idaag,
samt medd full exploaatering enliggt fördjupad översiktsplaan Kungens kurva. Någrra
av slutsattserna som dras
d i utrednningarna är, att utan åtgäärder i form av nya
dammar kommer
k
öveersvämningaar att uppståå kring lågstrråket längs m
med befintliiga
diken bådde i nuläget och i framtiiden. De föreslagna dam
mmarna kan inte hanteraa
2

Nya damm
mar, Kungens kurva
k
– Hydrauuliska beräkning
gar och uppskatttning av reninggseffekter –
Tyrens 20114-06-17
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alla nederbördssituationer, risk för översvämning kvarstår vid klimatanpassat 10års regn samt regn med längre åtkomsttider (100 års regn).
Översvämningsrisker
– Översvämningsrisk uppstår vid södra dammen (S) på fastigheten öster om
dammen (Vinkeln 9) vid ett klimatanpassat 10-års regn. Redan i nuläget (med
befintlig damm, utan utbyggd Tangentväg) finns översvämningsrisk på denna
fastighet vid ett 10-års regn.
– Översvämningsrisk uppstår vid norra dammen (N) vid ett klimatanpassat 10årsregn, samt 100-års regn, både med befintlig exploateringsgrad (med utbyggd
Tangentväg) samt med exploatering enligt FÖP Kungens kurva. Norr om
dammen översvämmas i nuläget obebyggda ytor. Då marken bebyggs bör
höjdsättning ses över.
– Översvämningsrisk uppstår vid Östra dammen(Ö) redan vid 10-års regn. Då
berörs endast grönyta. Vid ett klimatanpassat 10-års regn berörs grönyta samt
närmaste väg.
För att minimera översvämningsrisker behöver också åtgärder för lokalt
omhändertagande av dagvatten genomföras på alla nya exploateringar. Även
markhöjder kring dammarna behöver justeras.
Reningseffekt
Fördröjning i dammar innan avledning medför också en reningseffekt av
dagvattnet. En översiktlig beräkning av föreslagna dammars reningseffekt har
gjorts. En tumregel för optimal storlek på dagvattendammar avseende
reningseffekt är ca 200 m2 dammyta (permanent vattenyta) per ha hårdgjord yta
som belastar dammen. Som exempel skulle den norra dammen behöva vara 9000
m2 för optimal rening. Den yta som är tillgänglig är ca 1400 m2. Den södra
dammen (S) skulle behöva vara 10 000 m2, men den tillgängliga ytan är 2600
m2 och den östra dammen (Ö) skulle behöva vara 5000 m2 men ytan som är
tillgänglig är 2400 m2. Detta gäller vid ett nuläge.
Med full utbyggnad enligt samrådsförslaget för FÖP Kungens kurva skulle den
norra och södra dammen behöva vara 11000 m2 vardera.
Med de föreslagna dammarna blir ändå reningen bättre än i nuläget med de
befintliga dammarna enligt utredningen. Detta gäller både med exploatering som
i dag och med exploatering enligt FÖP Kungens kurva. Beräkningarna av de
uppskattade reningseffekterna visar på en generell minskning av utsläppen via
dagvatten från hela avrinningsområdet i kungens kurva med ca 40 % (nuläge) om
nya dammar ersätter befintliga. Med full exploatering enligt FÖP Kungens kurva
beräknas reduktionen bli ca 4-15 % större än i nuläget med befintliga dammar.
Med utökad dammyta, samt förbättrad funktion i de nya dammarna är
antagandet att detta ger bättre reningseffekter jämfört med nuläge.
I dammutredningen har inte befintliga diken medräknats. Utredningen säger
att ”Då diken tas bort i västra delen(Tangentvägen), kommer avskiljningen av
föroreningar minska något, effekten av detta har ej uppskattats”.
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Vägdagvvatten komm
mer att fördrröjas i skeleettjordar inn
nan avledninng till
dammarnna. Detta fin
nns inte berräknat i dam
mmutredning
gen men ant
ntas minska
föroreninngsbelastnin
ngen. En stöörre dammy
yta på Vinkeeln 7 tillkom
mmer som
också biddrar till bätttre rening. D
Denna finnss inte heller med i
dammutrredningen.
Det kom
mmer också ställas kravv på fördröjande och reenande åtgärrder i alla nya
n
detaljplaaner, med målsättning
m
aatt inte öka flöden och föroreningssbelastning
jämfört med
m nuläge och att ingeen försämriing av miljö
ökvalitetsnoormer får skee,
vilket intte är medräk
knat i damm
mutredningeen.
Inom ram
men för arbetet med denn fördjupade översiktsplaanen för Kun
ungens kurvaa
kommer också fortsaatt utredningg ske, av eveentuellt ytterrligare ytor fför
fördröjning i den vässtra delen avv Kungens kurva,
k
för att minska belaastningen påå
den föresslagna norra dammen.
I nuläget saknas kataastrofskydd fför Kungenss kurvaområådet. Detta skka tas med
vid utform
mningen av de nya dam
mmarna. Kataastrofskydd finns inte iddag.
Tangentvvägens dagvvatten
Dagvatteen från vägom
mrådet kom
mmer vid norrmala regn att
a fördröjas genom att allt
a
vatten ledds från körbanan via förrdelningsled
dningarna ut i skelettjorddar (där träd
den
står). Vidd kraftigare regn
r
finns innte kapacitett att infiltrerra tillräckligt
gt mycket
vatten fråån körbanan
n vilket gör aatt fördelningsledningarn
na (i trädgrooparna) går
fulla. Då fångar istället dagvattennbrunnarna som är anslu
utna till tät
dagvattennledning (ko
ommunens) upp översko
ottsvattnet. Dessa
D
brunnnar placeras
direkt nedströms en fördelningsb
f
brunn efterso
om de inte behöver
b
ta va
vatten vid sm
må
regn. De kommunalaa dagvattenleedningarna går
g sedan tilll SVAB:s ddammar (tre
st) som har
h reningsfu
unktion innaan dagvattneet går vidare till Vårbyleedningen.

