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SAMMANFATTNING

Bostäder
Planprogrammet föreslår nya bostadsområden och
omvandling av områden med fritidshus. Programmet
visar också ett antal utredningsområden som kommer
att utredas vidare för att eventuellt kunna bebyggas med
bostäder, offentlig service eller föreningslokaler. Större
nytt bostadsområde är Brunn 1:286. Totalt föreslås
drygt 550 nya bostäder i planprogrammet.
Förändringsområden som föreslås planläggas för vatten
och avlopp och större byggrätter (PFO-områden) är
Fågelvik–Nykvarn, Näsudden–Ingarö varv, Återvall,
Hedvigsberg och Fagerholm där planarbete och VAutbyggnad kommer att pågå ungefär fram till år 2025.
Lillängsdal-Forsvik föreslås planläggas med början
efter år 2025.
Infrastruktur och kommunikationer
Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i
kommunens förändringsområden.
Ett antal förbättringar av trafiksäkerhet och grundvattenskydd förslås längs väg 646, Eknäsvägen genom Brunn
och Återvall. Nya GCM-vägar föreslås längs Mörtviksvägen, Fågelviksvägen, Näsuddsvägen och Björkviksvägen. Nya infartsparkeringar föreslås vid Kulla Karby,
Ingarö Kyrka och Mörtviksvägen - Enkärrsvägen.
Natur
Naturmiljö och rekreationsvärden påverkas av föreslagen bostadsbebyggelse i Brunn. Oexploaterad mark
tas i anspråk för utvecklingen av bostäder och service.
Förslaget innebär också ett intrång i den regionala grönkilens norra del. Spår och leder som föreslås utvecklas
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är gångväg i skogen mellan Brunn och Enkärret samt en
ändrad dragning av elljusspåret söder om Vargbacken.
Begränsad utveckling
I kommunens översiktsplan beskrivs Brunn som ett
centrumområde. Kommunikationerna och framkomligheten till och från området bedöms som god. Det finns
dock svårigheter i att skapa en centrumlik-karaktär med
fler bostäder och tätare bebyggelse i centrala Brunn
och längs väg 646. Området berörs till stora delar av en
grundvattentäkt och en regional grönkil som begränsar
var det går att bebygga.
Genomförande
Utbyggnad inom programområdet förväntas ske etappvis. Kommunens utgifter för att genomföra investeringar i ny allmän platsmark, så som gator och grönområden med mera, finansieras delvis genom intäkter från
kommande exploateringar genom exploateringsersättning. Under kommande planprocesser kommer samhällsbyggnadskontoret arbeta vidare med planprogrammets intentioner för att säkerställa en lämplig framtida
markanvändning.
Underlag
I denna rapport beskrivs delar av det planeringsunderlag
som tagits fram. Därutöver finns några utredningar som
kan läsas separat som bilagor:
•
Naturvärden och ekosystemtjänster
•
Vattenstrategi
•
Kartläggning PFO
•
Konsekvensbedömning
•
Kartläggning ridvägar

Tidigare utredningar:
• ÅVS trafiksäkerhet och miljö på Ingarö (Trafikverket,
2016/52454)
• Väg 646 Brunn förstudie (Trafikverket, 2011/79261)
LÄSANVISNING
Planprogrammet är uppdelat i 6 kapitel. I det första
kapitlet Bakgrund, beskrivs utredningsuppdraget och
vilken roll planprogrammet har i kommunens planeringsarbete.
Det andra kapitlet, Förutsättningar, beskriver planeringsförutsättningar och hur programområdet ser ut
idag.
I det tredje kapitlet, Mål och utvecklingsidé, presenteras
aktuella kommunala mål och en vision för utvecklingen
på norra Ingarö.
Det fjärde kapitlet, Programförslaget, föreslår förändringar i bebyggelsestrukturen och anger inriktning
för fortsatt planarbete på norra Ingarö. Kapitlet visar
rekommendationer för kommande detaljplaneetapper.
I kapitlet Genomförande, beskrivs hur ansvaret fördelas
under kommande planering och utbyggnad.
I det sista kapitlet, Konsekvensbeskrivning, sammanfattas de ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenserna av planprogrammet.

BAKGRUND

Under framtagandet av programhandlingen har dialog
förts med kommunens miljöavdelning, dagvattenkompetens, ekolog, kultur- och fritidsavdelning samt
kommunens lokalstrateg. Externa parter som förts
dialog med har varit Värmdö Hästvägförening, berörda
exploatörer, Brunn fastighetsägarförening, Vattenfall
och Trafikverket.

Vad är ett planprogram?
Ett planprogram är ett dokument som tas fram innan
arbetet med de juridiskt bindande detaljplanerna påbörjas. Programmet ska ange utgångspunkter och mål
för kommunens planarbete och utgår från kommunens
översiktsplan och andra strategiska dokument. Dokumentet är vägledande och innehåller en inventering av
områdets förutsättningar och redovisar olika anspråk
som har framförts i området. Det går inte att överklaga
ett planprogram. Programmet beskriver vilka frågor
som ska lösas i kommande detaljplanarbete och visar en
avgränsning av kommande detaljplaneetapper.

Planprogrammet var ute på samråd från 18 juni 2019
till den 30 september 2019. Programmet väckte ett
stort intresse och engagemang från kommuninvånare
och nådde ut till en stor del av boende på Ingarö. De
flesta av de inkomna synpunkterna berör den regionala
grönkilen och även framkomlighet för trafik. Samtliga
yttranden och kommunens bemötande finns redovisade i
bilagan Samrådsredogörelse.

Under programsamrådet gavs möjlighet för fastighetsägare, närboende, remissinstanser och andra berörda
att lämna synpunkter på förslaget. Efter programsamrådet bearbetades förslaget. Efter att programmet har
godkänts kommer det att ligga till grund för fortsatt
detaljplaneläggning.

Syfte
Syftet med ett planprogram är att i ett tidigt skede få till
stånd en dialog mellan kommunen och de som berörs av
kommande planarbeten.

Tidplan
Planprogrammet påbörjades under hösten 2018, samråd
genomfördes under sommaren 2019. Innan inlämning
för godkännande gjordes justeringar efter inkomna
synpunkter.

Björnöfjärden

Här kan du lämna dina synpunkter
Planprogramsprocessen

Startskede

Samråd

Avgränsning
Programområdet ligger ca 7 km söder om Gustavsbergs
centrum. Området omfattar Ingarös norra del med
centrumnära bostadsprojekt och aktuella omvandlingsområden (PFO-områden).

Detaljplaneprocessen

Antagande

Här är vi nu

Startskede

Dialog
Samråd och samråd
Granskning

Antagande

Planprogrammet anger mål och utgångspunkter inför
kommande detaljplanering i exploateringsområden och
kommunens omvandlingsområden (PFO-områden) och
syftar till att klargöra den framtida markanvändningen
inom programområdet.

Laga kraft
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

REGIONAL UTVECKLINGSPLAN 2050 (RUFS)
I utvecklingsplanen för stockholmsregionen (RUFS) är
Brunn utpekat som ett sekundärt utvecklingsområde. De
sekundära bebyggelselägena beskrivs ha potential att
kompletteras och utvecklas. För dessa områden beskrivs
att ny bebyggelse och verksamheter ska kompletteras
inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse
samt med en täthet och omfattning som ger bättre
förutsättningar för kollektivtrafik. En utspridd bebyggelse bör undvikas. Det beskrivs att bebyggelsemiljön
ska utformas så att det går att ta sig fram till fots och
med cykel på ett tryggt och säkert sätt samt att ytor för
cykelstråk till hållplatslägen ska finnas avsatta.
Utvecklingsplanen pekar också ut en regional grön kil
som går genom Ingarö, Nacka-Värmdökilen. Den gröna
kilen består delvis av ett svagt samband klass två. Detta
innebär att området med det svagare sambandet är viktigt för kilens funktion som helhet. Det innebär även att
området delvis är utsatt för ett förändringstryck i form
av ny bebyggelse och infrastruktur.

ÖVERSIKTSPLAN 2012-2030 (ÖP)
Brunn är i översiktsplanen ett av kommunens fem utpekade centrumområden. I översiktsplanen beskrivs att
Brunn ska utvecklas till ett sammanhållet och levande
centrum med en blandning av bostäder, handel, skola
och idrott. Brunn ska också utvecklas med trygghet,
tillgänglighet och trafiksäkerhet. Särskild hänsyn ska tas
till den stora vattentäkten på norra Ingarö. Översiktsplanen innehåller även ställningstaganden kring grönstruktur och kommunens arbete med omvandlingsområden
(PFO-områden). I översiktsplanen framförs hur attraktiva centrum, trivsamma bostadsområden, vackra parker
och tätortsnära naturområden är viktiga delar av vårt
offentliga rum. Den estetiska omsorgen i den offentliga
miljön är i högsta grad identitetsskapande.
RIKTLINJER FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING
Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod anta riktlinjer för bostadsförsörjning. I denna ska kommunens mål för bostadsbyggande
och utveckling av bostadsbeståndet framgå. I Värmdö
kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning framförs mål
om att kommunen genom detaljplaneläggning ska verka
för en tillväxt om 400-550 bostäder per år under perioden 2018-2022, denna siffra inkluderar permanentning.
Tillväxten ska främst ske genom förtätning i kommunens centrumområden och tätortsutvidgning i goda
kollektivtrafiklägen samt i väl belägna förändringsområden. I riktlinjerna framförs även att kommunen ska
eftersträva ett blandat bostadsbestånd och en variation
i storleken på nya bostäder, varierade upplåtelseformer
och bostadstyper. Detta för att möjliggöra alternativa
boenden i livets alla skeden.
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FÖRESKRIFTER FÖR INGARÖ VATTENTÄKT
Inom stora delar av centrala Ingarö består marken av
djupa sandlager som innhåller en stor grundvattentäkt.
Syftet med vattenskyddsområdet är att skydda vattnets
kvalitet och kvantitet. Vattentäkten utgör även en reserv
för regional och kommunal vattenförsörjning. En ny
avgränsning av vattenskyddsområdet med nya skyddsföreskrifter beslutades av Länsstyrelsen 2012. Skyddsföreskrifterna behandlar frågor som ny bebyggelse,
väghållning, upplag, industriell verksamhet m.m.
Inom primär skyddszon får ny byggnad inte uppföras.
Undantag finns för en- och tvåbostadshus, vilket inte får
uppföras utan tillstånd.
Inom sekundär skyddszon får ny byggnad inte uppföras utan tillstånd. Undantag för en- och tvåbostadshus
samt för mindre förrådsbyggnader t.ex. friggebod. Inom
detaljplanelagt område får nya byggnader uppföras och
ändringar av befintliga byggnader ske i överensstämmelse med planens bestämmelser.
Inom primär och sekundär skyddszon får utsläpp av
avloppsvatten inte ske till marken eller till ytvatten.
Befintliga avloppsanläggningar får användas om de inte
strider mot gällande miljölagstiftning. Avloppsledningar
ska vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov
läggas om eller renoveras. Upplag eller tillverkning av
asfalt, oljegrus, vägsalt mm får inte förekomma.

