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Syftet med ett program är att kommunens 
beslutsunderlag i ett tidigt skede skall breddas 
med berördas erfarenheter och synpunkter. De 
berörda skall ges möjlighet till insyn och påverkan 
innan kommunens ställningstaganden är låsta. Vid 
arbetet med programmet skall ett samråd 
genomföras efter samma regler som gäller för ett 
detaljplanearbete. 
 
Programmet för Näverängsvägen & 
Torshällsvägen mfl skall klarlägga 
förutsättningarna för: 
• införande av kommunalt vatten och avlopp 
• särskilja delområden för införande av VA 
• ange riktlinjer för detaljplanearbetet avseende 

bebyggelseutveckling 
• avvägning mellan kompletterande bebyggelse, 

grönområden  
• behov av mark för vägombyggnad 
• trafiksäkerhetsåtgärder för väg 274 
• behov av nya gång- och cykelbanor 

 

��������������	�����
Näverängsvägen & Torshällsvägen mfl ligger 
cirka 5km öster om kommunens centralort 
Gustavsberg och med ca 1km till Hemmesta. 
Programområdet omfattar Näverängsvägen, Viks 
skogsväg, Elofshällsvägen och Torshällsvägen. 
Området gränsar i väster till Grantomta, i söder till 
Hagaberg och i öster mot Torshälls nybebyggelse.  

������������	����
Området betecknas i översiktsplanen som ett 
aktuellt förändringsområde, se vidare under 
rubriken i Översiktsplan. 
 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 
2004-01-12 att kommunledningskontoret får i 
uppdrag att tillsammans med projektgruppen för 
förändringsområden (pfo) påbörja arbetet med ett 
detaljplaneprogram för förändringsområdet 
Näverängsvägen & Torshällsvägen mfl 
Programmet ska ligga till grund för kommande 
detaljplaner.  
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Arbetet leds av Värmdö kommuns planenhet som 
arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 
Arbetet har utförts av Åkerblads Arkitektkontor i 
samarbete med pfo. 
 
Samråd kring programmet beräknas pågå under 
juli-augusti 2006. 
Efter sammanställning av samrådets synpunkter 
och eventuella revideringar godkänns programmet 
av kommunstyrelsens tekniska utskott varefter 
detaljplaner för programområdet upprättas. 
 
Utifrån programmets riktlinjer kan 
detaljplanearbetet för första etappen inom 
programområdet påbörjas under 2007 och VA-
utbyggnaden kan komma att påbörjas under 2008. 
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                Översiktskarta med programområdet markerat
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Befolkningen ökar kraftigt i Värmdös tidigare 
fritidshusområden. Detta medför en ökad 
belastning på miljön och trafiksituationen. 
Fastighetsägarna ställer högre krav på 
boendestandard och trafiksäkra skolvägar.   
 
Näverängsvägen och Torshällsvägen mfl är ett 
förändringsområde där en omvandling till 
åretruntboende pågår sedan många år. 
Programområdet är centralt beläget och omgivet 
av nybyggnadsområden.  Kommunen stödjer 
denna omvandling och Näverängsvägen och 
Torshällsvägen mfl är i översiktsplanen angivet 
som ett aktuellt förändringsområde där 
planläggning och översyn av gällande planer samt 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
planeras. 
Programområdet omfattar idag ca 90 fastigheter. 
 
I avsnittet Planeringsförutsättningar redovisas 
de övergripande plandokument som gäller för 
området samt gällande beslut. 
 
I avsnittet Områdesförutsättningar redovisas 
områdets förutsättningar, kommunens intentioner 
med området. 
 
I avsnittet Riktlinjer för kommande 
detaljplanearbete redovisas ställningstaganden 
och därmed de riktlinjer som skall gälla för 
kommande detaljplanearbete.  
 

I avsnittet Miljöbedömning av planer och 
program redovisas en behovsbedömning och 
planens inverkan på miljön.  
Planen innebär inte någon betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning enligt mil-
jöbalken bedöms därför inte behöva upprättas.   
 
I avsnittet Genomförandefrågor beskrivs 
förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap 
respektive enskilt huvudmannaskap samt 
principerna för kostnadsfördelning. Här redovisas 
också förslag till etappindelning av det kommande 
detaljplanearbetet. 
 
Kostnaderna för planläggning är tänkta att tas ut 
via planavgifter i samband med bygglov medan 
kostnaderna för VA-anslutning kommer att tas ut 
av de enskilda fastighetsägarna via 
anslutningsavgifter. 
Samtliga fastigheter inom detaljplan förutsätts 
ingå i verksamhetsområde för VA. 
Kostnader för VA på enskild fastighet betalas av 
respektive fastighetsägare. 
Ansvaret/huvudmannaskapet för vägarna och 
allmän platsmark är tänkt att ligga kvar hos 
Fruviks vägförening. 
 
Programmet föreslår att två nya detaljplaner 
upprättas som ger förutsättningar för ett 
fungerande permanentboende med utbyggt 
kommunalt VA inom området.  
 
Vägverket planerar förbättringar av väg 274. 
Vägen ges en bättre standard och framkomlighet 

genom en planerad cirkulationsplats vid Viks 
skolväg. 
 
Programmet föreslår att Torshällsvägens utfart och 
befintliga direktutfarter på väg 274 stängs av och 
att Torshällsvägen ansluts till Kullsvedsvägen. För 
att skapa möjligheter att röra sig internt i området 
utan att ta sig ut på väg 274 föreslås också en 
förbindelse mellan Torshällsvägen och 
Näverängen samt en koppling med såväl 
Elofshällsvägen som Viks skogsväg. 
 
Programmet visar på möjligheterna till en viss 
förtätning genom avstyckningar och ökade 
byggrätter på befintliga fastigheter som förbättrar 
möjligheterna för åretruntboende. Hänsyn tas till 
topografiska förutsättningar och tomtstorlekar för 
att inte äventyra miljövärdena i programområdet.  
 
Möjliga lägen för nya mindre kompletterande 
bostadskvarter redovisas i skogsområdena i 
anslutning till befintlig bebyggelse (totalt ca 15 
fastigheter). 
 
För att tillgodose de boendes rekreations-
möjligheter och värna om naturmarkens kvalitet 
bibehålls stora delar av befintliga naturområden i 
programområdet. 
 