Principuutformning för
f trädgroppar på Tang
gentvägen
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Elförsörjning
Elledningar finns utbyggda i Smistavägen och Dialoggatan och de befintliga
byggnaderna är redan anslutna.
Energiförsörjning
De befintliga byggnaderna är anslutna till fjärrvärme som finns väl utbyggt i
området. Även fjärrkyla finns utbyggt i Kungens kurva och det är möjligt för
anläggningen att ansluta sig till det.
Ikeacenters har ett systematiskt miljöarbete där de utreder vilket som är den
mest ändamålsenliga energiförsörjningen. Shoppingcentret första del LEEDcertifierades och uppnådde nivå GOLD. Ambitionsnivån för utbyggnaden av
shoppingcentret är liknande och både shoppingcentret och Ikeavaruhuset har
för avsikt att certifiera via miljöcertifieringssystemet BREEAM.
Avfallshantering
Avfallshantering ska ske enligt avfallsplanen och anpassas till långtgående
källsortering och återvinning. Avfallshanteringen sker idag enligt SRVs krav på
källsortering. All avfallshantering ska hanteras på kvartersmark.

Genomförande
Organisatoriska frågor
Planförfarande
Planarbetet sker med normalt planförfarande enligt SFS 2010:900 plan- och
bygglagen (i dess lydelse innan januari 2015).
ÖP

PLANSAMRÅD

GRANSKNING

ANTAGANDE PRÖVNING

Tidplan
 Info om plansamråd i SBU
 Plansamråd
Info om granskning i SBU
 Granskning
Godkännande av detaljplan och
exploateringsavtal i SBU
 Godkännande av detaljplan och
exploateringsavtal i KS
Godkännande
av detaljplan och

exploateringsavtal i KF

LAGA
KRAFT

1 juni 2016
juni - aug 2016
dec 2016
Jan-feb 2017
maj 2017
maj 2017
juni 2017
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 Laga kraft*, tidigast
 Genomförande