VÄRMDÖ MARKNAD

Programavgränsning
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Här redovisas det planeringsunderlag som har betydelse för programarbetet. I detta kapitel sammanfattas och värderas också de utredningar som ligger till grund för programmet. Ingarö har en egen historia och egna förutsättningar som har skapat platsens identitet. Naturen, kulturmiljön, grundvattenskyddet och den befintliga bebyggelsen är viktiga utgångspunkter
för planprogrammet och platsens utveckling.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Inom programområdet finns många mindre och större
markägare. Värmdö kommun äger mark centralt i
Brunn som delvis berörs av den regionala grönkilen
och grundvattenskyddsområdet. Kommunen äger även
några större fastigheter nordöst om Vallbo som utgörs
av kuperad naturmark.

inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Någon tydlig avgränsing av riksintresset finns inte.

RIKSINTRESSEN
Ingarö sockencentrum berörs av ett större riksintresseområde för kulturmiljövård. Ingarö kyrka är en typisk
skärgårdskyrka i trä från 1792 som skapades på initiativ
av och bekostades av innehavarna till Beatelunds säteri
och visar på de stora herrgårdarnas betydelse för bygdens utveckling.
I den södra delen av programområdet finns ett riksintresse för naturvård, Långviksträsk. Området är ett
oexploaterat skogslandskap med hällmarkstallskog och
urskogskaraktär med stora, hydrologiska intakta myrar.
Dessa myrar tillhör de största, sammanhängande orörda
myrarna i Stockholms län. Bevarandet av våtmarkens
värde kräver att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Bebyggelse
och vägbyggnad kan skada området naturvärde, liksom
förorena utsläpp. Exploatering inom tillrinningsområdet
bedöms som olämpligt med hänsyn till de vattenkemiunderökningar som utförs regelbundet.
Kustområdet och skärgården utanför Stockholm är av
riksintresse enligt 4 kap miljöbalken, främst för de natur- och kulturintressen som finns inom området. Detta
innebär att exploatering och andra ingrepp i miljön får
komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som
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Teckenförklaring
Värmdö Kommuns Fastigheter

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

INGARÖS UTVECKLING
Ingarö präglas av en lång historia med spår av stenåldersboplatser i Brunn och i Fågelvik-Återvall från
tiden kring 3000 f kr. Från bronsåldern finns gravar vid
Återvall.
Vid Säby gård finns en järnåldersmiljö med flera större
gravanläggningar som indikerar en fast jordbruksbefolkning. Under medeltiden ökade inflyttningen och
den fortsatta utvecklingen av gårdar och torp styrdes av
goda hamnlägen och närheten till fiske, åkerbruk och
boskapsskötsel. Under rysshärjningarna under början av
1700-talet brändes en stor del av bebyggelsen i skärgården.
Under 1800-talet förbättrades kommunikationerna och
många sommarvillor från denna tid finns bevarade längs
de tidiga ångbåtslinjerna. Efter 1930 ökade byggandet
av enklare sommarstugor och kring 1960 hade stora delar av Ingarö bebyggts med fritidshus. Efter 1970 ökade
permanentbosättningen i fritidshus och befolkningen på
Ingarö ökade. Denna permanentning har fortsatt i snabb
takt under 2000-talet.

Återvall

Återvall är den största och bäst dokumenterade stenålderslämningen inom nuvarande Värmdö kommun. Med
sitt dåvarande läge långt ute i havsbandet är boplatslämningarna av stort intresse för förståelsen av jägar- och
fiskarbefolkningens livsvillkor under stenåldern.
Nykvarn

Ingarö kyrka

KULTURMILJÖ
Ingarö kyrka

Vid Kolström utvecklades från slutet av 1700-talet och
under 1800-talets lopp ett mindre sockencentrum med
kyrka, prästgård, skola och handelsbod. Kyrkan är välbevarad och ett gott exempel på de enkla träkapell som
de tidigare skärgårdskyrkorna ofta var. Miljön ingår i ett
större kulturmiljöområde med Lämshaga och Kolström.
Bergviks gård

Bergviks gård och kvarnmiljö ligger i en brant sluttning
ned mot den skyddade Bergviksviken. Huvudbyggnad
och flyglar är troligen uppförda under 1700-talet eller
1800- talets första hälft. Bergvik ett exempel på en
något mindre och enklare herrgårdsbyggnad. Kvarnen,
kvarnrännan och dammarna hade en viktig funktion i
det agrara samhället. Flera av de bevarade sommarvillorna vittnar om skärgårdens strukturomvandling och
sommargästernas intåg på slutet av 1800-talet.

Kvarnen hörde ursprungligen till Fågelviks gård. Under
1930- och 1940-talen ska kvarnen ha används som kafé.
Några äldre trävillor i området är byggda under årtiondena kring 1900. De är tidstypiska i en stilblandning av
jugend och nationalromantik. Tomterna med trädgårdar
vänder sig mot vattnet och inramas av naturliga skogsridåer. Nykvarn är en av kommunens bäst bevarade
kvarnar. Det rekonstruerade kvarnhjulet och bevarade
maskineriet visar hur kvarnen en gång fungerade.
Säby och Evlinge

Säby och Evlinge är förhistoriska gårdar med koppling
till gravfält från järnåldern. Båda är med karaktäristiska byggnader och anrika historia typiska exempel på
gårdsanläggningar i innerskärgården. Säby utvecklades
till en av de största byarna i nuvarande Värmdö kommun. Omvandlingen till säteri illustrerar en utveckling
mot ett storskaligt jordbruk under 1800-talet. Det öppna
stora odlingslandskapet, mer framträdande på Säby och
mer småbrutet på Evlinge, utgör själva förutsättningen
för den långvariga bosättningen och har därför viktiga
historiska värden. Evlinge representerar en enklare
herrgårdsbebyggelse i förhållande till det mer påkostade
Säby.

Bergviks gård
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE
Brunn centrum utgörs idag av bland annat en matvarubutik, bensinstation och skola. Kommunens intention
är att skapa ett mer levande kommundelscentrum med
möjlighet för verksamheter, närservice och ett varierat
bostadsbestånd. Detaljplanen för Brunn Centrum möjliggör detta.
Skolor och förskolor

Inom programområdet finns sju förskolor och två
grundskolor. Kapaciteten för dessa bedöms idag som
tillräckliga men med en växande befolkning och ökad
permanentning finns behov av att peka ut fler områden
för det framtida behovet för förskolor.

PÅGÅENDE BOSTADSPROJEKT
Flera bostadsprojekt pågår på den norra delen av Ingarö.
Under perioden 2015-2019 har tre detaljplaner för bostäder vunnit laga kraft och är nu i genomförandeskedet.
Brunn centrum

Detaljplanen för Brunn centrum vann laga kraft 2017
och möjliggör bostäder och mindre verksamheter och
service. Planen möjliggör flerbostadshus och verksamheter i en skala som anknyter till befintlig bebyggelse.

Enkärret är ett förändringsområde som ligger på norra
delen av Ingarö ca 3 km från Brunn centrum. Planarbete
pågår för större byggrätter och utbyggnad av dagvatten,
vatten och avlopp. Planarbetet har försenats av behovet
av en hög skyddsnivå kring grundvatten och dagvatten.

Kommunen har behov av minst ett särskilt boende för
äldre på Ingarö med ca 60 platser. Detta behov bedöms
vara tillfredställt vid färdigställandet av äldreboendet
vid Pilhamn.

Kulla-karby

Bibliotek

I Ingarö bibliotek bedrivs i nuläget folkbibliotek inom
Brunns skola. Under 2019 kommer bibliotektet förändras till ett skolbibliotek.
I dagsläget finns inga LSS-boenden eller verksamheter
på Ingarö. Detta behov anses delvis lösas genom ett
tillskapande av fler hyresbostäder i området.
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Detaljplanen möjliggör ett s.k. särskilt boende med ca
50 lägenheter för äldre personer med stora omvårdnadsbehov. Detaljplanen ger också möjlighet att bygga
ungdomsbostäder om behovet av boende för äldre
skulle vara mindre än beräknat. Byggrätten i planen är
två våningar och tillåten bruttoarea ca 4000 m2. Detaljplanen vann laga kraft 2017. Detaljplanen kommer att
markanvisas under 2019-2020.
Enkärret - Prioriterat förändringsområde

Särskilt boende

LSS-boende

Pilhamn - Äldreboende

Illustration detaljplan för Brunn Centrum, Sweco
Vargbacken - Trygghetsboende

Detaljplanen möjliggör uppförandet av ca 140 seniorlägenheter med byggnader i två till fyra våningsplan.
Detaljplanen vann laga kraft under 2015. Bostadsbyggande pågår under 2018 och 2019.

Planarbete påbörjades under 2007 med inriktning att
skapa byggrätter för ca 100 småhus, ett 30-tal lägenheter och en förskola för ca 100 barn. Detaljplaneförslaget
förbereddes för antagande under 2012 men fördes inte
fram till antagandebeslut p.g.a. olösta avtalsfrågor.
Majoriteten för Värmdö yrkade i KSPU 2019-05-07
återremiss av planprogrammet för att exkludera KullaKarby. En exploatering i Kulla-Karby är inte i linje med
kommunens nuvarande översiktsplan och den politiska
ambitionen om flerbostadshus i centrumnära lägen.
Området har därmed utgått ur programhandlingen och
arbetet med detaljplanen har avslutats.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

BEFOLKNING OCH BEBYGGELSE
Ingarös befolkning ökar snabbt. Den pågående permanentningen av fritidshus innebär att en stor del av
bebyggelsen på Ingarö på sikt utvecklas till permanent
bebodda villor.
Befolkningen på Ingarö har nästan dubblerats mellan
1998 och 2018 med den snabbaste ökningen 1998-2002.
De senaste 5 åren har befolkningsutvecklingen ökat
långsammare med omkring 1-1,5 % per år. Ökningen
sker främst genom permanentning av fritidshus. Andelen barnfamiljer är hög på Ingarö och åldersklasserna
0-19 år och 40-59 är dominerande.
I de norra delarna av Ingarö är permanentningsgraden i
flera områden kring 60 %. I de yttre delarna (Sydvästra
Ingarö, Långvik-klacknäset och Skälsmara) är permanentningsgraden något lägre, vanligen kring 40 % eller
lägre.
Bostadsbeståndet på Ingarö består till största delen av
småhus och fritidshus. I Brunn centrum finns ett fåtal
flerbostadshus, radhus och hyresrätter. För ca 20 år
sedan tillkom omfattande villabebyggelse i FågelvikRosenlund.

Befolkningsutveckling Ingarö 1998 - 2018
7241

4490

Åldersfördelning 2018

Utbudet av bostadsrätter och hyresrätter på Ingarö är
litet och det råder brist på hyresrätter och bostäder för
mindre hushåll. Totalt finns 30 bostadsrätter på Ingarö
och drygt 100 hyresrätter. Detta motsvarar 1 % respektive 4 % av det totala bostadsbeståndet på hela Ingarö.
Restrerande 2500 bostäder är äganderätter.