Programmet ska ligga till grund för kommande 
detaljplanearbete i området. 
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I översiktsplanen som antogs i juni 2003 utpekas 
Näverängsvägen och Torshällsvägen som ett 
inventerat förändringsområde. I följande textavsnitt 
hänvisas till översiktsplanen, som här förkortas till 
ÖP. 
ÖP redovisar bland annat att kommunens befolkning 
ökar kraftigt, att permanentning av fritidshus sker, 
att efterfrågan på nya bostadsområden finns, att 
miljöbelastningen ökar på grund av alla förändringar 
i bebyggelsen, att det stora bebyggelsetrycket gör 
det viktigt att vara aktsam om såväl stora som små 
naturområden. 
 
Inom programområdet anser kommunen att det är 
angeläget att utarbeta riktlinjer för 
bebyggelseutvecklingen och att påbörja 
utbyggnaden av infrastrukturen. Fritidshusen utgör 
en bostadspotential men permanentningen får 
följdverkningar på trafiksituationen och VA-sidan. 
För att komma till rätta med detta krävs kommunalt 
VA och detaljplaneläggning för anpassning till 
åretruntboende. 
 
ÖP:s övriga tankegångar och förslag till riktlinjer 
har arbetats in i avsnittet planeringsförutsättningar. 
 
$�#	�����		���
I ÖP anges att: 

”Stora delar av den svenska kusten är i sin helhet 
riksintresse enligt Miljöbalken kap 4 för sina 
samlade natur- och kulturvärden. Kustområdena och 
skärgårdarna i Södermanland och Uppland från 
Oxelösund till Herräng och Singö är ett sådant 
område. Här skall turismens och då särskilt det 
rörliga friluftslivets intressen beaktas. 
 
Bestämmelserna innebär dock inte någon restriktion 
för utvecklingen av befintliga tätorter, av det lokala 
näringslivet eller anläggningar som behövs för 
försvaret.” 
 
I övrigt omfattas programområdet inte av något 
riksintresse. 
�
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En detaljplan anger vad marken får användas till; 
vad som ska vara vägar och vad som ska vara 
kvartersmark. Detaljplanen anger även hur mycket 
som får bebyggas och i många fall hur byggnaderna 
får placeras. Den reglerar också vem som ska ha 
ansvaret för gemensamma områden såsom vägar 
och grönområden. 
 
Delar av programområdet har gällande detaljplan. 
Områdena framgår av (kartbilaga 1). Den äldsta är 
från 1949 och den yngsta är från 2003. Den yngsta 
omfattar endast en fastighet.  
 
Översiktsplanen anger att kommunalt vatten och 
spillvattenavlopp skall byggas ut i området. Inom 

området bör likartade regler gälla för kommande 
förtätning. Eftersom förutsättningarna inom området 
är olika bl.a. avseende planläget behöver nya 
detaljplaner utarbetas. 
 
De äldre gällande detaljplanerna (ursprungligen 
byggnadsplaner) har tillkommit för att exploatera 
mark för sportstuge- och egnahemsboende. Minsta 
tomtstorlek är 1500 m2. 
 
Byggrätten på tomten för huvudbyggnad är 150 m2 
byggnadsyta på marken (BYA). För uthus är den 40 
m2BYA. 
Den totala byggrätten varierar mellan 150-220 m2 
bruttoarea (BTA) för huvudbyggnad då 
vindsinredning medges i de flesta planer. Bostäder 
får uppföras i en våning och i vissa fall två våningar. 
Husen ska vara friliggande. 
 
De gamla detaljplanerna behöver anpassas till 
åretruntboende och nya detaljplaner behöver tas 
fram där sådana ej finns. Detaljplanernas byggrätt 
bör motsvara de krav man kan ställa på en 
åretruntbostad. Byggrätten i de nya planerna kan 
komma att variera beroende av tomtstorlek och 
topografiska förhållanden samt av de boendes 
synpunkter och önskemål. 
 
Trafikstrukturen i området behöver ses över så att 
vägarna i området fungerar för en större mängd 
bilar, för utryckningsfordon och att tillräcklig 
trafiksäkerhet uppnås för oskyddade trafikanter. 
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Trafiköversynen kan innebära att framförallt 
vissa vägkorsningar behöver byggas om och ges 
större utrymme än idag. 
 
För att förbättra trafiksäkerheten och 
framkomligheten på väg 274 bör Torshällsvägens 
utfart och befintliga direktutfarter på väg 274 om 
möjligt tas bort. 
Områden med gällande detaljplan framgår av 
(kartbilaga 1). 
 
'�������!�#�������
Under den tid som planarbetet pågår har 
kommunen rätt (enligt PBL) att vilandeförklara 
bygglov under högst två år. Tanken med detta är 
att man inte genom lovgivning ska föregripa 
planens syfte. Beslut om vilandeförklaring fattas 
av miljö- och byggnämnd. Själva programmet 
utgör inte underlag för en vilandeförklaring. En 
vilandeförklaring kan bli/är aktuell först när man 
påbörjat detaljplanearbetet för ett avgränsat 
område.   
 
 

(��#����!����������
Större delen av marken är i privat ägo och utgör 
tomtmark. 
Vägområden ägs av samfälligheter eller är 
upplåtna med servitut. 
Grönområdena ägs av enskild fastighetsägare.     
Kommunen äger också några fastigheter. 
 
Väg 274 (Skärgårdsvägen) är upplåten med 
vägrätt till Vägverket som ansvarar för vägen. 
 

Markägoförhållanden framgår av markägokarta (kartbilaga 2). 
 

 
Översiktskarta av programområdet 
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Programområdet har i äldre tider varit glest bebott 
och till stora delar tillhört Viks gård.  
Med anledning av planerna på järnvägsförbindelse 
och det planerade Värmdö villastad fanns 
förväntningar om att den här delen av Värmdölandet 
skulle utvecklas till ett välplanerat villasamhälle. 
Planerna på järnväg och villastad från 1906 gick 
emellertid i stöpet redan efter ett år och bebyggelsen 
kom att utvecklas förhållandevis oplanerat. 
Västra delen av programområdet i anslutning till 
Viks skolväg tillkom under perioden då en villastad 
planerads här. 