juli 2017
juli 2017 –

(*Om detaljplanen inte överklagas vinner den laga kraft ca fyra veckor efter
antagandebeslutet.)
Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är fem år och börjar den dag då beslutet att
anta detaljplanen har vunnit laga kraft. Genomförandetidens längd motiveras
av att detaljplanen ligger i ett område som genomgår snabba förändringar där
en lång genomförandetid kan bli hindrande.
När detaljplanens genomförandetid börjar kan bygglov enligt detaljplanen
lämnas.
Efter genomförandetidens utgång får planen ändras eller upphävas utan att
rättigheter som uppkommit genom planen beaktas (PBL 5:11), men planen
fortsätter att gälla om inte kommunen ändrar eller upphäver planen.
Ansvarsfördelning, huvudmannaskap
Ansvaret för anläggande och drift inom kvartersmark ligger på fastighetsägaren.
Huddinge kommun ska vara huvudman för allmänna platser (gatumark och
naturmark). Kommunen ansvarar för att gatorna och andra allmänna
anläggningar byggs ut till kommunal standard. Kommunen ansvarar för drift
och underhåll.
Stockholm Vatten AB är huvudman för vatten- och avloppsledningar,
dagvattenledningar och anläggningar så som dagvattendammar och diken på
allmän platsmark. Stockholm Vatten AB ansvarar därmed för att ovanstående
anläggningar byggs ut och de ansvarar också för drift och underhåll.
Stockholm Vatten AB ansvarar även för VA-ledningar och dagvattenledningar/anläggningar på kvartersmark/u-områden.
Södertörns Fjärrvärme AB ansvarar för fjärrvärme.
Vattenfall Eldistribution AB ansvarar för elledningar på allmän platsmark och
på kvartersmark fram till proppskåp i byggnad.
Teliasonera AB ansvarar för teleledningar på allmän platsmark och på
kvartersmark fram till första telefonjacket.
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Avtal
Ramavtaal har träffatts mellan koommunen, Ikea
I
Fastigh
heter AB occh Ikano
Retail Ceentres Stock
kholm AB ssom regleraar övergripan
nde frågor oom ansvars-och kostnnadsfördeln
ning samt övvriga genom
mförandefråågor.
I sambannd med plan
nläggningenn kommer ex
xploateringsavtal träffaas mellan
kommunnen, Ikea Faastigheter A
AB och Ikea Centers Sto
ockholm AB
B för att
reglera frågor
fr
om an
nsvars- och kostnadsfördelning sam
mt övriga
genomföörandefrågor. Sådant avvtal avses up
pprättas und
der planarbeetes gång och
behandlaas av samhäällsbyggnaddsutskottet, kommunsty
k
yrelsen och
kommunnfullmäktigee innan antaagande av planförslage
p
t.
Fastigh
hetsrättslig
ga frågor
Lantmäteerimyndigheten i Hudddinge komm
mun genomfö
ör efter ansöökan
fastighettsrättsliga åtgärder
å
gennom lantmä
äteriförrättn
ning. Detta kkan ske efteer
att detaljjplanen harr vunnit lagaa kraft.
Fastigheetsreglering
g
Fastigheterna Kurvaan 2 och 5 kkommer gen
nom fastigh
hetsregleringg att tillföraas
mindre markområde
m
en. De liggeer i direkt an
nslutning tilll fastigheteerna och
bildar påå så sätt en mer
m lämpligg fastighet och
o användn
ning.
Område 1 är på ca 10
1 kvm, om
mråde 2 är påå ca 40 kvm
m, område 3 är på ca 32
20
kvm.

Figur 1 Kaartor som visarr marktillskottt till fastigheterrna Kurvan 2 och 5

Fastigheetsbildning
I detaljpllanen är gattu-, torg-, paark- och natturmark utlaagd som alllmän
platsmarrk (allmänt tillgänglig
t
m
mark) med kommunalt
k
huvudmannnaskap.
Enligt pllan- och byg
gglagen harr kommunen
n som huvudman skylddighet och
rättighet att förvärvaa all allmänn platsmark. Huddinge kommuns fförvärv av
p
ko
ommer att sske genom fastighetsreg
f
gleringar näär
allmän platsmark
detaljplaanen har vun
nnit laga kraaft.
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De fastigheter som berörs av förvärv av allmän platsmark inom planområdet
finns redovisade i Tabell 1 och fastighetskonsekvenskartan nedan. Färgerna i
kartan motsvarar den fastighet som berörs.
I samband med antagande av detaljplanen ska avtal tecknas mellan Huddinge
kommunen och berörda fastighetsägare gällande marköverlåtelser. Ett
allternativ är att fastighetsbildning genomförs utan avtal som underlag.
När detaljplanen har vunnit laga kraft kan fastighetsrättsliga åtgärder
genomföras.
Fastighetskonsekvenser