11

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

REKREATION
I Brunn finns flera idrottsanläggningar och rekreationsmiljöer i nära kontakt med skola och bostäder. Söder
och väster om Brunn finns stora sammanhängande
skogsområden och tysta områden som erbjuder goda
möjligheter för promenader och friluftsliv. Områden
nära skolor och förskolor erbjuder goda möjligheter för
naturpedagogik.
Norr om Brunns skola ligger Ingarö IP med ny föreningsbyggnad, nyrenoverad konstgräsplan, naturgräsplan
och friidrottsbanor. Strax intill ligger Ingarö spontanidrottsyta och Ingarö motionscenter.
I skogen söder om Brunns skola finns ett 2,7 km långt
motionsspår med elljus. Med undantag för en brantare
backe upp till startområdet är spåret lätt att gå och
används flitigt. Sedan februari 2018 mäter kommunen
antal besökare och dessa uppgår i snitt till 100 per dygn.
I anslutning till motionsspåret finns flera andra stigar i
skogen som används till promenader, lek och cykling.
Kommunen strävar efter att kunna iordningställa flera
av stigarna med spänger, dränering mm för att underlätta för besökare. Kommunen har också som ambition
att dra skidspår längs motionsspåret när snödjupet til�låter det. I anslutning till motionsspåret finns ett större
utegym.

Ingarö Hembygdsförening har fått bidrag under 2018
för att kunna utveckla en kulturstig vid Pilhamn.
Projektet syftar till att anlägga en belyst och förstärkt
stig mellan Ingarö Kyrka och Fladenbadet för att öka
tillgängligheten till området och visa upp den gamla
kulturmiljön vid Lövhamra gravar.
Det finns fler rekreationsområden och stigar inom
programområdet som inte är markerade i terrängen men
som används av de boende i området. I kommunens
översiktsplan framförs rekommendationen att det bör
finnas ett elljusspår i alla kommundelar.
Hästhållning och ridvägar

På Ingarö finns ett tiotal mindre stall och några medelstora ridanläggningar. Många stigar och vägar på Ingarö
används också för ridning. Ridsporten på Värmdö är
den fjärde största i kommunen, för flickor är det den
största idrotten med mer än 25 000 deltagartillfällen per
år. Det är därför viktigt att utveckla och ge rätt förutsättningar även för befintliga ridsportsanläggningar på
Ingarö. I den dialog som Kultur- och fritidsavdelningen
fört med befintliga föreningar är det flera som önskar en
gemensam tävlingsanläggning för alla klubbar.

Utegym intill Brunns skola

Efter möte med Värmdö Hästvägsförening har en enkel
karta tagits fram över stigar och mindre vägar på Ingarö
som används för ridning. Se bilaga Hästvägar.

Runt Vidsjön går ett naturskönt, tre km långt promenadspår. Spåret är markerat men kommunen ansvarar inte
för drift och skötsel. Spåret börjar vid Mörtviksvägen
där det finns möjlighet att parkera.
Ingarö spontanidrottsyta

12

Rekreation och upplevelsevärden

Teckenförklaring
Sportaktiviteter
Teckenförklaring

Stigar och farleder

Sportaktiviteter
Hästhållning

Aktivitetsområde
Stigar och
farleder
Kulturmiljö
Hästhållning

Spår och leder

Aktivitetsområde

Brunn - Vidsjön

Kulturmiljö

Brunn

Spår och leder
Brunn - Vidsjön
Brunn
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NATURMILJÖ
Terrängen inom programområdet utgörs av ett spricklandskap med omväxlande bruten terräng. På höjdpartierna växer mager hällmarkstallskog med senvuxna
gamla tallar. I en del av terrängsvackorna mellan
höjdpartierna ligger naturliga våtmarker med myrar
och mossar. I andra sprickdalar har sediment av lera
avsatts, här växer mer bördig barr- och barrblandskog
av blåbärstyp. Insprängd i närheten av äldre bebyggelse
finns blandskogsmiljöer med gamla ädellövträd som ek
och lind. Vidare finns två stora områden med sandiga
grusiga jordarter som är isälvssediment. Dessa sedimentområden innehåller också två större grundvattenförekomster. Inom de oexploaterade områdena dominerar
här sandbarrskog.

På Ingarö finns stora områden med sandig – grusig jordmån. Dessa områden har inte bara en stor betydelse för
grundvattenbildning men hyser även förutsättningar för
ett rikt växt –och djurliv. Exempel på sådana områden
är grusgropar och grustäkter.
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Planområdets skogar, våtmarker och sjöar tillhandahåller flera viktiga ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster
kan beskrivas som ekosystemens bidrag till samhället.
Skog med höga naturvärden bidrar med virke, svamp
och bär. Området erbjuder också kulturella ekosystemtjänster som hälsa och rekreation, naturpedagogik, och
naturupplevelser.

Inom programområdet finns större sammanhängande
skogsområden som fortsätter söderut och inkluderar
naturreservatet Långviksträsk, en lång kustremsa som
domineras av klipp och stenstränder med mindre vassbälten samt ett flertal sjösystem och våtmarker. Många
av sjöarna är relativt näringsfattiga. Nordost om Brunn
centrum ligger en stor golfbana där större vattensalamander har observerats.

GRÖNKIL
Stora delar av programområdet omfattas av en av Stockholmregionens gröna kilar. Många av kilens upplevelsevärden är kopplat till skärgårdsmiljön som omfattar
vatten, trolska skärgårdskogar, dramatiska bergsbranter
och kulturlandskap med småskaligt jordbruk och bruksmiljöer med gamla ädellövträd. Vidare innehåller kilen
viktiga regionala spridningssamband för arter knutna
till äldre barrskog. Söder om Brunns centrum går kilen
genom ett smalare område med bebyggelse på båda
sidor. Här har ett så kallat regionalt svag samband klass
2 pekats ut. Dessa smala partier är i ett regionalt perspektiv avgörande för att de gröna kilarna ska uppfattas
och fungera som stora sammanhängande grönområden.
Om sambanden byggs bort bryts kilen upp i separata
delar och regionala funktioner och värden riskerar att gå
förlorade. För att fylla sin funktion som regional grönkil
beskriva att dessa områden inte bör vara smalare än 500
meter.
JORDBRUK
I programområdets södra del inom Säby och Evlinge
finns stora öppna jordbruksområden. Översiktsplanen anger att ingen brukningsbar jordbruksmark bör
exploateras och att förutsättningarna för ett livskraftigt
jord- och skogsbruk ska bibehållas. Detta tolkas i planprogrammet som att jordbruksmarken kring Säby och
Evlinge ska bevaras och det öppna kulturlandskapet ska
skyddas mot exploatering. Jordbruksmarken är kommunens största sammanhängande jordbruksmark.

Programområdet innehåller områden med höga naturvärden. Naturvärdena är främst kopplade till tallmiljöer
med lång skoglig kontinuitet, gamla ädellövträd och
våtmarker med naturlig hydrologi. Värdefulla tall- och
ekmiljöer utgör Stockholms läns ansvarsmiljöer i ett
nationellt perspektiv. I centrala delar söder om Brunn
finns en hög täthet av tallskogsvärdekärnor. Planområdets grönstruktur utgör också livsmiljö för flera fridlysta
och rödlistade fladdermus- och fågelarter.
Naturlig våtmark Brunn 1:286
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Områdets våtmarker bidrar till rening och fördröjning
av vatten. Sandskogarna och våtmarkerna är viktiga för
grundvattenbildning.

Naturmiljöer och regional grönstruktur

Teckenförklaring
Skyddade arter
Teckenförklaring

Skog med höga naturvärden

Skyddade
arter
Svaga
gröna samband

Den höga
regionala
grönstrukturen
Skog med
naturvärden
trädmiljöer
Svaga Skyddsvärda
gröna samband
VMI

Den regionala grönstrukturen
Sumpskog

Skyddsvärda
trädmiljöer
Skog över 100 år
VMI
Sumpskog
Skog över 100 år
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INFRASTRUKTUR
Statliga vägar

Trafikverket är väghållare för väg 646 IngarövägenEknäsvägen, väg 651 Mörtviksvägen, väg 652 Fågelviksvägen, väg 653 Björkviksvägen och väg 655 klacknäsvägen. Övriga vägar har ett enskilt huvudmannaskap
och sköts av områdets vägföreningar.
Eknäsvägen, Ingarövägen och Mörtviksvägen möts i en
cirkulationsplats i centrala Brunn. Cirkulationsplatsen
är under delar av dygnet och delar av året hårt trafikerad. I kommunens översiktsplan beskrivs att utredningar
har gjorts som visar att alternativa vägdragningar förbi
Brunn centrum inte är möjliga beroende på kuperad terräng, tät bebyggelse och vattenskyddsområdets utbredning.
Enskilda vägar

Brunns vägförening förvaltar en stor del av vägnätet
i centrala Brunn med ca nio km vägar. Andra större
vägföreningar är Enkärrets samfällighetsförening, Fiskmyrans tomtägarförening och Fagerholms vägförening.
De flesta av de enskilda vägarna inom programområdet
är smala men belagda med asfalt. Vägbredderna är
vanligen 3-3,5 meter.

Infartsparkeringar

På Ingarö finns idag fem infartsparkeringar. Ytterligare
sex infartsparkeringar är föreslagna i infartsparkeringsplanen. De befintliga parkeringarna har relativt
låg beläggning vilket kan bero på att byte till buss är
attraktivare att göra vid infartsparkeringen vid Värmdö
marknad där fler direktbussar mot Slussen passerar.
Infartsparkeringarna i Pilhamn och i Brunn centrum
kommer att försvinna då områdena byggs ut med äldreboende respektive bostäder och verksamhet.
Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar finns idag längs några av
Trafikverkets vägar genom Brunn och vidare ner mot
Återvall respektive Fagerholm. Trafikverket planerar
att bygga GCM-väg söder om Värmdö marknad ner
till Ingaröbron under perioden 2019-2020. Kommunen
bygger under 2019 en ny GCM-väg och VA-ledningar
längs Mörtviksvägen från Fagerholmsvägen och vidare
söderut. Kommunen planerar även att bygga GCM-väg
mellan Återvall och Långvik under de närmaste åren.

Vatten och avlopp

Kommunen genomför en omfattande och planerad
utbyggnad av kommunalt VA för att minska miljöbelastningen från enskilda avlopp. Samordnad detaljplanering
och VA-planering är ett nödvändigt arbetssätt för att
förbättra miljön och kunna omvandla fritidsbebyggelse till villabebyggelse. Inom planprogrammet finns
sex prioriterade förändringsområden där kommunen
kommer att planlägga och bygga ut kommunalt VA.
Kommunen planerar också att dra huvudledningar för
VA vidare ut mot de södra delarna av Ingarö. På delar
av dessa sträckor kan VA-utbyggnaden samordnas med
utbyggnad av GCM-vägar.
Fiber

Tillgången till bredband inom programområdet bedöms
som god. I anslutning till programområdet, i Mörtviken/
Vedhamn/Grönskan, är fiber inte utbyggt (bredbandskartan.se).
El

Vattenfall Eldistribution AB är elnätsägare och har ledningar i programområdet. I kommande detaljplaneprocess bör hänsyn tas till befintliga ledningar. Vattenfall
arbetar delvis med att förstärka nätet och rusta för att
klara väder förhållandet i vissa områden. För att Vattenfall ska veta var och om det finns behov av kapacitetsökning är det viktigt att kommunen i ett tidigt skede
visar på var ny bebyggelse förväntas tillkomma.