 
Fd. bageriet i Viks villasamhälle 
   
Under 40-talet tillkom sportstugeområdet vid 
Torshällsvägen genom byggnadsplan. Bebyggelsen 
har efterhand omvandlats till permanentbostäder 
genom om- och tillbyggnader eller genom 
nybyggnation.     

 
Sportstugor vid Torshällsvägen 
 

����	#��	�����
Landskapet är den inre skärgårdens med tallklädda 
bergsryggar, insprängda mindre dalsänkor. 
 

 
Grönområde i Näverängen 

������
Översiktsplanens intentioner är att bevara 
grönstrukturen. Södra delen av programområdet 
gränsar till det stora regionala grönområdets 
värdekärna på Värmdölandet.  
 

 
Grönområde vid Hagaberg 
 
Programområdet är som helhet skogsbevuxet. 
Genom att tomterna är stora har mycket naturmark 
sparats även på tomtmark. 
På de högre belägna delarna dominerar 
hällmarkstallskog. I dalgångarna förekommer inslag 
av lövträd och tomterna har mer av 
trädgårdskaraktär med gräsmattor och fruktträd. 
 
Naturområden framgår av (kartbilaga 3).    
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Bebyggelsen har inte pekats ut som område av 
intresse ur kulturmiljösynpunkt i översiktligt 
material. 
 
Inom området finns exempel på olika byggnadsstilar 
med egnahemsvillor från tidigt 1900-tal, sportstugor 
från 1940-1950 och senare med ombyggnad eller 
nybyggnad för permanentboende. 
   
På tomter som avstyckades från Vik uppfördes 
under 1900-talets första decennier en blandad 
bebyggelse bestående av större villor i jugend och 
nationalromantisk stil samt mindre egnahemsvillor. 
Denna del har bevarat något av sin karaktär av 
ursprungliga villastad. 
 

*�������	��
Bebyggelsen i Näverängen och Torshäll är 
sammanhållen. Största delen av området består av 
tomtmark.  
I området finns ca 90 fastigheter. Nästan alla är 
bebyggda med fritidshus eller enfamiljsvillor. Inom 
Torshäll som utgör närmare hälften av alla 
fastigheter är tomtstorlekarna på ca 1500 m2 medan 
vissa utom plan är upp till 5000  ör övrigt varierar 
tomtstorlekarna kraftigt mellan nyavstyckade tomter 
på ca 800 m2 till äldre fastigheter som kan vara upp 
till 7000 m2. De största tomterna återfinns i de 
delområden som är avstyckade utan detaljplan. Vid 
Elofshällsvägen är bebyggelsen ganska homogen 
och i hög grad omvandlad till villastandard. I övriga 
delar av programområdet råder en blandning av 
fritidsboende och åretruntboende i nya villor eller 
ombyggda fritidshus. 

Vid Skärgårdsvägen finns fastigheter som inrymmer 
kyrklig samlingssal och djurhållning samt 
foderförsäljning. 
I Översiktsplanen fastslås att riktlinjer för framtida 
bebyggelseutvecklingen ska tas fram i samband med 
nya detaljplaner som också skall ersätta de idag 
gällande otidsenliga planerna. 
 

��������&!������#��������
En kommunal målsättning är att alla Värmdöbor ska 
ha goda förutsättningar för att vistas i naturen. 
Avstånd längre än 300-500 meter gör att folk avstår 
från kvällspromenaden i naturområdet. Inom 
tätbebyggda områden ska målsättningen vid 
detaljplanering vara att området ska genomskäras av 
stråk som leder ut till större promenadområden. 
 
I förlängningen av Näverängsvägen ansluter en 
gång- och cykelled mot Hemesta. 
Från denna ansluter också en vandringsled som 
fortsätter ut över Värmdölandet. 
  

�����#�
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Väg 274 trafikeras av stomnätsbussar från 
Hemmesta mot Stockholm med hög turtäthet. 
Busshållplatser finns i huvudsak vid varje infart i 
området. Avståndet till busshållplats från bostäderna 
varierar från omedelbar närhet till maximalt ca 
800m.   
 
Trafiksäkerheten för resenärerna är bristfällig då det 
saknas gångbanor och övergångsställen på vissa 
sträckor av vägen. 
  

 

 
Skärgårdsvägen (väg 274) vid Viks skolväg 
 
Större infartsparkeringar finns vid Grisslinge och 
Hemesta. 
  
*�������#+����,-.�
Väg 274 ingår i huvudvägnätet och är en statlig väg 
som går från Ålstäket via Vaxholm till Arninge 
 
Väg 222 där väg 274 ansluter byggs om på sträckan 
Ålstäket-Mölnvik för att få högre kapacitet och ges 
en trafiksäkrare miljö. 
 
På sträckan Ålstäket –Hemmesta är högsta tillåtna 
hastighet 50 km/t. 
 
Trafikflödet är idag ca 10000 fordon per 
årsmedeldygn. Trafiken varierar emellertid kraftigt 
med årstiderna till följd av det stora antalet 
fritidsboende som finns längre ut längs med 
Skärgårdsvägen och i skärgården. 
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Privat utfart mot Skärgårdsvägen 
 
Flera in- och utfarter finns till såväl enskilda 
fastigheter som hela bostadskvarter. 
De är bristfälliga avseende såväl kurvradier som 
siktsträckor. Periodvis är det svårt att ta sig in 
respektive ut från lokalvägarna. 
 
Förbättringar av väg 274 pågår. Vägen ges en bättre 
standard och framkomlighet om den planerade 
cirkulationsplatsen byggs vid Viks skolväg. 
Samtidigt skapas en särskild av- och påstignings fil 
vid Grantomta i anslutning till nybyggnad av 
skollokaler. Några andra större förbättringar av 
vägen finns inte planerade idag. 
 
Biltrafiknätet inom området består idag till största 
delen av smala vägar med låg trafikstandard. 
Vägarna är delvis branta och kurviga och har dålig 
plan- och profilstandard. På många ställen är sikten 
dålig. 
Den lägsta standarden återfinns på Torshällsvägen.  
Men för vägnätet i Näverängen finns också behov 
av standardförbättringar. 

Generellt råder 30 km/t inom områdena. 
Vägarna är huvudsakligen rena grusvägar. 
 