Fastighetsbeteckning

Erhåller mark Avstår mark
(ca m²)
(ca m²)

Kurvan 2

8 825

Diametern 2

1 623

Vinkeln 4

11 184

Vinkeln 9

3 667

Kurvan 5

25

Kurvan S:1

95

Vinkeln 7
Kungens kurva 1:1

7
25 426

Fastighetskonsekvenser
Arealerna är avrundade till närmaste hundratal där så är möjligt.
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Fastigheetskonsekven
nskarta
Ledninggsrätt och servitut
s
Områdenn för allmän
nna va-ledniingar och dagvattenhan
ntering, så kkallade uområdenn finns inom
m planområddet. Befintliiga ledningaar är regleraade med
ledningsrätt. Komm
mande ledninngar och dagvattenhanttering kan ssäkerställas
genom leedningsrätt eller servituutsavtal.
Detaljplaaneområdet berörs av ssju ledningssrätter med beteckninga
b
ar 0126K10768.1,, 0126K-122
221.2, 01266K-12702.3, 0126K-12
2702.4, 01266K-12721.3
3,
0126K-112721.4 och
h 0126K-127721.5. Befin
ntliga ledningsrätter koommer inte
strida moot föreslageen detaljplann. Däremot kan vissa leedningar beh
ehöva flyttass
på grundd av tekniska omständiggheter. Är så
s fallet behöver avtal ttecknas
mellan reespektive leedningsägarre och Hudd
dinge komm
mun.
Avtal meellan Ikea och Stockhoolm vatten angående
a
ko
ostnadsansvaar och
genomföörande för omläggning
o
av befintlig
g dagvattenlledning öveer Ikeas
fastighett till Dialogg
gatan har teecknats.
Servitutssavtal mellaan Ikea och Trafikförvaaltningen so
om säkerställler
Trafikförrvaltningens rätt att körra linjetrafik på Modullvägen ska ttecknas.
Detaljplaaneområdet berörs av ssex servitut med beteck
kningar 012 6K-12702.1
1,
0126K-112721.1, 012
26K-12721 .2, 0126K-1
12596.1, 0126K-125966.3 och
0126K-113062.1. No
ormalt sett kkan servitut inte vara up
pplåtet i allm
män
platsmarrk. Om så ärr fallet behööver servitutten upphävaas/flyttas. N
Nytt servitutt
för x-om
mrådet i detaaljplanen koommer behö
öva upprättaas.
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Ekonomiska frågor
Kommunalekonomiska konsekvenser
Upprättandet av detaljplanen för Kurvan 2 och 5 samt Tangentvägen innebär
kostnader för utbyggnaden av allmän platsmark, det vill säga utbyggnad av
Tangentvägen. Kostnadsfördelningen för utbyggnaden av allmänna platser
inom hela Kungens kurva kommer att regleras med avtal med fastighetsägare
i området.
Huddinge kommun kommer initialt att belastas av större delen av
investeringskostnaden då kostnadsfördelningen för utbyggnaden av allmänna
platser inom hela Kungens kurva kommer att regleras i avtal med
fastighetsägare i området när fastigheter får utökad byggrätt.
Driftskostnaden kommer att belasta Huddinge kommun.
Kostnaden för utbyggnad av två dammar och flytt av vattenledning ska
regleras i genomförandeavtal som ska tecknas mellan Huddinge kommun och
Stockholm Vatten AB i samband med antagande av detaljplan.
Genomförandet av detaljplanen innebär också att ett högerkörfält i Smistacirkulationen måste byggas ut. Ikea står för de faktiska kostnaderna för det.
Eventuellt kan mindre kostnader uppstå för befintliga anläggningar till vilka
exploateringen ansluter. Det är vid infart till parkeringsanläggning från
Ekgårdsvägen och infart till lastintag från Ekgårdsvägen, samt för gång- och
cykelvägar vid dessa ställen. Ikea ska stå för de faktiska kostnaderna för dem.
Kostnader för fastighetsägarna
Kostnader för att genomföra detaljplanen
Det ekonomiska ansvaret för projektering, utbyggnad och anläggande inom
kvartersmark ligger på byggherrarna Ikea Fastigheter AB och Ikea Centers
Stockholm AB. I detta ingår även taxa för bygglov, bygganmälan samt
lantmäteriförrättningar. Byggherren bekostar flyttning eller eventuellt annan
åtgärd för befintliga allmänna ledningar/diken inom kvartersmark som krävs
för genomförande av detaljplanen och byggnationen.
Bygglovavgift
När detaljplanen har vunnit laga kraft och genomförandetiden börjat har
fastighetsägarna rätt att få bygglov enligt planen. Bygglovavgiften debiteras
enligt kommunens gällande bygglovtaxa.
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Planavgift
Kostnaden för planarbetet regleras med hjälp av plankostnadsavtal. Ingen
planavgift tas ut i samband med bygglovsskedet.
Lantmäterikostnader
Exploatören bekostar lantmäterikostnader inom kvartersmark och för mark
som fastighetsregleras till exploatörens fastigheter.
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp, fjärrvärme, el och tele
Anläggningsavgifter tas ut enligt taxa för respektive verksamhet.
Kostnader för miljöskyddsåtgärder
Exploatören står för eventuella marksaneringsåtgärder inom kvartersmark och
kostnaderna för dem.
Eventuella åtgärder för bullerskydd för blivande bebyggelse åligger
fastighetsägaren.
Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Under planarbetet har följande utredningar upprättats:
Utredning