Kollektivtrafik

Fyra busslinjer trafikerar Ingarö. Direktbussar till Slussen går från stora delar av Ingarö. Till Gustavsberg är
restiden ca 10 minuter med bil från Brunn och ca 20
minuter med buss.

Ingarö föreningshus
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Teckenförklaring
Infartsparkeringar

Hållplatser

Väghållare
enskild
kommunal
statlig
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SGU-Jordartskarta med avrinningsområden i planprogrammet

HYDROLOGI OCH GEOLOGI
Norra Ingarös centrala delar präglas av ett mäktigt
stråk av isälvssediment som innehåller sandiga jordar
och bidrar med ett stort grundvattenmagasin. De mer
höglänta delarna av programområdet består av urberg.
I dalgångarna finns mindre områden med moränmarker
och glacial lera.
Planprogramsområdet har delats in i sex större avrinningsområden markerade med siffror i kartan intill.
Inom planprogrammet berörs sex olika vattenförekomster som fungerar som recipienter till det dagvatten som
avrinner från området. Som en del av programarbetet
har en vattenstategi tagits fram.
En del av de föroreningar som tillförs till recipienterna
från programområdet kommer från atmosfärisk deposition och en del är naturlig avrinning från skog och
öppen mark. Merparten av de föroreningar som transporteras med dagvattnet till recipienterna härstammar
från mänsklig aktivitet. Inom planområdet finns många
enskilda avlopp, hästhållning, golfbanor, bryggor med
fritidsbåtar, vägar och några större jordbruksområden.
Utsläpp från otillräckliga enskilda avlopp är den största
orsaken till näringsläckage från programområdet till
berörda vattenförekomster. Näringsämnen transporteras
från avrinningsområdena i mindre vattendrag och vidare
ut till havsvikar och fjärdar. Utmed dessa vattenstråk är
det viktigt att utveckla ytor för dammar och reningsanläggningar. Varje planområde och byggnadsprojekt behöver klara av sin egen rening innan dagvattnet släpps
till nästa område nedströms.
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FÖRORENAD MARK
I programområdet finns ca 20 områden med risk för
förorenad mark. Vissa av platserna är riskklassade, andra inte. Områdena som är risklassade är tex en gammal
handelsträdgård, deponi och nedlagda bensinstationer.

RADON
Området innefattar allt från lågriskområden till normalrisk och områden som är eventuella högriskområden.
Ofta är högriskområden kopplade till isälvsmaterial.

Potentiellt förorenade områden
RISKKLASS

Ej klassat
1

Översvämningsriskområden, markföroreningar och grundvattenskyddets utbredning

Teckenförklaring

2
3
4

Översvämningsriskområden

Vattenskyddsområde
OMRTYP

Primärzon
Sekundärzon
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Översvämningsriskområden, förorenad mark och vattenskyddsområde

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV DAGVATTEN

REKOMMENDATIONER DAGVATTEN
Stora delar av program området ligger inom skyddsområde för grundvattenskydd. Det innebär att särskild
hänsyn behöver tas till grundvatten när man hanterar
dagvatten.
Allmänt

All planering av dagvatten bör omfatta hela avrinningsområdet med hänsyn till hela avrinningssträckan,
från utloppspunkten till recipienten. Om dagvattenavrinningen från ett exploateringsområde kan begränsas
så minskar också mängden föroreningar som tillförs
recipienten. Mindre vattenvolymer är också lättare att
fördröja och rena. Där det är möjligt ska vatten infiltreras till grundvattnet. Detta kan göras om de hårdgjorda
ytorna kan minskas. Dagvatten skall hanteras så nära
källan som möjligt och rent dagvatten skall separeras
från smutsigt. Om markens genomsläpplighet påverkas
av en exploatering ska 20 mm nederbörd kunna fördröjas per kvadratmeter hårdgjord yta, dvs 20 l/m2.
Öppna avrinningsvägar och lokala sänkor bevaras

Öppna avrinningsstråk och lokala sänkor tillför renande
effekter genom växtligt upptag och infiltration. Höga
flöden hanteras oftast bättre i ett öppet avrinningsstråk
än i ledningar. Lokala sänkor har en naturlig flödesreglerande funktion och bidrar till grundvattenbildningen.

förorenat dagvatten begränsas. Undvik att ändra höjdförhållanden och lutningsförhållanden så att avrinning
och avrinningsområden ökar.
Blanda inte rent och förorenat dagvatten

Dagvatten från vägar och fastigheter skall vara behandlat innan det når huvudstråk och rinner vidare till
recipienten. Sträva efter att omhänderta dagvatten från
t.ex. en parkering innan det når ett större dike. Detta är
extra viktigt i områden som har en kort avrinning mot
recipienten.
Blockera inte sekundära avrinningsvägar och översvämningsytor

Vid större skyfall är det viktigt att avrinningsvägar och
översvämningsytor inte är blockerade med byggnader
eller anläggningar.
Välj naturliga åtgärder där det är möjligt

Naturliga dagvattenåtgärder som öppna dagvattenstråk
samspelar med sin omgivning och skapar mervärden för
djur och natur. Öppna dagvattenstråk bidrar också till
lek och fritid och utvecklar vattenvana och riskmedvetande hos barn.

Behåll naturliga vattendelare

Vattendelare avgränsar vattnets väg. Om man bryter
dessa gränser kan områden nedströms behöva hantera
större vattenvolymer än tidigare. Utmed kustlinjen råder
ofta korta och hastiga avrinningsvägar för dagvatten
mot havet. Detta gör att möjligheterna till rening av
Dagvattendamm Näsuddsvägen

20

21

PROGRAMFÖRSLAG
Nedan presenteras den övergripande målbilden av hur programområdet ska komma att utvecklas. Därefter beskrivs varje fokusområde mer ingående tillsammans med rekommendationer inför kommande detaljplaneläggning.

MÅL OCH UTVECKLINGSIDÉ
Ingarö utvecklas med fler boendeformer och med variation i bebyggelsen för att möta efterfrågan på bostäder.
Med fler människor krävs även fler förskolor och äldreboenden på attraktiva och tillgängliga platser. Brunn
centrum förstärks och får en tydligare centrumkaraktär
med en blandning av bostäder och service. Centrum och
spontanidrottsfält utgör en naturlig mötesplats för såväl
äldre som yngre.
Med en närhet till idrottsplatser och större rekreationsområden finns goda möjligheter för ett aktivt friluftsliv
inom programområdet. En ökad permanentning av bostäder i kommundelens periferi ställer högre krav på ett
tryggt och säkert gång- och cykelstråk mellan målpunkter och in mot Gustavsberg. Nya gång- och cykelvägar
föreslås och infartsparkering placeras i attraktiva lägen
där kollektivtrafiken går med täta mellanrum för att
uppmuntra till ett hållbart resande.

Mål för nya bostäder:
• Nya bostäder utvecklas centralt nära service, infrastruktur och kollektivtrafik.
• Bebyggelsen ska planeras för olika upplåtelseformer,
åldrar och behov.
• Bostadsbebyggelsen tar hänsyn till områdets karaktär
och topografi.
• Vid planläggning av bostäder i centrumnära lägen tas
gestaltningsprogram fram för att säkra en god arkitektonisk kvalitet.
• En långsiktigt hållbar och attraktiv boende- och
vistelsemiljö.
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De övergripande målen för utveckling av området finns
formulerade i Översiktsplanen.
• Brunn ska utvecklas till ett sammanhållet och levande
centrum med en blandning av service, arbete, bostäder,
handel, skol- och idrottsverksamhet.
• Brunn ska bli ett tryggt, tillgänglig och trafiksäkert
centrum för alla.

GENOMFÖRANDE
Utbyggnad inom programområdet förväntas ske etappvis under en längre period. Kommunens utgifter för att
genomföra investeringar i ny allmän platsmark, så som
gator och grönområden med mera, finansieras delvis
genom intäkter från kommande exploateringar genom
exploateringsersättning. Under kommande planprocesser kommer samhällsbyggnadskontoret arbeta vidare
med planprogrammets intentioner för att säkerställa en
lämplig framtida markanvändning.

• För att underlätta boende för människor i olika åldrar
och olika bakgrund är det viktigt med förskolor, skolor,
närservice, äldre- och särskilt boende, lekplatser, arbetsplatser och möjlighet till aktiviteter och kultur.
• Alla värmdöbor ska ha möjligheter till motion, friluftsliv och kulturupplevelser med god kvalitet och hög
tillgänglighet för att stärka folkhälsan.

Mål för arbetsplatser och utredningsområden:
• Befintliga arbetsplatsområden på Norra Ingarö planläggs och utvecklas med vägnät, dagvattenhantering och
förbättrat grundvattenskydd.
• Möjligheterna för etablering av mindre företag förbättras.
• Vallbo utreds för utveckling av arbetsplatser och
handel.
• Kommunägd mark och centralt belägna platser utreds
för bostäder, förskola, vård och omsorg för att kunna
möta framtidens behov.

Mål för grönstrukturen:
• Ett rik växt- och djurliv.
• Stärka områdets ekosystemtjänster.
• En för alla tillgänglig och trygg grönstruktur.
• Nacka-Värmdökilen bevaras som ett sammanhängande
grönområde, svaga samband stärks så långt möjligt.
• Tätortsnära skogar ska skötas med ett
rekreationsanpassat skogsbruk.
• Ett hållbar jord-och skogsbruk ska bibehållas.
• Bevara artrika sand- och grusmiljöer.

PROGRAMKARTA

Näsudden Ingarö varv
Fågelvik Nykvarn

Brunn centrum

Lillängsdal Forsvik

FÖRESLAGEN MARKANVÄNDNING
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PROGRAMKARTA BOSTÄDER

B2

B1

Teckenförklaring
Bostadsområde
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BOSTÄDER
I Brunn centrum finns handel, service, skolor, bostäder och god kollektivtrafikförsörjning. I enlighet med kommunens översiktsplan föreslås ny bebyggelse i centrala lägen med god
tillgång till service och kollektivtrafik. Hela centrumområdet är kuperat och påverkas av ett omfattande grundvattenskydd. Nya bostäder behöver därför lokaliseras till platser som ligger
strax utanför det nuvarande centrumområdet.