 
Näverängsvägen 
 
 

 
Torshällsvägen 
 
Vägområdena inom programområdet varierar 
mellan i huvudsak 5-8 meter. 
Vägbanorna är däremot ofta mycket smala och 
varierar huvudsakligen mellan 3-4 meter. 

 

 
Principsektion av vägområde 
 
Enligt Översiktsplanen är vägarnas utformning en 
mycket angelägen fråga vid framtida planläggning. 
 
/���+������#�������#�
Inom området finns inga gångbanor. 
Gång- och cykelvägar finns men dessa förbinder 
inte alla områdena internt så att man kan undvika att 
ta sig ut på väg 274. 
Gångstigar finns i området som i första hand leder 
ut i naturen.  
Gång- och cykelnätet ska ses över i 
detaljplanearbetet så att möjligheter till utbyggnad 
av interna vägar skapas i området. 
 

��#��	#��!�	!�&�����
'����������������
I programområdet saknar 2/3 av fastigheterna 
kommunalt vatten och avlopp medan 1/3 av 
fastigheterna omfattas av verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp med anslutning till 
Hemmesta reningsverk. 
Verksamhetsområdet omfattar den västra delen av 
programområdet samt några fastigheter i nordöstra 
delen (kartbilaga 1). 
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Inom området finns enskilda anläggningar för vatten 
och avlopp med slutna tankar eller 
infiltrationsanläggningar. Markförhållandena är inte 
heller alltid lämpliga för infiltrationsanläggningar. 
Längs Näverängsvägen är vattentillgången tidvis 
dålig. 
 
Kommunen planerar att ansluta avloppet till 
Käppala reningsverk.  
 
%���������
Dagvattnet i området tas dels om hand lokalt eller 
leds bort genom diken med utlopp i omgivande 
havsvikar. 
 
Översiktsplanen anger att i första hand ska 
dagvattnet tas omhand lokalt (LOD). Endast där 
LOD ej är möjligt kan dagvattnet anslutas till 
allmänt ledningsnät för dagvatten enligt 
översiktsplanen. Kommunen har nyligen utarbetat 
en ny policy som innebär att dagvattnet skall 
omhändertas lokalt och en teknisk beskrivning finns 
för detta på kommunen. Hanteringen av dagvatten 
studeras i samband med detaljplanearbetet med 
förutsättningen att lösa hanteringen utan allmänt 
ledningsnät. 
  
Områdets terrängförhållanden med stora bergryggar 
och inflikade dalgångar gör det svårt att ta omhand 
allt dagvatten lokalt på tomtmark utan även 
vägområdena kan komma att behöva utnyttjas. 
 

0�1������������������
Inom området förekommer 20 kV-ledningar för 
försörjning till transformatorstationer. Inga nya 
större kraftledningar planeras genom området. Hela 
programområdet är anslutet till ledningsnätet. 
El- och teleledningar är byggda som luftledningar 
med gemensamma stolpar för el och tele. Såväl 
blanktråd som kabel förekommer i elledningarna.  
 
Kommunens intentioner är att verka för möjligheten 
av att samförlägga bredband med övrig 
ledningsutbyggnad. 
 
2������
Närmaste återvinningscentral finns vid Hemmesta 
vägskäl. 
Närmaste miljöstation för farligt avfall finns på 
återvinningscentralen vid Hemmesta vägskäl. 
Hushållsavfallet transporteras bort enligt 
konventionell sophämtningsmodell. 
�
3�����������
Idag används olja eller el i vissa fall kombinerat 
med vedeldning i braskamin, öppen spis eller 
vedpanna. Vedeldning kan förorsaka klagomål från 
grannar. 
 

/�����!����������
Berggrunden utgörs av gnejser. I låglänta partier är  
berggrunden överlagrad med morän eller lera. 
 

 �������
������	�����	�������
Närmaste kommersiella centrum finns i Hemmesta 
och Mölnvik med dagligvaruhandel, detaljhandel 
och restaurang. I Gustavsbergs centrum och i 
Mölnviksområdet finns arbetsplatsområden. 
Kiosk/gatukök finns i korsningen Viks skolväg – 
Skärgårdsvägen. 
 

 
Kiosk/gatukök Viks skolväg 
  
����������	�������
Näverängen och Torshällsvägen hör till Viks skolas 
upptagningsområde. Årskurs 6-9 går i 
Hemmestaskolan hög. Ny skola planeras i 
Grantomta.  
Närmaste kommunala förskolor finns i Vik, Torshäll 
och Hagaberg.  
I Hemmesta respektive Gustavsberg finns bibliotek, 
fritidsgård, vårdcentral, folktandvård, vårdboende 
och servicelägenheter.  
Barnavårdscentral finns i Hemmesta.
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4!��	���������#�����������
2�������
Nedan redovisas förslag till markanvändning inför 
kommande detaljplanering av Näverängsvägen och 
Torshällsvägen mfl se( kartbilaga 4). 
Nya detaljplaner upprättas som möjliggör ett 
fungerande permanentboende med utbyggt VA 
inom området anslutet till kommunens system.  
  

�����#	�	������
2�������
I plan- och bygglagen 2 kap 4§, regleras hur 
bebyggelsemiljön ska utformas och här finns även 
riktlinjer för trafikmiljön. Inom områden med 
sammanhållen bebyggelse skall bebyggelsemiljön 
utformas med hänsyn till behovet av skydd mot 
uppkomst och spridning av brand samt mot 
trafikolyckor och andra olyckshändelser. Vidare ska 
en god trafikförsörjning och god trafikmiljö skapas. 
Trafiksystemet framgår av nedanstående karta. 
 
*�������#+����,-.�
Anslutningen av Torshällsvägen till väg 274 bör 
stängas för biltrafik alternativt bör vänstersväng 
förbjudas vid in- och utfart (A). Vägen ges istället 
anslutning till Kullsvedsvägen från vilken man når 
ut på Skärgårdsvägen via en cirkulationsplats (B). I 
gällande planer finns vägområde reserverat för detta 
men mindre fastighetsintrång krävs för att uppnå 
rimlig kvalitet på anslutningen. 

