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Planbesked för Duvan 14 i Tumba (sbf/2020:242) 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked för Duvan 14 i Tumba.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och förvaltningen samt 
utarbeta ett förslag till detaljplan för Duvan 14. 
 
Sammanfattning 
Duvan 14 ligger längs Dalvägen, ca 500 meter söder om Tumba centrum, 
och angöras från Grödingevägen. På fastigheten finns två byggnader. 
Fastigheten har en markareal om ca 2200 kvm och pekas i ÖP som 
utvecklingsområde för bostäder och handel. 
 
På Dalvägen trafikeras idag farligt gods och en bensinmack finns på andra 
sidan vägen. Ett riskavstånd om 20 meter mellan vägkant och bebyggelsens 
fasad har lämnats bebyggelsefritt i nuvarande förslag. Riskavstånd behöver 
dock utredas vidare i kommande skede. Länsstyrelsen rekommenderar ett 
skyddsavstånd om 25 meter längs vägarna där farlig gods transporteras, i 
enskilda fall kan avståndet minskas om det bedöms som lämpligt. 
 
Ärendet 
Detaljplanen syftar till att omvandla Duvan 14 från småindustri till en 
blandning av cirka 40 bostäder om två till fem våningar samt lokaler i 
markplan mot Dalvägen.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-03, utgör 
underlag för beslutet.  
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Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden ger positivt planbesked för Duvan 14 i Tumba.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
upprätta plankostnadsavtal mellan fastighetsägaren och förvaltningen samt ut-
arbeta ett förslag till detaljplan för Duvan 14. 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen syftar till att omvandla Duvan 14 från småindustri till en 
blandning av cirka 40 bostäder om två till fem våningar samt lokaler i 
markplan mot Dalvägen.  
 
Duvan 14 ligger längs Dalvägen, ca 500 meter söder om Tumba centrum, och 
angöras från Grödingevägen. På fastigheten finns två byggnader. Fastigheten 
har en markareal om ca 2200 kvm och pekas i ÖP som utvecklingsområde för 
bostäder och handel. 
 

Infart från Grödingevägen samt gång- och cykelbron markeras i rött. 
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På Dalvägen trafikeras idag farligt gods och en bensinmack finns på andra 
sidan vägen. Ett riskavstånd om 20 meter mellan vägkant och bebyggelsens 
fasad har lämnats bebyggelsefritt i nuvarande förslag. Riskavstånd behöver 
dock utredas vidare i kommande skede. Länsstyrelsen rekommenderar ett 
skyddsavstånd om 25 meter längs vägarna där farlig gods transporteras, i 
enskilda fall kan avståndet minskas om det bedöms som lämpligt. 

Orienteringskarta över området i väster och förslag med riskavstånd i höger. 

 
Planförutsättningar 
Området är planlagt. Gällande detaljplan för området är detaljplan Dalvägen 
III (16-22) från 1979-12-11. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. 
Detaljplanen är avsedd för små industri (Jm), gatutrafik och allmän gångtrafik. 
Del av marken är prickad. 
 
Med den nya förslag ska ”prickmarken” (mark som inte får bebyggas) tas bort 
för att möjliggöra ny bebyggelse och tillhörande anordningar. Rörelse för 
oskyddade trafikanter via gång- och cykelbron från/till Dalvägen och genom 
detaljplaneområdet säkras fortsättningsvis. 
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Gällande detaljplan. 

Utredningar 
Inom ramen för detaljplanearbetet bör följande utredningar göras: 
• Riskutredning 
• Bullerutredning 
• Trafikutredning, inklusive rörelse för oskyddade trafikanter vid korsningar 

på Dalvägen och parkering 
• Geoteknisk utredning inklusive skredrisk 
• Dagvattenutredning inklusive analyser på grundvatten och 

vattenskyddsområden 
• Skyfallskartering och PM 
• Luftkvalitet PM 
• MIFO fas 1 - översiktlig markundersökning 
• VA PM 
• Avfall PM 
• Gestaltningsprogram 
• MKB 
 
 
Konsekvenser 
Miljökonsekvenser 
Flera miljöaspekter kommer att behöva utredas under planarbetet för att möj-
liggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. Vägtrafikbuller, skredrisk, dagvat-
ten- och skyfallshantering, risker på grund av transportled för farligt gods, 
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luftkvalitet och eventuella markföroreningar är frågor som behöver studeras 
närmare. 
 
 
Preliminär tidplan 
Planuppdrag   Q1 2023 
Antagande   Q3 2025 
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Carina Molin    Charlotte Rickardsson  
Samhällsbyggnadschef   Planchef 
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