FÖRESLAGNA NYA BOSTADSOMRÅDEN
BRUNN 1:286 (B1)
Kommunen har 2019 beviljat positivt planbesked för
ca 400 nya bostäder på fastigheten Brunn 1:286. Planen
bedöms kunna antas under slutet av år 2022. Platsen
utgörs idag av naturmark i nära anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse. Området är kuperat och används för
promenader av närboende och lek och naturpedagogik
av förskolor. På de bergiga höjderna dominerar hällmarkstallskogar. I sänkorna finns tallmossar, sumpskogar och barrblandskogar. Myrarna och delar av hällmarkerna har påtagliga till höga naturvärden. Området
ligger delvis i Nacka - Värmdökilen samt i sekundär
zon för grundvattentäkten.

Rekommendationer för fortsatt planarbete:
•
Ca 400 bostäder planeras i blandade upplåtelseformer i småhus och lägenheter.
•
Områdets naturliga topografi bevaras och sprängningar begränsas där det är möjligt.
•
Mark reserveras för en förskola med ca 120 barn.
•
Dagvattenfrågor ska särskilt beaktas inom skyddsområde för vattentäkt. Grundvatten skyddas mot
föroreningar. Renat dagvatten bör infiltreras inom
kvarteret.
•
Mark reserveras för besöksparkering och skogsstigar mellan Brunn och Vidsjön.

•
•
•
•
•
•

Skapa grönstråk och släpp genom bebyggelseområdet för att säkerställa tillgängligheten till det större
naturområdet runt Bergviks gård och Vidsjön.
Bevara våtmarkernas flödesreglerande funktion och
rekreativa värde. Bevara våtmarkernas naturliga
uträckning, hydrologi och naturvärden.
Hänsyn ska tas till det svaga gröna sambandet.
Bevara skyddsvärda träd så långt som möjligt
Särskild hänsyn ska tas till natur, hällmarker och
naturliga våtmarker.
En skogsridå bevaras mot villor vid Ringvägen.

Tidig situationsplan Brunn 1:286. Palmstierna & Hermelin
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PROGRAMFÖRSLAG

INGARÖ GOLF, FÅGELVIK 2:7 (B2)

Kommunen har 2019 beviljat positivt planbesked för
40-70 nya bostäder vid Ingarö golfklubb inom fastigheten Fågelvik 2:7. Planen bedöms kunna antas under
slutet av år 2022.

•

Rekommendationer för fortsatt planarbete:

•
•
•
•

Området planläggs för ca 5 500 m2 BTA i småhus
och lägenheter.
Skyddszon för pumpstation beaktas som bebyggelsefritt område alternativt att exploateringsföretaget
omfattar flytt av befintlig pumpstation.
Dagvatten hanteras inom området med hjälp av lutning av tak och mark för att inte föra ut vatten till
golfbanan utanför planområdet.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras som t.ex.
gång- och cykelväg.
Situationsplan-skiss, planansökan Fågelvik 2:7

Referensbild, planansökan Fågelvik 2:7

Sektionsskiss, planansökan Fågelvik 2:7
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INGARÖ GOLF, FÅGELVIK 1:207 (B3)

Kommunen har 2019 beviljat positivt planbesked för ca
16 nya villabostäder vid Ingarö golfklubb inom fastigheten Fågelvik 2:7. Området ligger nordost om och i
anslutning till det befintliga bostadsområdet Rosenlund.
Planen bedöms kunna antas under slutet av år 2022.
Området är kuperat och utgörs främst av hällmarkstallskog med lång kontinuitet och delvis påtagliga naturvärden. I de fuktiga sänkorna är skogen yngre.
Rekommendationer för fortsatt planarbete:

•
•
•
•
•

Beakta Återvall kulturmiljöområde av lokalt intresse.
Befintlig våtmark i området utvecklas som dagvattenmagasin.
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder planeras som t.ex.
gång- och cykelväg.
Bevara och skydda värdefulla tallar så långt som
möjligt.
Det bostadsnära rekreationsområdet med markerad
stig och grillplats inventeras och sparas så långt
möjligt med en lämplig buffertzon.

Situationsplan-skiss, planansökan Fågelvik 1:207

Referensbild, planansökan Fågelvik 1:207

Ingarö Golfbana
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PROGRAMKARTA ARBETSPLATSER OCH UTREDNINGSOMRÅDEN

U3
B4
U1
U2
U7

Teckenförklaring
Arbetsplatsområde
Utredningsområde
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ARBETSPLATSER OCH UTREDNINGSOMRÅDEN

Tidigare industriområden och verksamhetsområden i kommunen omvandlas på flera håll till bostäder. Nya områden behöver därför utvecklas för småindustri och service. Det finns ett
stort behov av centralt belägen byggbar mark för bostäder, förskolor, äldreboenden och LSS-boenden i området. Planprogrammet visar därför ett antal utredningsområden som kan undersökas vidare för sådana verksamheter.

VERKSAMHETSOMRÅDE
Vallbo (A1)

UTREDNINGSOMRÅDEN FÖR
BOSTÄDER, SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Ett blandat verksamhets- och bostadsområde i VallboÅtervall norr om Eknäsvägen. Ca 55 fastigheter varav
ca 30 är bebodda. Större delen av området ligger inom
inre skyddsområde för grundvattenskydd. Området
närmast Eknäsvägen är planlagt för småindustri.

Kalle flygare - Utvidning av förskola (U1)

Rekommendationer:

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Planområdet utvidgas norrut med fastigheten
Vallbo 1:2.
Fastigheter med verksamheter inom primärt vattenskydd behöver utredas. Alternativ markanvändning
kan vara bostäder.
Utreds i planarbetet: strandskydd, dagvatten, fornlämningar, vägtrafikbuller, naturvärden.
Återvallsbäcken skyddas för att skapa goda förutsättningar för havsöring.
Direktutfarter mot Eknäsvägen stängs så långt
möjligt.
Behovet av GCM-vägar utreds längs Fågelviksvägen och Vallbostigen.
Planläggning bör föregås av en arkeologisk utredning.
Utred ridvägar och viktiga samband för ridstigar.

Området innehåller idag en mindre gångväg och en
bollplan. En dagvattenledning med en kulverterad bäck
korsar området.
Rekommendationer:

•
•

Området utreds med inriktning att bygga en större
förskola.
Frågor som behöver lösas: Flytt av gångväg och
bollplan, förlängning av kulvertledning för bäck.
Dagvatten från förskolan bör infiltreras inom kvarteret.

Gamla Brunnsvägen - Entreprenadvägen (U2)

Området är ett kuperat skogsparti söder om korsningen
Gamla Brunnsvägen-Entreprenadvägen. Området utgörs
av hällmarkstallskog med lång kontinuitet och med upp
till 200 åriga tallar. Områdets bedöms preliminärt ha
påtagliga naturvärden och ligger delvis inom den gröna
kilen. Området ingår även i sekundärt skyddsområde för
grundvattentäkt.
Rekommendationer:

•
•
•
•

Utreds vidare med inriktning att kunna bygga en
mindre föreningslokal, LSS-boende eller bostäder.
Frågor som behöver lösas: Sprängning och bortforsling av stora volymer berg.
Dagvatten bör infiltreras inom kvarteret.
Naturvärdesinventering bör genomföras före
planläggning. Områden med höga naturvärden och
skyddsvärda tallar (över 150 år) bör bevaras.

Ingarö Kyrka församlingslokal
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UTREDNINGSOMRÅDEN

Norr om vattenverket (U3)

Området är ett igenväxande skogsparti vid Näsuddsvägen norr om Vattenverket. Sekundärt skyddsområde
för grundvattenskydd. Delar av området är låglänt och
tidvis översvämmat.
Rekommendationer:

•
•

•

Utreds vidare med inriktning att kunna bygga en
mindre föreningslokal eller bostäder.
Frågor som behöver lösas: delar av tomten kan behöva fyllas upp. Säkerställa översvämningsytor och
dagvattenavrinning från ett större låglänt område
kring vattenverket. Särskilda hänsyn behöver tas
till grundvatten och till vattenverket.
Dagvatten bör infiltreras inom kvarteret.

Söder om vattenverket (U4)

Området är en tidigare handelsträdgård vid Näsuddsvägen söder om Vattenverket. Sekundärt skyddsområde
för grundvattenskydd.
Rekommendationer:

•
•

•
•
•

Utreds vidare med inriktning att kunna bygga en
förskola eller bostäder.
Frågor som behöver lösas: Undersökning av
eventuellt förorenad mark. Säkerställa dagvattenavrinningen från ett större låglänt område kring
vattenverket. Särskilda hänsyn behöver tas till
grundvatten och till vattenverket.
Mindre översvämmade ytor kan fyllas upp.
Förorenad mark, riskklassning 3. Miljöteknisk
undersökning behövs.
Dagvattenhanteringen kan samordnas med fastigheterna norr om vattenverket.

Dagvattendamm Näsuddsvägen

Område söder om Dalhuggevägen (U7)
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Brunn Dalberget (U6)

Området ligger ca 1 km söder om Brunn C och har en
areal om ca 7 hektar. Kommunalt VA är utbyggt i närområdet. Kommunen är markägare till större delen. Delar av området är sedan tidigare planlagt för verksamheter/industri. Pågående markanvändning är byggvaruhus
och naturmark med motionsspår. Området domineras
av 80-150 årig tallskog med inslag av mindre myr- och
hällmarker. Området ingår även i den gröna kilen. En
utbyggnad skulle komma att påverka det motionsspår
som idag finns på platsen. Spåret kan delvis behöva en
ny sträckning.

Brunn Dalhugget (U7)

Rekommendationer:

•Området utreds för mindre flerbostadbebyggelse eller
villabebyggelse i enlighet med gällande plan.
Om ny detaljplan tas fram bör följande utredas:
•Ekosystemtjänster, natur- och rekrationsvärden.
•En geoteknisk utredning bör tas fram tidigt för att
utreda grundläggningsförhållanden.
• Spridningssamband och viktiga aspekter för det gröna
sambandet för att inte försvaga den gröna kilen.

• Området utreds i framtiden för mindre flerbostadshus
eller tät småhus bebyggelse.
• Ekosystemtjänster, natur- och rekreationsvärden
utreds.
• Bebyggelsen anpassas till det motionsspåret som idag
finns söder om Vargbacken.
• Naturligt dagvattenflöde och lågpunkter/översvämningsytor i östra kanten av området behöver utvecklas i
planarbetet.
• En geoteknisk utredning bör tas fram tidigt i planarbetet för att utreda grundläggningsförhållandena.

Området ligger ca 1 km söder om Brunn C och har
en areal om 5 hektar. Området är idag planlagt för
bostäder, det finns i nuläget inga beslut som att dessa
kommer byggas ut. Gällande detaljplan är från år 1963.
Området bedöms ha dåliga grundläggningsförhålladen.
En utbyggnad av området skulle innebära ett intrång i
den regionala grönkilen utpekad i RUFS 2050. Platsen
används som strövområde för boende i närheten och
som lekområde av en förskola.
Rekommendationer:

Gällande detaljplan (bp76)

Bild tagen mellan Mörtviksvägen och Dalhuggevägen
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PROGRAMKARTA GRÖNSTRUKTUR
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Teckenförklaring
Stig
Stig osäker stäckning
Spridningsamband

RUFS2050_Svaga_gröna_samband_län
RUFS2050_Den regionala_grönstrukturen
Naturreservat avgränsning ej definerad
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GRÖNSTRUKTUR
Inom planprogrammets område strävas det fortsatt efter god tillgänglighet till större sammanhängande naturområden för rekreation och utflykter. Den gröna kilens ekologiska värden
och upplevelsevärden ska bevaras, kilens funktion som regionalt spridningssamband säkerställs så långt möjligt så att kilens förmåga att tillhandahålla viktiga ekosystemtjänster
fortbestår. Tillgången till natur och större rekreationsområden i centrumnära läge säkras genom bildadet av ett naturreservat.