Torshäll och Näverängen ansluts internt vilket 
minskar behovet av korta resor på Skärgårdsvägen. 
Detta görs förslagsvis genom vägförbindelse via 
grönområdet och genom delning av två större 
fastigheter (C) alternativt med anslutning direkt till 
Viks skogsväg (C alt). Vägen skulle med fördel 
kunna anslutas till Elofshällsvägen men även detta 
kräver fastighetsintrång (D). För att leda trafiken, 
befintlig liksom tillkommande, via Viks skogsväg 
krävs fastighetsintrång då nuvarande vägområde är 
för smalt för trafik (E). Bäst är att genomföra alla 
åtgärderna för att sprida trafiken så mycket som 
möjligt och slippa stora vändplaner. 
 
Enskilda utfarter på väg 274 skall om möjligt tas 
bort eller samlas ihop till lämpliga lägen i samband 
med detaljplaneläggningen. Siktförhållanden och 
geometrisk utformning skall ha en godtagbar 
standard.  
 

  
Torshällsvägen 

 

 
Kullsvedsvägen 
 

 
Elofshällsvägen 
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Trafiksystem och markanvändning 
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/���+������#�������#�
Området föreslås få den högsta tillåtna hastigheten 
av 30 km/t inom bostadsområdena. Detta gör att det 
ur trafiksäkerhetssynpunkt är möjligt att med god 
standard låta cyklister färdas i blandtrafik på 
vägarna. Gång- och cykelväg anläggs mellan 
Torshäll och Näverängen eller löses genom ny 
vägförbindelse.  
 
�����#��������#�
Busslinjerna kommer även fortsättningsvis att föras 
via väg 274. Några nya hållplatser planeras inte. 
 Avstånd till kollektivtrafik uppfyller huvudsakligen 
de krav som normalt förutsätts i nyplanerade 
områden av likartat slag. 
För ett mindre antal fastigheter överstiger avståndet 
500m. Vägnätets utformning omöjliggör emellertid 
lokal busstrafik utan mycket stora ingrepp i den 
befintliga boendemiljön. 
   
$�#����&���
Nedan redovisas riktlinjer för utformning av 
vägarna. Utformning och eventuella intrång på 
enskilda fastigheter kommer att regleras i 
kommande detaljplaner. 
Vid nybebyggelse bör de nya vägarna om möjligt 
knytas ihop med det befintliga vägnätet och ej 
utformas som säckgator. 
På vissa ställen krävs justeringar i höjd för att 
åstadkomma tillräcklig sikt och stoppsträcka över 
backkrön. Det finns även ställen där skarpa kurvor 
gör att det inte finns tillräcklig stoppsikt. En åtgärd 
för att förbättra sikten kan vara att räta ut kurvorna. 
Där detta inte går, med hänsyn till miljö eller 
topografi, kan en möjlighet vara att siktröja. 

Ytterligare en möjlighet är att förbättra sikten 
genom att montera upp speglar eller dylikt. 
 
Vägarnas bärighet skall vara tillräcklig för en 
belastning av förväntad trafik. För de flesta vägarna 
inom programområdet innebär det att vägen ska 
klara upp till 1000 lätta fordon och upp till 50 tunga 
fordon per dygn. En sådan förbättring innebär 
sannolikt att större delen av vägkroppen behöver 
bytas ut mot grusmaterial. En detaljerad utredning 
krävs för att klargöra vilka vägavsnitt som behöver 
förbättras. 
 
I vägområdet ingår förutom vägbana och gångväg 
även stödremsa och eventuella diken. 
Vägbeläggning föreslås vara asfalt eller oljegrus. 
 
Större lokalvägar föreslås ha en körbanebredd på 
minst 4,5 meter Vägbeläggning föreslås vara asfalt 
eller oljegrus.   
  
 Mindre lokalvägar, övriga vägnätet, föreslås ha en 
körbanebredd på minst 3,5 meter. På dessa vägar 
krävs mötesplatser på ett sådant avstånd att man har 
sikt mellan mötesplatserna. Ett vägområde på 5-8 
meter krävs och vid mötesplatserna upp till 8,5 
meter. Vägbeläggning föreslås vara asfalt eller 
oljegrus.  
 
 Vändplaner ska vara utformade så att t ex sopbil 
kan vända med backning. Detta innebär en 
minimiradie på 6,0 meter plus 1,5 meter svepyta 
eller motsvarande T-vändplan. 
 
Belysning bör finnas på alla gator inom området för 
att uppnå en godtagbar trafiksäkerhetsstandard. Det 

är viktigt med en jämn belysning utan mörka 
punkter där oskyddade trafikanter inte syns. 
  

��#��	#��!�	!�&�����
'����������������
All bebyggelse inom detaljplan ska vara ansluten till 
kommunens vatten- och avloppsnät. 
 
%���������
Områdets terrängförhållanden är sådana att särskild 
uppmärksamhet behöver ägnas åt 
dagvattenhanteringen. I samband med 
detaljplanearbetet måste dagvattenhanteringen 
särskilt studeras. 
 
I görligaste mån ska lokalt omhändertagande av 
dagvatten eftersträvas genom t ex stuprör med 
utkastare för infiltration på tomtmark samt 
begränsning av ej vattengenomsläppliga hårdgjorda 
ytor på tomtmark. Där lokalt omhändertagande ej är 
möjligt får dagvatten ledas ut i angränsande vägdike 
och infiltreras via vägbankens grusbädd. 
Dagvatten från vägmark bör ej ledas direkt ut i 
omgivande vattendrag utan fördröjning genom tex 
diken eller stenfyllningar som också medför en 
renande effekt.  
 
0�1������������������
El och tele ansluts till befintligt nät. I samband med 
utbyggnad av vatten och avlopp ska strävan vara att 
markförlägga el- och telenäten i gatan. 
Möjligheten att bygga ut så att bredband kan 
anslutas samtidigt i området bör prövas. 
 



��������	������
����	����	�����������

14 

2������
Hushållsavfallet transporteras bort enligt 
konventionell sophämtningsmodell. Övrigt avfall 
lämnas på återvinningscentral. 
�
3�����������
För uppvärmning bör i första hand förnyelsebara 
energikällor utnyttjas. 
 
För fastbränsleanläggningar ska restriktioner för 
utsläpp av bundet organiskt kol införas i 
detaljplanen. 
    

��������&!������#��������
��������&!�
Grönområdena enligt karta 4 bör ges 
skötselinstruktioner i de kommande detaljplanerna 
då en ökad permanentbosättning ökar trycket på 
grönområdena. 
 