Konsult

datum

riskutredning

WSP

2016-10-24

parkeringsutredning

Ågren

2016-07-06

trafiksimulering

2015

Geoteknisk utredning

Tyréns

20152014

Luftkvalitetutredning

WSP

2016-11-16

Dagvattenutredning

WSP

2016-10-24

Markföroreningar
Påträffade markföroreningar ska anmälas till tillsynsmyndigheten, det finns
även en skyldighet att anmäla efterbehandlingsåtgärder, eftersom att det är
förbjudet enligt 28 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd att påbörja en efterbehandlingsåtgärd utan att anmäla det till
tillsynsmyndigheten. Egenkontrollprogram för uppföljning av
efterbehandlingsåtgärder ska upprättas och redovisas.
Dagvatten
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Det ska finnas tydliga rutiner för skötsel och ansvar för
dagvattenanläggningen. Dessa ska följas upp i avtalet och redovisas i
samband med bygglov. Dagvattenanläggning ska anmälas till
miljötillsynsavdelningen via e-tjänsten på Huddinge kommuns hemsida.
Grönstruktur
IKEA har tagit fram en handlingsplan för ekar och trädbestånd (IKEA 201703-06). Den avser dels hur de ekar som måste avverkas ska hanteras och dels
en trädskyddsplan som redovisar konkreta åtgärder vid planering och
byggnation i trädens närområde. I avtalet skrivs in att handlingsplan för
nedtagna ekar ska tas fram av exploatören, som bland annat redovisar vart de
ska placeras. Detta ska ske i dialog med Kommunens naturvårdsavdelning på
Natur- och byggnadsförvaltningen. Den ska innehålla skyddsavstånd som
krävs för att ekarna och övriga träd ska fortsätta leva efter exploateringen och
efter slutbesiktning. Dessa handlingar ska redovisas för Kommunens markoch exploateringssektion i samband med tekniskt samråd för bygglov.
Länshållningsvatten
Länshållningsvatten får under byggskedet inte släppas ut utan föregående
rening. Hantering av detta ska redovisas i genomförandeskedet.
Administrativa frågor
Ansvaret för arbetet med denna detaljplan ligger på
samhällsbyggnadsavdelningens plansektion i samarbete med medverkande
från kommunens förvaltningar.
Ansvarig utförare för detaljplanen är planarkitekt Henrik Nordström,
plansektionen. Övriga deltagare i projektgruppen är Niklas Andersson
(projektledare) och Daniel Bernebrandt från mark- och
exploateringssektionen; Alexandra Mattsson och Marika Norrberg från gatuoch trafiksektionen; Britt-Inger Sjökvist, miljöplanering; Agnetha Sjödin,
bygglovsavdelningen; Nils Hellbom lantmäteriavdelningen; Christina
Strömstedt Andersson, Stockholm Vatten AB.

Henrik Nordström
Planarkitekt
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