GRÖNSTRUKTUR
Restaurering av Återvallsbäcken (N1)

Motionsspår Vargbacken (N5)

Naturreservat södra Brunn (N7)

Sportfiskarna har tagit fram en fiskevårdsplan
för Återvallsbäcken på uppdrag av Stockholms
länsstyrelse. Återvallsbäcken karterades under maj
2017 med inriktning att identifiera fiskevårdsobjekt
som på sikt kan stärka statusen för vattendraget.
Karteringen påvisade att vattendraget är i stort
behov av biotopvårdande åtgärder i avrinningen från
Återvallsträsket med borttagande av kulvertering,
mindre dämme och allmän förbättring av
vandringsvägarna och lekbottnar genom etablering av
kantzoner och nya strömsträckor.

Motionsspåret föreslås förlängas och flyttas för att
lämna plats för exploatering med nya bostäder (U6)

Närmast bebyggelse är det främst friluftsvärden som
är syftet med reservatet men längre in finns värden
för växter och djur. Vidsjön har stor artrikedom men
domineras av vit och gul näckros, säv och olika
starrarter. Vid en fladdermusinventering bedömdes
området ha höga kommunala värden då det är 4 olika
arter av fladdermöss i området.

Lekplats (N6)

Ingarö sportfält föreslås utvecklas med en kommunal
lekplats som riktar sig till yngre barn. Lekplatsen
färdigställdes under 2019.

Avgränsningen är inte definierad. Vid beslut om
avgränsning bör omgivande marker inventeras
systematiskt.
Största markägare är Värmdö kommun (Brunn 1:1 och
privatpersoner Brunn 1:286, och 1:6 samt Bergvik 14:1
och 1:1.)

Gångstig Vidsjön (N2)

Nya entréer föreslås anläggs till gångstråket med ny
parkering och skyltning vid Brunn 1:286 (B1) inom
detaljplanearbetet för att säkra god tillgång till stigarna
mot Vidsjön.

Restaurering Helveteskärret (Utanför programområdet)

I uppdrag av Länsstyrelsen har en förstudie tagits
fram med syftet att beskriva förutsättningarna som
råder inför planer på att återskapa en öppen våtmark.
Helveteskärret är idag igenväxt och består av en
sumpskog med björk. Tanken är att en grund våtmark
ska anläggas för att gynna biologisk mångfald i området
där både fåglar, groddjur och insekter hittar livsmiljöer.
Innan eventuellt arbete drar igång finns det en del saker
att beakta och dessa diskuteras i förstudien.

Gångstråk Brunn-Enkärret (N3)

Stråket mellan Brunn centrum och Enkärret föreslås
förbättras för att erbjuda en enklare och mer gen
förbindelse till skolområdet och centrum. Gångstråket
föreslås ha samma .. som elljusspåret intill.
Kulturstig Lövhamra (N4)

Kulturstig vid Lövhamra. Anläggs av Ingarö
Hembygdsförening för att öka tillgängligheten till
stranden, badet och kulturmiljön vid Lövhamra.
Utformning lekplats (U6)
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INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER
Trafiksystemet inom programområdet ska vara säkert för alla som färdas på vägarna. Med åtgärder inom vattenskyddsområdet minskar risken för att grundvattnet påverkas vid en olycka.

Majoriteten av de åtgärder som presenteras i
planprogrammet är beskrivna i Trafikverkets
Åtgärdsstudie. För att skapa en trafiksäker miljö förelås
flera säkrare gång- och cykelpassager. Brunn får en
mer centrumlik karaktär med en utveckling av en
stadsgata genom centrum med trädrader och upphöjt
övergångställe.
GCM-VÄGAR
Trafikverket planerar att bygga ut GC-väg GustavsbergIngarö. Det är en sammanhängande gång- och
cykelväg från trafikplats Gustavsberg till norra sidan
av Ingaröbron samt vänstersvängfält vid korsning
Lämshagavägen enligt laga kraftvunnen vägplan.
För att förbättra och skapa ett sammanhängande
gång- och cykelnät föreslås följande GCM-vägar inom
programområdet:
Mörtviksvägen mellan Fagerholmsvägen -Klacknäsvägen

INFARTSPARKERINGAR
P3
I kommunens infartsparkeringsplan presenteras två
infartsparkeringar inom programområdet. Ytterligare
förslag på infartsparkering i ett strategiskt läge är vid
GCM2
Ingarö Kyrka.
Karbyvägen (P1)

Vid Karbyvägen föreslås 20 infartsparkeringsplatser.
Enkärrsvägen (P2)

Vid Enkärrsvägen - Mörtviksvägen föreslås 20
infartsparkeringsplatser.
Ingarö kyrka (P3)

GCM1
Vid Ingarökyrka och Eknäsvägen föreslås
infartsparkeringsplatser som kan samnyttjas av kyrkan
och kommande äldreboende vid Pilhamn.

Stadslik gestaltning av väg 646 (riktning västerut mot cirkulationsplats i Brunns centrum). Förstudie väg 646 TRV

(GCM1)

P3

Näsuddsvägen mellan Eknäsvägen - Dyviken (GCM2)
GCM2

Fågelviksvägen mellan Rosenlund - Nykvarn (GCM3)
Fågelviksvägen mellan Återvall - Nykvarn (GCM4)

GCM4

Björkviksvägen mellan Återvall - Långvik (GCM5)

För GC-vägar längs statliga vägar krävs avtal med
Trafikverket och för åtgärder inom vägområdet krävs
tillstånd. Trafikverkets synpunkt är att gång- och
cykelvägar längs statliga vägar ska ligga utanför
vägområdet. Cykel utgör ett komplement till
kollektivtrafik, därför bör även cykelparkeringar
lokaliseras i kollektivtrafiklägen.

P2

GCM3

P1
GCM1

Teckenförklaring
Föreslagen gång- och cykelväg
Befintlig gång- och cykelväg
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PROGRAMKARTA TRAFIKSÄKERHET
Föreslagna åtgärder längs väg 646

Mittrefug med vänstersväng
Upphöjt övergångställe
Utveckling av stadsgata
GCM- passage med mittrefug
Upphöjt övergångställe
Cirkulationsplats
GCM- passage med mittrefug
Upphöjd gångpassage

Cirkulationsplats
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PROGRAMKARTA PFO

Näsudden Ingarö varv
Fågelvik Nykvarn

Lillängsdal Forsvik

Återvall

Hedvigsberg
Fagerholm

Teckenförklaring
PFO
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FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN PÅ INGARÖ

FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN PÅ NORRA INGARÖ
Planprogramet belyser nedan frågor gällande
kommunens Prioriterade förändringsområden (PFO)
för att förtydliga och framföra rekommendationer inför
kommande detaljplanearbeten.
Många fritidsområden på Ingarö har en hög
permanentningsgrad och stort behov av kommunalt
vatten och avlopp.
MÅL FÖR PFO
•
Förändringsområden med stor andel permanentboende ska förses med kommunalt vatten och
avlopp.
•
Förändringsområden ska planläggas för
permanentboende, infartsparkeringar, hållbara
dagvattenlösningar och säkra skolvägar.
•
Vägar ska så långt möjligt skötas av vägföreningar.
•
Förtätning genom avstyckning ska undvikas i
förändringsområden.
BAKGRUND
Efter förändringar i plan- och bygglagen 2014 har
flera förändringsområden förtätats på ett sätt som inte
kunde förutses när översiktsplan 2012-2030 togs fram.
Förtätningarna har inneburit att upp till tre bostäder har
kunnat byggas inom varje fastighet i flera områden.
•
Trafiken på vägar till området och inom området
ökar.
•
Belastningen ökar på vatten- och avloppsnätet.
•
Med ökad förtätning ökar kraven på vägbelysning
och trafiksäkra vägar.

VÄGAR OCH HUVUDMANNASKAP
Kommunen är inte huvudman eller väghållare för det
övergripande eller lokala vägnätet. Ansvar för vägar
och allmän plats i omvandlingsområden ska så långt
möjligt ligga på områdets vägföreningar. För vägar med
trafik till förskola eller annan kommunal anläggning kan
man överväga kommunalt huvudmannaskap i samband
med planläggning enligt kommunens Riktlinjer för
kommunalt huvudmannaskap i detaljplaneläggning.
Om kommunen väljer att planlägga för större
byggrätter och fler boenden i PFO-områden kan
det på sikt innebära att kommunen behöver ta över
huvudmannaskapet för vägnätet i området. Dessa
kostnader bör då tas in i form av exploateringsavgifter
eller gatubyggnadskostnader.
BYGGRÄTTER
Kommunen har tidigare strävat efter att bromsa
permanentbosättning med nybyggnadsförbud och
begränsning av byggrätter i vissa områden. Det innebär
att det idag kan förekomma olika planbestämmelser om
byggnadsrätter inom ett och samma område.
•
I några områden gäller byggrätter som gör det
möjligt att bygga permanentbostäder med 150 m2
byggrätt eller mer för huvudbyggnad.
•
I många planlagda områden ändrades byggrätten
1987 till 60 m2 för huvudbyggnad respektive 40
m2 för komplementbyggnad (60/40-områden).
•
Flera områden saknar detaljplan. Där medger
kommunen ofta fullstora permanenthus efter vanlig
bygglovsprövning.

I de nyare PFO-planer som kommunen tagit fram
efter 2014 strävar kommunen efter att använda
planbestämmelser som medger permanentbosättning
men motverkar ytterligare förtätning med parhus. Det
innebär i de flesta fall att:
•
Byggnadsarean maximeras till ca 160 m2 (110 m2
för tvåvåningshus)
•
Bruttoarean begränsas till ca 200 m2.
•
Byggnadshöjden maximeras till två våningar.
•
Källare- och vindsinredning tillåts inte.
NY PFO-PRIORITERING 2018
Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) beslutade
22 mars 2018 om en ny prioritering av kommunens
förändringsområden och att centralt belägna områden
med hög permanentningsgrad och stora VA-problem
tidigareläggs. De prioriterade förändringsområden som
ingår i planprogrammet avgränsning är listade nedan:
PLANARBETE SOM PÅBÖRJAS 2019 ELLER 2020

•
Näsudden–Ingarö varv
•
Fågelvik–Nykvarn
•
PFO Återvall
•
Hedvigsberg
•
Fagerholm
Planarbete och VA-utbyggnad pågår till omkring 2025.
PLANARBETE PÅBÖRJAS EFTER 2025

•
Forsvik, Ingarö
Planarbete och VA-utbyggnad pågår till omkring 2035.
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REKOMMENDATIONER TILL SAMTLIGA
FÖRÄNDRINGSOMRÅDEN
• Utred i planarbetet: utökade byggrätter, VA,
dagvatten, kulturvärden, strandskydd, naturvärden och
stigar samt åtkomst till bad och strandområden.
PFO ÅTERVALL (SÖDER OM EKNÄSVÄGEN)
Förändringsområdet ligger på norra delen av Ingarö
ca 2,5 km från Brunn Centrum och ca 8 km från
Gustavsberg. Området söder om Eknäsvägen består
av ca 40 fastigheter för bostadsändamål, de flesta är
bebodda permanent. Området är utpekat av KSPU
med start för planläggning och VA-utbyggnad 2019
eller 2020. Alla fastigheter har idag enskilda VAanläggningar. Området är inte planlagt. Delar av
området ligger inom inre skyddsområde för vattentäkt.