����#����������������	��
2�������
Förslag på områden där kompletterande bebyggelse 
skulle kunna vara möjlig har redovisats på 
markanvändningskartan liksom områden med stora 
tomter där en större förändring genom förtätning av 
bebyggelsen kan vara möjlig men som kräver nya 
vägar eller skaft till befintlig väg. Om dessa 
områden delas in i tomter på 1000-1500 m2 skulle 
totalt inom programområdet kunna tillkomma 
mellan 20 till 30 nya fastigeter. 
 

��������	������
Om kompletterande kvarter med samma 
karaktär som befintliga skapas skulle detta 
kunna innebära totalt cirkaa 10 nya tomter.  
Se (Kartbilaga 4). 
 
���	���	������
Cirka 5 nya tomter skulle kunna tillskapas 
genom nybebyggelse på befintlig naturmark. 
Se (Kartbilaga 4). 
 

*����������
��������	���������
*�������	��!�	����
Bebyggelsen har till kommit successivt under hela 
1900-talet. Husen återfinns både på bergen och i 
dalgångarna. 
 
Karaktäristiskt för området är att den äldre delen av 
bebyggelsen ofta har husen placerade på tomtens 
inre delar med trädgårdstomt mot gatan, att stugorna 
på bergen har tallbevuxna naturtomter. 
Tomterna är förhållandevis stora i de äldre delarna. 
Tomterna är mindre i de detaljplanerade även om 
intrycket även här är relativt luftigt. 
 
Bebyggelsen utgörs av villabebyggelse. 
På en del fastigheter finns komplementbyggnader 
för mindre verksamheter. 
 
$�#����&���
• Värdefull vegetation skyddas 
  

��������	�	�����#�
För att bibehålla den relativt luftiga karaktären i 
området föreslås att minsta tomtstorlek bör vara 
1000 m2 vid avstyckning men för vissa delar kan 
minsta tomtstorlek behöva vara betydligt större för 
att värna om områdets karaktär och miljö. 
Tillkommande bebyggelse ska vara friliggande 
villor. 
Där vägnätet ej kan anpassas och ges en god 
standard föreslås att ingen ändring av 
fastighetsstrukturen medges. 
Krav på tillgänglighet kan förhindra styckning och 
också medföra att även befintliga fastigheter bör ges 
en bättre tillgänglighet.   
 
$�#����&���
• Minsta tomtstorlek för tomter avsedda för 

friliggande hus ska vara 1000 m2. 
• För vissa delar kan minsta tomtstorlek behöva 

vara betydligt större för att värna om områdets 
karaktär och miljö och för att förhindra att 
större sprängningsarbeten krävs.  

• Inga tillkommande fastigheter medges inom 
områden utan vägar med god standard. 

• Tillgänglighetskrav skall tillgodoses. 
 
*�������	��	�	�����#���������������
För att bibehålla områdets karaktär med bostadshus 
på stora tomter föreslås att byggrätten regleras så att 
husen ej tar för stor yta av tomten i anspråk och att 
riktlinjer för byggnaders läge anges. Därutöver 
föreslås att husens fasader ska vara i det material 
som de flesta omgivande småhusen har. 
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$�#����&���
• Nya småhus ansluts till befintlig bebyggelse. 
• Ny villa ska i möjligaste mån placeras mitt på 

tomten eller på tomtens bakre del i förhållande 
till gatan. 

• Uthus och garage bör inte ha en framskjuten 
placering utan i möjligaste mån underordna sig 
huvudbyggnaden vid placering på tomten. 

• Nytt småhus i en våning får ha högst 160 m2 

BYA. Uthus och garage får tillsammans uppta 
högst 50 m2 BYA      

• Nytt småhus i två plan utan vindsinredning får 
uppta högst 120 m2 BYA. Uthus och garage får 
tillsammans uppta högst 50 m2 BYA. 

• För område där minsta tomtstorlek är betydligt 
större 1000 m2 kan större byggrätter komma i 
fråga vid detaljplaneläggningen. 

 

�
Ny och gammal bebyggelse i Näverängen 
 
 

 
Villa vid Viks skogsväg 
 
��������������	��
Av lokalt kulturhistoriskt intresse är Viks 
villasamhälle. 
 
$�#����&��
• Varsamhetsbestämmelser för färgsättning och 

fasadmaterial införs.  
 

 
Elofshällsvägen i Viks villasamhälle
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(��&!���!���������������������������
 

*���	���!�������
Planen innebär inte någon betydande miljöpåverkan. 
En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms 
därför inte behöva upprättas. Bedömningen grundas 
på följande: 
 
Planen möjliggör endast en småskalig 
bostadsbebyggelse inom ett område som redan är 
ianspråktaget för småhusbebyggelse som i allt större 
utsträckning nyttjas för permanentboende. Det 
område som är avsett för trafikändamål ligger på 
mark som redan huvudsakligen nyttjas för detta 
ändamål och som är väl lämpat för detta ändamål. 
Planen innebär vidare att vatten- och 
avloppsförsörjningen förbättras genom anslutning 
till allmänt vatten- och avlopp. Genomförandet 
bedöms inte innebära några risker för människors 
hälsa och miljökvalitetsnormerna kommer inte att 
överskridas. Planen påverkar inte heller något 
område eller natur som har erkänt nationell, 
gemenskaps- eller internationell skyddsstatus. 
Någon miljöbedömning enligt PBL 5 kap 18§ eller 
MKB-förordningens bilaga 4 behövs därför inte.  
                 

�����#���������&!��
Programförslaget innebär i första hand att anpassa 
planförutsättningarna till idag rådande förhållanden 
med permanent bosättning med utbyggnad av VA 
och med förbättrad framkomlighet. 

I andra hand prövas också möjligheterna till att i 
anslutning till befintlig bebyggelse tillskapa 
ytterliggare tomter på i dag angränsande naturmark. 
Endast mindre delar tas i anspråk. 
 
En vandringsled passerar genom programområdet 
som påverkas marginellt av eventuell nybyggnad. 
Vandringsledens läge kan behöva justeras på en 
kortare sträcka. Detta sker i den del där leden redan 
idag ansluter till och passerar igenom befintlig 
bebyggelse.  
 