PFO NÄSUDDEN–INGARÖ VARV
Förändringsområdet ligger på norra delen av Ingarö ca 2
km från Brunn Centrum och ca 7 km från Gustavsberg.
Området omfattar ca 55 bebyggda fastigheter för
bostadsändamål, 38 av dessa är bebodda året runt. Ca
15 fastigheter i området är inte bebyggda. Området är
enligt ett beslut i KSPU 2018 utpekat för planläggning
och VA-utbyggnad som ska påbörjas senast 2020.
De flesta fastigheterna i området är anslutna till ett
lokalt VA-nät. Delar av området är planlagt med små
byggrätter 60/40.
Rekommendationer:

•
•
•

Rekommendationer:

•

•
•
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Utreds i planarbetet: grundvattenskydd,
fornlämningar och arkeologi, vägtrafikbuller,
GCM-väg, GC-passage, hållplatser, vändslinga
för buss, infartsparkering och skydd av
Återvallsbäcken.
Utred vägnätet inom planområdet med inriktning
att begränsa antalet utfarter mot Eknäsvägen.
Dagvattenfrågor ska särskilt beaktas inom
skyddsområde för vattentäkt.

•

Utred i planarbetet: småbåtshamn.
Utred vägnät och GCM-vägar med inriktning att
skapa säkra skolvägar till Brunn C.
Delar av området bedöms kunna förtätas med
villor och tätare småhusbebyggelse som parhus och
radhus om vägnätet kan förstärkas och byggas ut
med säkra skolvägar.
I planarbetet beakta den befintliga promenaden
längs strandkanten.

PFO FÅGELVIK-NYKVARN
Förändringsområdet ligger på norra delen av Ingarö
ca 3 km från Brunn Centrum och ca 9 km från
Gustavsberg. Området omfattar ca 133 fastigheter, 54
av dessa är bebodda året runt. Ett tiotal fastigheter
i området är planlagda som parkmark och är inte
bebyggda. Området är enligt ett beslut i KSPU 2018
utpekat för att planläggning ska påbörjas senast 2020.
Delar av området är planlagt med byggrätter 150 m2 i
huvudbyggnad.
Rekommendationer:

•
•
•

•

Utred i planarbetet: småbåtshamn.
Utred vägnät och GCM-vägar med inriktning att
skapa säkra skolvägar till Brunn C.
Delar av området har höga kulturvärden och ska
planläggas med utökad lovplikt samt varsamhetsoch skyddsbestämmelser.
I planarbetet beakta den befintliga promenaden
längs strandkanten.

PFO HEDVIGSBERG
Förändringsområdet ligger på norra delen av Ingarö
ca 2 km från Brunn Centrum och ca 8 km från
Gustavsberg. Området omfattar ca 160 fastigheter
för bostadsändamål, antal året-runtboende är ca 100.
Området är enligt ett beslut i KSPU 2018 utpekat
för planläggning som ska påbörjas senast 2020.
Delar av området är planlagt med byggrätt 60 m2 i
huvudbyggnad.

PFO FAGERHOLM
Förändringsområdet ligger på norra delen av Ingarö
ca 2 km från Brunn Centrum och ca 8 km från
Gustavsberg. Området omfattar ca 180 fastigheter
för bostadsändamål, varav antal året-runtboende är
ca 70. Området är enligt ett beslut i KSPU 2018
utpekat för planläggning som ska påbörjas senast 2020.
Delar av området är planlagt med byggrätter 60 m2 i
huvudbyggnad.

PFO FORSVIK
Förändringsområdet ligger på norra delen av Ingarö
ca 5 km från Brunn Centrum och ca 8 km från
Gustavsberg. Området omfattar ca 260 fastigheter
för bostadsändamål, varav antal året-runtboende är
ca 80. Området är enligt ett beslut i KSPU 2018
utpekat för planläggning som ska påbörjas efter 2025.
Delar av området är planlagt med byggrätter 60 m2 i
huvudbyggnad.

Rekommendationer:

Rekommendationer:

Rekommendationer:

•
•

•

Utred i planarbetet: småbåtsbryggor.
Utred vägnät, busshållplats och GCM-vägar med
inriktning att skapa säkra och gena skolvägar till
busshållplats, till Mörtviksvägen och till Brunn C.
Utred ersättning till enskilda VA-anläggningar som
är yngre än 10 år.

•
•

•
•

Utred i planarbetet: småbåtsbryggor.
Utred vägnät, busshållplats och GCM-vägar med
inriktning att skapa säkra och gena skolvägar till
busshållplats och till Brunn centrum.
Utred dammar och dammsäkerhet i området.
Utred ersättning till enskilda VA-anläggningar som
är yngre än 10 år.

•
•
•

•

Utred i planarbetet: småbåtsbryggor.
Utred vägnät och GCM-vägar med inriktning att
skapa säkra och gena skolvägar.
Planlagda men obebyggda bostadsfastigheter inom
BP 14, Fällström 1:1, bedöms kunna bebyggas efter
ny planläggning och utbyggnad av säkra skolvägar
och kommunalt VA.
Utred alternativa VA-anslutningar från Ingaröbron,
Fagerholm eller från Nacka kommun/Saltsjöbaden.
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GENOMFÖRANDE

Detaljplaner för nya bostäder
Utvecklingen av programområdet kommer att ske
etappvis och i flera olika detaljplaner. Kommunen har
möjlighet att påverka utbyggnadstakten i de områden
där kommunen är markägare. Inom områden med annan
markägare är möjligheterna mer begränsade.
Följande detaljplaner bedöms kunna påbörjas under
2020 och antas under slutet av år 2022:
B1. Detaljplan för Brunn 1:286.
B2. Detaljplan för Ingarö Golf , Fågelvik 2:7
B3. Detaljplan för Ingarö Golf , Fågelvik 1:207
A1. Detaljplanearbete för verksamhetsområdet Vallbo
bedöms kunna påbörjas under 2020 och antas under
slutet av år 2023.
Exploateringskostnader
För att kunna genomföra kommande detaljplaner
behöver kommunen investera i allmän platsmark som
exempelvis omfattar gator och grönområden. Även
infrastruktur utanför planområdet kan behöva förstärkas
eller byggas om. Kostnader för sådana investeringar
ska fördelas enligt skälig och rättvis grund mellan
inblandade parter såsom kommunen, markägare och ev.
statlig part.
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Huvudmannaskap
Kommunen är som regel enligt plan- och bygglagen
huvudman för allmän platsmark. Det finns dock
undantag från denna regel och kommunen har hittills
tillämpat enskilt huvudmannaskap i de flesta av
kommunens planprojekt. Enligt kommunens riktlinjer
för kommunalt huvudmannaskap ska som huvudregel
vägar inom kommunens centrumområden, inklusive
Brunn, planläggas som kommunala vägar. Vägar som
leder till allmänna ändamål såsom äldreboenden,
skolor och förskolor ska också ha ett kommunalt
huvudmannaskap. Naturmark som planläggs ska
planläggas som allmän platsmark.

Avtal
Inga avtal kommer att behöva upprättas i
programskedet.
Detaljplaneskedet
Avtal som behövs eller kan behövas i det kommande
detaljplanearbetet är:
Plankostnadsavtal – tecknas innan planarbetet

påbörjas och reglerar bland annat ansvars- och
kostnadsfördelningen under detaljplanearbetet inklusive
grundkarta, större utredningar mm.
Exploateringsavtal -tecknas innan antagandet av

Följande vägar inom planprogramområdet ska enligt
kommunens riktlinjer ha kommunalt huvudmannaskap:
•
Större vägar inom detaljplanen för Brunn 1:286
(B1) på grund av områdets centrumnära läge.

detaljplanen och reglerar utbyggnad av allmänna
anläggningar, ansvar- och kostnadsfördelning
för genomförandet av detaljplanen, eventuella
marköverlåtelser, rättighetsupplåtelser med mera.
Exploateringsavtalet får avse ersättning eller avgift för
åtgärder som har genomförts före avtalets ingående, om
detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller
avtalet omfattar medfinansieringsersättning.

KONSEKVENSBESKRIVNING
I konsekvensbeskrivningen synliggörs den samlade bedömningen av planprogrammets påverkan, såväl positiv som negativ. Nedan bedöms programmet som helhet. För att läsa mer om
konsekvenserna för respektive föreslaget bostads- och utredningsområde se bilaga Konsekvensbedömning.

Ett planprogram är ingen handling som krävs enligt
Plan- och bygglagen (PBL) eller någon annan
lagstiftning. Den preliminära konsekvensbedömningen
som är framtagen för programmet är därför översiktlig
och är inte upprättad enligt Plan- och bygglagens
formella krav.

SAMLAD BEDÖMNING
Programmet överensstämmer överlag med gällande
översiktsplan. Däremot strider planprogrammet delvis
mot den regionala utvecklingsplanen (RUFS) genom
att föreslå intrång i den regionala grönkilen för att
möjliggöra en utveckling av bostadsbebyggelse och
kommunal service i ett centrumnära läge. För att få
till stånd en blandad bebyggelseutveckling på Ingarö
och centralt i Brunn bedöms de utpekade platserna för
bostäder och utredningsområden som lämpliga att pröva
i kommande detaljplaneprocesser.
Större delen av Brunn utgörs av vattenskyddsområde
vilket begränsar möjligheten för ny bebyggelse. Detta
innebär att ny bebyggelse trängs ut till centrumområdets
ytterkant och påverkar den regionala grönkilen.
Programmet bedöms inte strida mot några andra
kommunala eller nationella riktlinjer, lagar eller
förordningar. Programmet berör inte områden av
nationell, gemenskaps- eller internationell skyddsstatus.
De planerade områdena bedöms inte medföra väsentlig
påverkan på miljö, kulturarv eller människors hälsa.