Områdets förändring kommer att öka 
trafikalstringen på väg 274. 
För att begränsa denna belastning föreslås 
utbyggnad av infartsparkeringar vid busshållplatser 
och god täthet på kollektivtrafiken. Samtidigt görs 
standard förbättringar på vägavsnittet mellan 
Mölnvik och Ålsteket som har det största 
kapacitetsproblemet idag. 
  
Inom programområdet ökar luftföroreningarna till 
följd av ökad biltrafik marginellt då respektive 
delområde inte genererar mycket trafik. 
Luftföroreningarna till följd av ökad trafik på väg 
274 motverkas av pågående ombyggnad för att öka 
trafikkapacitet och därmed minska risken för 
köbildning. Genom god kollektivtrafikförsörjning 
kompletterade med infartsparkeringar kan 
trafikökningen också hållas nere. 
 

De delar av bebyggelsen som ligger nära väg 274 
utsätts för bullernivåer på mellan 40 och 55 dB, allra 
närmast vägen något högre. Gränsvärden för 
bostadshus vid nybyggnad är 55 dBA 
ekvivalentvärde utomhus vid fasad och 30 dBA 
inomhus. Trafikbullerutredning ska genomföras i 
samband med detaljplanearbetet. 
Ny bebyggelse planeras så att riktvärdena för buller 
ej överskrids. 
 
Eventuell förekomst av markföroreningar på 
fastigheten Värmdövik 49:1 ska utredas inför 
detaljplanearbetet. 
 

 
 
Enligt ÖP finns inga platser i kommunen där 
miljökvalitetsnormerna överstigs idag eller kommer 
att överstigas i framtiden som en konsekvens av 
översiktsplanens inriktning. 
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I vissa delar av programområdet finns eventuellt 
höga halter av markradon. 
 
Vid ny bebyggelse krävs alltid radonundersökning 
före byggande. Före byggande på berg mäter 
miljökontoret på begäran gammastrålningen. 
 
Väg 274 öster om Ålstäket är sekundär transportled 
för farligt gods. Här transporteras bla bensin och 
eldningsolja. 
 
Om man planerar bebyggelse eller verksamheter 
inom 100 meter från en väg med transporter av 
farligt gods ska en riskanalys vara ett av underlagen 
vid planeringen. Under särskilda omständigheter 
kan 100-meters gränsen utökas. Riskanalysen ska 
ingå i detaljplanehandlingarna för området kring 
vägen. 
 
Länsstyrelsen rekommenderar 
• 25 meter byggnadsfritt närmast transportleden 
• Tät kontorsbebyggelse närmare än 40 meter bör 

undvikas 
• Sammanhållen bostadsbebyggelse eller 

personintensiv verksamhet närmare än 75 meter 
från vägkant bör undvikas 

 
Ingen ny villabebyggelse planeras inom 25 
metersavståndet från vägen. 
 
Kringliggande havsvikar har förhöjda näringshalter. 
När kommunalt VA byggs ut i området kommer 
situationen att förbättras. 
 
Inom området finns hästar på ett par fastigheter. 
I anslutning till och i detaljplanelagt område finns 
regler för avstånd mellan stall (200 meter) 

respektive hästhage (100 meter) till närmaste 
bostadshus som omöjliggör fortsatt hästhållning 
inom området. För en av fastigheterna är avståndet 
till nybebyggelsen i Torshäll redan avgörande. 
Nya områden för hästhållning finns längre ut på 
Värmdölandet.   
 
 

 
Hästgård vid Skärgårdsvägen 
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Nedan följer en sammanfattning av kommunens 
förslag till huvudmannaskap och fördelning av 
kostnader för genomförande av detaljplanen och 
utbyggnad av vatten och avlopp (VA). 
Därefter följer en redovisning av principerna för 
kommunalt respektive enskilt huvudmannaskap 
samt en redovisning av principerna för 
kostnadsfördelning. 
Sist redovisas förslag till etappindelning av 
kommande detaljplaneläggning. 
  

 �������������1�#�	�������
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Kostnaderna för planläggning är tänkta att tas ut 
via planavgifter i samband med bygglov medan 
kostnaderna för VA-anslutning kommer att tas ut 
av de enskilda fastighetsägarna via 
anslutningsavgifter. 
Samtliga fastigheter inom detaljplan förutsätts 
ingå i verksamhetsområde för VA. 
Kostnader för VA på enskild fastighet betalas av 
respektive fastighetsägare. 
Ansvaret/huvudmannaskapet för vägarna och 
allmän platsmark är tänkt att ligga på områdenas 
väg- och samfällighetsföreningar. 
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Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen vara 
huvudman för allmänna platser inom områden 
med detaljplan, om det inte finns särskilda skäl 
till annat. Det ska anges i detaljplanen om det ska 
vara något annat än kommunalt 
huvudmannaskap. Det kan inom samma 
detaljplan inte vara en blandning av kommunalt 
och enskilt huvudmannaskap. Det kan däremot 
vid ett enskilt huvudmannaskap vara olika 
huvudmän för vägar respektive allmän platsmark. 
 
Enligt översiktsplanen ska ansvaret för vägarna 
och allmänna platser ligga på områdets väg- och 
samfällighetsförening. 
 
För att tydliggöra skillnaderna mellan kommunalt 
och enskilt huvudmannaskap redovisas detta 
nedan. 
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Ett kommunalt huvudmannaskap innebär att 
kommunen planerar, projekterar, bygger och 
förvaltar vägarna och övrig allmän platsmark i 
området. Dessutom löser kommunen in mark för 
detta ändamål. Vid kommunalt huvudmannaskap 
svarar kommunen för att vägar med mera byggs 
eller förbättras till erforderlig standard enligt 
detaljplanen i takt med utbyggnaden inom 
kvartersmark, det vill säga i takt med 
permanentning och/eller förtätning. 

Kommunen har möjlighet att låta 
fastighetsägarna i området betala dessa åtgärder 
genom att ta ut gatukostnader. Parallellt med 
detaljplanearbetet tas en gatukostnadsutredning 
fram. I denna beskrivs beräknade kostnader för 
utbyggnaden och hur dessa ska fördelas på 
fastighetsägarna. Det redovisas också inom vilket 
område kostnaderna ska fördelas, det s.k. 
fördelningsområdet. I gatukostnaden kan också 
den ersättning som kommunen kan få betala till 
enskilda ägare för vägmark, intrång med mera 
räknas in. Kostnaderna ska fördelas på rättvis och 
skälig grund. 
Detta innebär ofta att befintliga 
småhusfastigheter betalar lika inom 
fördelningsområdet, medan tillkommande 
avstyckningar betalar en högre avgift. 
 