De frågor som har betydelse för programmet är främst
naturmiljö, rekreation, vattenskyddsområde, kulturmiljö
och dagvatten. Frågorna har beskrivits i programmet
och kommer att studeras mer ingående i kommande
detaljplaneprocesser.
Programmet identifierar ett stort antal lokala och
regionala miljömässiga värden och kvaliteter i
området samt beskriver de förändringar och tillskott av
bebyggelse och infrastruktur som kommunen föreslår
för att möta befolkningsökningen i området.
GRÖNKIL

Det finns ingen tydlig riktlinje för hur bred en grön
kil behöver vara. I den regionala utvecklingsplanen
beskrivs områden smalare än 500 meter som områden
med svaga samband. Utifrån programförslaget skulle
ett genomförande av programförslaget innebära att
dagens område för svagt samband minskar från att
vara ca 600 meter brett till att vara omkring 350 meter
brett. Det är område U7 som gör att den gröna kilen
blir smalare än 500 meter. Vid ett genomförande av
programhandlingen utan U7 kommer grönkilen inte
vara smalare än 500 meter. I detaljplaneprocesserna bör
de planer som gör intrång i den gröna kilen fokusera på
att integrera grönska och hålla nere andel hårdgjorda
ytor. Kompensationsåtgärder kan bli aktuella i fortsatt
planarbete. I fortsatt detaljplanearbete ska hänsyn tas
till grönkilen. På kartan s.42 visas den gröna kilen
och grundvattentäkten tillsammans med de föreslagna
bostads- och utredningsområdena.

BEBYGGELSE

Programmets förslag till ny bebyggelse ligger
koncentrerat kring Brunn Centrum för att skapa ett
tydligare centrumområde och möjliggöra en tätare
bebyggelse. De nya bostäderna förväntas bidra med
blandade upplåtelseformer och tätare bebyggelse på
Ingarö nära till kollektivtrafik och service i riktlinje
med kommunens översiktsplan och RUFS 2050.
I kommundelen råder det idag brist på ett blandat
bostadsbestånd, av den anledningen bedöms Ingarö som
en lämplig plats för att möjliggöra fler bostadsrätter
och hyresrätter. Programförslaget bidrar till att uppnå
de mål som framförs i kommunens Riktlinjer för
bostadsförsörjning gällande ett varierat bostadsbestånd
och lokalisering av bebyggelse i centrumnära lägen.
I det kommande detaljplanearbetet kommer antal
bostäder och exploateringens omfattning utredas
vidare. Detta innebär att exploateringen kan komma att
minskas.
TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR

De infrastrukturåtgärder som planprogrammet lyfter
fram bidrar till att förbättra trafikssäkerheten och
säkerställa skyddet av grundvattentäkten. Vidare
bidrar åtgärderna till att skapa en stadsliknande gata
med lägre hastighet genom centrumområdet. Genom
fler gång- och cykelvägar och ett sammanhängande
cykelvägnät skapas möjligheter för fler att resa hållbart
både under korta och långa resor. Strategisk lokalisering
av infartsparkeringar bidrar även till ett hållbart
resande och kan uppmuntra fler till att åka kollektivt.
Planprogrammet föreslår en utveckling av GCM-vägar
och två infartsparkeringar.
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Näsudden Ingarö varv
Fågelvik Nykvarn

Lillängsdal Forsvik

Teckenförklaring
Bostadsområde
Återvall

Arbetsplatsområde
Utredningsområde
Hedvigsberg

PFO
Fagerholm

RUFS2050_Svaga_gröna_samband_län
RUFS2050_Den regionala_grönstrukturen

Vattenskyddsområde
OMRTYP

Primärzon
Sekundärzon

Spår och leder
Brunn - Vidsjön

Konsekvenskarta

Brunn
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BARNPERSPEKTIV

NATUR OCH EKOLOGI

De nya utpekade platserna för förskola stärker
förutsättningarna för barnomsorg och god utbildning
på Ingarö. Närheten till bostadsnära natur för de
befintliga bostadsområdena som ligger centralt i Brunn
kommer försämras då nya bostäder förslås intill dessa.
Det är därför viktigt att säkra stråk och korridorer ut
från den befintliga bebyggelsen så att boenden i alla
områden har möjlighet att nå ut till större grönytor
för rekreation. Programförslaget presenterar även en
kommunal lekplats på Ingarö sportfält. Delar av de nya
exploateringsområdena innebär att delar av skolskogar
och lekskogar tas i anspråk för bebyggelse.

Planprogrammet innebär ett visst intrång i den regionala
grönkilen och riskerar att försvaga ett utpekat regionalt
svagt ekologiskt samband. Nya föreslagna bostads- och
utredningsområden tar skog och natur i anspråk. Flera
områden bedöms ha påtagliga och höga naturvärden
med lång skogligt kontinuitet och ostörd hydrologi.
Habitat av skyddsvärda arter tas i anspråk. Viktiga
ekosystemtjänster som t ex rening och fördröjning av
vatten minskar lokalt.
För de flesta bostadsprojekten behöver de negativa
konsekvenser mildras genom hänsynstagande
planering, lämpliga skyddsåtgärder samt ekologiska
kompensationsåtgärder. Detta gäller särskilt för intrång
som görs i de svaga sambanden, den gröna kilen samt
inom områden med påtagliga och höga naturvärden.
I programförslaget presenteras en åtgärd för restaurering
av Återvallsbäcken som Sportfiskarna har tagit fram i
uppdrag av Stockholms länsstyrelse.
Programmet lyfter även det förslag på kommande
naturreservat som presenteras i naturreservatsplanen.
Naturreservatet syftar till att säkra att området även i
framtiden kommer att vara natur.

LANDSKAPSBILD

De förslag till bebyggelse som presenteras
i planprogrammet innebär en förändring av
landskapsbilden på Ingarö. Delar av det karaktäristiska
skärgårdslandskapet med sprickdalar, hällmarkstallskog
tas i anspråk för bebyggelseutveckling.
De föreslagna exploateringarna är delvis placerade
längs Ingarös huvudvägnät och kommer upplevas för
den som färdas på ön genom att skogsmark omvandlas
till bebyggelse. Byggnadernas placering i landskapet,
exploateringsgrad, skala och arkitektur kommer få
betydelse för upplevelsen av landskapet.
KULTURHISTORIA

Planprogrammet bedöms inte har någon betydande
negativ påverkan på kulturmiljön och äldre bebyggelse.
I de detaljplaner som berörs av kulturmiljöer ska hänsyn
tas till dessa.

REKREATION

Intrånget i den regionala grönkilen riskerar lokalt
att leda till en försämring av kilens upplevelsevärde
då området minskar. Merparten av den förslagna
bebyggelsen ligger inom områden som har ett högt
lokalt rekreationsvärde och används frekvent för
närrekration som promenad, barnlek, svamp- och
bärplockning samt för förskoleverksamhet. Programmet
föreslår även ett utredningsområde på Ingarös elljusspår.

För de som bor i området idag innebär programförslaget
ett ökat avstånd till större grönområden. Det finns
dock goda möjligheter att i den nya bebyggelsen skapa
platser för närrekreation.
BULLER

Genomförandet av den föreslagna programhandlingen
innebär på sikt ökade persontransporter längs
Ingarövägen, Eknäsvägen och Mörtviksvägen. Hur
varje detaljplan påverkas av bullernivåer utreds i
planskedet.
MARKFÖRORENINGAR

Inom programområdet finns flera områden där
markföroreningar förekommer. Inom några av dessa
områden föreslås en ny markanvändning. Detta
innebär att marken kommer att behöva saneras. Genom
planläggning av Återvall och Vallbo industriområde
kommer även krav behöva ställas på befintliga
verksamheter för att dessa inte ska påverka grundvattnet
i vattenskyddsområdet negativt.
GRUNDVATTEN

Den centrala delen av Brunn omfattas av en
grundvattentäkt. Programmet föreslår att inom de
förslag på bostads-och utredningsområden som ligger
inom vattenskyddsområdet bör en effektiv infiltration
säkerställas och andel hårdgjorda ytor minimeras. Inom
flertalet av de nya bebyggelse- och utredningsområdena
finns våtmarker som bidrar till grundvattenbildningen.
De naturliga våtmarkerna bör bevaras i största möjliga
mån.
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YTVATTEN

NOLLALTERNATIV

KONSEKVENSBEDÖMNING

I planprogrammet föreslås ingen ny bebyggelse
i områden med risk för översvämning. Samtliga
våtmarker inom programområdet bidrar till rening och
fördröjning av vatten. Ett genomförande av programet
kan komma att innebära att våtmarker hårdgörs eller
ändrar karaktär vilket i sin tur påverkar vattenreningen.
Generellt förodras ett lokalt omhändetagande och rening
av dagvatten genom öppna lösningar.

Lagstiftningen anger att en konsekvensbeskrivning
innehåller ”en beskrivning av miljöförhållandena och
miljöns sannolika utveckling om planen, programmet
eller ändringen inte genomförs. Oftast benämns denna
framtid som ”nollalternativet”.
Nollalternativet för programområdet har tolkats
så att Brunn och norra Ingarö utvecklas enligt
översiktsplan 2012-2030 med en geografiskt snävare
utveckling av Brunns centrumområde och utan de nya
bostadsexploateringar som föreslås i detta planprogram.
Ett nollalternativ innebär fortsatt brist på hyresrätter och
bostadsrätter med en fortsatt permanentning av Ingarös
fritidshus.

I arbetet med planprogrammet har en
konsekvensbedömning utifrån varje nytt föreslaget
bostads- och utredningsområde arbetats fram. Denna
bedömning utgår från ett Worst Case-scenario. Detta
innebär att bedömningen av konsekvenserna utgår
från att de åtgärder som föreslås i tabellens högra spalt
inte följs eller efterlevs. Om åtgärderna som föreslås i
tabellen däremot följs finns goda möjligheter att minska
de negativa konsekvenserna. Konsekvenstabellen
syftar till att på ett övergripande sätt beskriva vilka
eventuella konsekvenser som kommande detaljplaner
kan medföra och vilka punkter som är viktiga att arbeta
vidare med i planarbetet för att minska de negativa
konsekvenserna. Denna tabell finns presenterad i bilaga
Konsekvensbedömning.

HÅLLBAR UTVECKLING

Planprogrammet bidrar till att tydliggöra den framtida
utvecklingen av Brunn och norra Ingarö och att i
ett tidigt skede föra en dialog med sakägare och
myndigheter. Ny bebyggelse koncentreras till Brunns
centrum och i områden där det finns god tillgång till
kollektivtrafik för att underlätta ett hållbart resande.
Utvecklingen av gång och cykelbanor bidrar ytterligare
till att skapa ett sammanhängande stråk mellan
Gustavsberg och Ingarö.
EFFEKTER PÅ KOMMUNENS EKONOMI

Programmets genomförande kan innebära att
kommunen behöver bli huvudman för nya gator.
Särskilt inom exploateringen Brunn 1:286 då området
har ett centralt läge med blandade boendeformer och
kommunal service. Förändringarna av huvudmannaskap
är förenligt med kommunens riktlinjer för
huvudmannaskap. Samtliga förskolor och kommunal
service bör lokaliseras i nära anslutning till statlig
väg, delvis för att minska trafik inom bostadsområden.
Programmet kan komma att innebära att arealen
naturmark som ska skötas av kommunen ökar.
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Vy över bebyggelse i Brunn