Kommunen har rätt att dra av momsen vid 
utbyggnad av vägarna i kommunal regi. 
 
Efter utbyggnaden av vägarna sköter kommunen 
drift och underhåll. Finansieringen sker med 
kommunalskattemedel. Om det finns ett stort 
intresse för att sköta kommunal park- och 
naturmark inom området kan kommunen avtala 
med en förening om att föreningen svarar för viss 
skötsel och underhåll. Det bör i så fall upprättas 
en skötselplan för att tydliggöra hur de olika 
ytorna ska skötas. 
0�	#�������������	#���
Ett enskilt huvudmannaskap innebär att någon 
annan än kommunen planerar, projekterar, 
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bygger och förvaltar vägarna i området samt 
övrig allmän plats. Det enskilda 
huvudmannaskapet innebär att det kan vara olika 
huvudmän för vägar och övriga allmän plats. 
Befintlig vägförening kan vara huvudman och 
ansvara för dessa. Samfällighetens ansvar 
regleras i ett anläggningsbeslut. 
 
Kostnaden för utbyggnaden betalas av berörda 
fastighetsägare enligt den fördelning som 
bestäms i anläggningsbeslutet. I kostnaden 
inräknas eventuella marklösenkostnader. 
Fördelningsprincipen är ungefär densamma som 
vid kommunalt huvudmannaskap. Föreningen har 
dock inte rätt att dra av momsen. 
 
En skillnad mot kommunalt huvudmannaskap är 
att kostnaderna för anläggningsförrättningen ska 
betalas av fastighetsägarna vid ett enskilt 
huvudmannaskap. 
 
En av svårigheterna med enskilt 
huvudmannaskap i ett område som avses 
förändras beträffande antal fastigheter för 
bebyggelse är att anläggningsbeslutet utgår från 
den befintliga situationen och fördelar andelstal 
på befintliga fastigheter. Görs en 
anläggningsförrättning innan detaljplanerna har 
beslutats innebär det att man måste göra ett nytt 
anläggningsbeslut för varje ny detaljplaneetapp 
för att få med tillkommande avstyckningar. 
Vid enskilt huvudmannaskap är det 
anläggningsbesluten som styr utbyggnadstakten 
av vägar etc. För att säkerställa att utbyggnad 
sker kan en bestämmelse införas som reglerar att 
bygglov för nybyggnation på obebyggda tomter 

eller avstyckningar ej ges före erforderlig ny- och 
ombyggnad av gatunätet skett. 
 
Samtidig utbyggnad av gata med VA, el- och 
teledragningar kräver särskild samordning. Vid 
enskilt huvudmannaskap ställer det krav på att 
enskilda personer i samfällighetsföreningen tar 
ansvar för projektering, upphandling och 
finansiering. 
 
Fastighetsägarna belastas av kostnader för drift 
och underhåll i form av avgift till samfällighets-
föreningen/vägföreningen. 
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Kommunen är huvudman för utbyggnad av 
vatten och spillvattenavlopp inom kommunalt 
VA-område. Cirka 1/3 av fastigheterna ingår 
redan i verksamhetsområde för VA. Kommunens 
avsikt är att hela programområdet ska ingå i det 
kommunala verksamhetsområdet för VA. Beslut 
fattas av kommunfullmäktige. 
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Vid enskilt huvudmannaskap finansieras 
utbyggnaden av fastighetsägarna genom 
samfällighetsföreningen. 
Vid anläggningsförrättningen bestäms hur 
investeringskostnaden ska fördelas på deltagande 
fastigheter. Det är inte ovanligt att 
samfällighetsföreningen finansierar viss del av 
kostnaden med lån. Föreningens kostnader för 

ränta och amortering betalar sedan 
fastighetsägarna i årsavgift till föreningen. Hur 
stora kostnaderna kommer att bli är svårt att 
precisera i detta skede eftersom det kommer att 
påverkas av en rad ställningstaganden när det 
gäller förtätning, vägstandard med mera.    
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För att klara även en måttlig tillkommande 
bebyggelse kan det behövas viss breddning av 
vägar och korsningar, nya gång- och cykelvägar 
mm som kan kräva markåtkomst inom enskilda 
fastigheter. Omfattningen av intrånget på 
fastigheter ska framgå av förslagen till de 
kommande detaljplanerna. 
 
PBL ger kommunen eller enskild huvudman rätt 
och skyldighet att lösa enskild mark som behövs 
för allmän plats. Kostnaderna för detta får räknas 
in i underlaget för debitering av avgifter enligt 
andelstal till samfällighetsföreningen.   
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Kostnader för vatten och avlopp tas ut enligt 
gällande VA-taxa. Debitering sker när 
anslutningspunkt finns och ledningarna kan 
användas. Anläggningsavgiften täcker kostnaden 
för vatten och avlopp fram till tomtgräns där den 
s.k. förbindelsepunkten upprättas. Till detta 
kommer kostnaden för servisledningen från 
förbindelsepunkt till byggnad. 
Vid senare avstyckning debiteras ny 
anläggningsavgift enligt då gällande  
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Kostnader för planläggning tas ut som planavgift 
i samband med bygglov. 
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Med hänsyn till programområdets utsträckning 
och antalet fastighetsägare inom området är det 
inte lämpligt att genomföra planläggningen i en 
detaljplan.  
Vid uppdelningen har hänsyn tagits till gällande 
gränser för detaljplaner, vattendelaren i området 
som gör att avloppsledningar ansluts åt olika håll 
och möjligheterna till att lösa Torshällsvägens 
anslutning till angränsande områden. 
Inga planeringsetapper startas innan utbyggnaden 
av väg 222 Ålstäket - Mölnvik tagits i drift. 
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Etapp 1 
Näverängsvägen mfl  
 
Etapp 2 
Torshällsvägen  
   
Förslag till detaljplaneområden/etappindelning 
framgår av (kartbilaga 5). 
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Översiktsplan, Värmdö kommun 2003 
Förändringsområden, Värmdö kommun 1999 
Gällande detaljplaner för området 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 














